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Adalékok a magyar nyelv régi török és mongol 
elemeihez. 

(Második közlemény.) 

(I.) báj «magia, incantatio, veneficinm, superstitio; zauberei, 
hexerei» (Moln. Alb.), báj-fű (bay fiw Scblágli Szój. 856; Beszter-
czei Szój. 353.) «laurus Alexandrina» (u. o.); bájos (bávos Megyeri, 
ApáczaiCs.) «magicus, incantator, veneficus; zauberisch, zauberer» 
(bánság «bübájosság, babonaság; szándékosan elvetett rongy-, 
vagy papir-csomag, a melybe liszt, korpa, krajczár, sárgarépa, 
kenyérélesztő stb. efféle van belekötve babonaság végett, hogy azt, 
a ki fölveszi és kibontja, megrontsa; ilyesmire azt mondják: fe né 
védd, mert báuság van benne! Vas-m., Őrség); bájol- «incanto; 
zaubern» (NySz., MTsz.). 

(II.) bű-báj «cantamen, mágia, incantatio, veneficium; zau
berei, hexerei)) ; bű-bájos, büvös-bájos (byes bayos JordC, bűjös-
bájos Com., bíbányos Mátra-vid., búvájos Torontál-m.) «magicus, 
incantator; zauberisch; zauberer» ; bű-bájoz-, bű-bájol-, bűvöl-
bájol (dncanto; bezaubern» (NySz., MTsz.). 

< (I.) Csagat. baj «band; zauber, bezauberung» (VAMB. 
Stud. 243.) = ozm bay, bag «band, binde, schnur, schlinge, 
riemen, fessel, bund, gebund» (ZENKER 167.); «noeud magique 
qui, selon la croyance populaire, empéche la consommation du 
mariage» (BARBIER DE MEYNARD I : 269.) és általán «zauber» 
ebben: bag etmek «durch zauber binden, bezaubern, behexen» 
(bogii «gebunden, angebunden, verstrickt; verzaubert, behext, 
durch zauber seiner mannbeit beraubt» ; ZENKER 168.). — Csa
gat. baji «zauber» (VÁMB. NyK. 8 : 129; Magy. Ered. 387.) = 
ozm. bayi «charme, enchantement, fascination» (bayi^i «sor-
Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 24 
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cier, enchanteur, qui charme et fascine beauté séduisante», 
bagiji, bajß: göz-b. «zauberer, gaukler, betrüger» ; BABBIER DE 

M. I : 272; ZENKER 168.). — V. ö. ozm. baj- «tromper, fasciner, 
séduire par des enchantements» (BARBIER DE M. I : 284.), bag-, 
baj- «binden, bezaubern, betrügen» (göz bajmak «durch den 
blick bezaubern» ZENKER 174.); bagla-, bay\a- «binden, knüp
fen; umstricken, verstricken, bezaubern, behexen, insbesondere 
durch zauber der mannheit berauben» (göz baglamak «den blick 
auf jmden od. etw. heften, mit dem blicke bezaubern»; baglajß 
«der bindende; zauberer» = kirgiz bäjlä- «binden, anbinden, 
zuschliessen; bezaubern, behexen» (связать, привязать, запе
реть; очаровать, заколдовать) = tat. baula- id. (BUDAG. 
I ; 232.). 

(II.) Ozm. bögü-bay: b. b. etmek «durch zauber binden, be
zaubern, behexen» (bögü-bayla- «einen zauber auf etw. binden, 
d. i. bezaubern, behexen» ; ZENKER 167; BUDAG. I : 232.). 

Az a körülmény, hogy nemcsak az egyszerű báj ( = tör. baj, 
bay, vagy baji, baji) szó, hanem sürü alkalmazású összetétele, a 
bű-báj {= ozm. bögü-bay) is előkerül a törökségben, döntőleg ha
tároz a mellett, hogy emitt keressük szavunknak eredetét s nem, 
mint MIKLOSICH véli (EtAYb. 5.), a szlávságban. Vannak ugyan 
it ten: óbolg. bajati «fabulari, incantaré», szlov. bajati «zaubern; 
lösein, fabeln erzählen», baja «zauber; reif, loos», bajavec «zaube
rer», bajilo «zaubermittel», horv. bajati «fabeln erzählen», baj 
«mythe, márchen; reif, anmut», bajáé «zauberer, besprecher», 
szerb bajati, bajáé id., bajka «fabel», bolg. baja «Zaubersprüche 
hersagen, dadurch heilen», bajilka «Zauberspruch», bajaéka «Zau
berin», lengyel bajáé «fabuliren», baja «fabel», kisorosz bajaty 
«erzählen; zaubern», baj «erzähler», orosz bajatb, baitb «reden» 
stb. (MIKL. u. o.; NyK. 17 : 92.); ámde figyelembe veendő, hogy a 
magy. báj előképe gyanánt vehető névszói szláv alaknak (a minő 
az óbolg. bajati mellett óbolg. *baj lehetne) nincs igazolva régi
sége, hogy a horv. baj jelentésénél, a szlov. baja pedig végzeténél 
fogva*) nem gondolható szavunk eredeti másának, végül hogy itt 

*) A szláv -a végzetnek tapasztaljuk ugyan hiányát a kol
bász, lapát, szombat és beszéd = szl. kli>basa, lapata, sqbota, beséda 
szavakban; de mindezekben a szláv eredeti háromtagú, míg két
tagún hasonló eset nem mutatkozik (v. ö. pára, répa, suba, hála, 
kasza = szl. pára, répa, suba, clivala, kosa stb.). 
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igei elvonásról sem lehot szó (úgy mint pl. parancs lett a régibb 
parancsol-ból), mert a szláv bajati-mck megfelelő -ál végű magyar 
ige éppenséggel nincs. Merő esetlegesség a szláv bajati és tör. baj-
mak alaki és értelmi találkozása; amannak t. i. eredeti értelme: 
»sprechen»> (ebből: «besprechen», «rnitzauberspruchbesprecben»), 
ezé: «binden» (ebből: «init zauber bindenw) s hogy a magy. báj, 
bájol szókhoz is efféle alapgondolat csatlakozhatott, jellemzőn mu
latja a m'ég-köt igének alkalmazása «fascino; beschreien, bezau-
bern» értelemben («igezot, megkötőt: fascinatus; verzauberU ; 
varáslással megkötni a hold járását PárizP.; zeremnek tüze langa 
meg ffoytá es megkote engőmet NagyszombC, NySz.). Hangzóközi, 
illetőleg szóvégi y > , ; változásával a báj a borjú (= csagat. bozayu, 
bozyu), sajt ( = csuv. c^yét) es tyúk (e h. *tijuk = csagat. tayuk) 
szók csoportjához csatlakozik s akár a török baji, baji képzés má
sának is vehető, tudva azt, hogy ily szóvégi i enyészett el az ács és 
szatócs szavakban is (1. u. i. az imely czikket). Megjegyzendő, hogy 
.a bájos-nnk bávos változata csak a b'úvös-bávos összetételben van 
igazolva, tehát bizonyára az előtag hangtani hatása alatt kelet
kezett. 

békó (accus. békát; beko BécsiC, ErdyC, Schlágli Szój. 
1072.) «compedes, compes, pedica; fessel, fusseisen»; békóz- «com-
pedio; fesseln, fesseln anlegen» (NySz.). 

< Volgai-tat. beyau, «fesseln, ketten, eisen, bande» (OKOBBI, 
Kan^ajiLi, y3bi; béynulé *in fesseln geschlagen», béyaula- «in 
ketten od. fesseln legén» ; OSZTROUMOV), baskir beyau id. (KATA-
RINSZKIJ) = tobolszki-tat. buyatv id. (Kan^ajibi; GIGANOV 224.) = 
csagat. buyayu, btigayu (ZENKER 221; SEJKH SZÜLEJMAN 82.), ozm. 
bukagi, buyagi, bugaw «fessel (an den beinen), ketté für tiere u. 
verbrecher» (bukagi'ti «gefesselt an den füssen», bukagüa- ((fes
seln anlegen, fesselno; ZENKER 223, 221.), bokayu «lien, entrave, 
chaine aux pieds des prisonniers; carcano (BARBIER DE MEYNARD 
I : 338.) = szagaj p<>gö id. (ASMARIN 84.) = csuv. péjáw «bund, 
knoten, bánd, strick» (cB}i3i>, ysejit, 3aBH3Ka, TectMa, BepeBKa; 
ZOLOTN.). — V. ö. csagat. b<>gak «fusseisen» (VÁMB. Stud. 248.) 
és mongol boyo, buyü «lie, attache, noue, panse; bracelet, an-
neau» (KOVAL. 1100.). 

A magy. békó alak első szótagjának magánhangzója a tatár-
baskir beyau, illetőleg csuv. péjaw-féle változat nyomán érthető, a 
hangzóközi k pedig a váltakozó török # (y) és k mellett olyan meg
felelés, mint az eke, iker, béka, bika, káka, kökény, karakány, ökör, 

24* 
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sárkány, tükör török eredetű szavak esetében. A rokon nyelvek 
terén ugyané szónak mása a votjKaz. bugol «fessel* (v. ö. a vég
zetre nézve: votjKaz. bvjoi «farbe» == tat. bujau id., votjKaz. vjol 
«wachsam» = tat. vjau id., votjKaz. soprol, votjjel. soyro «taub» 
= tat. sanrau id., votjKaz. sül «gesund» == tat. sau id.). 

Külön kell választanunk a békó-tól a hasonló alakú és jelen
tésű béklyó (béklő) szót, mely a régi írókon kívül a mai népnyelv
ben is előfordul s emitt különösen a «szabadban legelő lovak 
lábára való nyűgöző vas-szerszámot» jelenti (MTsz.). Ez t. i. nem 
tekinthető a b'kó teljesebb hangtestének, minthogy a l, ly hasonló 
hehyzetben nem szokott enyészni (v. ö. toklyó; csáklya, csuklya, 
boglya); de másrészt vele, úgy látszik, némileg összefügg. Ez 
utóbbi szempontból alkalmasan kínálkozik vele egybevetésre a 
tatár béyau, bvyau szóval egytövű kirgiz buyalik (v. ö. a második 
hangzó elisiójára nézve: magy. borjú = csagat. bozayu, magy. sár
kány = kún sazayan), mely szintén dókötő szerszámot)) jelent, 
noha nem lábnyügöt, hanem «pányvát» CnjiiniHaa BepeBita CT> 
neTJieü. eio JIOBHTL juiKiixt Jionia^eü; KATAEINSZKIJ, BUDAG. I : 
284.). Ezen kívül számba jöhet a béklyó eredetére nézve a török 
baylik is IZENKEE 168.), mely mint a bay «band, schlinge, fessel, 
bund» szó származéka ((kötelék, kötő szerszám* értelemben nyer
hetett alkalmazást a «béklyóra» (v. ö. az első szótag hangzójának 
megfelelésére nézve: magy. béka = tör. baya, baga). 

bér (accus. bér-t; bér MünchC, beér ErdyC.; bír Tiszántúl) 
«merces, salarium, pensio, prsemium; preis, werth, lóhn, sold» 
(föld-bér «grundzins», hajó-bér «schiffslohn», ház-bér «hauszins», 
kocsi-bér «fahrlohn», napi bér «taglohn»), béres «mercenarius; 
servus boarius; gedungen, mietling; ochsenknecht» (napi-béres 
«taglöhner)>), bérel- «conduco, pretio conduco; dingen, mieten» 
(NySz.). 

< Jakut biári «das gebén, die gabe» (BÖHTLINGK 138.) = 
teleut, kumandu perü «gabe, geschenk, opfer» Uapt , JKepTBa; 
Alt. Gramm. 236; VEEBICZKIJ) = csuvas parú «gabe, almosen» 
(MHJiocTbma; ZOLOTN.) = csagat. birgü «das gebén, abgabei> 
(0T^,aBanie; BUDAG. I : 300.) = ozm. vergü, virgil «gabe, ge
schenk; abgabe; steuer, zoll» (virgü vermek «steuer zahlen» ; 
ZENKEE 936.), vergi «don, présent, cadeau; taxe, tribut; contri-
bution directe» (BAEBIEE DE MEYNAED II : 847.) a köztörök bir-, 
ber- (jakut biár-, altaji-tat. per-, csuv. par-, ozm. ver-) «geben» 
igei tőből. 
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A magy. bér végzete az i.iézett török alakok mellett *heri, 
vagy *berü-iéle rövid végbangzós előkép nyomán érthető (v. ö. 
altáji peril, csuv. parú), a melynél t. i. a véghangzó ép úgy enyész
hetett el, mint a szűcs, gyöngy, imely s más szavakban. Egyező szó 
a szlavságban: óbolg. Ъггъ «census» (Ыгъпу «Steuereinnehmer», 
szlov. bir, bira «abgäbe», horv. bira «steuer, abgäbe, pfarrzebent, 
grundzins», szerb bir «abgäbe, steuer», bolg. bir, birija «steuer», 
kisorosz bir, byr id. fa deli szlávságból: oláh bir)> melyet MIKLO-
SICH is (EtWb. 13.) idegen eredetűnek tartva a magy. bér-re\ vet 
egybe (1. még NyK. 17 : 94). 

bögöly (bögöj Kiskun-Halas, bőgő Fehér-m., bögü Őrség, 
bégély Székelység) «tabanus, asilus; bremse» (NySz., MTsz.); 
«mezei, nagyobbféle szürke légy, mely a barmok körül szállong s 
azokat meleg nyári napokon éles mérges fulánkjával bökdösi, csip
kedi, vérig üldözi s gyakran felbőszítve futásra kényszeríti» (CzF.). 

< Kirgiz bügölök «ein insect, welches heftiger als die 
bremse die pferde belästigt» (насЬкомое, которое сильнее овода 
безпокоитъ лошадей; bügölöktö-, biigöZöktö- «stossen mit den 
füssen u. hinaufwerfen mit dem köpfe, wie das pferd, wenn es 
insecte beunruhigen; лягаться, вскидывать ногами и головой, 
когда безнокоятъ насЪкомыя лошадь»; KATARINSZKIJ), büyä-
Läk, büijiilek «строка, насЬкомое безиокоющее лошадей силь
нее овода, asilus crabroniformus» (BUDAGOV I : 287.), baskir 
bügäläk «bremse» (оводъ; KATARINSZKIJ, orenburgi szót. 49.) = 
ozm.bükelik «eine blaue od. grüne fliege, welche pferde u. an
deres vieh belästigt» (ZENKER 224), büje, büjelik (*So: buyé et 
*£JU&Slj : buyelik; «on prononce aussi buvelik») 1. «grosse 
mouche bleue qui s'attache aux animaux; espece de taon, 
mouche d'äne ^üCcu> JLwf» ; 2. büjelik, büve, bevl «araignée 
venimeuse, espece de tarentule»; 3. «fureur, rage des animaux 
tourmentés par les mouches» (büje- «devenir furieux, s'agiter, 
comme l'animal piqué par les mouches: BARBIER DE MEYNARD 

I : 342, 348—9.), biijelök (Л}г£уз: häeleuk) «espece de mouche 
qui pique et exaspere les bestiaux; taon» (SAMY BEY 266.), biilek, 
biivelek «art bremse» (родъ шершня; BUDAGOV I : 294.) =? teleut 
pökönök «mücke» (комаръ; VERBICZKIJ 494.) e mellett csuvas: 
anatri phean, virjal po'an «Viehbremse» = mongjl büküne 
«mücke» (комаръ; SCHMIDT 120.), «cousin de coaleur jaune» 
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(желтый комаръ; KOVAL. 124-0.), kalmük böküne «комаръ» 
(Ucebn. 68.). — V. ö. volgai-tat. Ь§уШШп «libelle u. besondere 
insecten mit gebogenem leibe, welche die tiere stecben» (стре
коза и особыя насЬкомыя съ согиутымъ туловшцемъ, куса-
ювгш животныхъ ; OSZTROUMOV), irieJy magyarázat a tat. bögöl-
«gebogen sein, gekrümmt sein» (быть согнутымъ, скорчен-
вымъ; ettől: bök- «biegen«) igére s bögölöücän «biegsam» (гиб-
KÍÍI ; u. о.) származékára czéloz. E felfogással szemben más nyo
mok a török-mongol szónak kaukázusi eredetére utalnak (1. 
«Árja és kaukázusi elemek» müvemben 171. 1.). 

Közvetetlenül a magy. bögö'y a törökség teréről való. hol a 
kirgiz bügölök, ozm. biikelik végzetét tekintve úgy viszonylik hozzá, 
mint a tatár inalék, altáji inelik a magy. imely szóhoz (1. ennek 
tárgyalását alább). Valamint ez utóbbi csuvasféle alakulat, úgy 
ennek vehető a magy. bögöly is; meg is találjuk talán ezt a votják 
(Kaz.) bugeü-papa «Schmetterling» szó előrészeben (utórész: papa 
«vogel»), melynek változata a votják (Sar., Mai., Glaz.) bubili 
«Schmetterling». A mai Cáuvaspewan,po*an is ily kopott alakulat, 
mint a mongol büHine s még teljesebb végzetű teleut pököiiök mu
tatják. Ez utóbbi csak változata a kirgiz bügölök alaknak olyas 
hangviszonylással, mint a kun kixkäl (írva: kuliéi) «spina» = mon
gol kiigül «schleedorn» = csuvas ki gen «helleborus, nieswurz» 
(чемерица), ozm. kökén «erdbeerstaude», küven «bocksdorn, tra-
gantstaude», gögem «eine art wilde pflaume, schiebe», kirgiz kügen 
«weichsei» = magy. kökény szavak közt (v. ö. még: csuvas kéwagal 
«ente» = jakut köyön, kojbal kögön «enterich»); tehát hangelemei
nek etymologiai értéke szerint csuvas pewan = magy. bögöly. 
A székely bégély a bögöly mellett ugyanazt a hangváltozatot mu
tatja, mint kék a tör. kök mellett, tehát emezétöl eltérő eredetében, 
vagyis más nyelvjárás teréről való. — Külön török alaknak át
vétele a magy. bögöcs (Duna-Pentele) «bögöly» íájszó, mely az 
előbbihez úgy viszonylik, mint imecs az imely-hez. Emitt megtalál
tuk az előbbi alaknak mását a baskír ipes-Ъеп s így nem vehetjük 
merő esetlegességnek, hogy KATARTNSZKIJ a bügölöktö- képzésnek 
bügözöktö- változatát közli, mi nyilván mutat a bügölök-nek bügö-
£ök mellékalakjára. Ugyanez alakhoz csatlakozik a mongol bügemn 
«laus» (rioyaj-biigesiin «floh», tkp. «hundslaus» ; SCHMIDT 120, 
91.), «pou; en general petits insectes, vermine» (citkiir-bügesiin 
«punaise: клопъ» = «wanze»; KOVAL. 1243.), kalmük bös iin 
«laus» (Ucebn. 69.). 
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bú (birtokosragokkal: bú-m, bú-d, búja: bújában és buvában,-
buv-látott Geleji-Katona, buvát Pázmány, buaban Bornemisza; búj 
nékü Palóczság) «moeror, tristitia, dolor; kummer, gram» (bú
bánat id., bú-látott «a ki sok bút, nyomorúságot szenvedett»), bús 
«tristis, moestus; kummervoll, grämlich» (búsít- «contristo, ex-
acerbo; betrüben, kränken», búsul-, búsúlog-, búsúlkod-ik, búskod-
ik, buslakod-ik, búsod-ik, búsong- «tristor, moereo, lugeo; betrübt, 
traurig sein, trauern» ; NySz., MTsz.). 

< Csagataj muy (mug, C«JO) «trauer, gram, sorge, kummer, 
schmerz» (*£., s.Jút, «st, i>y>) e mellett: muy (vibj-o) id. 
(Ost>, *b., ,Jf, vtXi'; SEJKH SZULEJMAN 279, 280.), muy, mung 
«not, unglück, armut, betrübnis, kummer; unglücklich, trau
rig» (нужда, несчаспе, бъдств1е; уныте , печаль, огорчеше; 
переводится также прилагательными; EUDAGOV I I : 2G6.), 
műnk «trúbsal, beschwerde, kummer, trauer» (munkai- «trauern, 
leiden, schwer arbeiten», munklaj- «betrübt sein, bekümmern», 
munklan- «sich betrüben, sich abhärmen, trauern», munklug 
«betrübt, bekümmert» VÁMB. Stud. 340.) = ujgur munk «be
schwerde, mühe, arbeit» (munkluk «mühevoll, mühsam, mit 
drangsalen behaftet», munkar- «sich plagen, sich betrüben, sich 
bekümmern», munkát- «plagen, peinigen, quälen» VÁMB. Ujgur. 
Sprachmon. 228—9.) = kirgiz тир «betrübnis, kummer, gram» 
(огорчеше, печаль; muydu «traurig, kummervoll, unglücklich; 
печальный, огорченный, несчастный, горемыка»; muyaj-, 
muydan- «traurig sein, sich kümmern; опечалиться, горевать»), 
baskir moy id. (печаль, горе; moyle «traurig; печальный, скор
бный», moyaj- «verzagen, traurig sein ; унывать, печалиться»; 
mojok- id.; «печалиться, быть печальнымъ, скучать» КАТА-
RINSKIJ), volgai-tatár тор id. (тоупё, moyaj- id.; OSZTROUMOV), 
altaji-tatár тщ «kummer, trauer, betrübnis; qual» (огорчеше, 
печаль; мучеше; teleut, kumandu muydu, sor. mityu «un
glücklich ; traurig; arm, dürftig, krüppel, missgeburt, unge
heuer; несчастный, печальный, убогш; калька, горемыка; 
уродъ» ; teleut muydan-, sor. muy an- «sich quälen; мучиться, 
маяться» VERBICZKIJ), jakut muy «qual; mühe, anstrengung» 
(BőHTLiNGK 150.). Tekintve, hogy a csagataj тщ (mug) egy
szersmind «dampf, dunst, wölke» (sLáao, cyJb, уз\) s a muy 



376 MUNKÁCSI BEENÁT. 

is még «nebelig» {^f кл; S. SZÜLEJMANU. О.) jelentésű, úgy lát
szik, hogy a szó alapértelme : «düster, finster» (v. ö. magy. komor 
«tristis» és komor felhő = «sötét felhő» = zűrjén kimör «wölke»), 
melynek alapján megtaláljuk e szónak b kezdő mássalhangzójú 
változatát is ezekben: csagataj buy (bug, C«J) «nebel, dampf, 
dunst, wölkchen» (^1«.с>, i^>LLsaj; SEJKH SZULEJMAN 81.), ozm. 
buy «ausdünstung, er-tickende eigenschaft der luft» (испареше, 
удушливость; BUDAGOV I : 283.), buyu (bugu) «dampf, dunst» 
(ZENKEE 222.) = volgai-tatár bew id. (паръ; OSZTEOUMOV), kirgiz 
buu «dampf, dunst; kraft, stolztum» (паръ отъ воды; сила, 
гордость; KATAEINSZKIJ). A fentebbiekhez hasonló átvitellel 
ugyané szónak tetszik a kojbal bu% (CASTEÉN), pug (KATANOV) 

«zorn» (buglu%, puj-lug «böse, zornig»). 

A birka és buga szavaknál is észlelhető magy. b = török m 
szókezdők hang megfelelésével a magy. bú (buv-) = csagat. muy 
«trauer, kummer», a mely egyezésben a vég mássalhangzók (magy. 
v = tör. y) az orv, burvány és bojtorvány szavak hasonló esetével 
vethető egybe. Valószínűleg egybefüggő, de számomra egyelőre 
megfejthetetlen képzés a székely bacsálódik, bucsálodik (moldvai 
bucálodik, busálődik, buszálódik) «búslakodik, töprenkedik» (MT^z.), 
mely mintha a bú szónak valamely török igével való szerkesztése 
volna (v. ö. ozm. cal- «schlagen, leicht berühren, auf etw. treffen 
od. werfen» és ezt a használatát: ей ujku caldim «ich habe einen 
guten schlaf geschlafen» ZENKEE 344.). 

búcsú (bolczo EhrC, bulcho CornC, bulczu VirgC, bulcsu 
Pázmány, boczo Molnár Alb., buczó XVI. sz.; bolcsu Székelység, 
bulcsó Erdővidék, bulczu, bulszu Moldva, bócsú Gömör-m., bócsu, 
bocsú Udvarhely-m.) 1. «licentia; erlaubnis» (a régi nyelvben, pl. 
«ez vrnak bolczoyaual helyett foglaluan : licentia», «keruala bolczot 
alamyznaert — «engedelmet» Eh rC) ; 2. «discessus, abitus; ab
schied» (pl. «a kyraltul bidczut vewn» VirgC.); 3. «indulgentia; 
ablass» (pl. bucu, kit mondonc bintűl valo oldozatnac GuaryC); 
4. «consecratio, encsenia, benedictio; peregrinatio sacra; kirch
messe, kirchfest, wallfahrt»; búcsús «indulgentiarius; peregrinator 
religiosus; ablass-; Wallfahrer», bucsúz-ik (bolcaúz-ik Székelység, 
bolcsuz Hétfalu, bidcsúzik Gömör-m., bocsuz-ik Csík-m.) «valedico, 
discedo; sich verabschieden» (bucsuzód-ik id., búcsúztat- «dimitto; 
verabschieden» ; NySz., MTsz.). 
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< (I.) Mongol bosuk «das versprechen, die zusage, erlaub-
nis, verheissung» (обЪщате, дозволете, pasp-bmeHie, посулъ; 
SCHMIDT 119.), «mot, sentence; ordre, ordonnance, mandat, 
decision; permission, dispense; prédiction ; prophétie (вЪща-
Bie, слово, изречете; ириказан1е, повелън1е; дозволете, 
разръшен1е; пророчество; bosuk olyu «recevoir l'instruction 
ou l'ordre, le mandat, la permission etc.» ; KOVAL. 1173.). 

(П.) Kun bosak (írva: bozak) «befreiung, Verzeihung (der 
sünden» ; Kim egi congulbile bisim guhövga kelsa ulukun agirlap. 
anga bolgay altigil bozak. Kim egi congulbile ezitse tang sösun 
anga bolgay altmiz kun bozak. Kim kim egi congulbile ezitmese 
anga hec neme iwc bozak: «wer mit gutem sinne zu unserer kir-
che kommt, indem er den feiertag heiligt, der erhält sechs jähre 
indulgenz. Wer mit gutem sinne die worte Gottes vernimmt, der 
erhält sechzig tage indulgenz. Wer aber nicht mit gutem sinne 
zuhört, der hat keinerlei indulgenz [zu erwarten]»; EADL. Cod. 
Cum. 73, 81—82.) a bosa- «frei gehen lassen» ige (melytőlbosat-
= magy. bocsát-) származéka. 

Pontosan egyezik értelmében a kun bosak az «ablass; indul-
gentia» jelentésű magy. búcsú-xal s tekintve a tör. bosa- «entlassen, 
frei gehen lassen» alapszó értelmét a bosak képzésnek s a vele 
egyező magy. búcsú-пак tágabb körű «entlassung, elbocsátás »-féle 
jelentést tulajdoníthatunk, a mely a magy. «búcsút venni» = «sich 
entlassung (v. freiheit zur entfernung) nehmen», «abschied neh
men» szólásban s az evvel egyazon értelmű búcsúz-ik képzésben 
mutatkozik. Némileg ellentétes fogalom az «elbocsátás »-sai a 
«hozzábocsátás», vagy «megengedés; erlaubnis». a mely jelentés
ben a búcsú-t a régi nyelvből ismerjük; de e fogalmi viszonyban 
rejlő nehézségen kívül igen föltűnő, hogy míg a borsó, komló, 
kancsó, olló = tör. burcak, kumlak, koncak, oylak szavakban a köz
nyelvi alak végzete -o (mely helyett -u csak igen kicsiny nyelvterü
leten mutatható ki, pl. az őrségi borsu esetében) az utóbbiakkal 
végzeteben egészen egynemű kún bosak szó magyar másában a 
köznyelvi alak végzete -ú, -u (a régiségben s népnyelvben -ó válto
zattal). A búcsú (régi bölcső, bulcsó, erdővidéki bulesó) végzetéhez 
hasonló alakulata van a tanú (régi tané) «zeuge» = tör. tanuk, 
valamint magashangú változatban a gyiiríí (régi s diai. gyűrő) = 
tör. jiizük szavaknak s tényleg a kún bosak-on kívül találkozik a 
keleti altajságban a bulcsú (diai. bolcsú, bocsú) alakot a régi «er
laubnis» jelentéssel igen jól magyarázó bosuk «erlaubnis» adat is, 
úgy hogy tekintettel a felhozott okokra azt kell vélnünk, hogy a 
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magy. búcsú nyelvtörténeti alakulataiban két külömböző szó keve
redett egybe, jelesen : 1. bocsa, bolcsú = mong. bosuk «erlaubnis» 
és boe*6, bölcső == kún bosak «entlassung; ablass (der sünden)». 
Meg kell jegyeznünk, hogy bár a bosak alak egyelőre csak a mon
golból igazolható, végzetének alakulata csak olyan, mint a borsó, 
karó, kóró, tanú, ocsú stb. szavaké, tehát ama csuvas hangsajátsá
gaival jellegzetes török nyelvből való, melynek sok egyéb nyomát 
is találjuk a magyar nyelv török elemeiben. Egyébként az alakra 
nézve figyelembe veendő az első szótag u hangzója, mely arra vall, 
hogy a mintaképül szolgált alakok egyike ily hangzású (*busu > 
*bnlsu, bulcsu, búcsú) lehetett. A magy. c = tör. s hangmegfele
lésre s a l járulók-mássalhangzóra nézve v. ö. bocsát- (HB. bul-
scasxa) = tor. bosat-, gyümölcs = tör. jimis, bölcső = tör. besik 
stb. szókat. 

xbuga (Kiskún-Halas, Szeged, Balaton-vid., Zala-, Vas-m.) 
1. «csonka, különösen kis szarvú, vagy épen szarvatlan barom; 
verstümmelte od. kleine hörner habend, hornlos» (buga ökör, tehén, 
kos; CzF.), buga szarvak «egymás felé összehajló szarvak; zu ein-
ander gebogene hörner» (Bács-m.); 2. «ostoba, buta, sült paraszt; 
dumm. einfáltig, stumpfsinnig» (pl. buga paraszt); 3. buga-ködmön 
(Pécs) «prémtelen ködmön» (CzF., MTsz.). 

< Csuvas: virjal muga, anatri moga (maga Uőebn. 97 ; 
bujinszki muga, malo-karackinszki moya ; ASMAKIN MaTepiajibi, 
356.) «stumpf, verstümmelt)) (Tynoü; anatri mocjat- «stumpf 
machen», víggal- «stumpf werden») — baraba-tatár moyau, kara
kirgiz mokok «stumpf» (BADL. Cod. Cum. 78.), altaji-tatár moku 
«stumpf, stumpfes beil od. messer» (TynoM, TyiiHii;a; teleut, 
kumandu moko- «stumpf werden; schwach werden, die kráfte 
verlieren; ohne erfolg bleiben; npHTymiTbca; H3HCMOTII>. noTe-
paTb CHJiy, He nwhTb CHJIT. 'ITO HHÖy^b ^tjiaTb; ocTaTbca Őe-st 
ywrfcxa»; mohot-, makor-, mokort- «stumpf machen; schwáchen; 
npHTynHTb; oőe3cmiHTb», sor moga- = moko-, mogat- = mokot-, 
moijus <(schwach, unkráftig, z. b. wein; ciaőbift, HecHJibHbiM, 
HeKpiiiKiír, Ha np. MaTepia, BHHO» ; teleut mohar «stumpf-
spitzig; Tyitoíi, o KOHirfc; VERmczKij 203, 488.) = mongol moyoya, 
mo/oj-u «mousse, émoussé (Tynoü, HCTyiijieHHbifl; KOVAL. 2032.), 
m,<>X°Yu «stumpf an der schneide od. sjDitzew (moyoyo- «stumpf 
sein od. machen, abstumpfen; beendigen, zu ende bringen», 
moyur «abgestumpft, klumpig», moyudur iá., moyudak «stumpf», 
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moyudur «eine hornlose kuh», moyulcar «hornlos, vom rindvieh 
u. anderm gehörnten vieh» SCHMIDT 218; то%оуи sedkil «esprit 
accablé, abattu; stupidité», mosódok bidayii «le stupide»; KOVAL. 

2032-—3.), burjét moko «stumpf» (CASTREN), kalmük mu%ä id. 
(тупой; Ucebn. 78.). — V- ö. kirgiz тока- «stumpf werden» 
(притупиться; peak mokaldi ножъ сталъ тупой, притупился), 
mokul «ungehörnt, ohne hörner» (безропй, комолый; KATA-
RINSZKIJ), tobolszki-tatár тик «stumpf» (тупой), «einfältiger 
mensch» (нростякъ), mugat- «stumpf machen», mugaj- «stumpf 
werden» (тупить; туптлъ), moktak «stumpf an der spitze» 
(тупоконечный; G-IGANOV 614, 474.), kirn mohdak (KUUN: Cod. 
Cum. 233.) «stumpf» (RADLOFF olvasása szerint: mokak = 
baraba-tatár moyau; de v. ö. mong. moyudak), jakut тщиг 
«stumpf, ohne spitze» (BÖHTLINGK 150.), továbbá: mandsu 
inokto, токЫ, moyoto «stumpf, abgeschnitten, abgehauen, abge
brochen; schweiflos, hornlos» (тупой, обрезанный конець чего, 
тупоконечный, усеченный, безхвостый, кургузый, обрезан
ный, обломленный, комолый), m о/olo «ein ochs ohne hörner» 
(безропй, комолый волъ). muyulu «ein ungehörnter drache» 
(комолый драконъ), mv%uri «gerundet, mit abgeschnittenen 
ecken, abgestumpft» .закругленный, съ обрезанными углами, 
тупоконечный, притуплённый; ZACHAROV 892 - 3, 903.), tunguz 
mugdähän «abgehauener baumstamm» (CASTREN). 

A birka, bú s boncsuk szók kezdő mássalhangzójának alaku
latával (magy. b = tör. m) a «csonka» jelentésű magy. buga = 
csuvas mugd, mely viszont szabályos mása a baraba-tatár mojau, 
kara-kirgiz mohok «stumpf» szónak, úgy hogy a magy. buga végze
tének hang-megfelelese a csipa = tör. capah, bóda == tör. baltiak, 
buda = tor. budak szavakéval egynemű. A különös «hornlos» 
jelentésre nézve figyelembe veendő a kirgiz mohul és mandsu mo-
•/olo, továbbá a mongol moyudur képzéseknek ugyanily jelentése. 
A «dumm, einfältig» jelentést szintén igazolva látjuk a tobolszki 
tatár muh és mongol moyoyu., moyodoh adatainál. 

Hangalakjában és jelentésében föltűnően egyezik a kún 
mohdah = mongol mo%udah «stumpf» szóval (melynek változatai: 
mong. mo/odolc = tobolszki-tat. mohtuk = mandsu mo%<>to, mokto, 
mohtu id.) a magy. buta «stumpf; dumm» (buta szarvak «obtusa 
cornua»; buta kés «tompa, életlen» Csík-m.; NySz., MTsz.), mely
nek azonosítása a német butt «stumpf; dumm» s az evvel egybe
tartozó román nyelvekben' szavakkal hangtani akadályba is ütkö-
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zik (1. NyK. 20 : 469—70. s Nyőr 18 : 433—442.). V. ö. a buta 
első szótagjának magánhangzójára nézve a túzok (túzok) = tör. 
toydak és búza (búza) = tör. boydaj szavakat. 

2buga (Baranya-, Somogy-m., guba Vas-, Soprony-, He vés
ni.) 1. «galla; gallapfel» (Calep., Beythe); 2. (Székelység) «szem
golyó; augapfel» (szeme bugája v. gubája); 3. «némely növénynek 
bogos feje, magtokja virága: (Őrség, Szatmár m., Csallóköz) «len-, 
kender-, mákfej»; (Győr-m.) «napraforgó tányérja»; (Arad-m.) «a 
dohánynak ki nem nyílt bimbója» ; «der samenbehälter od. die 
blume mancher pflanzen, so des leines, hanfes, mohns, tabaks, der 
Sonnenblume» (fenyő-buga «tannenzapfen» Comen.; NySz., MTsz.). 

guga (Pápa, Kecskemét, Szeged, Palóczság. Csallóköz) 1. 
«apostema, tuber; kropf»; «halsgeschwür» («a vöröshagyma az 
éretlen keliseket és gugát megérleli» Lippai); 2. «pestbeule, pest» 
(guga-halál id.; NySz., MTsz.). 

< Ozm. bugák «halsgeschwulst» (ZENKER 221.), boyak «tu-
meur á la gorge» (BARBIER DE MEYNARD I : 336.), kirgiz bugák 
«kropf, kinnfette (beim menschen; зобъ, подбородочный жиръ 
у людей» ; KATARINSZKIJ), csagataj, azerbajdsán buyak, buyak 
«kropf, fetter kinn; geschwulst an der kehle» (подбородокъ 
жирный, зобъ; опухоль горла; BUDAGOV I : 273.), teleut ро-
-док «kropf; adamsapfel» (зобъ, адамова яблоко, кадыкъ), sor. 
ридак «kropf» (зобъ), тодак id. (VERBICZKIJ). — V. ö. mongol 
moyolik «rond, arrondi», moyolcok, moyoUok «rond, globuleux, 
cylindrique; boule, globe» ; KOWAL. 2033—4.). 

A magy. guga és tör. bugák «kropf» szoros jelentésben' egye
zése nyomán fölvehető, hogy az előbbi a szókezdőnek hasonulásá
val (guga<.buga) csak olyan alakulat, mint a «stumpf» jelentésű 
buga a baraba tat. moyau, kara-kirgiz m-'kok alakok mellett. Bíz
vást azonosíthatjuk a gugá-n&k ezen föltett előzményével a külöm-
böző gömbölyded növényrészekre alkalmazott buga (guba) szót, 
melynek ezen értelme ép olyan átvitel lehet, mint pl. a mák-/ej, 
káposzta-/';;', búztiszem, szőlőszem, ííí-sz<ír kifejezésekben használt 
testrészneveké, de alapúihat esetleg a török Ьидак-п-лк eredetibb 
tágabb körű «rund» jelentésén, melyre az idézett mongol adatok 
nyomán lehet következtetnünk. Javallja a török eredet nézetét a 
gubacs (aubics) «gallapfel» (< *bug«cs) képzés is, mely egeszén 
olyan, mint a bodocs szóé (1. fentebb). 



ADALÉKOK A MAGYAR NYELV RÉGI TÖRÖK ÉS MONGOL ELEMEIHEZ. 381 

8búga (Szeged) «csomó, kéve len v. kender, melyet nyüvéskor 
kötnek; ein bündel lein od. hanf» (CzP., Tjsz., MTsz.). 

< Mongol hornya «handeau, anneau, bracelet» (повязка, 
кольцо, браслетъ), tkp. «binde, band» ettől: boyo- «envelopper, 
Her, bander, panser, attacher, nouer» (KOVAL. 1162, 1161), 
«umwickeln, verbinden» (обвить, обвязать; SCHMIDT 111.), 
melynek más származéka: boyo «lie, attache, noue, panse; bra
celet, anneau» (обвяжи, завяжи, перевяжи; запястья, кольца 
на запястьяхъ; KOVAL. 1160.). — V . ö. csagataj boyak, buyak 
«schlinge, strick od. schnür mit schlinge» (t\JU5"; SEJKH SZULEJ-

MAN 82.), Ikp. «bund, binde», sor. mogak «ein bund vorn im 
schütten» (вязка впереди у саней), e mellett: sor. род- «auf
fangend zubinden» (перехватомъ завязать; VERBICZKIJ), to
vábbá: kirgiz 6«»- «zusammenbinden die füsse des tieres (wenn 
man es schlachten will), auffangend zubinden» (связать вмв-
стт» ноги животнаго когда хотятъ его рвзать, перехватомъ 
завязать), buuda «ein bund, bünde, z. b. holz» (вязанка чего 
нибудь, на пр. дровъ; KATARINSZKIJ), volgai-tatár bua (OSZTROU-
MOV), baskir bua «damm», tkp. «bund» (rőzsekötés; прудъ; 
bua buti- «einen dämm machen», tkp. «binden» ; KATARINSKIJ) 

ezek mellett: kirgiz böge, volgai-tatár böjä «damm» (böge-, böjä-
«einen damm machen» ; v. ö. mongol boyo- «barrer le chemin 
a»; заградить, пресвчь путь; KOVAL. 1161.), melyeknek szó-
családjához a magy. be'kó és boglya szók tárgyalásánál fölsorolt 
adatok is tartoznak. 

A «bündel» jelentésű magy. buga ezek szerint akár a mongol 
boyoya, akár a török buyak másának vehető ezek «bund»-féle alap
értelmével. 

burvány (Komárom) «a víz színének hullámzása, midőn a 
hal különösen nagy sokaságban vergődik; das fluten des wassers, 
wenn fische sich darin in grosser menge bewegen» (a víznek «bur-
vdnyt vet a színe» v. «burváwylik», midőn a hal nagy sokaságban 
«vergődve hullámot vet» HERMAN 0. Magy. Halászat 434. 1. és 
Szójegyzék). — ^bur ján: neki-burjónozza magát (Bereg-m,) «föl
hevülve neki készül; sich zu etw. mit grosser aufregung nehmen» 
(MTsz.). 
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< Csagataj buraran (.^ItLjj) «Wirbelwind, windstoss, star
ker stürm, gewittersturm; toben des meeres, welle, woge, meeres-
woge» (&£.yc\j>, aussei JuJu i , d^pf. ajÜb; SEJKH SZULEJMAN 

78.), burában Ljj^J^») id. (вьюга, буря; BUDAGOV I : 274.), bu
rán «stürm, gewitter» (VÁMB. Stud. 246.) = teleut, kumandu 
pororon id. (мятель, буранъ, вьюга); (kumandu) «trüb» (му
тный; VERBICZKIJ) = jakut burján «Schneegestöber, stürm» = 
ozm. boraran, boran «tempete violente, ouragan, tourbillon de 
neige et de pluie» (BARBIER DE MEYNARD I : 321.), kirgiz boran 
id. (метель, буранъ; bora- «mit Schneegestöber wehen, v. wind; 
продувать снътъ»), baskir burán id. (KATARINSZKIJ), volgai-tatár 
burán id. (мятель, вьюга; OSZTROUMOV), tobolszki-tatár burán 
id. (буря; GIGANOV 32.), karagasz, kojbal boran, (CASTREN), poran 
(KATANOV) «Wirbelwind», sor. poran id. (буранъ, вЬтеръ, мятель; 
VERBICZKIJ), csuvas puran id. (непогода, вьюга, буранъ, мятель; 
ZOLOTN.), azerbajdsán boran «frost» (морозъ; Ucebn. 46.) = 
mongol borojan «regen» (SCHMIDT 115.), «pluie» (дождь; KOVAL. 
1214.), burjét burgan «Schneegestöber» (boro «regen» CASTRÉN), 

mandsu burán «starker wind, stürm» (сильный вътеръ, мятель; 
ZACHAROV 538.). 

A «welle, woge» jelentésű magy. burvány (v. ö. a víz burványt 
vet = hullámot vet) pontosan egyezik hangalakjában is a csagataj 
buraran «welle, woge» szóval, számbavéve, hogy a sárkány = tör. 
sazayan s borjú = tör. bozaru szókban szintén kiesett a hangsúly
talan második szótag hangzója s hogy a v itt a török ;--vel szemben 
ép olyan hang-megfelelés, mint a karvaly és orv szók esetében. 
A bojtorján és bojtorvány változatok módjára viszonylik a burvány-
hoz a burjánoz ige alapját tevő ^burján, melynek voltaképi jelen
tése úgy látszik «fölindulás, lelki izgalom» a «hullámzás» átviteles 
alkalmazása. Talán ugyané szó lappang a NySz. következő adatai
ban is : burhonyó: «Isten ád burhonio essös időt, isten ád tiszta 
időt» (Melius), melyet igy értelmezhetünk: «Isten ád zivataros essős 
időt» stb.; burhonyagos: «Sokszor, mint a burhonyagos időben» 
( = «zivataros időben») «a nap világa, úgy mutogattya az isten 
kegyelmességének világa magát ki a hiveknek is az ő világi életek
ben» (Magyari). A különös képzéseket itt az elavult alapszó félre
értése, illetőleg az ebből eredt analógiái alakítás (pl. burhonyó a 
porhanyó, burhonyag a permeteg: permet mintájára) magyaráz
hatná. — V. ö. itt a rokon nyelvek teréről: ÉV. por%ej «Schneege
stöber», EO. pir/rem «Schneesturm» (AHLQV.), 10. pu%rem id. 
(PATKANOV). 
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búz «vapor, nebula; dampf, dunst» (a régi nyelvben: «az 
nagy hew hóban, mykoron myndden fyw zalak meeg g\ökerekb61 
ees ky áznak nagy bwznak myatta» ErdyC. 455, «felségnek ereié 
arnekoz neked, az az meg hyveit téged zent leieknek arnekaban, 
hogy foganasnak kivanatos buziaban ne retten» DöbiC. 508; «üs
tökös cyllag. . . a fold buzzabol leszen» Melius ; NySz., Ny K. 4 : 205, 
Nyőr 17 : 124, 20 : 32.); busz (Tolna-m.), busz (Baranya m.) «nyári 
meleg; fojtó levegő, nyári nap hősége; kútban v. pinczékben meg
romlott levegő» (Tjsz.), «rekkenő hőség» ; «schwüle, drückende 
hitze im sommer; dunst, schwere luft in brunnen u. kellern» 
(búsz-meleg Tolna-m., bús-m. Baranya-m. «rekkenő hőség» MTsz.). 

< Csagataj bus «nebel» (VÁMB. Stud. 247.), baskír biis 
«dampf, dunst» (паръ; samaurdan biis sega изъ самовара паръ 
идетъ; KATARINSZKIJV bess (orenburgi szót. 43.) id. = csuvas 
pgs «dampf, dunst» (паръ; sér-bgs, siw-bgs «dampf von der erde, 
vom wasser» ZOLOTN., Ucebn. 61.), вог pus «dampf vom wasser 
od. von einem schwitzenden pferde» (паръ отъ воды или вспо
тевшей лошади; VERBICZKIJ) = ozm. pus «nebel. trübes wet-
ter; trüber sinn, traurigkeit; trübe, betrübt» (ZENKER 219.), 
«brouillard, bruine, vapeur légere» (BARBIER DE MEYNARD 1:415.). 

Minthogy az ozm. alak szókezdője p, nem gondolhatjuk, 
hogy a tájnyelvi busz innen való átvétel, minek külomben e szó 
fogalmi természete is ellent mond. Ez a tájnyelvi biísz nyilván azo
nos a régi búz-za\, de mégsem mint emennek fejleménye; mert 
mint a török megfelelők igazolják, éppen a szóvégi sz az eredetibb 
hangzás п г ennek oly változata, mint pl. a güzü = volgai-tat. 
kosé, tobolszki-tat. kü*kü, szagaj, kojbal küslcä «ratte», vagy a hiúz 
szókban. Ez az utóbbi hangváltozás magyar nyelvtörténeti alaku
latnak nem igazolható, a búz és busz alakok viszonyát tehát leg-
а1ка1тазаЬЬап úgy magyarázhatjuk, hogy két külömböző török 
nyelvjárásból való jövevények, a minő fölvételre a magyar nyelv 
régi torok elemeinél több más esetben is rá vagyunk utalva. A szo
ros török egyezés mellett ki van zárva, hogy ezen búz szóból szár
mazzanak a buzog-, buzdul- igék. a mint ezt MÁTYÁS FLÓRIÁN (NyK. 
4 : 205.) és SZARVAS G. (Nyőr 17 : 125.) vélték, már csak azért is, 
mivel ez igék nem denominativum képzőkké 1 vannak alkotva. 

bű : bíí-báj «cantamen, magia, incantatio, veneficium; Zau
berei, hexerei» ; bűvös (biues Schlägli Szój. 2038; bges VirgC, 
JordC, bűjüs-bájos Comen.) «incantator; zauberer» (byős azzony-
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állatok Frankov., erdeghy byosseg ÉrdyC), bűvöl- (bywol ÉrsC, 
bójől Diószegi) «incanto; zaubern» (NySz.). 

< Csagataj bögü «zauber, Zauberei, hexerei, bezaubernder 
reiz, Zauberspruch, Zauberformel, kunst der besprecbung durch 
Zauberei, zauberisches verwahrungs- od. gegenmittel; zauberer, 
hexe, alp, peri; betrüger, Schmeichler, fuchsschwänzer; markt-
frau, die köpfe u. beine hauptsächlich von schafen zubereitet 
u. verkauft; ein ding, womit man kinder in furcht jagt» (,«=»*?, 
jff3, j^wu/, ^ « Д )ö^> iSb»dl ^J*=* J5« | , ( 5 ^ ü b {jyÄs*, 
j JLb, if* JV-LÄ, (j^y^jLi. ^ (j»Jlw; SEJKH SZULEJMAN 84.), ozm. 
bögü «Zauberei, zauber» (ZENKER 244.) = ozm. büjü «magie 
sorcellerie» (büjü etmek v. japmak «enchanter, ensorceler», büjii 
bozmak «rompre le charme»; büjiißü «sorcier, magicien» BARBIER 
DE MEYNARD I : 341.), turkoman büjü «zauber» (VÁMB. Stud. 
250.). — V. ö. ozm. bogu «Zauberei» (ZENKER 222; BUDAGOV 
I : 285.) s fent a bölcs czikkét. 

Tekintettel a keleti török büjü alakra, azt vélhetjük, hogy ép 
úgy mint a báj-bari (a török baji és bayí alakok mellett), a /m-ben 
is a ;-s hangzás (bíijös, büjöl) az eredetibb, míg a szokottabb bűvös 
ejtésben mutatkozó v mint hiatuspótló járulék-mássalhangzó lepett 
a kiesett ;' helyébe az ü ajakhangzó hatása alatt, vagyis: bűvös, 
bíves <. büös, bies < büjös, bijes (v. ö. fuvar < német-diai. fuor 
«fahr», csángó kuvarcz = ném. kurz; diai. csövány, csóváiig < 
csójány, csojány <C csolyán, csalán). 

bükk (bic fa, bichfa Schlägli Szój. 1584, 2246, bik fa Besz-
terczei Szój. 892, byk ZichyC; bikk-, bik-fa Palóczság, Gömör-m., 
Székelység) «fagus; buche» (bikk-fa, bikk-makk «a bükkfa gyü
mölcse»); bükkös (bykkes BMNy.) «sylva fagina; buchenwald» 
NySz., MTsz.). 

< Csagataj bük (^}J) «eiche, eichbaum, eichenwald» (дубъ, 
дубовый лйсь; a kalkuttai csagat-szótárban гис̂ уо szóval ma
gyarázva ; BUDAGOV I : 262.). 

A régi magyar i hangzót nem magyarázza sem a szláv buk 
(óbolg. buky, szerb, bolgár, cseh, lengyel, kisorosz buk, orosz букъ, 
litv. buka MIKLOSICH EtWb. 25.), sem a német buche (középfelném. 
buoche, ófelném. buohha; bajor bueche), bár az utóbbinak újabb 
keletű irodalmi büche alakja is van («die im XVI—XVIII. jhd. auf-
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tretende, umgelautete schriftsprachliche nebenform buche, welche 
den oberd. ma. imbekannt ist, scheint auf das verbreitete ndd. 
hcehe hinzuweisen» KLUGE EtWb.6 61.); ellenben jól megérteti а 
magy. ige (= mong. üge), kicsi (= tör kücük), idő (= ödü) szók 
hangmegfelelésével a csagat. bük, mely a bükkfával rokon tölgy
fának a neve. Az újabb ü hangzós változat fejlődése a magy. bükk 
szónál e szerint olyan, mint a gyümölcs (regi: gyimilcs = tör. jimis) 
és ünŐ (régi: inö = tör. ina) szók esetében (v. ö. még : gyöngy, régi 
gyüngy =. tör. jinji). A hosszú kk a szó végén nyilván szinten 
újabb fejlemény talán a makk (bikk-makk) szó hatása alatt. 

-
ёт-ik (ymleti KönigsbT., czbczomő WeszprC.) «lacteo; 

saugen» (csecs-emö «infans; säugling»), emi- id. (pl. emleit emle 
TibC.; emlő «mamma; brust, zitze», emlet- «lacto; säugen» (emtető 
«lactans; säugling»; NySz.). 

< Csagat., ozm., azerb., krimi-, altaji-tat., teleut, tarancsi, 
küärik ám-, szagaj, kojbal, kacsincz, kirg., kara-kirg. em-, volgai
tat, ém- «saugen» (kirg. bála sesäsin emät «das kind saugte bei 
der mutter» BADL. I : 945—6, 1571), baskir im- id. (сосать 
грудь; KATAR.), csuvasA. gm- id. (ум- ZOLOTN.). 

BÜDENZ eredetinek magyarázza a magy. ёт-ik igét (MUgSz. 
781.); de adatai közül a lapp namma-, namine- «saugen» = permi 
nim-al-, nim-as- id. hangtani eltérésük miatt számba nem vehetők; 
az 10. (m- «saugen» pedig tekintve az ÉO. sápi-, sepl- és vogul úcikw-
«saugen» szókat kétségtelenül jövevényszó a tobolszki tatárból. 
Minthogy ily módon a közelebb álló rokon nyelvekben nincs a 
magyar szónak eredetiségét igazoló megfelelés, másrészt közkeletű, 
régi s bizonyosan eredeti szó a « au^en» fogalomra a szop-, szop-ik 
(v. ö. votj. sup-s- «saugen» = cserem. si<p-s- «ziehen; saugen»), 
igen kétes, hogy a pontosan egyező töiök adat mellett tekinthető 
e törzsökös szónak az ёт-ik pusztán a finn ime- «saugen» (imevä 
lapsi «säugling») alapján, vagy nem kell-e inkább az altáji ősro-
konság alapján érthető finn-torok egyezés tényénél a magyar szót, 
mint jövevényt, a törökhöz fognunk. Döntő bizonyíték a finnség-
hez való tartozás erdekében, a minő pl. a név == finn nime-, lev — 
f. lume- stb. szók jellemző hangváltozása, vagy valamely (török 
jövevényszókhoz nem csatlakozó) rég elavult képző lehetne, hiány
zik (az eml- képzésre nézve v. ö. őri- és őr-); ellenben a torok 
eredet mellett szól a fentebbieken kívül, hogy az eme és emse 
szók is innen valók. Jegyezzük itt meg, hogy a lapp namme-, zürj. 
nim-al «saugen» szóknak megfelelöleg a szamojedségben követ
kező változatokat találjuk : jurák namea- «saugen» (nameta- «säu-

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 25 
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gen», namea «brustwarze»), osztják-szam. nem-па-, nima-, ríima-, 
kamaszin nimer-, tavgi nimiri- «saugen» (1. ÜALÁszNyK. 24:401—2.) 
s hogy egyéb esetekben, midőn a szamojéd n, n szókezdőnek a 
lappban és permi nyelvekben n a megfelelése, a magyarban szintén 
n jelentkezik. 

eme 1. «femella, animál femineum; weibchen v. tieren» 
(eme-állat Pázm., eme-tik «gallina» Schlägli, Beszterczei Szój.). — 
2. «porca; sau» (eme-disznó ; NySz.); «emse, koczadiszuó» (Nóg-
rád-m., Székelység; MTsz.). 

< Csuvas ama 1. «weibcben von tieren; самка» (ama-uba 
«weiblicher bär», yur-amí «gänseweibchen», kewagal-ami «enten-
weibchen»; ZOLOTN., Ucebn.42.). — 2. «mutter»: ama-éurrí «Stief
mutter» (Ucbn. 9.), per amaran éurálne dewän «von einer mutter 
geborner verwandte (brúder od. Schwester)», azále amdle bure-
nagan «mit vater u. mutter lebend» ASMAEIN 137.) = kara-kirg. 
emä «die alte» (BADL. I : 946.) = mongol eme «weib; weiblich» 
(SCHMIDT 27.; eme-yayai «sau», eme-takija «henne»; SCHMIDT 
Gramm 23.), burj. eme, ime «weib, verheiratetes weib» (CASZTR.), 
mandsu eme «mutter» (ZACHAR. 80); ebből kicsinyítő képzővel: 
mong. emegen «die alte frau» (SCHMIDT 27.) = kún, kumandu 
ämägän «eine alte frau; die frau, die gattin», teleut ämäyän 
«mütterchen, alte frau» (EADL. 1 : 948—9.). 

Az osztják-szamojédben is van : ema «frau», ima «altes weib» 
s nyelvjárási változatokkal ämä, eme, em, äwue, ей, ей, au «mutter» 
(emäku, ämägu «Stiefmutter»; CASTR.), melylyel nyilván azonegy az 
EO. intä, imi «weib, frau; mütterchen, grossmutter» (AHLQU.) 10. 
imi, Ime «weib, alte; weibchen» (cavr-ima «hasenweibchen, ima-
tiint «gänseweibchen», гта-väsa «entenweibchen» PATKANOV), még 
pedig tekintettel arra, hogy e szó a vogulban s a rokon volga-urali 
nyelvekben ismeretlen, másrészt hogy e nyelveknek közös szavai a 
«weib» és «mutter» fogalmainak kifejezésére a magy. nő ós anya 
rokonsága, oly viszonylással, hogy az osztják szó a szamojédból 
való. Maga a szamojéd szó is gondolható valame]y török, vagy mon
gol nyelvjárásból vett jövevénynek, de nincs kizárva eredeti volta 
sem számbavéve a tavgi na те «mutter» = jurák vebea id. szókat, 
melyek nyomán az osztják-szamojédben egy eredeti n szókezdő 
elenyésztének tulajdonítható a magánhangzós szókezdet (1. HALÁSZ, 
NyK. 24 : 456.). Mindenesetre ősrokonsági viszonyban van e mon
gol-török-szamojéd szóval a finn emä, észt ema «mutter» (ema-sika 
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«sau» emn-hobune «stute»; emi «mutter», emanta «frau, hausfrau»; 
emisa «weiblieh; weibchen»=észt emis, imis «sau,mutterschwein»), 
melylyel BUPENZ a magy. eme szót közvetetten rokonsági alapon 
egyezteti (MUgSz. 783.). Hogy ez ellenében a magy. szót a csuvas 
ama ( < *áma) szóhoz csatoljuk, javallja egyrészt szűkebb ((nős
tény*)-féle jelentésköre, mely a csuvas szónak is szokottabb alkal
mazása («anyám, anyád» t. i. i t t : aríúem, aúnü, vagy ab'i, abu), 
másrészt hogy szabályosan megfelelő másai e magyar szónak a 
közelebbi rokon nyelvekben nincsenek. Nem vehető ilyennek a 
zűrjén en, an, in «frau, weib, gattin, frauenzimmer; weibchen von 
tieren» (eri-hör «rentierkuh», en-köza «ziege»; WIED.), permi in 
«weib» (GENETZ) szó sem, a mint ezt BUDENZ véli (MUgSz.); mert 
ennék a vogulban szabályos mása: ank «frau, junge frau. junges 
mádchen. fiáulein; weibcben (v. tieren)»; v. ö. a hangmegfelelésre 
nézve : zürj. pin «zahn» = vog. (deli) payk id.; zürj. vön, permi von 
«gürtel» = magy. öv, finn vyö ( < *Vg^s). Végül döntőleg bizo
nyítja a magy. eme szónak török származását a vele azonos jelen
tésben használt s kétségtelenül egybefüggő emse szónak török ere
dete (1. u. i. alább). 

emse (emcse Csík-m., encse Palóczság) 1. «nőstény; weib
chen v. tieren (emse-szamár Zala-m., em«e-madár Tolna-m., encse-
nyúl Palóczság). — 2. «nőstény disznó, kocza; sau» (Sopron-m., 
Balaton-vid., Csik-m.; NySz., MTsz.).—emics (Szolnok-Doboka-m.) 
«nőstény malacz» (MTsz.). 

Az emse viszonyát a vele jelentésében azonos s kétségtelenül 
összefüggő eme szóhoz legalkalmasabban kicsinyítő képzésnek fog
hatjuk Ibi, a mint e tényt már BUDENZ magyarázza (MUgSz. 783.) s 
mint több más nyelvben is tapasztalható, hogy az állatok «nősténye* 
az «anya» vagy «nő» szó diminutivumával nyer kifejezést (v. ö.ném. 
weibclien, l&t.femella, finn emikse-, emisa «weibchen; sau»). Tény
leg a törökből kimutatott eme az élő s bármely névszóhoz csatol
ható -cik (-óik) kicsinyítő képzővel szerkesztve annál inkább ve
hető az em se, em-cse ( < *emese, *eme-a<e) eredeti mintaképének, 
minthogy így magyarázatot nyer a köznyelvi s ejtés az emse válto
zatban a bors, borsó, korsó, késő, sertg, saru stb. török eredetű szók 
c «**» I hang-megfelelésével s másreszt e torok kicsinyítő képző 
csuvas alakja éppen (a szóvégi -k elejtésével) -se (-zé), -úé (Íé)% 
pl.pétfik «kiéin»:pé^tikáé «sehr klein».pérdak «nicht viel»:péidákéé 
«winzig»,wí «pferd»: ut-sé-m «mein pferdchen» (MOH jioiua^ynma), 
att'e «vater»: atíe-éé-m, «mein váterchen», túré «gott»: túré-éé-m 
wmein lieber gott» (1. ASMARIN Gr. 112.). E szerint emse végzetét 
tekintve olyan alakulat, mint béke ( < tör. bekik). Sejthető, hogy 

25* 
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ugjrancsak e szó a régi magyar Emesu nőnév, melyet Anonymus 
(Cap. 3.) Almos anyjának tulajdonít s mely e szerint voltakép «nőcs-
két» jelentene. Megjegyzendő mindezekhez, hogy a mongolban is 
va i az eme «weib» szóból képezve: emekcin «das weibchen bei den 
vögeln» (SCHMIDT 27.); de ez az emse alak magyarázatára az előbbi
nél kevésbé alkalmas. 

idő (accus. idö-t, 3. sz. birtokosraggal: ide-je; idem 
MünchC, ydeketh JordC, odebe PozsC, ewdS, édo Pázmány; iidő, 
üdö Erdély, Kunság, Dunántúl, üdeő Palóczság, üdii Göcsej, Őrség) 
1. «tempus, aetas; tempestas; zeit, altér; wetter»; — 2. «annus; 
jahr» (pl. minden idén ütet fákat Veszprém-m., mait idén Moldva); 
— 3. «hora; stunde» (pl. ki menuen harmad idő koron: «circa 
horam tertiam»); idén, ez idén «hoc anno; in diesem jahre, heuer», 
idétt «tempore, setate, aevo; zur zeit des . . ., in der zeit, zeitig», 
idétlen, űdötlen Heltai) «intempestivus, ineptus; immaturus; un-
zeitgemáss, unpassend; unreif, missgeboren»; idős «annosus, ve-
tustus; temporis, (annos) natus; vieljáhrig, alt; (jahre) alt» (pl. 
idős ember, mennyi idős «wieviel jahre alt»; NySz., MTsz.). 

V. ö. ujgur ödü «ze'tweise, von zeit zu zeit», ödün «immer, 
allé zeit» ettől: ujgur, tararicsi, csagat. öt «zeit, zeitpunkt» (pl. 
tört öt «die vier jahreszeiten»), ragozott alakjaiban: ödün (pL 
pörü koi pild sokladi ol ödün «der wolf und die schafe ersehnten 
jené zeit», adin atkü Midi ol dtkü ödün «er machte seinen namen 
gut, dieser gute zu seiner zeit»), ödinda (pl. uruslar ödinde «zur 
zeit des krieges»). ötüna (pl. aval ötüna «in der ersten zeit»; 
EADL. I : 1279, 1281, 1259.). 

BUDENZ (MUgSz. 809.) a vogul-osztják éntep «gürtel» szóval 
azonosítja a magy. idő-t, hivatkozva a mord. pingá «reif, tonnen-
band» es «zeit, stunde» (konapingt «zu welcher zeit»; mordE. pinge 
«zeit, lebensalterw és pinks «r<ng, reif») jelentéseire, úgyszintén a 
latin wnnus és annidus («ring)>) kapcsolatára. Figyelembe veendő 
azonban ezzel szemben, hogy a vog én tép az ént- «umgürten» szónak 
származéka (pl. éntapá éntitá «er legt auf seinen gurt», éntyati «er 
gürtet sich»), ennél pedig igen kétes, hogy alapertelme csakugyan 
a «kör, karika» fogalmát tartalmazza-e (lehet pl. Bnt- átkötni» is), 
másrészt hogy a magy. idő szónak eredetibb «kör, karika»-féle 
értelmét sem bizonyítja semminemű adat. Alkalmasabban kínál
koznak az egybevetésre a fent idézett szorosan «időt»> jelentő s 
alakilag is egyező keleti török szavak, melyeknek nyomán az idő 
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végzetének keletkezését olykép gondolhatjuk, hogy az átvétel 
mintakepei gyanánt a ragozott ödii, ödün alakok szolgáltak, mely 
utóibi pl. «zu seiner zeit» értelmében magyarítva ekkép hangoz
hatott üd-é-n úgy mint kor-bó\ kor-á-n (= «idejón»: tő + ~a hir-
tokosrag + -n rag) a valamint ebből kora töalak fejlett, úgy lett 
az id-é-n, id-étt, id-é-tlen, (tavasz) id-é-ben ( = «tavasz idejében^) 
stb. kifejezésekből elvonás útján: idő, üdő. 

igér- (igyr TelC, igír Heltai, ygyeer ErdyC, igyér Ti
nódi; egér Maros-Torda-m., igyír Székelység) «promitto, polli 
ceor, spondeo; verheissen, versprechen, zusagen» (igéret «pro-
missum. promissio; das versprechen, verheissung, zusagew ; 
NySz, MTsz.). 

< Ujgur üge- «sagen, reden»; prses. sing. 3. iiger (VÁMB. 
Ujg. Sprach. mon. 198.); EADLOFFnál (1: 1195.): ujg. ögii- «sagen» 
(pl. piliklik s'ózüni ölmiscá ögü! «rede des wissenden worte bis 
zu deinem tode !») a csag. ögü- «loben, preisen» igéhez csatolva; 
v. ö. ujg., csagat. ögüt, kirg. öküt. oszm. öjüt «rat, ermahnung, 
gute lehre, meinung, vorstellung» (RADL. I : 1199, 1180, 1211.). 

Nem más az «igérés» mint nyomatékos biztató «mondás» 
(v. ö. ném. versprechen, zusagen) s így jól egyeztethető a török 
üge-, vagy ögü- ige prás. 3. sz. üger alakjával. 

ím, im (emi *ime» VitkC, ém Ozorai, em Telegdi; 
é'm-má «immár» Vas-m., é'm-e «ime» Dráva-vid.) «en, ecce; siehe, 
siehe da» (pl. im angaloc zolgalnak nála neki MünchC, im az erdeg 
kezde gyetorny ErdyC); (Gömör-m.) «majd; majdnem; mindjárt; 
gleich, alsbald, schon; fast» (pl. im odaadom — «majd»; ne tróbálj 
idi jönni, mert im kikapsz — «mindjárt kikapsz*), im eltörtem a 
korsot= <tmajdnem»); im-e, ime id., im-hol (yme hol JordC, ErdyC. 
BodC.) «eccum, en, ecce; siehe da» (pl. yme hol az en ffyam: hic 
est íilius meus» JordC, imhol az én barátom Haller), im-már, im
máron «jam tandem; schon», am-már jani tum; zu jener zeit 
sclion», im-rég (Vas-m.) «imént, csak most, nem rég; eben jetzt, 
seit nicht lange». —imén t , iménten «nuperrime, paulo ante, 
proxime, dudum; vor kurzer zeit, eben vorher». — em-ez, im-ez 
(im-iz-a,m&z Mezőtúr) «dieser da», am-az «jener dort»; em-itt, 
im-itt «hier, siehe hier», am-ott «dort, siehe dort», em-ide, im-ide 
«lier, hieher», am-oda «hin, dorthin etc.» (NySz., MTsz.). 
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< Teleut-, kumandu-, lebed-, tuba-, sor-tat. ám «jetzt» 
(dmdd, dmdi, csagat., kún, azerb., ujgur, tarancsi ámdi, karaim
tat, andi, kirg. endi «jetzt, die jetzige zeit»; teleut dm-ok «bald, 
sogleich))) == szojot-, szagaj-tat., kűn am «jetzt, sogleich» (sor 
am-ok «sehr bald») = *in: volgai-, baraba-; tobolszki-tat. ináé 
«jetzt» (EADL. I : 944, 965, 742, 643, 1450.), csuvas éúd'é «jetzt, 
gleich, schon (Tenept, IIOCJTB axaro, ysce; ZOLOTN.)» 

A magy. int (regi ém) s a vele szerkesztett imént, im-már, 
im-ez, em-ez, em-itt (az utótaghoz való illeszkedéssel: am-már, 
am-az, am-ott) stb. szavak előrészének eredeti értelmét igen tanul
ságosan világítják meg az utóbbiakkal egyező értelmű összetételek 
a vogulban, minők: ÉV. an-ti, LV. dn-t'e, KV. áit-té «ime ez; siehe 
dieser», EV. an-ta, ALV. an-ta «imeaz; siehe jener» (ti, t'é, té 
«dieser»); KV. dtl-ti ielt «in demselben jahre»), EV. an-mönt, ALV. 
aimant, KV. an-mont «imént; früher, vongesmal» (mord «früher»), 
ÉV. an-manin «eben jetzt, nun», aú-ti-mos «bis hieher; bis zu 
dieser zeit», ALV. an-ti «emide», dút'ü «amoda», KV. dn-té, PV. 
dn-ti, TV. in-ti «ime most, mindjárt, nemsokára». Mindezekben 
a magy. tm-(e) s em-(ez) szócskákat helyettesítő an, án, in előrészt 
önálló használatában «jetzt» jelentésű (pl. aú mine'im «jetzt gehe 
ich») s azonos a zűrjén önt «jetzt» (öni-£ö «soeben, sogleich*, ön-
tai «soeben, vor kurzem, neulich», öniéan «von jetzt an»; WIED.), 
permi Ö'ni «jetzt» (on-taj «neulicb, soeben», Öni&z «bis jetzt», 
öniéan «von jetzt an»; GENETZ) = votj. ini, ni, Kaz. iríi, ni «schon, 
nun ; mehr, nunmehr, weiter» (ta-ni, ti-ni, Kaz. té-úi, Uf. td-úi, 
Glaz. ta-rí «siehe, siehe dieser, siehe hier!») török eredetű (v. ö. 
csuv. éúd'é «jetzt», jakut am «jetzt, kürzlich; náchstensi)) szavak
kal. Hogy a magy. ím is ilyen időhatározó volt eredeti értelmé
ben, azt kétségtelenül mutatja az im ént szerkezet, melynek «nu-
per» jelentése voltakép így értendő: «csak most, ép most, nem rég». 
Ugyancsak időhatározó értelemben alkalmazza az un szót aPalócz-
ság (pl. im odaadom = majd, most mindjárt))) s a köznyelvi hasz
nálatban is legtöbbször helyettesíthető az «im» a «most»>-tal (pl. 
«ím elmegyek* = «m3st elmegyek))). Alakilag a régi ém s nyelv
járási ém szorosan egyezik a keleti török ám ejtéssel. — Elejtendő 
ezek szerint BUDENZ egybevetése (MUgSz. 786.), mely a franczia 
voi-la, voi-ci («sieh dort», «sieh bier») szerkezetekre hivatkozva, a 
magy. ím szót az émen «bei klarem bewusstsein»), émett, ímett «in 
wachem zustande» szavakkal családosítja s benne a finn űma, lapp 
alme «luft, himmel» = vog. elém, ilém «wetter» = zürj. jen «gott» 
(jen-veit «himmel))) vélt rokonsága alapján efféle alapértelmet sejt: 
«világos jelenvalóság», »látnivaló)). 
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imély (Székelység, imel Fertő-vid., imej Csík-m., iméj 
Háromszék, iweGyergyó-vid., imö Erdő-vid., fmeSzilágy-m.; émely, 
émöly Vas-m.; himöl Fertő-vid., himő Erdő-vid.) 1. «marhabögöly; 
viehbremset) (Csík-m.; Nyőr. 7 : 140', 9 : 42). — 2. ((szarvasmarha 
hátán bizonyos légyfaj csípésétől támadt nyüves kelevény, v. maga 
a benne élősködő nyű; durch stechen einer fliegenart entstandene 
madige hautgeschwulst am rücken des hornviehes und die darin 
lebenden maden» (MTsz.). — imecs (Gyergyó-vid.) «marhabögöly» 
(Nyőr 7 : 140.). 

< Török iygáli: ozm. ijnali «mit einer nadel, einem 
stachel versében» (pl. ijnali karinga «eine ameise mit einem 
stachel»; EADL. I : 1437), altaji-tat., teleut inelü, inelii «stache-
lig, stachel habend; dorn» (KOJIIO*IÍÜ ; TepHOBiiHKT>»; VERBICZKIJ 
60) = altaji-tat. inelik id. (u. o.) == volgai-tat. inálék «ein in-
sect», baraba-tat. iynalék «die wasserjungfer, libelle (ein insect»; 
RADL. I : 1443, 1433), kirg. ijnelik id. (KATARINSZKIJ) a baraba-
tat. iyná, kún, csagat. igna, sor, szagaj, kojbal inga, lebed, szojot 
inna, kacsincz ina, volgai-tat., teleut, altaji-tat., kirg., azerb. 
ina, ozm. «nadel, stachel der insecten» szóból képezve (RADL. 
I : 1445—6, 1431, 1436); v. ö. csuv. jép vgrrl «libelle» (iíopo-
MH&IO ; Ucebn. 74.), tkp. «nadel-dieb», mint tat. éjna-buré id. 
(CTpeK03a; Ucebn. 58.) =«nadel-dieb» ós mord. salméksén salaj 
id. (Ucebn. 63.). 

Végzetét tekintve a magy. imé'ly úgy viszonylik a bizonyos 
rovart jelentő tat. inalik szóhoz mint magy. bögöly a kirg. bügölök, 
baskír bügdldk rovarnóvhez (1. fentebb e czikket) jeléül annak, hogy 
az előbbi magyar szónak is nem a keleti török teljesebb -lik képző
vel, hanem ennek -li, -lü változatával (v. ö. ozm. ijnali) szerkesz
tett alak volt a mintaképe, melyről a rövid véghangzó ép úgy 
enyészett el a magyarban, mint a gyöngy ( = tör. jin£i), kút ( = 
tör. kuju < *kudu), szűcs, ács, szatócs stb. szavakban. A magy. 
hangzóközi m = török yn (y), gn, (jn, nn, n) hangmegfelelést 
megvilágosítja az oly csuvas hangalakulat, a minő pl. a csuv. komol 
«gnade, zugetanbeit»= köztör. köyül «herz; gemüt», csuv. sgmor 
«regen» = volgai-tat. íayger, altaji-tat. jaymir id., csuv. somgl 
«leicht» = volgái-tat. éiyél, altaji-tat.jeyilid., csuv. júmes «fehler» = 
volgai-tat. iaygés id., csuv. xomQr «fuchsrot (v. pferden)o= volgai
tat, koygor id., csuv. orn «vorderseite»= csagat. öy id., csuv. tom 
«reif» = jakut toyü «das frieren», csuv. som «unkraut»= teleut 
joy «rasen» szavakban mutatkozik, melyek közül az utóbbinak 
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mása megvan a magyarban is, még pedig gyom alakban, azaz török 
fi = csuv. m = magy. m hang-megfeleléssel ugy, a mint ezt az 
im'ély szóban is fölteszszük. A kojbal, szagaj ingd, kacsincz ind 
alak itt föltett csuvasos ^ime-féle változata ugyan nem igazolható 
a mai csuvasból (hol a «tü» ne?e: jép), de íme a cseremiszben a 
«tű» szava éppen ime, imo, cserM. im (imay «stecbend; nadel-
förmig»; SZILASI 40.) s a zürjénben is jem «nadel, tangel, dorn, 
stacheb) (WIED.), melyek a fentebbiek alapján bízvást tekinthetők 
egy kiveszett régibb csu vasféle nyelv (a volgai bolgár) maradványai
nak, úgy, a mint ez a volga-urali rokon nyelvek s a magyar több 
más hasonló nyelvi adatából (pl. tenger, váhí) is következik. Mind
ezek szerint a magy. imely, émely ócsuvas eredetijét *jimél'é alakú
nak vélhetjük, mely «fulánkkal bírót» (illetőleg ily fajta «legyet, 
bogarat») jelenthetett. így magyarázva megérthetjük a magyar 
képzésnek bajosan vélhető székely imecs («bögöly») változatot is, 
mint a baskír iyes «poszméh; hűmmel (niMejit; kis baskír szót. 
49.) megfelelőjét. Megjegyezzük végül, hogy a kevéssé elterjedt 
him'nl, himö változatok szókezdő /s-ját afféle járulék mássalhangzó
nak tarthatjuk, mint a tájnyelvi himbolyog = imbolyog-, hint = 
int, hinda = inda szavakban. 

inczi: inczi-finczi (Zala-m., Szeged, Hegyalja. Szatmár-, 
G-ömör m.), inczin-fincz (Segesvár), inczin-pincz (Bánság; inczen-
pincz ; inczen-hincz Zala-m., Csallóköz, Veszprém-m.) 1. «vézna, 
czingár, gyenge, nyápicz; dünn, schlank, mager, sclrwach, hager» 
(pl. inczen-pincz úri kisasszony). — 2. ((jelentéktelen, hiábavaló, 
haszontalan; unbedeutend, unnütz» (CzF. NSzót., MTsz.). 

< Csagat. incd, ozm., azerb., krimi-tat. in§ü «dünn, fein, 
subtil, delikát, schwach» (pl. ozm. ingd kdsim «mager, fleisch-
los», inja bdlli «eine feine taille habend); ebből dimin-képzés: 
ujg., csagat. inckd «dünn, fein» (pl. csag. bili inckd, bojunu uzun 
«seine taille ist dünn, sein hals lang») = kún inckd «schmal, 
eng, dünn» (pl. bayi üstünd inckd bntafi cifadi «über seinen 
garten erheben sich seine dünnen zweige») = karaim-tat. üncká 
«dünn» (pl. Imcka butayin anin kurutadi «er dörrt seinen dünnen 
ast»; EADL. I : 1451—2, 1455, 18i3.). 

A kicsi, piczi, iczi-piczi végzetével jelentkező inczi-finczi 
ikerszó mellett (v. ö. eczke-ficzke «nyalka, kevély, kaczérkodó«, 
iczki-ficzki «hetyke, henczegő», kecze-ficze «sántító», irka-firka, 
ityeg-fityeg stb.) inczin-fincz, inczen-pincz stb. szerkesztés olyan, 
mint a torzon-borz, kótyon-fitty, gézen-gúz ikerszókban. A ez ejtés 
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az inas?-ben a keleti török c-vel (incd) szemben jellemző kún 
hangsajátság (v. ö. incka). Hasonló szó a régiségben s tájnyelvileg 
igazolt encsen-bencs (enczün-bencz, encsen-bencsen), melynek «ha-
szontalan apróság, haszontalan, értéktelen lim-lom, hiábavalóság, 
semmiség*) (MTsz.) jelentése is találkozik az inczen-pincz, inczen-
bincz második értelmével; de nem lévén bizonyos, hogy a «haszon-
talan» értelem itt is a «vézna, gyenge» félén alapul-e, e két szó 
egyelőre mégis külön tartandó (1. az encsen-bencs magyarázatának 
kisérletet «Árja és kauk. elemek» művemben : 481. 1.). 

int- (ymtene EhrC, ymtuen MünchC, enteni Verancsies) 
1. (»innuo, nuto, annuo; winken» (pl. en kezeymel intek vala 
Virgl., yntettenek zeniekkel: «annuunt oculis» Félegyházi).—2. «mo-
neo, commoneo, hortor, cohortor; vermahnen, anmahneno (elő-
int «herbeiwinken, durch einen wink berbeirufen», meg-int «ver-
mabnen» ; intés «nutus, cobortatio; wink, ermahnung», intet 
id.; NySz.). 

< Teleut imáé- (VERBICZKIJ 59.), csagat., ujgur, tarancsi, 
karaim-tat. inda- «ein zeichen gebén, winken, rufen, herbei-
rufen, einladen; ein zeichen des einverstándnisses gebén, seine 
aufmerksamkeit einer sache zuwenden» (indáii «das herbei-
rufen durch ein zeichen, der ausdruck des einverstándnisses 
durch nicken mit dem kopfe») = kirg. imda- «ein heimliches 
zeichen geben»= ujgur inlá-, volgai-, tobolszki-tat. imla- «ein 
zeichen, einen wink gebén, winken» (pl. ujg. inládi kálgil oltár 
parii «da winkte er ihm, er mögé náherkommen und sich zu 
ibm setzen», volgai-tat. imlap sgjldia «er spricht mit mienen»), 
baraba-tat. imna- «ein zeichen mit der hand gebén» ezen alap
szótól: altáji-, teleut-tat. im «ein zeichen mit der hand, wink; 
ein eigentumszeichen am ohre des haustieres», kirg., baraba-, 
tobolszki-tat. lm «ein mit der hand gegebenes (heimliches) zei
chen », volgai-tat. ém «ein wink, den man durch eine bewegung 
des gesichts, einer grimasse gibt» (KADL. I : 1447—9, 1407, 
1571, 1404.). A mongolban is van imne- «cligner les yeux; 
hocher la tété en signe de consentement (MuraTt, KHBRTL BT. 
3iiaKL o^oöpenia; KOVAL. 1 : 311.). 

A magy. int- régi imt- alakjával pontosan egyezik az erede
tibb «winken» jelentést is híven visszatükröző keleti török imde-, 
inda- számbavéve, hogy épígy viszonylanak egymáshoz az md, nd= 
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magy. nt hangmegfelelés pontjában: teleut, altaji-tat. kalayda-
( = baraba-, lebed-tat. kalayna-J «schaukeln (intr.), in schwingen-
der bewegung sein, schwanken» (RADL. II : 229.) és magy. hilint-a 
(hirinta, hirintó) «scbaukel», csuvas kúndé, kúndék «hintabölcső» 
és magy. hinta, hintó «schaukel», valamint hasonló (mg -— magy. 
nk) hangmegfelelés: volgai-tat. tümgák «holzklotz» (OSZTROUMOV) 
és magy. tönkö id. A török igető, mint a legtöbb esetben, a ma
gyarban nem kap honosító képzőt, hanem csupaszon az érint-, 
tekint-, siihint-fé\e igék alaki csoportjához csatlakozik (török ittdá-
di = magy. intett, tör. inda-mák = magy. inte-ni, úgy mint 
érinte-tt, érinte-ni; tehát a prás. 3. sz. is int, úgy mint: érint). — 
Szemben áll az int- szó eredetének itt tárgyalt felfogásával BÜDENZ-
nek ama nézete (MUgSz. 819.), mely szerint ez az ige az emel-
«heben» családjához tartoznék, mivel tulajdonkép «testmozdulat 
(különösen kézemelés, fejbiczentós) által való jeladás» van vele 
kifejezve, mihez bizonyításkép még arra hivatkozik, hogy a magy. 
eme-l- alaprészével egyező vog. alm- «heben» a frequ. álent- «tra-
gen» képzés tanúsága szerint *ál- tőtől van alkotva s ezzel szerinte 
egybevethetők: mordk. iliée-, ilisce- «winken (mit der hand)», zürj. 
ölt- «schwingen, winken», votj. al'al- «winken» (WIED. ; tőlem iga
zolva: al- «abraten, abreden; drohen, mahnen, warnen; stillen, 
be?ánftigen»). A szoros török egyezés mellett ez a többszörös föl
vételre támaszkodó nézet igen valószínűtlen. 

*int «irány; richtung»: intés (Baranya-m., Ormányság 
«valaminek irányában levő; in der richtung eines gegenstan-
des sich befindend» (pl. torony intés «torony irányában levő», 
intés a főddel az ablak «egy színben, egy vonalban levő»), intést, 
intést, int őst «valaminek irányában, egyenesen; in irgend einer 
richtung, gerade zu» (pl. mék intöst «megyek egyenesen*). — 
intéz- (entez DöbrC.) «specto, intendő; Eestimo, arbitror; ordino, 
dispono, dirigo; zielen; meinen, dafürhalten, schátzen; ordnen, 
anordnen» (tkp. «irányoz», pl. reám intéz «auf mich deutet es» 
Ádámi; ere intézve szoll az isten = auf dies gerichtet, diesbezüg-
licht) Geleji Katona; járásom merre intézzem? = «merre irányít
sam?)) Thaly, Vitézi énekek; hozzád intézem levelem «zu dir richte 
ich meinen brief»); (Székelység) «hozzávet, hozzávetőleg mér» 
(pl. intézd meg jól a szemeddel, meddég telik föl a szúszék avval a 
gabonával; ZOLNAI : Nyr. 19 : 49—60; MTsz., NySz.). 

< Ujgur ö'ydi, öydü, «richtschnur» (pl. ázis öydi urma ai 
áléi págii, dzis öydi pusti tümán miy ügü «gib keine bőse richt-
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schnur, o du völkerfürst! Eine bőse richtschnur verdarb hun-
dert tausend gute»; ajun poldi arzá törü öíjdüzi, ki fogéi kiíilik 
polur pálgüzi «wenn das gesetz clie richtschnur für die welt 
wáre, so würde menschlichkeit ein zeichen für den menschen 
sein»; RADL. I : 1207—9.). 

Meggyőzően mutatja ki ZOLNAI (a fent idézett helyen), hogy 
intéz- s tájnyelvi intés szavainknak egy «irány» értelmű elavult 
Hnt szó az alapja, s most kiderül erre nézve, hogy a törökségből 
is igazolható, a mennyiben az ujgur öydi «richtschnur» kezdő
hangzója a hozzávetett magyar megfelelő régi *ént (v. ö. éntéz) 
alakjához oly viszonyban gondolható, mint a tör. kök «blau», cök 
«penis» = magy. kék, csék szavakban, az yd = magy. vt hang
megfelelés pedig az imde-, inda- — magy. int- esetében bírja má
sát (1. e czikket fentebb). Tanulságosak a magyar szó fejtésre az 
ujgur öydü szónak családi kapcsolatai is. Ez t. i. minden való
színűség szerint alaprészében a köztörök oy «recht, rechts» szó
nak (RADL. 1: 1024.) magashangú változata (úgymint: ujgur, teleut, 
tarancsi ön- «verwelken, bleich werden» = ujgur, teleut, lebed, 
kirg., szagaj, kojbal oy- id.), melynek általánosabb «richtige rich-
tung»-féle értelme mutatkozik a következő szerkesztésekben : teleut 
oy-nay «nach rechts, in richtiger richtung, dem strich (der haare) 
nach», kojb., szagaj oy-gar «nach rechts, auf den richtigen weg», 
csagat., tarancsi oy-la- «auf den rechten weg führen,zurechtweisen, 
belehren. verbessern», kirg. oy-da- id. (v. ö. még: anatri-csuvas 
jün: per jünella «in eine reihe, BT> O.UHH'B pa^T.*)). Ezen értelem
nek további fejleménye az oy szónak alkalmazása ily jelentésben : 
«passend, den verhaltnissen angemessen», mely mellett van igei 
tő is: ujg. oy- «passen, vorteilhaft sein» ( = kirg. oy- «gelingen, 
geraten»). továbbá a névszói alapból: teleut, altaji-tat. oy-dü «wie 
es sich gehört»= kirg. oydu «gut, ziemlich gut». Mindezek szerint 
az ujgur öy-dü (mely szabályos nom. verbale képzésnek vehető az 
ujg. oy- ige magashangú másából) igazi értelmében : «die richtige, 
gerade, passende, entsprechende richtung»= «richtschnur» s így 
értendő a magy intés is, mint «valaminek egyenes irányában eső» 
s intéz mint «egyenesen irányít» ( = «czéloz»). A «passend, ent-
sprechend», illetőleg «gut» értelem szorosbításával a kirgiz oy 
egyszersmind «heilsam, heilbringend», kirg., tarancsi, lebed, ujgur 
oyai (< oy-gai) «leicht, ohne schwierigkeit»= küár oyai, teleut, 
altáji-, baraba-tat. oyoi «wohlfeil, biliig (vom preise); möglich, 
durcbführbar» ( = virjahcsuvas jíiné «billig, wohlfeil»), sor. tuba
tat, oy-dai «billig» (RADL. I : 1024—1033.). Meglepő itt a «billig» 
értelemben való találkozás az intén (Pozsony-, Nyitra-m.) «olcsón» 
(intébben «olcsóbban»; intébb «olcsóbb», pl. intébb áron, intébbért; 
MTsz.) szóval s megerősítésére szolgál ZOLNAI ama nézetének, hogy 
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ez a fentebbi intés és intéz szókkal egybefügg. Alakilag az inte'-n 
alaprésze a batározói értelemben használt oy-dai (pl. oydii átti 
«er hat es biliig gemacht» KADL. I : 10o2.) magashangú má-ának 
vehető, míg az inté-z (úgy képezve mint: irányo-2, czélo-z) az ujg. 
öydi alak nyomán is érthető.*) Tekintve, hogy az ént, -int rag 
mélyhangú szavakban is megtartja magashangúságát (pl. a zent 
«ita» a régi nyelvben, alkalmasint) s hogy még birtokosragos ala
kokhoz is csatlakozik (pl. az Ur énnekem fizet az én igazxágomént 
és kezeimnek tisztaságaént; ne essék semmi dolog kedveinént, 1. 
SIMONYI: Magy. Határ. I : 397.) igen valószínűnek tartom ZOLNAI-
nak ama nézetét is, hogy ez raggá vált önálló szó, mely azonos a 
fentebbiekben kimutatott *mí-tel és eredetibb irányhatárzói sze
repéből fejlődött módhatárzóvá (1. Z. bizonyítását erre nézve: 
Nyőr 19 : 55—56.). így az -ént a szintén törökből eredt -kép és 
-kor testesebb ragokhoz csatlakozik, melyek szintén használato
sak ezen rövidebb alakjukban is -koron, -kéjjpen helyett. 

ír (accus. ire-t): likas-ír «bézaggyökér (aristolochia ro-
tunda); hohlwurzeb (a XVI. századból; 1. SZILY K., Nyr. 25 : 
538); csaba íre «pimpinella; poterium sanguisorba» (chaba yre 
«bethonica» Gyöngyösi Szót. 3017. sz.; ezi/aba ire egy 1416 előtti 
orvosi rendelvényben; Nyőr 2 : 68); ér-fű (Lugos-vid.) «pimpi» 
nella» (Nyr. 13 : 287). — ír-mag «a legkisebb gyermek» (Győr-m.); 
irmagúl maradt «utolsó maradékul*), irmagnak sem maradt belőle 
«éppen semmi, mind kiveszett*) (MTsz.). 

< Kirg. ir «eine pflanze mit blauen blumen, die als arzénéi 
gegen den husten gebraucht wird» (RADL. I : 1456); ijir «wurzel 
einer pflanze, die als arzénéi gebraucht wird» (nopCHb pacTe-
HÍH, ynoTpeŐJiaeMHH Kain> jieKapcTBO»; KATARIXSZKIJ). 

Mint SZILY kimutatta, kétségtelen régi magyar szó a likas-ír— 
hohl-wurzel főnév, melynek utótagja a köznyelvi ír-mag s való
színűleg a tájnyelvi ér-fű szóban is jelentkezik. Az a körülmény, 
hogy már a XVI. század első felében két szóban írták a csaba-íre 
növénynek a nevét, szintén arra vall, hogy a mennyiben e szót tény
leg a népetimológia alakította (a mint SZARVAS magyarázza; Nyr. 
22 : 152), ebben egy közhasználatú ír szónak kellett közreműködni, 
mely ugyanaz volt, mint a likas-ír-b&n. Van bába-ire is wpimpi-

*) ZOLNAI int-é lativus alakot föltételez, melyből inté-z úgy 
mint ide-hö\ idé-z, vagy a/a-ból: alá-z; de a törökből való eredet 
nézete mellett ily lat. ragra nem gondolhatunk. 
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nella»-nak magyarázva (1. NySz.) s e mellett: bába fit (Zemplén m.; 
MTsz.). BUDENZ Diószegi és Fazekas «Füveszkönyvének» magyará
zatát követve (mely a dentaria-füvet jogan-ímek nevezi, mivel 
«gyök ere, vagy íre pikkelyes, fogas, vagy gumós») «gyökér» értel
műnek veszi a régi ír szót s e nézethez csatlakozik SZILY is, ki sze
rint e szólás: «írm<ig sem maradt belőle* voltakép annyit jelent, 
hogy «nemcsak a magja, de még a gyökere is végkép kiveszett*. 
E magyarázatot lényegileg megerősíti az alakilag teljesen egyező 
kirgiz ir, ijir, mely ép úgy mint a «likas-ín) és «csaba-íre» szintén 
egy gyógyító füvet, illetőleg annak gyökerét jelzi, de ez egyezésből 
még azt is következtethetjük, hogy a magy. ír nem általában 
«gyökér» (pl. nem egyszersmind «fának gyökere»). hanem szoro
sabban «gyógyító fügyokér». Sőt ez alapon tovább menve nem 
tetszhetik merész föltevésnek, hogy a köznyelvileg «ungventum; 
salbe» értelemben ismeretes magy. ír (accus. régebben : %>e-t, m a : 
ír-t, ira-t) sem más, mint a «gyógyító fű v. gyökér» értelmű ír oly 
alkalmazással, mint a tavdni vogul tér-pum «arznei» szóban (tér, 
KV. térp magában is, «arznei», pum «gras»), vagy mint ugyané 
nyelvjárásnak más területén jim-jom «arznei» = votják nn-jum 
«arznei» = csuvas vm-jvm, iméum «arznei aus kráutern» kifejezés
ben, melyekben a koztörök ám, volgai tatár im «arznei» előrész 
mellett a jom, jum utórész a csuvas sam, som = magy. gyom alaki 
előzményét tükrözi vagyis: ír «salbe» < «arznei» < «heilkraut».*) 

író (accus. író-t) «a megköpült tejfölnek savanyú leve, 
mely a vaj elválasztása után fenmarad ; buttermilch» (CzF.); «mul-
sum» (= «molken, milchrahm>> Schlágli Szój. 1436., Beszterczei 
Szój. 1015. sz.); írós (adj.): írós vaj «butyrum; anke», írós tészta 
«striblita foliata; butterteig» (NySz.). 

*) SziLAsinak ama nézete (NyK. 30 : 484), mely szerint az 
ír-mag előrésze az utórésznek szinonimája gyanánt (mint a bú
bánat, kő-szikla stb. szókban) szinten «mag; csfilád, nemzetseg» 
értelmű volna, minden valószínűség híján van. Ellene szól ennek 
az alkotórészeiben világos értelmű likas ír = uholilwitrzeh), mely
nek utótagja semmiesetre sem «mag», de az egybevetett volgai-tat. 
grlok «samei) ( = csuv. várlej id.), volgai-tat. ont «geschlecht, stamm, 
familie» ( = csagat. uruk id., ozm. irk «raee, generation»), csuv. 
vor «same» alaki egyezése is kétes. — BuDENznek ír «wurzel» == 
ér «ader» szócsaládosítása is elejtendő; mert tudvalevő, hogy régi 
magyar c-nek (v. ö. e_" Heltai; accus. ere-t) sem a régiségben, sem 
a nyelvjárásokban í változata nem mutatkozik (ér «ader» Tiszán
túl is : ér, nem : ír). 
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< Mongol airak «sauere milch als getránk» (SCHMIDT 1.); 
<(lait fermenté, koumis; aMpairh, 3aitBaraeHH0e MOJIOKO, KyMticT>» 
(KOWAL. I : 8) = kalmük airak «sauere milch» (JÜLG). 

A magy. szó alakja egészen csuvas jellegű, minélfogva benne 
ép úgy mint a kölcsön, hiúz stb. szavak esetében mongolból ugor
török úton került jövevénynyel van dolgunk. A mai csu vasban ujran, 
felvidéki urán «sauere kuhmilch» ( = tat. ajran id.) szót találunk, 
mely összefügghet a mongol airak-ksd, de közvetetlenúl magy. 
íro-val (végzeténél fogva) nem egyeztethető. 

ív-ik (Palóczság, Abauj-m.) «érik, puhul, levesedik; elérik 
(gyümölcs, különösen vad gyümölcs); megporhanyúl (trágya); 
weich, überreif, saftig werden (v. früchten); locker, mürbe werden 
(v. dünger)»; íved- (éved- Erdély, ívod-ik Heves-m.) id. (ívétt körte 
Gömör-m., ívott k. Hegyalja, Tisza-Dob; MTsz.). 

< Csagat., tarancsi ibi- «weich werden» (ibit- «weich, 
frisch machen»; EADL. I : 1569.). 

A török eredetű kéve, káva és gyáva szók b > v hangválto
zásával a magy. ív-ik «megpuhulni» = tör. ibi- id.; a ritkább ívé'd-
képzés pedig e mellett akár a rothad-, korhad-, poshad-, szárad-
stb. igék analógiái hatása folytán is keletkezhetett. BüDENznek e 
szóra vonatkozó egyeztetésére (MUgSz. 803.) már ANDEKSON kimu
tatta, hogy több pontjában tarthatatlan, jelesen hogy ez EO. lépet, 
lelet, 10. tébet «weich» a mordM. liipá «weich», észt lepe, lébe (gen. 
lebeda) «mild» (l. ilm «mildes wetter»), finn leppiá. leppeá «mild, 
freundlich, zárt, weich» ( = l. sydan «weiches herz»). zürj., votj. 
lab «schwach, zart» szókhoz, a zürj. nebid (permi níbot), votj. nebit 
«weich, zart» pedig a finn neved, necá «humidus, flaccidus, lan-
guidus, haud compactus (humus)» szóhoz tartozik (Wandl. 61, 
184. 11.). Igen kétes a mordE. cevte «weich, milde»= finn heved 
«mollis; lascivusi) szókkal való kapcsolat is, mely Ível alkalmasab
ban vethető egybe a magy. szel-íd «sanft, müd» (hangzóközi d > l 
változással). 

MUNKÁCSI BERNÁT. 



Szláv jövevényszavaink. 
(Negyedik közlemény.) 

Garat. 

CzF. szerint a garat: 1. tölcsérforma famív, melyből a ma
lomkő alá hull az őrlendő gabona; 2. átvitt értelemben torok, 
nyelőcső. E szótárunk szerint a magyar szó összevetendő a dalmát 
arad-dal. A NySz.-ban a garat (garad) első sorban technikai mü-
kifejezés s a malomban levő azt a tölcsért jelenti, a melyen az 
őrlendő búza az alsó és felső őrlőkő közé hull. Ez a jelentése van 
meg a szónak ma is (a nép nyelvében garagy is, MTsz.). A Jord. 
k.-ben levő garat (Józsue IV., NySz.) «alveus» szerintem a nép
nyelvi garád-ásü függ össze (MTsz.), s a aaraí-tól különválasztandó. 

MIKLOSICH munkáiban olvasható (Slav. EL, EtymWb.), hogy 
a m. garat szláv eredetű szó. Nekünk csak arra a kérdésre kell 
megadnunk a feleletet, milyen szláv nyelvből való ez átvétel. 

Az óbolg. nyelvemlékekben többször van szó malom-ról ( = 
wp'kH'kKh., Zr'hWhVb), rnalomkő-röl (== KARCUK :nprkNe>KUN'k, kamenb 
ér'bnovbn'h, v. ö. malom alatt a szójegyzékben), de ga,rat-xó\ nem 
történik emlités. Az óbolg. nyelvemlékekben nincs is a magy. 
garathoz hasonló hangtestű és jelentésű szó. Az egyházi szláv 
nyelvemlékek különféle szerkesztései közül hasonló szó csak az 
orosz emlékekben van; itt a grofb = xóvSo, calix, casa, pohár 
(MIKL., Lex. pal., SREZKEVSKIJ : Materialy). Ez a jelentés ugyan 
nem egyezik a magy. aaraí-tal, de ha tekintetbe veszszük, hogy a 
lat. calix (pohár, tál) jelentette «a vízvezetékben azt az érczvíz-
fogót, a mely a kifolyó csöveket a főcsatornával egybekapcsolta, s 
egyszersmind tölcsérül, de mértékűi is szolgált*) (v. ö. FINÁLY lat. 
szót.), legalább valószínűvé tehetjük, hogy az ó-or. grofb « = xóvSo, 
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calixw a m. garat-ial etymologiailag egy szó. Az ó-or. grotb azon
ban «poharat, tálat» jelentett, a mi c/araí-unknak pedig ez a jelen
tése soha sem volt. Ezt az ó-or. grofh szót SREZNEVSKIJ összeveti 
az ó-cseh hrot-t&\, a mely «fejődézsa, sajtárt) jelentésű. A két szó 
etymologiailag tényleg össze is tartozik. 

Az orosz emlékek gruth szavából azonban téves volna az a 
következtetés, a mely azt állítaná, hogy a groti, egyszersmind 
ó-bolgár vagy bolgár szó. Az orosz emlékekbeli groth orosz szó és 
semmi más. 

A m. garat csakis olyan szláv nyelvből való, a hol a grot tech
nikai műkifejezés, s «infundibulum molare» a jelentése. Ép azért 
kutatni fogjuk, hol van meg e jelentés, milyen a szó geográfiai 
elterjedése, s ott, a hol a grot nincs meg, mi a m. garat egy-
értékese. 

I. M. garat = szláv nyelvi grot. 
a) Szerb horv. nyelv: a) Északi horv. ca-nyelvjárás: grot, 

gen. grbta: infundibulum molse; morbus quidam in c o l l o ovium 
(NEM., Őak. Stud. I. 368.); (3) kaj-horv. nyelvjárás: grót: catillum, 
catillus (BJELLOSTTJENEC), grot: u mlina sud u, kojem stoji zito te 
se iz nega malo po malo prosiple i pada u mlin, a XVI. század óta 
kimutatva, akad. nagyszótár); gr ott melinszki: infundibulum mo-
lare (HABDELICH) ; 7) éto-nyelvjárás: VÜK szótára szerint csakis a 
horvátországi sío-kavstinában fordul elő a szó: grot = u vodenica 
kos, gdje se zito zasipa (BER. és DERRA szótára nem ismeri). 

Ez összeállításból az derül ki, hogy a szerb-horvát nyelv
területnek csak egy részében járatos a grot, grot, s itt a jelentése 
se több, se kevesebb, mint a m. garat-é ( = infundibulum molare, 
v. ö. JAMBR.: infundibulum dicitur c a n a 1 i s, per quem frumentum 
in molam decurrit). Ismeretlen azonban a szó Szerbiában, Bosznia-
Herczegovinában, Dalmácziaban, s itt egész más szóval jelölik a 
garat- ot. 

b) Szlovén nyelv : a) grqd: der mühltrichter, posoda v mlinu, 
v katero se zito vsipa, da po tem po koritcu na kamen pada; der 
brunnenkasten (magyarországi szlovén, v. ö. tót hrőt, ej (3) alatt); 
die schiebtruhe; kicsinyítve: grqdek; (3) grqt: der trichter, die 
gosse in der rnühle, der rumpf der weinpresse; der trichter im 
stalle (s közi grot mecejo seno s poda v hlev); der abgrund; kicsi
nyítve : gr?itcek, gr?itec, grqtek, igei származék: gr?itati: trichter-
förmig mit den hánden kreisen (v. ö. PLETERÖNJK). 
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A szlovén nyelv területén tehát a m. garat = grqt, grqd. 

c) Cseh-tót nyelv: a) ó-cseh, mai cseh: hrot: fejődézsa 
(SREZNEVSKTJ : Materialy); gosse in der mühle (RÁNK) ; ugyanitt 
hrota, hrotek: milchnapf, melkkübel, milchgelte (RÁNK, MIKL. 
EtymWb.); (3) tót hr<tek: sajtár, mulctrum (BERNOLÁK), hrőt (ejtsd: 
hrcot): fejődézsa (Nyitra-m.), garat a malomban, sárosi tót hrut 
(JANCSOVICS); a szarvasi tót nyelvjárásban hrőt (ejtsd: hrvot): garat 
a malomban; gémes kút kávája (v. ö. b) a) alatt). 

A cseh-tótban a szónak már nagyobb a jelentésköre, mint a 
m. garat-naik. 

I 

d) Kisorosz nyelv: grot, hrot: kis v mlini, art korb in dér 
mühle (ZELECHOWSKI, MIKL. EtymWb.). 

Ez összeállításból az tűnik ki, hogy a grot ismeretlen a leti-
gyelben, oroszban, bolgárban, s a szerb-horvát nyelv szerbországi, 
bosznia-herczegovinai, montenegrói, dalmácziai (STULLI) sto-nyelv-
járásában. Állítani, hogy e nyelvekben megvolt a szó, s csak ké
sőbb, a magyar átvétel után veszett volna ki, lehet, de semmivél 
sem lehet ez állítást igazolni. 

Ránk nézve a legfontosabb, hogy mi a m. garat neve a bol
gárban s a többi szláv nyelvben. Erre ezt találjuk: 

2. M. garat = 
a) bolg. hói; piramido obrazen kos, nad vodenicnija karnak, 

v kogoto se sipva mlivota (Sbornik VII. 256.), kós : v vodenicita 
di>rvenija ured't, v koito se sipva mlivoto (Sbornik XII. 291.); 

P) szerb sejalo (BRANCS. DERRA), az oláhban gátlej, gát. 

Láttuk tehát, hogy a garat nem minden nyelvben grot, s leg-
kevésbbé az a bolgárban. Az átvétel sem történhetett onnan, a hói 
a szó nem volt meg, hanem csak onnan, a hol meg volt. A mi a 
szó átvételének hangtani oldalát illeti, megemlítem, hogy a cseh-
tót alapalak hröt, *gröt hosszú o-val van, ellenben a kaj-horvátban 
rövid az o (v. ö. HABDELICH : grott). E rövid o jobban magyarázza 
meg a magy. a (garat) megfelelést. A jelentés is délszláv átvétel 
mellett tesz tanúságot. 

Végül a mi a szláv szó eredetét illeti, inkább ahhoz a fel
fogáshoz hajlom, a mely a szóban a *gi>rlo (= torok) szóban levő 
gyökérszót látja (horv. akad. nagyszót.), mintsem ahhoz, a mely a 

Nyelvtudományi Közlemények XXXU. -«o 
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szláv szóban német kölcsönzést lát (v. ö. MIKL., EtymWb., PLE-

TEKSNIK, MATZ.: Cizí sióvá). 

Gérlicze. 

Az óbolg. evangélium-fordításokban egyszer előkerül a gér
licze is. A párhuzamos helyek ezek: 

Luk. II. 24: Münch. k. : ket egenlo gerlicét, Jord. k.: ket 
gherlyczeth = Yulg.: par turturum | gör.: CeöTfOc; tpuYÓvwv = 
Assem.: dbva ka gvbl'icista, Zogr.: XKHA KarpkAHYHiiira, Mar.: 
XKKA Karp'KAHYHLIlTa, Sav. kn . : K rpkAHYHLUTd. 

Ez idézetből azt látjuk, hogy az óbolg. evangéliumokban a 
gerliczé-nek két neve van; a régibb szerkesztésű emlékekben ka-
grüicisth (v. ö. JAG., Zur Entst. II. 62.), az újabb szerkesztésitek
ben grhlicistb (v. ö. Sav. kn., Cloz.: 903, 908. sor, Cod. Supr. 
341. 1. 2. sor). 

Az óbolg. nyelvemlékek alapján fejlődött orosz, bolgár, szerb
horvát evangélium-fordításokban a kagvhlicistb csak egyben for
dul elő (v. ö. Gal. ev. 1114 évből, St<rine XXIX. 188.), az összes 
többiben grhlicistb áll (Ostrom., Ev., Put., Trn., PoL, Nik.# Hvalov 
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ruk., BÉRC. Ulom., Starine XIX. 188, AMFILOCHIJ : III. 2, 38, 
Ostrog., Erzsébet-biblia). Az egyh. szláv és óbo]g. gr%Uéiith, vala
mint az óbolg. kagrblicisth szavakról MiKLosicimál azt olvassuk, 
hogy a szó j'elentése « p u l l u s turturis» ; e jelentés magyarázat 
azonban csak azon alapúi, hogy a kagrblicisth, gvhlicistb kicsinyí
tés a *kagrrblica, gr%lica ból, jelenteni azonban a szó «turtur»-t, 
« g e r l i c z é » - t jelent az óbolg. és az egyházi szláv nyelvemlékek
ben (v. ö. SREZNEVSKIJ : Materialy). 

A magy. gerlicze egy szláv nyelvi grlica átvevése. Az óbolg. 
zsoltárfordításokban ez alak is előkerül. A hely ez: 

LXXXIII. zsolt. 4 : Döbr. k.: Mert ime veréb magának hazat 
lelt es gerlice fezket, Keszthelyi k.: gerlyce, Kulcs. k.: gerlyche = 
Vulg.: Etenim passer invenit sibi domum et turtur nidum | gör.: 
Tpofíóv = Psalt. sin.: IKO rikTina oupivTt ctirk ^P^'MHHÍÍ I rp'k<\HH,a 
rH'k^o CÉK*k. A horv. glagolita emlékekben gr'ltca (BÉRC. Ulomci), 
az orosz Ostrogi bibliában gorblica áll. Itt jegyzem meg, hogy e 
helyen a bolg. népnyelvi (lasp>vica-ta), az osztr. szlov. (lastovka), 
hazai szlov. (lanztvicza), krajn. szlov. DALM. (lastovica), VUK-
DANICIC féle szerb-horv. (lastavica), or. népnyelvi (lastockaj fordí
tások «hirundo»-ról s nem «turtur»-ról szólnak, a mi minden
esetre egy lat.-gör. variáns lectióra vezetendő vissza. 

Az óbolg. nyelvemlékekben tehát a gerliczé-re három kifeje
zést találtunk, a legrégibb volt a kagridicistb, a fiatalabb kifejezés 
pedig grb'icislh, gr^lica. A bolgár eredet hívei már most azt mon
danák, hogy a m. szó a bolgár kifejezések közül, a fiatalabb szer
kesztésbeli kifejezések közül való, a mint ilyen átvételekre is van
nak bizonyítékaink (v. ö. ragya-rozsda tárgyalását). Ámde a Psalt. 
sin. gvblica adatáról biztosan ki tudjuk mutatni, hogy a szó az 
óbolg. szövegbe hazánkban, a hazai szlávság nyelvéből került, erre 
bizonyítékaink a következők: 

1. A Psalt. sin. egyes részeit hazánkban fordították; a 
LXXXIII. zsoltárba is az óbolg. kagriilicisib, gvblicisth helyett itt 
kerülhetett bele a gt-hlica, a hol a szó, mint lejjebb látni fogjuk, 
ma is járatos. 

2. A gnlica szó középbolg. nyelvemlékekből nem mutatható 
ki, itt csak grblicistb olvasható (v. ö. Zlatoust 21. L), ellenben meg
van a szó a szerb (v. ö. grhlica: MIKL. Lex. pal., DANICIC : Bjec.) 
és az orosz emlékekben (v. ö. g^rlica.: SREZNEVSKIJ : Materialy). 

3. Az ujabb bolgár fordításokban a gerhce-nek gforlicka 
(RYLEC), gr'bgorica (bolg. népi ford.) a neve; gn,lica-vó\ azonban a 

26* 
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szótárak gerlice jelentésben mitsem tudnak. MIKLOSICH sem idéz 
bolg. grhlica alakot (Denkschr. XXVÍI. 275, Slav. Etym.). EtymWb.-
jában van ugyan grhliea, de a jelentése nincs megadva. A mai 
bolgárban a grhlica nem gerlicé-t, hanem t o r o k b e t e g s é get 
jelent (v. ö. DUVERNOIS), míg a gérlice-re a mai bolgárban grhlavica, 
grhgurica, gurgurica, grhghlica, grhlhvica, gurguvica, trhthrh, (/<ftr-
licka kifejezések a járatosak (v. ö. MIKL. EíymWb., Dict. abr., 
bolg. népnyelvi fordítás, DUVERNOIS, RYLEC). 

E bárom pontba foglalva igyekeztem valószínűvé tenni, hogy 
a Psalt. Sin.-béli grhlica szó nem lehet se óbolg., se középbolg., se 
pedig újbolg. szó, itt a grhlica = torokbetegség, míg ellenben a 
«turtur»-nak a magyartól elütő nevei vannak. 

Ha már most azt kutatjuk, hol hívják a gerlicé-t ma és hív
ták a múltban az ősszláv *ghrlica-ra, visszamenő s a magyarnak 
megfelelő alakkal, a következőket fogjuk találni: 

1. grlica = m. gerlice. Ezt az alakot találjuk a szláv biblia
fordítások közül a következőkben: a) horvát: TRUBER (Luk. II. 24.),. 
isztriai horv. (Jeremiás VIII. 7.), dalmát-horvát (K\NIN : Ének. 
II. 12.); p) szerb-horvát fordítások (VUK-DANICIC) ; f) osztrák szlo
vén népi es hazai szlov. KuzMtcs-féle fordítások; 

2. gerlica = magy. gerlice: krajnai-szlovén ÜALMATiN-féle 
fordítás (Luk. II. 24.); ez alakra v. ö. stájeri szlov. gerlica = tur-
teltaube (MEGISER) ; 

3. garlica = magy. gerlice: a) krajnai szlovén DALMArra-féle 
fordítás az ótestamentomi részben (v. ö. IV". Móz. VI. 10. = Jord. 
k. ghyrlyceet, Jerem. VIII. 7.); (3j sárospataki lengy. biblia, későbbi 
lengy. úino garlica (v. ö. LINDE : garlica alatt); 

4. garlica = magy. gerlice: a) orosz bibliában és emlékek
ben (v. ö. Osztrogi biblia: LXXXIII. 4. zsoltár, SREZNEVSKIJ : Ma-
terialy, or. és kisor. népi fordítás); (3) szerb fordítás (v. ö. STOJK. 
Luk. II. 24.). 

5. hrdlicka = magy. gerlice: cseh-tót fordításokban (v. ö. 
Váci., Kralici, PALKOVICS). 

A mai bolgár fordításokban, mint fentebb láttuk, g&rlicka 
(EYLEC), g^rgorica (bolg. népi ford.) olvasható. 

A szláv nyelvekben ma a gerlice-nek a következő nevei van
nak: szlov. grlica, gerlica, garlica, szerb-horv. grlica (raguzai gar
lica, LINDE), lengy. garlica, gardíica (Denkschr. XXVII. 275, LINDE), 
kisor. horfyca, gorhca (Pisk. 32.), gorlicka (Sborn. LAMANSKIJ: 224.),. 
nagyor. garlica, cseh-tót hrdlicka, hrdlice. 

Ez összeállításból megint az tűnik ki, hogy csak a bolgárban 
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ríincs meg a g'irlica, gr'hlica szó «gerlice» jelentésben, itt & gr'hlica 
=fc; torokbetegség, míg ellenben a gerlice = trhthrh, g^rgorica stb. 
(lásd feljebb). Nem az a kérdés tehát, lehetséges-e egy bolg. g'hrlica, 
grhlica alak, mert hisz ilyet akár a EYLEC-féle gx*rlicka-hó\ is ki 
lehet következtetni, de a tényt kell vennünk, s ez az, hogy itt nem 
hívják a gerlicé-t ghrlica-nsik. 

A magyar szó eredeténél már most mint átadót ki kell zár
nunk hangtani okokból az oroszt, a lengyelt, s a cseh-tótot. A szó 
csakis horvát-szlovén eredetű lehet. Ha tekintetbe veszszük, hogy 
a m. gé'rlicé-nek gerle (v. ö. MTsz. gille, gelle) mellékalakja is van, 
s hogy a gr'hlica-nak csakis a szlovénben van grla mellékalakja 
(v. ö. MIKL. Slav., Elem., PLETERSNIK), még inkább megbizonyoso
dunk, hogy a mi yerlé-nk, gerlice'-nk szlovén eredetű szó. 

Támogat e hitünkben a szó hangalakja is. A m. gerlice, gerle-
beli e ejtéskön^ítő hang, s arra mutat, hogy a szláv átadó nyel
vében r sonáns volt, tehát grlica a szó (v. ö. Münch.k. Luk. II. 24: 
goiiice, Jord. k.: IV. Móz. VI. 10 : ghyrlyceet). Készletesen a hang
tani részben fogok beszámolni az óbolg. consonans + r% + con-
sonans hangtani megfeleléseiről és történeti fejlődéséről; itt csak 
azt emelem ki, hogy egy *gr-hlica-\>ö\ (alapalak *gT>rlica, v. ö. or. 
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gorlica, lengy. gariica) a magyarban nem válik gerlice, ez csak 
grlica-hö\ való lehet. Az a nézet, a mely a bolg. g%rl- eredetben az 
T> helyén o-, e-t magyarázna, szintén csak elméleteken építene. 
A jelentés, a hangtan, és a szó geográfiai elterjedése tehát első sor
ban szlovén eredet mellett bizonyít. 

Kakas és népnyelvi kakát (MTsz.). 

Nyelvtörténeti adataink szerint a «kakas»-ra a magyarban a 
«tyúk» szót is használták. Kiderül e használat a Münch.- és az 
Apor-k.-böl, s megtalálható későbbi nyelvemlékekből idézve a 
NySz.-ban is. A Münch.-k.-ben erre vonatkozólag két adatunk van, 
ezek a következők: 1. Márk XIV. 68 : Münch k.: es tik zola == 
Jord. k.: az kakas ottan zola; 2. Márk XIII. 3 5 : Münch. k.: tik 
zokoron, Jord. k. : tykzokoron = Károlyi: kakas szókor, Vulg.: in 
galli cantu. E használatot megerősíti az Apor-k. is, itt ezt olvas
suk: «mygh tyk zol addigh haromzor (172, kiadás 248. !.)». 

Ez adatok igazolják, hogy a m. irodalmi nyelv történeti fej
lődésében a régibb nyelvben tik: tyúk = kakas, míg a kakas 
ujabb, fiatalabb kifejezés. Ezzel azonban nem azt állítom, hogy a 
m. nyelvben a kakas XV. századi átvétel, csak az irodalmi nyelv 
szókészlete fejlődése szempontjából fiatalabb a tyúk = gallusnál. 
Hogy a kakas régi szava nyelvünknek, mutatja az, hogy már 1275-
ben előfordul (cocos, Nyr. XXV. 68.). 

A kakas szláv eredetű szó, g a l l u s az óbolg. emlékekben 13-
szor fordul elő, s így a vizsgálódást könnyű szerrel végezhetjük. 
A helyek ezek : 

1. Márk XIV. 68: Münch. k.: tik, Jord. k.: kakas, Vulg.: 
gallus j gör.: aXéxTtop = Zogr.: Koyp'h.. Assem. és Sav. kn.-ban a 
hely nincs meg. 

2. Márk XIII. 35: Münch. k.: tikzokovon, Jord. k.: tyk? 
zokoron, Károlyi: kakas szókor = Vulg.: in gallicinio | gör.: 
áXsxTopoípö)vta<; = Zogr.: irk KoyporAdtiuNHt. Assem. és Sav. kn.-ban 
hiányzik. 

3. Máté XXVI. 34. 74, 75, Márk XIV. 30, 72 (2 szer). Luk. 
XXII. 34, 60, 61, Ján. XIII. 38, XVIII. 27: Münch. k. : kakas, 
kacas, Jord. k.: kakas = Vulg. gallus j gör. aXéxtoap = Assem. 
kuri>, Zogr., Sav. kn.: i;ov*p'k. 

Ez összeállításból az derül ki. hogy az óbolg. evangéliumok-



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 407 

ban kuri> = kakas. Ezt találjuk az Eucb. sin.-ban is (v. ö. 88. 1.: 
AO KO\j'pHrb R'KCfiisTH'fe, no KOtfpbH K'kcirkThH). Van azonban egy 
óbolg. evangéliumfordítás, a hol a kakas csak egyszer kurrh. E for
dítás a Cod. Marianus. Itt a kuri> csak egyszer fordul elő (v. ö. 
Ján. XVIII. 27.), máskor e kódexben a «gallus» állandóan kokot'h 
— KOKOTT. JAGIC, a Cod. Mar. kiadója erre vonatkozólag ezt írja 
(Cod. Mar. 4G8.): «Nem kételkedem, hogy a kokot'h szót akkor vit
ték bele a nyelvemlékbe, mikor valahol a szerb-horvát nyelvterü
leten d él e n e kódexet másolták*). Előttem csak annyi bizonyos, 
hogy a szót feltétlenül a másoló vitte bele a szövegbe. Hogy e má
soló milyen nyelvű volt, az a KOKOTK. = kokot'h adatból egyedül 
meg nem határozható, mert a kakas-nak a hazai szlovénben is 
kokuut a neve (v. ö. a fenti idézeteket KÜZMICS fordításában). 

Ha a különféle glagolita-, cyrill- és latinbetűs szláv biblia
fordításokat vizsgáljuk, a kakas-T& a következő kifejezéseket fogjuk 
találni: 

1. kurh = m. kakas (v. ö. Ostrom., Mir., Nik., Trn., Dobr., 
stb., v. ö. még SURM. 78, 198.); 

2. pejelh = kakas (v. ö. Dobr., JAG. II. 18, ma Macedóniá
ban, Visoka faluban: pentélut), pételb (v. ö. Star. XXIX. 188, 
Ostrogi biblia): piteo (v. ö. JAG. Cod. Mar. 468, pijeteo, VÜK-DANI.), 
petelin (v. ö. DALMATIN); mai bolg. pitéi, petéi: hahn (CANKOF: 23.). 

3. kokot = kakas (v. ö. KÜZMICS. RANIN lection.); 
4. peteh = kakas (v. ö. JAG., Cod. Mar. 4G8, Zárai és spalátoi 

BERNÁT lection.); 
5. pivac = kakas (v. ö. Monum. IV. 252.); 
6. cseh kohout, t. kohút, lengy. kogut (v. ö. Váci., Kral., PALK., 

lengy.); 
7. alektovh = gör. áXéxtwp, kakas (v. ö. Starine XXIX. 188, 

Ostrogi biblia: Máté XXVI. 34, Márk XIV. 68, 72.). 

Hasztalan kerestünk tehát e felsorolásban egy kokosT* = kakas 
szót, nem találtunk. 

Az óbolg. nyelvemlékekben előfordul egy kokosi* szó, csak
hogy ez «tyúk»-ot jelent. A helyek ezek : 

1. Luk. XIII. 34: Münch. k.: a' madár, Jord. k.: az eghy 
madár, Kár.: a tyúk = Vulg.: avis | gör. : opvig = Mar. KOKOiifk. 
Zogr., Assem., Sav. kn.-ban hiányzik a hely. Az ujabb bibliafordí
tásokban tyúk-iól van szó e helyen (v. ö. kohói = Ostrogi, VUK-
DAN., kokous = KÜZMICS, kokush = DALMATIN, slepice = cseh: 
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Václav, kralici ford.; KoypHUA, KorpHî a == orosz szerk. nyelv
emlékek, AMFILOCHIJ III. 2, 79.) ; 

2. Máté XXIII. 37 : Münch. k.: a' tic, Jord. k.: az tyk = 
Vulg.: gallina | gör.: őpvi? = Mar.: KOKOin'k, Zogr. (későbbi, 
középbolgár interpolatio): KOKOIIIK. Sav. kn.-ban nincs meg a hely, 
míg Assem.-ban IqZae (— Iféaja) áll; ez a leéaja a kokosb-nál szer-
kesztésileg fiatalabb kifejezés (v. ö. JAG. Zur Entst. II. 65.), s ere
detére összevetendő hazai szlov. kokous vözleée = a tyúk költ, 
dalm. horv. izlkchi se = pullos ex ovis oriri (STULLI), hazai szlov.: 
on je z . . . vészi zle&enyá = ilyen olyan faluból való, születésű 
(v. ö. Návuk 3.). Áz óbolg. le&aja tehát szórói-szóra «költő»-t jelent. 

E két idézetből tehát az derült ki, hogy az óbolg. emlékek
ben kokosb = gallina, tyúk. «Tyúk»-ot jelent a kokoéb az orosz 
emlékekben (SREZNEVSKIJ : Materialy), a lengyelben (LINDE), a bol
gárban (DUVERNOIS, CANKOFF: kohóiké 36, 176, u. o. kváckü = 
gluckhenne; Sborn. VII. 226, X. 332, XIV. 202, krassói bolg. 
kokoska Isvjestija IV. 656.), szerb-horvátban (VÜK, STULLI, Mon. 
IV. 252, RAD Cili. 73, CXVI. 123, NEMANIÖ II. 194, 196. stb.), a 
szlovénben (v. ö. hazai szlov. kokous, osztr. szlov. kokus MEGISER, 
kákáé Archív VIII. 435.). E nyelvekben a kokosb k i v é t e l n é l 
k ü l «gallina, tyúk», s a «gallus, kakasn-nak egészen más a neve 
{v. ö. hazai szlov. kokout, osztr. szlov. petelin, horv. szerb: peték, 
piteo, pijeteo, peteo, macz. bolg. pentélut, más bolg. petéi, pitél(v. ö. 
CANKOFF Gram. 23, szótár). 

A magyar kakas tehát nem lehet a CYRILL- és METHOD-féle 
nyelvemlék nyelvéből való, mert itt kun, kokofba, «gallusi>, kokosb, 
lejíaja a «gallina, tyúk». 

Ámde vannak nyelvek, a hol a m. kakas-n&k «gallus» jelen
tésű kokos?, a megfelelője. A horv. akadémia nagyszótára ko.öé 
alatt ezt írja: «cseh kokos hímnemű és gallus-t jelent, a szó azon
ban ritka». RÁNK szótárában van cseh kokos, kokes s «IIabn» a 
jelentése; GEBAUER JÁNOS, a prágai egyetem tanára, azt írja ne
kem, hogy a készülő cseh nyelvtörténeti szótárban egyetlen egy 
kokoé = gallus adat nincs, s ő e jelentésben JuNGMANN-ból ismeri 
a szót; mint nőnemű szó kokos alakban «tyúk»-ot jelent, s a len
gyel nyelvvel határos területen fordul elő. A morva-cseh-tót nyelv
járások azonban ismerik a szót, s BARTOS szerint (Diai. mor. II. 
329.) kokes = kohout, hahn. BERNOLÁK szótára szerint ismeretes a 
szó tót nyelvterületen is kokes alakkal «hahn» jelentésben, értesü-
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lésem szerint kokos = kakas Nyitramegyében (ERNYEI ISTVÁN érte
sítése). A tótban ugyan kokét a «kakas» általános irodalmi neve, s 
a kokos több tót dialektusban a «penis» neve (ugyanitt kokot = 
v.;ö. gyermeknyelvben kakaska = penis). 

Ez adatokkal tehát sikerült olyan nyelvet találnunk, a hol a 
kokos, kokes = gallus. Nem állítom azonban, hogy a kakas kétség
telenül cseh-tót eredetű szó. Van ugyanis egy ó-or. nyelvemlék, a 
hol az óbolg. kurh = kakas helyett kokosi>-t találunk. E nyelv
emlék a IX—X. századi Gfcen. Ev. Grig. (v. ö. AMFILOCHIJ III. 2. 
79). Ez orosz szerkesztésű nyelvemlékben kokos'b = m. kakas. 
Nagyon valószínű, hogy ez a kokos adat bolgár nyelvjárási adat, s 
nem orosz. E hitben némileg megerősít az, hogy egy XIV. századi 
bolgár kéziratban a kokos'b = aceipiter (MIKL , Lex. pal.), a mai 
bolgárban kokosar = astur palu.mbarius, acTpeőt (Sborn. VII. 
420, DUVERNOIS: Kyp0B0,nT>, a szerbben kokosar = tyúkól, CVIJIC, 
Naselja I, 63.). — A mai bolgárban azonban a kokosb (DUPERNOIS) 
kizárólag «tyúk)>-ot jelent (v. ö. pl. kokosín trti> == Sborn. VII. 
226, X. 332, XIV. 202.), míg a «kakas»-t pitéi, petél-nek hívják 
(v. ö. Arkiv VIII. 261.). JIRECEK «Geschichte der Bulgarenw czímű 
müvében közöl egy bolgár helynevet, a mely «kokosí-glavci-uak 
hangzik, s «Hahnenköpfe»-tjelent(lll. 1.). A szerb Decani kolostor 
1330 iki alapítólevelében (v.ö.MiKL.Mon. serb. 93.). Ez adatokból az 
a meggyőződésem, hogy a cseh-tót nyelv mellett a bolg. nyelv egy ré
szében is megvolt, esetleg ma is megvan a«kakas »> jelentésűítkokosi))). 

Fejtegetésem czíméűl a kakas-sal egy jelentésű népnyelvi 
kakát, kokotka (kakasszeg) szót írtam. Ez a kakát, a mely a szláv 
nyelvi kokot = kakas szóra megy vissza, s helyneveinkben is elő
fordul, szintén szláv eredetű szó, s azért nem lehet bolgár szó, mert 
bolgárul sohasem hívták a kakas-t kokotnsik. 

Fejtegetésem eredménye az, hogy a m. kakas lehet cseh-tót, 
lehet esetleg bolgár átvétel is (ol. kokos: puskakakas, s ugyanabban 
a jelentésben kisor. kakáé talán magyar eredetű, Nyr. XVI. 543, 
ZELECHOWSKI, v. ö. osztr. szlov. petelinec : hahn auf dem giessfass), 
a kakát, kokotka azonban kétségtelenül nem bolgár átvétel (kakát 
helyneveinkben igen régi, v. ö. 1403-ból Kakát, CSÁNKI, Magy. 
földr. II. 44, III. 681.), hanem cseh-tót (v. ö. ócseh kokot = hahn, 
BANK) vagy dunántúli szlovén. A «kakas» fogalomra való szláv 
szavakat a következő térkép tünteti elő : 
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Kapcza. 

Kapczá-n olyan vászonból, esetleg posztóból való ruhadara
bot értünk, a melybe a lábat begöngyöljük s reá czipőt, csizmát 
húzunk (CzF.). A régi nyelvben ezenfölül «filzschuh, soccus» jelen
tésben is találjuk a szót (v. ö. NySz., Beszt. Szój.; a Schlágli Szój.-
ben sardis érthetetlen latin szó), a mi azt teszi, hogy a kapcza a 
czipőnek egy nemét is jelentette. 

A szó kétségtelen szláv eredetű jövevény, csak az a kérdés, 
milyen szláv nyelvből való. 

Az óbolg. evangéliumokban sapog'h szóval van fordítva a lat. 
calceamentum, gör. őscó§7j{xa (v. ö. Máté III. 11, X. 10, Márk I. 7, 
Luk. III. 16, X. 4, XV. 22, XXII. 35, Ján. I. 27.), s ilyenkor a mi 
emlékeinkben a saru szót találjuk. A szerkesztésre fiatalabb óbolg. 
emlékekben a saru-nak onusta (ONO\"IIITA) is a neve. Ezt találjuk a 
Cod. Supr.-ben (13 lapon kétszer, 332.) s ez az OHOipiiTA váltako
zik a sapogi, (caiierk)-gal a külömböző egyházi szláv nyelvemlé
kekben (v. ö. AMFILOCHU III. 2. 120, 123, 174.). A szláv nyelvek 
egy részében (1. lejjebb) a «kapczá»-t tényleg onuca-nak hívják, 
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ebből tehát azt lehetne következtetni, hogy talán az óbolg. ONO\piiTA 
is jelentett «saru» mellett «kapczá»-t is (v. ö. SKEZNEVSKIJ • Mate-
rialv). Ezt azonban bizonyítani nem tudjuk, mert az óbolg. emlé
kekben «kapczá»-ról nincsen szó. 

Az óbolg. emlékekben azonban a magyar kapczcí-hoz hasonló 
hangalakú szó sem kerül elő, az egyházi szláv emiekekben azon
ban találunk megfelelő szót. A XIV. századi horvát benczés regu
lákban olvassuk, hogy a lat. caligse, pedules == horv. kopitca, ko-
pitfea (Starine VII. 113, 114.). E szó az orosz emlékekben is meg
van, csakhogy több jelentésben; itt a kopyibce = 1. calceamenti 
genus; 2. női sapka; 3. a hímzésnek egy neme (SKEZNEVSKIJ : 
Mater., VOSTOKOV, MIKL. Lex. pal.). A m. kapcza egy ilyen kopythce 
szóval függ össze, a mely kicsinyített alakja a kopyto-n&k (v. ö. 
kapta-fa alatt). Hogy eldöntsük, milyen szláv nyelvi átvétel a m. 
kapcza, szükségünk van arra, mikóp hívják az egyes szláv népek a 
kapczá-i. 

A) Onusta = or. onuca: kapcza, kisor. onuca: fusslappen, 
szlov. ovúca, vnuca, vnűca: fussfetzen, schuhfetzen, hazai szlov. 
mlüca, cseh onúc: fusslappen, t. onuca, onica, lengy. onuca, onuczka: 
leinwand die füsse zu bewickeln statt der strúmpfe in den stiefeln 
(LINDE) ; 

B) bolg. návoj (többes návoji: fussfetzen. CANKOF, Gram. 22, 
Kyc0Ki> rpyöaro xoüCTa 3aM-fcHflioiirÍM HOCOKB, DUVERNOIS); ugyan
itt cjorápi = strampfe (CANK. 127.). 

C) szerb obo/ak: das fusstuch,.pannus ad pedes involvendos. 
A «kapczá»-nak ez a neve Szeremben, a Bánátban, a Bácskában, 
Szerbiában, Bosznia-Herczegovinában (VÜK) ; v. ö. oláh obialá = 
kapcza. bolg. obútia: fusswerk (CANK. 185.). 

D) Legutoljára hagytam azokat a nyelveket, a hol a magy. 
kapcza-x& fontos * kopyibce, *kopytbCh, *kopytica előfordul. Itt csak 
azt kell megjegyeznem, hogy az or. kopytce, kisor. kopitce szót 
jelentése miatt (— kis pata, stb. DALJ, ZELECHOWSKI) az átadók 
sorából ki kellett zárnom. Ezek előrebocsátásával a következő ada
tokat közlöm: 

morvaországi cseh: kopytce: kleine stiefel aus kotzen über 
die knöchel (BANK, BARTOS: Diai. mor. II. 26'.), 270.); 

lengy. (nyelvjárási adat): kopyce = onucki (KARLOWICZ: Slow. 
gwar polskich); 

szlov. kopíca: socke, kopitce: fusssocke, kopitec : socke, pan-
toffel (PLETERSNIK) ; 

horvát: /cuy-nyelvterület: soccus = kopitecz, v kopicze obut 

r 
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(BJELLOST.) ; kopitecz = soccus (HABDELTCH) ; soccus =? kopicza, 
socke, íilzsclmh, k a p t z a , socculus = kupiclticza. iz platna, ruhá
ból való knptza (JAMBRESSICH). A szó geográfiai elterjedésére rend
kívül fontosak a hoivát Akadémia nagyszótárának adatai; itt 
lopica ( = nazuvak, obojak, dokolenica, tanka crevlica, soccus, 
olasz scarpetta) alatt Isztria szigeti adatokat is olvasunk. VERAN-
csicsnál «soccus = scarpetta •— kopitcza = kapcza» áll, MICALIÁ-
ban kopitce t olvasunk. Ez adatokból az derül ki. hogy a cu-nyelv-
terület északi része is ismeri a kopicza = kapcza-1. Magam Vino-
dolban azt tapasztaltam, hogy ott népiesebb az olasz eredetű 
skrpeta kifejezés. 

Ha már most megrajzoljuk a kapcza szó, illetve jelentés 
szláv geográfiai elterjedését, s tekintetbe veszszük a hangsúlyt is 
(köpica), akkor a magyar kapcza horvát-szlovén eredetű kifejezés 
nek bizonyul. Bolgár azért nem lehet, mert ott a kapczá-nak egé
szen más neve van és volt (v. ö. kapta-fa). 

Kapta, kaptafa. 

Nyelvtörténetünkben a kapta két jelentéssel van meg: 
1. pferdehuf, ungula equi, lókapta; 2. schuhmacherleisten. Az első 
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jelentésben a szó elavultnak tekinthető, ma inkább l ó - p a t a - r ó l 
beszélünk (v. ö. t. pata, cs. pata, szlov. peta, egyházi szláv peta, pL 
Ostrogi biblia, Genes. XLIX. 17 : IIATS KdftbC&J = ungulas equi). 
A népnyelvi kapta, kapcza (a ló patáján levő betegség, daganat, 
MTsz., Czucz.-Fog.) ezzel a «pferdehuf» jelentésű kaptával függ 
össze. A második jelentésben (sehuhmacherleisten, instrumentum 
sutoris) a kapta ma is általános, s régiségét bizonyítja, hogy már a 
Schlágli szój.-ben ezzel a jelentéssel van meg (2255. szám a.). Az 
a szláv nyelv, a melyből mi kapta szavunkat vettük, kell, hogy 
mindkét jelentésben bírja a szót. 

Az óbolg. zsoltárfordításokban szó van «ungula vituli» ?* 
borjúnak a körméről. A hely ez: Psalt. sin. LXVIII. 32 : TÉAKUA 
. . . i^ittíFiiiiTA nd^turvn, BÉRC.: Ulomci: painoKti, Ostrogi bibi.: 
paznokti = Vulg.: super vitulum . . . produeentem ungulas, Apor
kód. : kormokét, Döbr.-k.: korom nevelő borional. 

Ez idézetből az tűnik ki, hogy a borjú-, s általában a barom
körömnek az óbolg.-ban pazmgWb (többese pazneg^ü) volt a névé. 
A szláv nyelvek egy része ma is külömbséget tesz az «unguía 
jumentorum» és az ungula equorum» közt. Az «ungula jumen-
torum» a szerb VÜK-DANICIC-féle bibliafordításban pápák (v. ö. VÜK 
szótára: die klaue), a szlovén DALMATiNnál (v. ö. LXVIII. zsolt. 
32 : parkié) pdrke'j, a hazai szlovénben paZle (v. ö. TERPLÁN, Knig. 
zolt. LXVIII. 32 : telcsics pazldti), a tótban paprcek, paprcok stb. 
E nyelvekben az «ungula equorum» kopyto (v. ö. t. kopyto, szlov. 
kopíto stb.). 

Vannak azonban szláv nyelvek, a hol a kopyto «ungula equo-
rum et jumentorum» jelentésű. így az orosz Ostrogi bibliában 
(Levit. XI. 3, 4, 5, 6, 7, 26, Dent. XIV. 6, 7, 8.), a népnyelvi or. 
fordításban, valamint a bolgár népnyelvi fordításban is. A szláv 
kopyto egyébiránt olyan szó, a mely minden szláv nyelvben elő
fordul (v. ö. or. kopyto, lengyel, cseh, tót: kopyto, bolgár, szlovén 
kopíto, szerb-horv. kbpito). Csak a jelentésben van külömbség ; a 
szláv nyelvek egy részében c s a k i s «lópatá»-t jelent, más részé
ben e mellett «baromkörmöt» is. Az óbolg. nyelvemlékekben nincs 
szó «ungula equi»-ről, a későbbi szláv nyelvemlékek alapján azon
ban állíthatjuk, hogy a «kopyto» volt a szó alakja (v. ö. SHEZNEVS-
KIJ : Mater., MIKL., Lex. pal., és az Ostrogi bibliában : Genes. XLIX. 
17, Judic. V. 22, IV. Eeg. IX. 33, Ézsai. V. 25, Ezek. XXVI. 11. = 
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ungulae equorum). Támogatja ezt az is, hogy a kopyto az összes 
szláv nyelvekben «lókaptá»-t is jelent. 

Ezek szerint tehát a magy. \ó-kaptá-t lehetne származtatni 
egy óbolg. kopyto-loól (= ungula equi). Azonban tekintetbe kell 
vennünk, hogy a m. kapta csakis olyan nyelvből való lehet, a hol 
a kopyto = kaptafa, schusterleisten is. S ez a jelentése a szláv szó
nak csak egy bizonyos szláv nyelvcsoportban van meg. A kaptá
nak a szláv nyelvekben következő elnevezései vannak: 

A) kopyto: 1. lengyel kopyto (schuhmacherleisten, LINDE), 
innen lelet való a kisor. kopíto: schuhmacherleisten (BCM) Ha 
O^HO KonuTO = alles über einen leisten geschlagen, ZELECHOWSKI), 
a melynek elterjedésére fontos, hogy MITBÁK és CSOPEY szótárai 
nem ismerik | 2. cseh-tót: kopyto: schuhmacherleisten, kopy ár: 
leistenmacher | 3. osztr. szlov. kopíto, hazai szlov. kopítq: leisten 
(v. ö. vse po énem kopitu = alles nach einer faijon, na jedno 
kopito nabití = über einen leisten geschlagen, v. ö. egy kaptára 
verni, NySz.), kopítar: leistenschneider (PLETERSNIK) | 4. horvát: 
a) ca-terulet: kopito: forma di scarpe, legno, sul quale si cuce la 
scarpa, calcei forma, leist (BELLA, STULLI, VOLTIGGI ; magam Novi-
ban kalap és kdpito-t hallottam); (3) kaj-terület: kopito sosztarszko 
(BJELLOSTIJENEC, HABDELICH) : forma calcei, modulus (v. ö. horvát 
akad. nagyszótár). 

B) Orosz, kisor. kolódka: kaptafa (MITBÁK, DALJ., ZELE
CHOWSKI). 

C) Bolg. kal'hp'b (Duvernois), szerb kálwp (VÜK.) : kaptafa. 
E nyelvekből átment a szó az oláhba is (calúp, CIHAC II. 555). Az 
oláh nyelv egyébként is tanulságos vallomást tesz; itt megvan a 
copítá is, de «ungula» a jelentése (v. ö. corne du pied, ongle, sabot, 
CIHAC), míg a kapta-fa calúp és a magyar eredetű cáptá (Arad
megye). 

Azokban a nyelvekben, a hol a kopyto = kapta-fát jelent, a 
lókaptá-n&k is kopyto a neve, némelyikben csakis az «ungula equi» 
kopyto (v. ö. feljebb). 

Végül még egy hangtani bizonyíték, hogy a kapta nem lehet 
bolgár eredetű. A szláv kopyto ugyanis a lengyelben, oroszban az 
y-n, bolgárban, szlovénben az t-n (kopíto) van hangsúlyozva. Az i 
kiesését mi csak úgy érthetjük meg, ha a szó az o-n van hangsú
lyozva. Ez a hangsúly van a cseh-tótban és a szerb-horvátban 
(kopito); a hangsúlytalan i közvetlenül a hangsúlyos szótag után 
eltűnik ugyan a bolgár nyelvjárásokban is (v. ö. bolg. vodenícű és 
vodéncú, CANKOF 4. 1.), de e szóban az oláhba is copítá alakkal 
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ment át. A bolgárban azonban a kapta-fá-nsk sohasem volt kopíto 
a neve, s így jelentése alapján sem lehet a szó bolgár. Az én néze
tem szerint a szó kaj-horvát nyelvi átvétel. Megemlítem, hogy a 
horvát csizmadiaműnyelvben sok a magyar eredetű szó is (v. ö. 
HEFELE: Opancar i opancarstvo: faraguvat', fizis stb.). Egy okkal 
több, hogy a mi szavunk a horv. kaj-nyelvi köpito-ból jött. A szláv 
elnevezések a kaptafá-ra, már most geografiailag feltüntetve a 
következők: 

Kapotnyak. 
E kifejezések kapcsán szólok a kapotnyak-ró\ is. Ugyanabból 

a szláv szóból, a melyből a kapta és a kapcza eredt, való a kapot
nyak is. Nyelvemlékeinkben kapatnok, kapotnyak és kopotuyik 
mellékalakokkal fordul elő (NySz.); jelentése «asarum, haselwurz». 
Népnyelvi adataink szerint Dunántúl kizárólag kapotnyak, Ung-
megyében kopotnyik az alakja (MTsz.). E népnyelvi elterjedés azt 
bizonyítja, hogy a régi adatok is nyelvjárási változatoknak tekin
tendők. 

A szó az óbolg. emlékekben nincs meg; egyházi szláv emlé-
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kékből sem mutatható ki, jóllehet elég népies gyógyítást tartal
mazó szláv kézirat van. A szó azonban ma csaknem az összes szláv 
nyelvekben előfordul, s ebből joggal lehet következtetni, a mit 
LINDE ír szótárában, hogy az egyházi nyelvben *kopyih>iiki> lehetett 
az alakja. A magyar szó eredete szempontjából már most az a fon
tos, hogy a szláv nyelvek egy része kopytbnikh, más része kopytb-
nak'h alakot mond. 

A) kopytbnik'h: 1. or. kopytnik (változat: kopytent, kopytki): 
asarum europseum (DALJ.), kopytnik = podlésnik, asarum euro-
poeum, európai kopotnyák (MITEÁK) ; kisor. kópitenb, kopítnik : 
haselwurz (ZELECH.). : 

2. lengy. kopytnik: haselwurz (LINDE), cseh-tót: kopytnik : 
haselwurz (KANK). 

3. szlov. kopítnik = asarum europseum (PLET.). 
4. szerb (Montenegró): kopitnik = asarum europseum (VÜK). 
B) kopythúak, képezve kopytbnb-hő\: 1. Az egész szerb-horv. 

területen : kopitnak (MICALIA : kopitgnak : trava, asarum. BJELOST. : 
kopitnak : asarum, JAMBR. : kopitnyak : hedera terrestris : a földön 
elfolyó borostyán, itt fünevek még: pasztervyak, bobovnyak, píyiich-
vyak, buhnyak stb., VÜK: kopitnjak: asarum europseum, horvát 
akad. nagyszótár), boszniai: kopitgnak, raguzai kopitgnak (LINDE), 
Noviban kopitnak. 

2. kisor. kopitnjak: haselwurz (ZELECHOWSKI és horvát 
nagyszót.). 

Ez összehasonlításból kitetszik, hogy a kapotnyak neve szerb-
horv. területen -hnjak képzős alakban járja. A bolgárból a szót 
nem tudjuk kimutatni, a szótárak nem tudnak róla (DUVERNOIS). 
Lehet, hogy előfordul, lehet hogy nem. A m. kapotnyak ezek sze
rint képzője miatt csakis horv.-szerb eredetű lehet (szlov. kopitnjak 
= hufmesser). 

Kelepcze. 

JAGIC, Zur Entst. II. 60. lapján annak a nézetnek adott kife
jezést, hogy az egyházi szláv nyelvemlékekben előkerülő lumkHh, 
K/Vfuhii,u = klepbch, klepbcja: tendicula, TÍO^ÍQ moravismus, illetve 
slovacismus. Jól tudta JAGIC, hogy a klephcb, klepbcj>t megvan 
MIKLOSICH : Lex. pal.-ában és SREZNEVSKIJ : Materialy-jaiban (a szó 
ismeretes egy-egy adatban egy XI., egy XII. és egy XIII. századi 
kéziratból, e kéziratok közül a XIII. századi Besedy papy Grigor. 
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czíműről SOBOLEVSKIJ azt bizonyította, hogy morva-tót szerkesztésű 
szláv nyelvemlék), de előtte az lebegett, hogy az óbolg. nyelvemié* 
kek szókincse hosszabb történeti fejlődésnek az eredménye, a 
melyben sok, nem bolgár szó van. A klephch szóval azonban JAGIC 
mást is akart bizonyítani. Azt akarta kimutatni, hogy a bibliának 
ótestamentumi részei közül is voltak egyes darabok még METHOD 
életében lefordítva. Az ótestámentomban ugyanis szó van kelepczé-
ről, mint «madárfogáshoz való eszköz»-ről (v. ö. Gyöngyösi-szótár^ 
a hely Példabeszédek IV. 5. alatt olvasható, v. ö. Grigor. Parimej^ 
nik-ban a külömböző változatokkal 164. 1. : KIKO IITHHA (Í) KAÉIIUA, 
w KACIIII,A, KAfnfHk, KAfiiKHA, KAínuí, Osztrogi biblia: AKH IITHYA 
w CKrtínHW, DALMATIN : iz roke, DANICIC : iz ruke, szorb biblia: 
sruki = KÁKOLYI : kezéből, KOM. CSIPKÉS : kezéből, TAKK. : kezé-
bői), s i;A{/ikii,k a szó alakja. Mivel már most a szláv nyelvek 
közül csakis a tótban van klepec = tendicula, kelepcze (BERNOLÁK) 
jelentésű szó (v. ö. horv. klepac: kalapács, mérleg, serpenyő, NE-
MANIŐ I. 383, szlov. kle'pec: hammer, klepper, szerb: horvátországi: 
klépac kalapács VÜK, bolg. ki épe: dengeln, an das brett schlagen, 
beschmutzen, CANKOFF 176, DUVERNOIS), következtette, hogy e szó 
csakis a magyarországi tótból kerülhetett az egyházi szláv, s így az 
ótestámentomi fordításba. E tanítás helyessége mellett fel lehet 
még hozni, hogy a klephch olyan klepqti szláv igével függ össze, ja 
melynek jelentése «claudere, csukni, rekeszteni" (v. ö. zaklepi*, 
claustrum, VONDRÁK, Altk. gr. 91.). S ez a jelentés előkerül a cseh-
morva szerkesztésű Kijevi levelekben (föl. V., JAGIC: WB1. 51.). a 
hol 3AK/\fiiÉ = zaklepe: reclusit. Az óbolg. evangéliumok közül 
zaklepe van a Cod. Mar.-ban (Luk. III. 20. = Münch.-k.: be-
rekezte), míg a Zogr.-ban zakljuci áll (v. ö. a külömböző nyelv
emlékekben: megfeleléseket Starine XIX. 209.). s ugyanakkor a 
középbolgár fordításokban zatvori, zakljuci áll (v. ö. JAGIC, EV. 
Dobr. II. 18.). E vizsgálódás tehát azt mutatja, hogy a klephch-nek 
megfelelő zaklepa.fi (zaklepe aoristos egyes 3. személy, JAG., Zur 
Entsfc. II. 65, 74.) sincs meg akármilyen kéziratokban, hanem főleg 
olyanokban, a melyeknek az eredet, a másolás szempontjából ha
zánkkal valamelyes összefüggése van. 

A kelepczé-vel rokon jelentésű a magyar tőr, rcafk (V. Ö. 
Jerem. V. 26, 27, KOM. CSIPK.: a tőrt megvetették a madarászok, 
KÁR.: tőrt, TÁRK. tört és ke'epczéket = Osztrogi bibi.: IITHYNKIH 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 27 
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ACKfUk C Í V T H CTARAAICL|IH H nONOHÍH AA^JKÉ/Mk ÜIKO flOMYA IKMHA 

nTHUk, DALM. : s precepom). Ilyenkor az óbolg. emlékekben rkTk 
(v. ö. Luk. XXL 35, Cod. Supr.': 51, 59, 82, 143, 171.) vagy CHAO 
szót találunk (v. ö. Cod. Supr. 233, t. sidlo: kelepcze, BERNOLÁK, 
MIKL. Lex. pal.). Végűi megemlítem, hogy KÁROLYI Ujtestámento-
mában még kétszer van szó kelepczé-iöl; az egyik hely Róm. XI. 9. 
(Sis. Hvalov ruk.: KK CKANKAAAK, AMFILOCHIJ II. 1. 204: KK 
ckK<u?Hk), a másik Jan. jel. II. 14. ( = Jord.-k.: tantorodasth, AM
FILOCHIJ III. 1, 43 : rkK/\A?N'k, KÜZMICS: szpáka); ez azonban át-
viteles jelentés. 

Fejtegetésem végeredménye tehát az, hogy a m. kelepcze e 
történeti fejlődésbeli vizsgálat alapján a magyarban nem lehet 
bolgár, hanem csak tót eredetű szó. A szláv nyelvek a kelepczé-t, 
a tótot leszámítva, nem hívják klephch, klephcja-m&k, hanem egé
szen más szóval élnek (v. ö. horv. zprusnicza, zpru^alnicza, szklo-
palnicza, JAMBLESICH, pruglo, BJELLOSTJJENEC, prukljanica VERÁN., 
lengy. stupica, or. stupica, szerb stupica), s az egyházi szláv nyelv
emlékekben rkTk, noAVkYa a «tendicula» (v. ö. Lex. pal.). 
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Király. 
Nincs szláv nyelv, a melyben király szavunknak -megfelelő 

szó ne élne [v. ö. alapalak : *korljh, *korlh, or. Kopojib, kisorosz králh 
is, Pisk. 55, lengy. kről, cseh kral, t. králj, hazai szlov. kráo (KÜZM. 
Máté I. 6.), osztr. szlov. králj, szorb kral, kral', szerb králj, kralja, 
horv. kral, ca-horv.: králj, kralja (NEMANIC I. 376, 377.), bolg. kral 
CANKOF, Gram. 15. 140. és az egészre Denksch. XXVIII. 23, Arch. 
I. 407, XV. 488, VONDR. Altk. gr. 46.], s így könnyű rámondani, 
hogy hiszen ma is megvan a szó a bolgárban, miért ne lett volna 
meg a IX., X., XI. században. S én mégis arra vállalkozom, hogy 
kimutassam, hogy a mi király szavunk nem lehet bolgár eredetű. 
Okaim erre a következők : 

1. Az óbolg. evangélium-fordításokban a m. király, lat. rex 
szavaknak kivétel nélkül ii^capk = césarh a megfelelője (v. ö. 
Cod. Mar. index alapján), ugyanitt ii/kcapHii,A ( = césarica) = 
királyné, regina (v. ö. Luk. XI. 31. Máté XII. 42.), u/kcapiiCTKe, 
H'kcapkCTKHe (= césarhstvo, césarhstvije) = regnum, ország, n'k-
capkCTKOKdTH ( = césarhstvovati) = regnare, országiam (Münch.-k. 
Luk. XII. 32. stb.). Ezt találjuk a zsoltár-fordításokban (v. ö. Psalt. 
sin.: II. 2, 6, V. 3, XVII. 51, XIX. 10, XX. 2, 18, XXI. 29. stb.) és 
a többi óbolg. nyelvemlékben is. Ugyanez óbolg. emlékekben a m. 
császár-nak Kfcapk, Kfcapiv (= Kesarh, Icesan) a megfelelője (a 
helyekre v. ö. Cod. Mar. index). E kifejezéseket, azt hiszem, semmi 
sem világítja meg jobban, mint a Cod. Supr. következő helye 
(326. 1.): HÉ H/WATÉ AH n.'fccapd p/isirk KBcapa = «nincsen-e király
tok császárotokon kívül ?» Az óbolg. nyelvemlékek tehát azt vall
ják, hogy óbolgárul a «király» = césarh, a «császár» pedig ícesarh, 
Resari,. Semmiféle óbolg. nyelvemlékben azonban kralh szó elő 
nem fordul. 

2. A bolgár fejedelmek a IX—XIII. században nem hivatták 
magukat kralh-oknak; a görög íróknál (CONSTANTINUS PORPH., 
BORIS, SYMEON) áp^wv-ok, míg a görög császár $aai\súq. A latin 
kútfőkben «princeps» (v. ö. Honfogl. kútfői 355, 359.) a nevük, 
míg a byzanczi császár «imperátor» (v. ö. Starine XII. 211—218.). 
Csak egy pápai levélben van BORIS «rex»-nek nevezve a czímben 
(v. ö. 872-ből VIII. JÁNOS pápa: Michaheli regi Bulgária?), de tud
juk a görög forrásokból, hogy valójában «áp^íov princeps» volt, s 

27* 
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e mellett érvelnek a kései szláv források is, a melyek szerint iknqzb 
bl-bgarskij» volt (v. ö. JAGIC, Cod. slovenicus 11. 12. 14.). AMIHÁLY-
BOKIS utáni bolgár fejedelmek car-oknak nevezték magukat (SY-
MEON, PÉTER 927—963, SÁMUEL 976—1014 stb.), bár e név a legv 
régibb keltezett bolgár feliraton nem található meg (v. ö. JIRECEK, 
Geschichte der Bulgaren és Archiv XXI. 543.). Az a pár bolgár 
oklevél azonban, a mely MiKLOsicHnak «Monumenta serbica» ez. 
kiadványában van közölve, tanúskodik róla, hogy a bolgár fejedel
mek «cari>» -oknak nevezték magukat még a XIII., XIV. század 
folyamán is (v. ö. Mon. serb. 2—3.1. és 41-ik oklevél, Zbornik 38 : 
1353. szerb oklevélben : uapii GAkrapcMro \waua AAE^ANAPA). 

E fejtegetésből tehát az tűnik ki, hogy az óbolg. nyelvemlé
kek híven tükrözik vissza a IX. X. századi állapotot, mert az ország 
fejét akkor a bolgárok nem kralb-nak, hanem césarb-n&k hívták. 
Ámde lehetne arra gondolni, hogy a bolgárban a kralb talán valami 
nagyobb méltóságnév volt, a mint pl. a Vita Methodii egy magyar 
vezért «korolb»-nak nevez (v. ö. cap. XVI.). Ámde az óbolg. nyelv
emlékek azt vallják, hogy e korban vojevoda, vladyka, stratig'b,. 
velbmqzb, komis'b ( = comes, xópje, v. Ö. Honfogl. kútfői 101. 1.), 
iupan'b voltak a méltóságuevek, kralb azonban sehol elő nem fordul. 

3. A bolgárok, nem lévén náluk kralb, e szóval csak azokat 
az idegen uralkodókat értették és nevezték, a kik magukat király-
oknak, kralb-okuok nevezték. E tekintetben ugyan az volt náluk a 
helyzet, a mi pl. a veszprémvölgyi adományozó levélben olvasható, 
hogy SZENT ISTVÁN «xpáX 7cá<37]<; ob^[ÁaQ» (v. ö. GTOMLAY : 10 1.). 
A mint ebből a görög idézetből következik, hogy itt csak SZENT 
ISTVÁN hivatalos czímét akarták visszaadni, úgy a bolgárság is csak 
azt nevezi kralb-nak, a ki magát annak hivatja. 

4. A mai bolgár népdalokban sem fordul elő a «kralb», ha
nem pusztán cavb (v. ö. Arkív VIII. 243.), s ép ezért BERNEKER 
Slav. Chrest.-ában bolg. carb = «zar, könig» (CANK.-nál car — 
kaiser 214. 1.; eredetileg cesarb a byzanczi császár, v. ö. JIREŐEK, 
Die Rom. I. 36.). 

Eddig a király szó bolgár eredetét azért tagadtam, mert a 
bolgárság saját fejedelmeit, királyait sohasem nevezte kralb-oknak. 
Idegen, magukat kirdly-okn&k nevező fejedelmeket neveztek ők is 
Ara/b-oknak (v. ö. Starine ILI. 156. s köv. 1.), de az ő állami intéz
ményeik közt e név nem volt meg mint méltóságnév. A viszony 
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ugyanaz, a mi az oroszban is van; itt is megvan a KopojiB szó, de 
az orosz méltóság- vagy fejedelmi czímek közt nincs. 

5. Utolsó pontúi hangtani érvet is hozhatnék a király bolgár 
eredete ellen (bolg. rövid a = cseh-tót-szerb-horv. hosszú á, Arch. 
IV. 577, LESEIÉN : Quantitát 21. v. ö. lejebb), de ez keveset nyomna 
az 1. 2. 3. 4. alatt kifejtett érvek mellett. 

Arra a kérdésre már most, honnan való a magy. király szó, 
nem elégséges tudnunk hangtani, szótörténeti, földrajzi érveket. 
Az bizonyos, hogy a magyarok fejedelmei nem hozták magukkal 
királyi czímüket, hanem itt a hazában az 1000. év táján vették 
föl. Ez a körülmény újból a bolgár eredet eHen szól. Hazánk terü
letén azonban a honfoglalás idején nem voltak kralh-ók. A XIII. 
századi orosz szerkesztésű Vita Methodii ugyan morva «király»-ról 
szól (eap. IX. X. XVI: /wepaKkCKAro Kopo/ira), de ez kétségtelen 
orosz nyelvhasználat, a hol a szó nem a mai király értelemben 
veendő. KOCEL, ROSTISLÁV, SVATOPLUK «dux»-ok (v. ö. Starine XII. 
216: ad ducem patrise), princepsek, K'kHA.Hk-ek (v. ö. JAG. Codex 
Slovenicus), tehát fejedelmek voltak. A cseheknél azonban a X. 
században kralh, králj, kral-ok vannak, a horvátoknál a XI. szá
zadban szintén králj'-ok az államfők czímei (v. ö. aBaskai nagyobb 
kőfelirat, GEITLEE : Die albán. Schriften 187.), s ugyanígy a szer
beknél (v. ö. MIKL., Mon. serb.). A szó tehát a magyarba csak olyan 
területről jöhetett, a hol az állam feje szintén kralh volt. S ez né
zetem szerint megint csakis horvát-szlovén-cseh lehetett a X. szá
zad végén. A bizonyítás szempontjából a XI—XV. századi adatok 
késeiek (v. ö. SURM. I. 6, 146. stb., Starine VII. 119.), értékesek 
csak a X—XI. század elejiek. 

Ennyi okkal tehát sikerült valószínűvé tennem, hogy a m. 
király bolgár eredetű nem lehet. Ha a szó eredeténél tisztán csak 
a mai nyelvek tanúságtételére hivatkozunk, akkor a bolgárt szintén 
ki kell zárnunk az átadók sorából. A szláv kralh szónál ugyanis 
hosszú a van a szerb-horvát-szlovén-cseh-tótban, ellenben rövid a 
van a bolgárban. Hogy ez mikép függ össze a hangsúlyozással, 
részletesen elmondom a hangtani részben (v. ö. LESEIÉN: Betonung 
und Quantitát 21. alatt). 
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Konkoly. 
Kétségtelen dolog, hogy a bolg. nyelvjárások egy részében a 

konkoly-nak kbkőlh a neve. Ez alak található a EYLEc-féle bolgár 
evangéliumfordításban és MIKLOSICH Diction.-jában. MIKLOSICH 
EtymWb.-ja, valamint DUVERNOIS szótára azonban kbkal és kbklica 
alakot közöl (régi iratokból: kartkai). Jól tudom, hogy a bolgár 
nyelv egy kis részében járatos a szó, s ha mégis e fejezetben írok 
a szóról, teszem azért, hogy CYRILL és METHOD nyelvében éppúgy 
nem fordul elő a K.Y.KO/\K = kqkolb, a mint nem fordul elő a szó 
ma sem a maczedóniai bolgár nyelvjárásokban. 

Az óbolgár nyelvemlékekben két kifejezés van a m. konkoly
ra, ; ezek: 

a) nA'kKÉA'k = pléveib. E szóra a párhuzamos helyek a követ
kezők : Máté XIII. 25, 26, 27, 29, 30, 36, 38, 40 : Miinch.-k.: kori-
kot, Jord.-k.: konkol, Heltai: konkol, Károlyi: konkol = Vulg.: 
zizania || óbolg. emlékek : Assem.: pttvd'b, Zogr., Mar.: IIAHVKCA'K, 
Sav. kn.-ában nincs meg a hely = gör. CiCávta; ugyanezt a plé-
vefa-t találjuk az ÜNDOLSKU-fóle evang.-tóredékben (v. ö. JAG., 
Spécim. 48—49.), valamint a Fragm. Chilan.-ben (v. ö. JAG., Spec. 
65, KULBAKIN 30 1.). 

(3) ?H2[ANHI€ = zizanije. Az óbolgár nyelvemlékek közül a 
Fragm. Chiiandariense-ben fordul elő a szó (v. ö. JAG., Spec. 66, 
KULBAKIN 11, 28. 1.) s a gör. C'-Cávtov átvevése. 

A m. konkoly-hoz hasonló szó az óbolg.-ban nem kerül elő 
(óbolg. kukidh = cuculla, csuklya, pallium Euch. Sin. 182. 185.). 

E két név megvan az egyházi szláv nyelvemlékekben is (v. ö. 
MIKL., Lex. pal., SREZNEVSKIJ : Materialy); ha mi a külömböző 
szláv bibliafordításokat vizsgáljuk, akkor a konkoly nevére három 
kifejezést fogunk találni: ezek: 

a) pléveliy = konkoly: 1. Orosz fordítások (Ostrom., Ostrog., 
Erzs.-bibl., or. népnyelvi); 2. Bolgár fordítások (Trn., Dobrom., 
Polív.. Sreck., népnyelvi bolg.); 3. Szerb-horvát fordítások (v. ö. 
Mir., Nik., Hvalov rukopis, BERCIC : Ulomci). 

P.) Ij'dji Iji'ljka — konkoly. E kifejezések olyan nyelvemlé
kekben fordulnak elő, a melyek latin betűkkel vannak írva s semmi 
fejlődésbeli összefüggésben a gör. kel. szláv fordításokkal nem 
állanak (v. ö. spalatói BERNÁT- és BANiN-féle horv.- dalmát lectio-
nariumok, éjszaki c-Sít-horv. protestáns TRUBER-fordítás, ljuljka: 
krajnai szlov. ÜALMATiN-fele fordítás). 
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7) A harmadik csoportba valók azok a fordítások és egyházi 
szláv nyelvemlékek, a hol a konkoly-nak a magyarhoz hasonló 
hangtestű szó felel m e g ; ezek: orosz nyelvemlékek: KSKOAK (V. Ö. 
SREZNEVSKIJ: Materialy. M I K L . Lex. pal.), kisor. népi fordí tás : 
kukílb, lengy. kakol, cseh : koukol, tót kúkol, osztr. szlov. népi ford.: 
kukolj (U-YHI, de v. ö. kokojl = zizania. MEGISER), hazai szláv. 
KüzMics-féle : koukol, szerb STOJK.-féle : kukolb. — A bolgár fordí
tások közül EYLEC-nél van krbkólb, másu t t plécelb. 

A szláv nyelvek m a a m. konkoly-xa, a következő szavakat 
használ ják: 

1. or. kúkolb, kisor. kukílb (ZELECHOWSKI Pisk. 57.), lengyel 
kakol. cseh koukol, t . kúkol, hazai szlov. koukol (KÜZMICS és Lu th . 
12.), osztr. szlov. egy része : kokolj (v. ö. PLETERSNIK, MEGISER), 
szerb-horv.: kaj-ter.: kukolj (HABD., BJELLOST.) , kukolj (= konkoly, 
JAMBR.), sío-terület egy része : kúkolb, más részében kukolj — vicia 
(v. ö. MICALIA, BELLA, LINDE) . bolg. kbklica, k'bhal, kbkólb. 

2. horv. &í-terület: ljulj (BELLA, LINDE) , Ijuljka (VOLTIGGI), 
krajn. szlov. (DALMATIN, PLETERSNIK : Ijuljka). A bolg.-ban ljuljkú 
— wiege s egészen más eredetű szó (v. ö. CANKOF Gram. 179.). 

3. bolg. plévekb (DÜVERNOIS), burének (MIKL. Dict., DUVERNOIS, 
összefügg a magy. burján-ns,!). 
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Az egész fejtegetésből már most azt vonom le, hogy a magy. 
konkoly-nnk CYRILL és METHOD nyelvéhez semmi köze, mert itt a 
konkoly-nak plévelii, zizanije a neve. 

Valószínű, hogy a m. konkoly-nak más bolgár nyelvjáráshoz 
sincs semmi köze, mert itt a szó k-bklica, k'hkal s nagyon szórvá
nyos elterjedésű a plévch> helyett. Végül az is nyom valamit a bol
gár eredet ellen, hogy a konkoly szó nincs meg az oláhban (ol. 
neghíná, Cih. I. 177.). A m. konkoly eredetére az a legvalószínűbb 
magyarázat, a mely dunántúli eredetűnek tartja a szót. 

Láncz, retesz. 

E ket szóval azért akarok egy czikkben foglalkozni, mert 
nyelvtörténetünkben retesz = láncz. A mi a Münch.-k.-ben retez, 
az a Jord.-k.-ben, s újabb bibliafordítóink közül ÖYLVESTERnél, 
HELTAinál, KÁROLYinál láncz-czul van fordítva. Egyéb régi emlé
keink is a mellett tanúskodnak, hogy retez = láncz (v. ö. Schlágli 
szój. vectis — retez, catena — idem, azaz: retez, Gyöngy, szótár: 
catena = lanch vei retez és NySzót.). Eégi bibliafordításaink közül 
a Münch.-és Bécsi-kódexre azt jegyzem meg. hogy e kettőben a 
láncz szó elő nem kerül (v. ö. Bécsi-k.: Dan. V. 7, 16, 29: araíi 
nakba vető =• Károlyi: arany lántz, u. o. Ozseás II. 13 : ö higiuel 
monile; egyházi szláv nyelvemlékekben az aranyláncz = Grig. 
Par. VI. Példabesz. I. 9: rpHKH.fi gAATffi), mindazonáltal régi s köz
keletű szava nyelvünknek. 

Hogy a láncz is, meg a retesz is szláv eredetű szó nyelvünk
ben, régóta ismert dolog (v. ö. LESCHKA, DANKOVSZKY, MIKLOSICH). 
A kérdés csak az, milyen sziáv nyelvből való átvétel. 

Az óbolg. nyelvemlékekben többször van szó retesz-, láncz-
ról, s így a vizsgálódást ez emlékeken kezdhetjük. Az evangélium
fordításokban ezt olvassuk: 

1. Márk V. 3, 4 : Münch.-k.: fem retezeckel valaki meg nem 
kötözheti vala őtet, mert gakorta bekockal es retezeckel megkőtöz-
tetuen, a' retezeket meg zaggatta uolna, Jord. k.: merth mynd 
lanczot elzaggat vala. Erdősinéi: lan.cz, Heltainál: lanté, 
Károlyinál: lántz = Vulg., Neque catenis quisquam poterat eum 
ligare, propterea quod cum ssepe compedibus et catenis vinctus 
fuisset, discerptse essent ab illó catenae || gör. xai ouze áXóosaiv 
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ooSslc Yjőüvato OCOTÖV Sfjaac, §tá TÖ OCÜTÖV TíoXkáv.ic, Tiéfiaiq y.ai áXó-
asat ősSéaO-ai, %a! Stsaíraa&at, ta? áXúaei? óx' aoroö, xai TO.Q xéSac 
aovtsTpícf^at = Mar.: HH JKÍA^HOAVK ^IKÍ/WK tro HHKTOJKÉ HÍ 
MOÍKAAIIIÍ C'kK/A3ATH 3AHÉ AVkHeT'M KpAT'kl IIÍFiT'KI H ifiJKH JKÍ-
Arlv3H'KI C'kK/A3AH,¥i C#¥il|IK>. ÍF.HÍA 7KÉA*k3HA H II A T A C'kKpOyiHAA)CA 

CA, Zogr . : MífA'k3H0/HK A»;i EAUX . . . . AJKH ÍKfA'fcsH'kl . . . . AJKA 

JKÍA^HAA. — Assem. és Sav. kn.-ban a hely hiányzik. 
2. Luk. VIII. 29 : Münch.-k.: meg kötóztetic vala retezeckel, 

Jord.-k.: mefth kótóztetyk vala lanczokkal, Erdősi: lancz, Heltai: 
lantz, Károlyi: Id'iilz = Vulg.: vinciehatur catenis || gör.: iSso[jL£Íto 
áXóosat = Assem.: vezaahg, i QZ"Í z'dézhrt'bumi, Mar.: AJKH Híf-
Ark3HTKi, Zogr.: A>KH íKtA^H'ki, Sav. kn.: AJKH >KfATk3HrKi. 

Ez idézetekből az derül ki, hogy a m. retez, láncz (caterja) az 
óbolg. evangéliumokban q,ée zelézhno, -je (aXoai?). A többi óbolg. 
nyelvemlékben az q,ée zelézhno, -je nem fordul elő, láncz-vól ( = ca-
tena) azonban többször van szó, s erre a következő kifejezések jára
tosak : 

a) EípHTA = veriqa: catena, előfordul Cod. Supr.: 43 (ÍKÍ-
A-k3HAÂ H KfpHrA/MH), 111, 135 (3 szór). 144, 163, 234, 272. 

(3) IIACHHIIA = pleniea: catena (v. ö MIKL., Lex. pal.), elő
fordul Cod. Supr.: 269, 291, 296, 298, 378. 

Y) PO3KKH'K = rozihicb: catena (v. ö. MIKL. Lex. pal.), elő
fordul Cod. Supr.: 94— 95. 1. (KU^ÍAAT* po3irkH'ki H3KHTrki TpH 
HA K'kfIA CKOtiK K'k3AC»KH). 

A m. retesz azonban nem csupán «catena», de «vectis, pes-
sulus, riegel» (NySz.) jelentésű is. A lat. veetis ugyan emlékeink
ben «záváry>-ral van fordítva (v. ö. Bécsi kód.: Amos I. 5, Jónás 
II . 7, Nahum III. 13; Apor-k. CVI. zsolt. 16.), azonban a «vectis» 
szójegyzékeinkben (Schlágli és Besztercz.) retez értelmezéssel is 
megvan, s így e vectü fogalomra való óbolgár elnevezéseket is ku
tatnunk kell. Az óbolg. emlékek közül a veetis csak a fiatalabb 
szerkesztésitekben fordul elő, s itt a következő kifejezések felelnek 
meg neki: 

a) lífp'kra = veréja : veetis (v. ö. MIKL., Lex. pal.). előfordul 
Cod. Supr.: 349, 352, Euch. Sin.: 116, 117, Psalt. Sin.: CVI. zsolt. 
16. ( = KEp'kiA JKíA'kz.H'ki — Apor-k.: a uas zauarokat = vectes 
ferreos). 

(3) T^AASr'M plur., egyes 3AAork — zalogy, egyes zalocfh: pes-
sulus (v. ö. MIKL., Lex. pal.), előfordul Cod. Supr. 359 (ICIWA 
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^OTiídlIIÉ IIC»l'pÉUÉH'KIH OT'kKp'klllTH AP'kJKH/Wkl/ft A\IKH\v\,kHk!rki,SV 
3 A A 0 r k l ) . 

f) ü îKopa = zavora: vectis (v. ö. MIKL.. Lex pal.), előfordul 
Cod. Supr.: 233 (3AKep'ki ?KíA'k3N'M); ezzel függ össze a magy. zár, 
závár szó ; v. ö. bolg. zavárka (cnoÜKa, Sborn. XIV. 197, oláh zovor, 
zovor: riegel (WEIGAND Jahrb. VII. 133.) és Psalt. sin. XXXIV. 
3 : ^VKhpn. 

E fejtegetés után kimondhatjuk, hogy a m. láncz (catena) ós 
retez, retesz (catena; vectis, pessulus) szavaknak megfelelő szó az 
óbolgár nyelvemlékekben elő nem fordul. Abból, hogy a catena és 
vectis fogalmára több kifejezés maradt reánk, azt is következtet
hetjük, hogy hasonló szó az óbolgárban nem is volt. 

Az óbolg. nyelvemlékek alapján fejlődött külömböző szer
kesztésű egyházi szláv nyelvemlékekben a következőket találjuk : 

A) A középbolgár nyelvemlékekben «catena» =s ;KJKÉ JKM-
*k3kH0 (v. ö. Slépő. Ap. Ephes. VI. 20, Trn.: Luk. VIII. 29, AZCAVK 
?KÉ/\Hk?HA/uTk: Márk V. 4.); KfpHra (v. ö. Trn.: Márk V. 3, Dobrom.: 
Luk. VIII. 29.); ugyanez a veriga áll az újabb bolgár fordításokban 
is (BYLEC, népi bolg. ford.). 

B) A szerb-horvát fordításokban ugyanezt találjuk; u2e 
ieUzh.no áll a régebbiekben (v. ö. Mir., Nik., Hvalov ruk. és Ap. 
Sis.: Ap. csel.: XII. 6, 7. XXI. 33, II. Tim. I. 16, BÉRC.: Ülomci 
Ap. csel. XII. 6, 7, Apocal. XX. 1.), veriga az ujabbakban (VÜK). — 
A latin betűs horvát-dalmát emlékek veriga t irnak (zárai, spalatói: 
Ap. csel. XII. 6, 7.). Ugyanezt találjuk a TRÜBER féle protestáns 
újtestamentomban és az isztriai ótestamentomban (v. ö. Ezek. XIX. 
4, máskor sinzir: Jerem. XL. 1, 4.). 

C) Az orosz nyelvemlékekben az víe ieUzhno váltakozik a 
veriga-vdl (v. ö. Ostrom., Ostrogi. Erzsébet biblia. AMFILOCHIJ). I t t 
azonban rendkívül fontos, hogy egy 1525 évi fordításban a 
catena retezh-zel van fordítva (v. ö. AiaFiLocHunál: Apocal. XX. 1, 
Apóst. csel. XII. 6. XX. 33, XXVIII. 20.). Ezek az adatok azonban, 
a melyek MIKL. Lex. pal.-ban is előfordulnak, kisorosz nyelvi ada
tok, a mint később látni fogjuk. 

D) A szlovén bibliafordítások közül az osztrákföldiek ketina-t 
(DALMATIN, v. ö. MEÖISER: ketten — ketina. croat. veruga, lanaz) és 
veriga-t (mai osztrák szlovén fordítás) használnak. Fontos azonban, 
hogy DALMATIN bibliafordításához mellékelt registerben azt olvas
suk, hogy a mi Krajnában ketina (v. ö. MEGISER szótárát: ketten — 
ketina — croat. veruga, lanaz), az «slovenski, besjazhi», azaz 
Dráva-Szávaközti szlovén nyelven v e r u g a , lanaz. 
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Azok a bibliafordítások, a hol a m. retesz, láncz-nak hang
alakban is megfelelő szót találunk, a következők : 

1. Márk V. 3, 4 : Münch.-k.: retezeekel retezeckel.... rete
teket, Jord.-k.: lanczot = cseh-Václav.: retiezy . . . . retiezy . . . . 
retiezy, kralici-cseh : retezy . . . . feíezy . . . . retezy, tót-Palkow.: 
reiazmi.... reíazami.... reiazi | hazai szlov. KÜZMICS: Z lanczmi 
. . . . lanczmi.... lanczi : Stojk. szerb.: lancem . . . . lancem... .lance I 
lengy. laiicachámi . . . . Mticuchámi.... táncuchy. 

2. Luk. VIII. 29: Münch.-k.: retezeckel, Jord.-k.: lanczokkal 
= cseh-Váczlav.: rietiezí, kralici-cseh: retezy, tót-Palkow.: reiazi \ 
hazai szlov. KÜZMICS: z lanczmi, Stojk. szerb: lancy . . . . lance j 
lengy. iáncuclidrni. 

háncs fordul elő a Jord.-k. Ap. csel. XII. 6, 7, XXI. 33, 
Apocal. XX. 1.-ben; ilyenkor a cseh Václav retiez-t, a kralici-cseh 
retez-i, a tót-Palkow.: retaz-t ír; a hazai szlovén KüzMicsnel lancz, 
Stojk. szerb lanac, lengyelben idncnch áll. Ezenfelül az újtestá-
mentomban láncz-ról van még szó Ap. csel. XXVIII. 20, Efez. VL 
20 II. Tim. I. 16. E helyeken a cseh-tót-hazai szlovén-lengyel for
dításokban ugyanaz az arány. A többi bibliafordításban csak a 
népies kisoroszban találunk AAMUwr-ot (Apocal. XX. 1.). 

E fejtegetéssel már most eljutottunk olyan nyelvekhez, a hol 
a magyar szónak hasonló hangalakú és hasonló jelentésű szó a 
megfelelője. Fejtegetésünket már most két részre osztjuk; vizsgál
juk a retesz és a láncz földrajzi elterjedését, hogy így megállapít
hassuk az átadó nyelvet. 

a) Retesz. 
1. tót reiaz: láncz, retiazka : lánczocska, BERNOLÁKnál vulg. 

reiez, gömörm. tót: retaz (ugyanitt: pvnází = pénz) | morva-cseh: 
rettiz, retázek, retazek (BARTOS, Diai. mor. I. 260.), cseh retéz (ketté, 
GEBAUER : Histor. ml. I. 55.); 

2. lengy. wrzecia-dz, rzeczaűz: ketté, das thürkettel, die an-
lege, der anwurf, das vorlegeeisen (LINDE, e jelentésre v. ö. MTsz.: 
kulcslyukat elfödő lemezke) ; 

3. szorb: recfrisz, reczaz, récZazk: catena, pessulus; 
4. magyarországi kisor.: réijazb: retesz, závár, kulcsokat 

összetartó kisláncz (MITRÁK, LAMANSKIJ : Sborn. 233.), oroszországi 
kisor.: rétjazb: láncz (PISKUNOV 102 ), galicziai kisor.: rtjaz,rétizb: 
ketté, thürkette, vorlegeeisen, rétié: vorlegeeisen (ZELECHOWSKI). 
A nagyoroszban a szó elő nem fordul (DALJ.). 

Ez összeállításból látható, hogy a szó ma sincs meg a bolgár
ban, szerb-horvátban, szlovénben. A bolgárban ma veríga == ketté, 
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riegel, rézu: riegel (v. ö. CANKOF, Gramm. 158, 203, DUVERNOIS: 
rézé: retesz). Föltenni, hogy a szó meglett volna e nyelvekben, 
teljesen meddő okoskodás, mert sem a nyelvtörténet, sem a mai 
nyelv ez előfordulást nem igazolja. A szláv nyelvekben előforduló 
retez szóról MIKLOSICH (Lex. pal.) ezt írja: «peregrinum esse vide-
tur respondens vocabulo cuidam germ. in - i n g exeunti». Ez állí
tás meg van ismételve Denkscbr. XXVIII. 13, Archív XV. 492. 
lapokon. A szabályos megfelelési! szláv alakok csakugyan a mel
lett tesznek tanúságot, hogy az alapalak *rét%g%, réte_zh volt (v. ö. 
Sitzungsber. CXIX. 238.). A megfelelő germán szót azonban mind 
ez ideig nem sikerült megtalálni. Nyelvtörténet és a mai előfordu
lás tehát azt vallják, hogy a m. retez csakis valamely északi, s 
semmi szín alatt sem délszláv nyelvi átvétel. Nézetem szerint cseh-
tót. Térképen feltüntetve ez átvételt, a következő képet kapjuk: 

(3) Láncz. 
A m. I ncz-nok megfelelő szót a bibliafordítások közül a 

szerb, hazai szlov., lengyel és kisor. fordításokban találtunk; a 
mai földrajzi elterjedés már most a következő: 

1. Szlov. lánec (gen. lánca: ketté, PLETERSNIK, Tane^.), hazai 
szlov. lancz (KOSSITS: Magy. vend gramm., Luth. 15.), láncz (saját 
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feljegyzésem, Vas-m. Péterhegy); más kifejezés: veriga, hazai 
szlov. riegel = rerigác. 

2. Horv. ca nyelvjárás: lanac (egy. nom., acc, a többi eset
ben az a hosszú: lánca, stb., v. ö. NEMAN. I. 380, STULLI) = ca-
tena (MICALTA, VOLTIGGI) ; a tengerparton a szó elterjedését nem 
tudom megállapítani, a raguzai BELLA-féle szótárban a szó elő nem 
fordul, e helyett veriga és singjer (v. ö. Isztriai horv. prot. ford. 
sin£ir, BJELLO. megjeg3rzi, hogy a szinqyir Szlavóniában járatos) 
áll ; ugyanitt lancjoch (mali lanac MICALIA) is előfordul | kaj-
terület: lancz, lánec (JAMBR., HABDELICH) ; sVo-terület (szerb): lánac 
(VÜK megjegyzi, hogy csak «u vojvodstvu» járatos. 

3. A bolgárban a szerbséggel érintkező területen egy adatban 
lanec is előfordul (DUVERNOIS), de ez szerb eredetű szó; a bolgár
ban verigű a láncz és retesz (— riegel), rézu: a retesz neve. A m. 
hosszú á külömben sem magyarázható meg egy nyelvből, a mely 
a quantitásbeli külömbségeket nem ismeri. 

4. A többi szláv nyelv közül a lengy. láncuch, fehéror., kisor. 
lancúg'b, AANUKTTV ( = catena), or. lancjuga (SREZNEVSKIJ) képzésük 
miatt nem jöhetnek számításba (v. ö. SCHRADER, Eeallex., MIKL. 
EtymWb., Vergl. gr. II. 283 s litv. Inicúgas =a ketté, NESSELMANN). 

A kisor. ban lánc is van, e mellett előfordul lanka is (v. ö. 
ZE^ECHOWSKI) S ez talán magy. eredetű. — Hangsúly: lanac, lanac, 
Id/tca az a-n volt. 

Ha mi már most a lánc < *lanhch elterjedését nézzük, a ma
gyar szó szlov. horvát eredetűnek bizonyul; a földrajzi elterjedés ez: 
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Kutya. 

A NySzót.-ban XVI. XVII. századi adatok arról értesítenek, 
hogy a kutya = tugurium, birtenhaus, bauernhütte. Soha senki 
nem állította, hogy e szó bolgár eredetű volna, nem pedig azért, 
mert a m. szóbeli ty kizárja a bolgár eredetet. Ha mégis foglalko
zom e szóval, teszem azért, mert a mi /ráft/á-nknak megfelelő szó 
az óbolg. emlékekben előkerül, másrészt meg azért, mert e szó is 
támogatja abbeli nézetemet, hogy a magyar nyelv szláv eredetű 
szókészlete hosszas történeti fejlődés eredménye, a melyben a bol
gár szavak mellett tekintélyes számmal vannak más szláv nyelvi 
átvételek is. 

Az óbolgár nyelvemlékek közül a Cod. Supr.-ben olvassuk a 
következőt: HÉ H/VMAVK. I;,Y»IIITA (311. 1. = nincsen sátrunk). MIK-
LOSICH a kq,st'a alakot «tentorium»-mal fordítja (Lex. pal.), s hogy 
e fordítás helyes, mutatja az, hogy az egyházi szláv nyelvemlékek
ben a kq,st'a váltakozik az óbolg. CKHHHH ( = gör. SXTQVÍJ. tabernacu-
lum, magy. hajiak Luk. IX. 33, Psalt. sin. LXXVII. 60, az óbolg.-
ban sátor: stani,) szóval, a mint az a Grig. Parim.-bői (v. ö. I. 3, 
4. 1.) kitűnik. A mai bolgárban a hü'iú, kásta, k^sta, K^RIHTA (v. ö. 
CANKOFF 14, 16, 178, PUVERNOIS, LAVROV: Obzor, KARAV., Pamj., 
Sborn. XII. 294.) «házat, parasztházat, szobát» jelent. 

Az óbolg. K;KII!TA az óbolg. KÍRTK (winkel, v. ö. m. kuckó) 
szóból van képezve, s alapalak ősszláv *kontia. Ha a magyar szó 
bolgár eredetű volna, *kansta, *kasta volna az alakja. A magyar 
kútya-beli u és fy (v. ö. gásti: hősen: gatya, megye, ragya lejebb) 
azonban azt vallja, hogy a szó nem bolgár, hanem szerb horvát 
eredetű. A szó a szerbben kuca (VUE), S általában gerendafákból 
összerótt parasztházat jelent (innen a másik szerb elnevezés: b?'v-
njaca, Cvuic : Naselja srps. zenialja I. 59.), horvát nyelvemlékekben 
is gyakori a szó (v. ö. Mon. IV., Surm. 230, 326.), VERANCSICS szó
tárában is megvan; ismeri a szlov. nyelv is (kqca: bauernhütte, 
ármliche wohnhütte, PLETERSNIK, V. Ö. MIKL. EtymWb.). Csak a 
cseh-tót-lengyelben nincs meg a szó, mint eredeti szó. A kutya szó
nál tehát a hangtani okok egyenesen kizárják a bolgár eredetet. 
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Medencze. 

Nyelvtörténeti adataink azt vallják, hogy a medencze «pel-
vis»-t jelent (v. ö. Schlágli, Beszt. Szj., NySz.). Az újtestámentom-
ban egyszer találkozunk a szóval, a hely ez: 

Ján. XIII. 5 : Münch.-k.: Annac utanna éreztet vizet a' me
dencébe es kezde meg mosni 6 taneituaninac lábait, Jord.-k.: az 
niedenczeben, HELTAI : mederitze_he, Kár.: a' medeutze'be, TARKÁNYI: 
medenczébe (egyedül SYLVESTKRnél: egg mosdóba, v. ö. VERANTIUS : 
pollubrum : handbecke — rnidenicza — mosdoo) = Vulg.: Deinde 
misit aquam in pelvim et ccepit lavare pedes discipulorum. 

Az óbolg. evangéliumokban e helyen ©VArMKAAkNHua = 
umyvalhnica szó áll, v. ö. Assem.: VL uwhivalbriica, Mar., Zogr., 
Sav. kn.: Kiv ov'ArkiKAAUHmuY. — gör. sic TÖV VMrr/jpa. O R I L L és 
METFTOD nyelvében tehát a gör. vt7rr/jp, lat. pelvis, magy. medencze 
= umyvalhnica. Ez a kifejezés van az orosz (v. ö. Ostrom., Ostrog., 
Erzs.-bibl., népi or., népi kisor.), szerb-horvát (Mir., Nik., Stojk., 
VÜK, BÉRC. : Ulomci) s az újabb fordítások közül az osztrák szlovén 
evangéliumban (v. ö. angol bibliatárs. ford., és hazai szlov. Küz-
Mtcs-félét, a hol «vu mujváoniezow áll). A bolgár fordításokban 
szintén ez az umyvalhnica jelenti a magy. medenczé-t (Trn., Poliv., 
BYLEO, bolg. népi ford.), s a mi fontos, a szó nemcsak egyházi, de 
világi tartalmú iratokban is előfordul (v. ö. Trojanska prica: 
oi'/MkiKMNHiiffi, Starine III. 164.). Az ótestámentomi könyvekben 
szintén előkerül a «pelvis», s itt hasonlóan umyvalhnicza áll a gör. 
kel. fordításokban (v. ö. Jeremiás LII. 19: DANICIC: umivaonica = 
Károlyi: medentzéket, Tarkányi: medencze). 

Az umyvalhnica-n kívül az óbolg. emlékekben még két kife
jezés fordul elő a «pelvis»-re: 

a) KOHOKTI = konob'b: pelvis (v. ö. Cod. Supr.: 170, 171, 196, 
197, az értelmezés MIKL. Lex. pal. után van adva, a szó azonban 
«üst, rézüst»-öt is jelent); 

p) oiípHH'k = MIKL. Lex. pal. szerint «pelvis», LESKIEN (Altb. 
gr.8) szerint «̂ >iáXTj. becken, schüssel». A szó az Euch. sin. 6. b. 
lapján található, s szentelt vizet tartalmazó tálat jelent (fiala ra 
v. ö. Bécsi kód. Amos VI. 6, Zách. IX. 15: fiala = pohár, csésze). 

E fejtegetésből kiderül, hogy az óbolg. emlékekben a meden-
czé-nek hasonló jelentésű és hangalakú mása elő nem fordul. 
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Van azonban az óbolg. nyelvemlékekben egy /irfcf\knmut == 
médbnica szó, csakhogy ez nem m<-dertcze'-t, hanem «rézpénz»-t 
jelent. A Cod. Supr. 244. lapján olvassuk : CKHÍÍHAT'K TpkAVk 
j\,tCAT(i\\u. /wk^kHHUK == oo[i'f(öv^aíooi Tptáxovta ápYopíoií (v. ö. a 
fordításra MIKL., Lex. pal. rklffetHITH alatt); itt a médbnica = 
«apYüpíov, rézpénz». E médbnica: «rézpénz» az óbolg. nyelvemlé
kek régibb szerkesztésében nem fordul elő ; a régibb szerkesztésű 
emlékekben Apar/vu (Spdcxp;), Tp'KY'KTk, AÉIITA (== gör. XSTTTÓV, V. Ö. 
Arch. XV. 352. = magy. emlékek közül Müneh. k.-ben: Márk 
XII. 42, Luk. XIT. 59: akcsa) a «rézpénz» neve. Az ujabb szer
kesztésű emlékekben azonban médbnica a «rézpénz* neve. s ezt 
találjuk a középbolgár (v. ö. JAG., Zur Entst. II. G9, 70, Dobrom. 
II. 7, Starine XXIX. 179, LAVRovnál: médnjaska = rézpénz) és az 
orosz evangéliumokban (v. ö. AMFILOCHIJ III. 2. 97, SREZNEVSKIJ: 
Materialy), valamint a szerb emlékekben (v. ö. DANIŐIC : Bjecnik : 
/irk,vfcNH".<* : Xs7iróv, MIKL. Lex. pal., szótárak közül MICALIA : mje-
denica: nummus). 

Az egyházi szláv nyelvemlékekben tehát médbnica — rézpénz. 
A médb ( = érez, réz) azonban közszláv szó, nagyon köny-

nyen megeshetik, hogy belőle egv «rézből készült» dolognak az 
elnevezésére származékot képeznek. Az orosz emlékekben SREZ
NEVSKIJ (Materialy) szerint medjanica — pelvis, •jan'b ( = én^J-nal 
képezve a médb-ből, a mely képző «anyagnevekből)) mellékneveket 
alkot; ez az orosz alak nem óbolgár (MIKL. Lex. pal.), hanem egy
házi orosz alak, s tulajdonkép «rézedeny» a jelentése (DALJ, 
MITRÁK). 

- Vannak azonban szláv bibliafordítások, a hol a m. medenczé-
nek hasonló hangtestű és jelentésű szó felel meg. A párhuzamos 
helyek ezek: 

1. Ján. XIII. 5 : Münch.-k.: a' medencébe = XVI. száz. szlov. 
DALMATJN: V' eno medenizo, dalmát, XV. századi spalátói Bernát
féle evangélium: u midewcii, csa horvát XVI. századi TRUBER féle 
fordítás: v midenicu, t. do rned'enice, kralici-cseh: do medenice, 
lengy. do miednice. 

2. Jeremiás LII. 19: Károlyi: msdencze'kH, Tarkányi: meden-
cze = XIV. századi isztriai horv.: medsniee, DALMATIN : medenice. 

Ez összeállítás újból azt tanúsítja, hogy a bolgárban a me-
dencze nem A\'k,Y,unmi,a, Avk,vkMH,V*. A bolgár bibliafordítások közt 
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az angol biblia-társaság kiadta fordításban médnik = rézfazék, 
rezüst (v. ö. Márk VII. 4.), s ugyanezt vallja DUVERNOIS szótára, 
KARAV. Pamj. és CANKOF nyelvtana is (180. 1.; hasonló jelentésű 
bolgár szavak még: téndíera: kochkessel, hamuik: grosse schüs-
sel, BERN., Chrest. 180, 189, pankú': eine irdene schüssel, CAN
KOF 189.). 

A szótári művekből a mai szlávságra a következő elterjedést 
tudunk megállapítani: 

1. kisor. mídnicja: waschbecken (ZELECHOWSKI, a nagyorosz
ban mint egyházi szo mednica = rézpénz, rézedény; üst, DALJ, 
MITRÁK) ; 

2. lengy. miednica : fussbecken, waschbecken (LINDE) ; 
3. cseh-tót: ó-cseh: médiniee: giessbecken. hand- und fuss-; 

becken (BRANDL: Gloss., a mai csehben: miden ee: ofentopf, of eli
tessel), t. medenica : pelvis, pollubrum (BEUNOLÁK), rézfazék (PAL-
KOVIŐ fordítása: Márk VII. 4.). 

4. osztr. szlov.: medeniza (bandbecken, pollubrum, becken, 
MEGISER, ugyanígy ÜAT-MATiNnál, a kinél a rezedeny: «kuffrasta 
possoda ( = Márk VII. 4.»)-val van fordítva, medenica: becken, 
waschbecken, stecknadel (PLETERSMIK és Letopis 1879 evi 145. 1.). 
KÜ/MICS fordításában medenica = rézfazék, üst (Márk VII. 4.), míg 
LINDE szótára szerint Karinthiában medénca alak is van. 

5. Horvát-szerb nyelv: haj-terület; meddenicza (pelvis, pollu
brum; testűm: JAMBR., e «testűm» jelentésre, v. ö. Gyöngy, szótár: 
kett medencbeiű mértek), medenicza: testus, pelvis, pollubrum 
(BJELLOSTIJENEC. HABD.) ; BJELLOSTIJENEC megjegyzi, hogy Szlavó
niában, léhát sVo-területen: tepszia a járatos szó | cs-a-terület: 
midenice: pelvis (VERANTIUS, Spalátoi lection., THUBKR. isztriai horv. 
ford.). — Hogy a sto-területen milyen az elterjedése a szónak, nem 
tudom megállapítani; VuK-nál mjedenica = glöcke von bronzé 
(becken : tepsija), LINDE szerint Boszniában mjedeniea, mjedjenica 
(== medencze, v. Ö. MICALIA, STULLI: pelvis), míg Raguzábun Legjen 
= jiel)en. BEUCIC és BERRA szótárában szintén előfordul a szó 
(medenica). 

A m. medenczé-nek megfelelő jelentésű és hangtestű szót 
hiába kerestünk a bolgárban ; a fordítások is, a mai elterjedése is 
a szónak azt vallották, hogy a medencze nem bolgár eredetű. Az én 
nézetem az, hogy e szó szlovén-haj-horvát eredetű. Támogatja ezt, 
a jelentésen kívül a hangtan is; a tótból nem való a szó, mert itt 
d a hang e előtt, másrészt a szónak nagyobb a jelentésköre. A szlo
vén-horvátban azonban a meden (ntedena, medeni = medeno, kaj-

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. -28 
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adat RAD CXVI. 146.) = óbolg. M-kA^Hív (v. ö. Psalt. sin. CVL 
zsolt. 16: KpaTd /wk̂ HvNA, bolg. máién CANKOF: 180.) melléknév-* 
bői képzett medenica (esnem Av1v\KH'k: /M'k^kHHiu) jelentésénél 
és hangalakjánál a magyarban csakis medenczé-\é lehetett. 

Megye és mezsgye. 

Kevés szónál tűnik ki oly világosan, hogy a közkeletű szláv 
eredetű magyar szavak közt külömbözö átvételi rétegek vannak, 
mint éppen a megye és mezsgye szavaknál. A mezsgye csakis bolgár, 
a megye meg csakis szerb-horvát-szlovén eredetű lehet. Szókin
csünknek történeti fejlődésben való vizsgálata azt is mutatja, hogy 
a megye szót már a XI. századból ki tudjuk mutatni (v. ö. NyK. 
XXV. 139: A tihanyi apátság alapítólevele: megaia), míg a 
mezxgye-ve legrégibb adatunk 1430-bol való (v. ö. u. o.: mesde, alio 
nomine megej. Mindkét szónak «terminus, limes, confinium» az 
eredeti jelentése. 

A m. mezsgye megfelelője az óbolg. emlékek közül a Cod. 
Supr.-ben kerül elő, itt ezt olvassuk (295. 1.): KTV CTurw*X''k H 

A\f>KAaX,"k ?F P e r vicos et confinia, szegeken és mezsgyéken. Az 
óbolg. meZda : confinium -;a-tövű főnév, hangzani tehát meZd'a-
nak hangzik, s a magyar kiejtés ezt hűen visszatükrözi (v. ö. LES-
KIÉN, Altb. gr. 316. §.). Kitűnik ez ejtés abból, hogy az óbolg. 
AMW&A genitivusa MOKAA (•• ö. óbolg. K<KIHTA, gen. K^HITA, Cod. 
Supr. 311. L). Az átadó bolgár nyelvjárásban tehát a szó mezda-nak 
hangzott, s a m. mezsgye-heli gy nem a magyarban vált az e hatása 
alatt előbbi d-hö\ gy-\é. A mai bolgárban mezda, a szerbséggel ha
táros területen medja (v. ö. Sbornik XIII. 252.) a mezsgye neve. 
Hasonló kifejezések még a bolgárban xoTapi>, 0Tapi> ( = mezsgye, 
LAVROV: Obzor 170, Sbornik V. 224.), slog {= az a földcsík, a mely 
a mezőket egymástól elválasztja, mezsgye, DUVERNOIS, innen slo-
guvi: határkövek, Sbornik XV. 190.), sinor (MIKL. Lex. pal., Zborn. 
31 : 1342. évi szerb oki.). A mezsgyé-vel kapcsolatosan megemlítem, 
hogy a bolgárban egy darab földet Buráin (kicsinyítve B«¥»raxiiH) = 
vbgas = m. vágás (Sbornik XIV. 213.)-nak nevezik. 

A mily biztos azonban a mezsgyé-uek bolgár eredete, épp 
olyan bizonyos a megyé-nek szerb-horvát-szlovénsége. A m. megye 
eredetileg csakis királyi uradalom; hogy ebből mikép fejlődött a 
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megye önkormányzati testületté, nem e sorok feladata vázolni (v. ö. 
TAGÁNYI K.: Megyei önkormányzatunk keletkezése. Értekezések a 
történettud. kör. XVIII. 397.)- Nekem csak azt kell kimutatnom, 
hogy a m. megyé-nek megfelelő délszláv medja, meja történeti fej
lődésében «terminus, limes. confinium» jelentésű. 

A szerb nyelvemlékekben medja = terminus (v. ö. DANICIC 
Ejec.. NOVAK. Zakón St. Dusana), a mai nyelvben medja: 1. grenze, 
2. gebüsch, 3. délnyugati területen az a kőrakás, a mely- az egyik 
mezőt a másiktól elválasztja ( = horv. ca-területen: gromaca, VÜK). 

A glagolita horvát nyelvemlékekben, oklevelekben : meja = 
fines, confinium, limes, mejas: vicinus, szomszéd (v. ö. Monum. 
IV, ugyanitt CSAUHH^ CÉAA — pagi confines). Ugyanezt találjuk a 
horvát oklevelekben (v. ö. SURM. 76, 100. stb., stb.). A mai nyelv
használatra fontosnak tartom, hogy Nuvih&n ezt hallottam: «to je 
moja mega» = ez az én földem. 

A szlovén nyelvben meja == 1. grenze, 2. ein lebendiger zaun, 
die hecke, 3. gebüsch. hain, niederer wald (ugyanitt mejnik: grenz-
stein, v. ö. PLETERSNIK, MEGISER, Archiv VIII. 439.). 

A többi szláv nyelvek közül «terminus*) jelentésű mezt van a 
csehben (v. ö. GEBAUER, Zalt. Wittenb.), de ez hangtani szempont
ból nem jöhet a magyar szó tárgyalásánál tekintetbe. 

Hátra van már most megmagyaráznunk, milyen nyelvből 
való a megye közelebbről. Szerintem a szó nem szerb, jóllehet itt 
medja a szó alakja, hanem horvát-szlovén eredetű. Noviban magam 
is mega-t hallottam, de eltekintve ettől, a hazai szlovén nyelv ma 
is, az eredetre való tekintet nélkül, minden j-t gy-sen mond. Itt a 
jas = gyász, jo (evett) = gyo, jedrnost' = gi,edrnost, jager (vadász) 
3R= gyáger, podpazje = podpazgye, jiinec = gyünec, jama == gyama, 
jaki = gyákí, jeszi (eczet) = gyeszi stb., stb. (a példák KüzMicsből 
és Starisinstvo-ból valók, v. ö. ragya alatt). Itt a meja ma csakis 
megya-nak hangzik (a hazai szlovének a comitatus: vármegyét 
stolica-nok hívják, ép így a tótok). Én tehát e kiejtést a mi sza
vunkban hazai szlovén eredetűnek tartom (v. ö. angyal alatt). 

Moly, ragya, rozsda. 

E bárom szó két okból kerül egy fejezetbe; az egyik ok, hogy 
az újtestámentomban egy és ugyanazon a helyen van szó moly-iől 

28* 
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és rozsdá-ról (ugyanígy az ótestámentomban, Beesik.: Baruch VI. 
1 1 : a' rosdatol es a' moltol) a másik, hogy a ragya: rozsda épp 
úgy bizonyítja, hogy régi közkeletű szláv jövevényszavaink közt 
bolgár és nem bolgár rétegek vannak, mint bizonyítja a megye: 
mezsgye szó. A tárgyalást a moly szóval kezdem. 

A) Moly = óbolg. thlja. 
1. Máté YI. 19 : Münch.-k.: rosda es m<>t, Jord.-k.: rosda es 

mol" = Vulg. erugo et tinea | gör. ay(c xai (fyavstí; — Assem.: cn>\'b 
i tblé, Zogr.: Yp'kKk i Ttuvfe, Mar.: Yp'kK'k i Ttufk, Sav. kn.: YpkKk 
I TkA^fc. 

2. Máté VI. 20: Münch.-k.: sem rosda, sem mol', Jord.-k.: 
sem rosda, sem mol" = Vulg.: neque erugo, neque tinea | gör.: 
ou TS orfi, ou ZB P/KÖOK; = Assem.: ni crbVL ni tblé, Zogr., Mar.: 
HH Yp'kKk HH TkAiv, SaV. k n . : IMI YpkKk HH TkA^i . 

A legtöbb szláv bibliafordításban e helyen «crbvb i tblja* 
olvasható (v. ö. Ostrom., Ostrog., Erzsébet-bibi., Pol., Mir., Nik., 
BERÓ. : Ulomci). A görög szövegben ma 5'qc, xai ppwai<; tehát moly 
és rozsdá-ról van szó (v. ö. ppwais-ra ffywaoo: rág, eszik és m. eves: 
[enni-ből] gennyedt); ugyanez a sorrend a görögből fordított újabb 
gör. kel. szláv bibliafordításokban (v. ö. or. népi: Au\\k H P>KA, kisor. 
AMAk i P>KA, STOJK. : AWAiaii/k H p?KA, YUK : moljac i rdja), valamint 
a görögből készített protestáns szláv újtestámentomban (v. ö. DALM.: 
molli inu erja, KÜZMICS : mol i erja). — Ha már most a CYRILL- és 
METHOD-féle görög eredeti szövegben szintén o^c; xai (fyőja'.s volt a 
sorrend, akkor a CYRILL- és METHOD-féle fordításban OTJC = crbvb, 
moly, fipiús'.q = tblja, rozsda. E nézetet igen valószínűvé lehetne 
tenni, ha a Luk. XII. 33. alatt (1. lejjebb) szintén elő nem fordulna 
a gör. a-qc, = tb!ja-v&\ fordítva. Főleg ezt a helyet tekintve, az a 
meggyőződésem, hogy a CYRILL és METHOD előtt fekvő görög ere
detiben «(3pd>ai<; xai 07js» volt a sorrend, innen a lat. aerugo et 
tinea. Az óbolg.-ban tehát crbrb = rozsda, tblja = moly. 

Megerősíti az óbolg. tblja = moly-t a következő hely még: 

3. Luk. XII. 33 : Münch.-k.: es mol' meg nem semmisiti, 
Jord.-k.: az moly = Vulg.: neque tinea corrumpit [ gör.: ouSá OT)? 
Stacp-O-stpsi = As.sem.: ni tblé tblit't, Zogr., Mar., Sav. kn.: TkA*k. 

Ez idézetből az látható, hogy az óbolg. nyelvemlékekben a 
moly = tblja, s ez van meg az óbolg. nyelvemlékek alapján fejlő-
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dött régi nyelvemlékek (v. ö. Ostr., Trn., PoL, Mir., Nik.) egy 
részében. 

Az óbolg. emlékekben nem fordul elő a molh szó, MIKLOSICH 
Lex. pal.-a is csakis orosz és szerb szerkesztésű emlékekből közli a 
szót. S erre tudnunk kell, hogy az orosz szerkesztésű nyelvemlé
kekben a thlja helyén a MCAk már a XIII ik században fellép (v. ö. 
AMFILOCHIJ III. 2, 91.), az óbolg. nyelvemlékeknél fiatalabb egyh. 
szláv fordított részekben meg nem thlja-t, hanem íMOAk-t találunk 
(v. ö. AMFILOCHIJ I. 2, 54. Sis.. Hval. ruk.: Jak. V. 2, Grig. Par. 62. 1. 
jegyzet: MÓAte = Bécsi-k. Jochel II. 25 : a' herno). 

E fejtegetésből már most azt tanultuk, hogy az óbolgár nyelv
emlékekben a moly-nak thlja a neve, ezt a thlja-t az orosz és szerb 
emlékekben később a MOAK szorítja ki (v. ö. JAG., Zur Entst. II. 
62.). CYBILL és METHOD t thát nem hívta a muly-t MOAb-nak, ha
nem thlja-nak. 

Ha most arra a kérdésre akarunk felelni, milyen nyelvből 
való átvétel a magyar moly, át kell kutatnunk a külömbözö szláv 
bibliafordításokat és a mai szláv nyelveket. A bibliafordításokban 
ezeket a szavakat találjuk (a helyekre v. ö. Máté VI. 19, 20, Luk. 
XII. 33, Jakab V. 2.): 

1. thlja = óbolg. Tiwira, előfordul Máté VI. 19, 20. helyen az 
Osztrogi és az Erzsébet orosz bibliákban ; 

2. moih = a) oro?z fordítások (Osztrogi és Erzsébet-bibi.: 
Luk. XII. 33, Jakab V. 2, orosz népnyelvi, kisorosz népnyelvi 
AAIAK); p) molj: horvát fordítások: TEUBER, dalm. horvát (Ézsaiás 
L : 9 ; Zárai, Bernát-féle és Ranin lectionarium), isztriai horv. 
(Ézsaiás XIV. 11, L : 9, L I : 8.); f) szlovén fordítások : DALMATIN, 
osztrák szlov. (molj, molli) ,• 5) mol: hazai szlov. KÜZMICS, cseh, 
kralici, VÁCLAV, tót: PALK., lengyel. 

3. molec = a) bolgár: BVLEC, bolg. népnyelvi; (3) moljac : 
szerb: VÜK, BTOJK. 

4. trma (v. ö. olasz tarmo) =- horv.: spalatói Bernát-féle 
lectionarium (Máté VI. 19, 20.). 

Ez összeállításból az tűnt ki, hogy a m. moly-nak megfelelő 
szó a bolg. és szerb fordításokban molec, moljac, ez pedig képzésé
nél fogva nem lehet az átvett alak. 

A mit a bibliafordítások vallottak, azt vallják a «moly»-ra a 
mai szláv nyelvek is; a szláv nyelvekben ma a moly-t a következő
kép hívják: 
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1. molb — or. MOJib, kisorosz MÍJIB, lengy. mol, cseh-tót mol, 
hazai-szlov. mol osztr. szlov. Molj, mol (MEaisER). kaj-horv. mol 
(HABD., BJELOST., JAMBE.), éjszaki-horv. ca: mólj (molfi, Nem. 
II. 376.); 

2. mbljac — szerb-horv.: stokavstina: moljac (VÜK, LANOSSO-
VICH és KELKOVICH: Gram.. VOLTIGGI); 

3. molec = bolg. moléc (molcí, CANK. Gramm. 23, DÜVEBNOIS). 
4. grhlica, grizica (ez járatos Dalmácziában, v. ö. STULLI, 

BELLA, MICALIA); a nyelvtörténeti fejtegetésben láttuk, hogy Dal
mácziában az olasz eredetű trma is járatos volt, ma úgy látszik 
ismeretlen. 

Az ide mellékelt térkép 

mutatja, hogy a moly-t a bolgárban ma nem hívják mohnak, hanem 
molec-nek, s ebből a magyar moly képzése miatt nem való; régen 
sem hittak mo/b-nak, mert a régi szövegekben tblja áll. így tehát, 
bár a molb közszláv szó (v. ö. alakulására GEB., Hist. ml. I. 77.), mivel 
a bolgárban sem ma(v. ö. MIKL. Diction.), sem a múltban nem hívták 
mo/b-nak a «tinea» t, hanem tblja- vagy molec-nek, a m. moly nem is 
lehet bolgár eredetű. Nagyon kecsegtető, hogy a hasonló jelentésű 
•kukac, pondró, zsizsik szavakkal is a moly kapcsán foglalkozzam, e 
részben azonban az olvasót a szójegyzékre utasítom. 
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B) Ragya (ragya), rozsda. 
A moly szó tárgyalásánál kifejtettem, hogy az óholg. evangé

liumok Máté VI. 19, 20. alatt előforduló cvhVb szava nyilván 
«rozsdá»-t jelent. JAGIC szerint Cod. Mar.-ához csatolt indexben a-
er te t = «serugo, aifi*; ez értelmezés a görögöt illetőleg alig helyes, 
mert affi = moly. Az óbolg.-ban a éfhVh = vermis, de a crivb === 
«rozsda» jelentés is kimagyarázható (v. ö. óbolg. YpnkKAWk = veres, 
Máté XXVII. 28, lat. rubigo = rozsda és az óbolg. vbida, a mely 
«vörös» színt jelentő szóval függ össze, VONDR. Altk. gr. 81, cermb 
alatt MIKL. EtymWb.). B crbvb adatot leszámítva az óbolg.-ban 
előkerül a rozsda még két ízben, az egyik hely ez: 

1. LXXVII. Zsolt. 46: Apor-k.: es ada o gimölczoket roganak 
(Döbr.-k.: cerehohnak) = Vulg.: et dedit aerugini fructus eorum j 
gör.: xai s'Swxs T-^ epualfrQ TOV xaprcöv áotwv = Psalt. sin.: i A^c'r'^ 
epcctKi IIAOA/K I\"K. — Ez idézetből tehát az tűnik ki, hogy a CYRILL 
és METHOD-fele nyelvben a «rozsdá»-ra a legrégibb kifejezés görög 
jövevényszó: epecCKH = gör. spsaí^Y]. spoaípv] (v. ö. JAG., Zur Entst. 
II. 69. MIKL. Lex. pal.: I€PÉCHKH). — tízt az epecHKH-t, később a 
kúlömböző szerkesztésű emlékekben kiszorítja egy másik szó; az. 
oroszokban r£a (v. ö. Ostrogi bibi. LXXVII. 46: piK*fe), a horvátok
ban rja (v. ö. BÉRC. : Ulomci: r'ji). 

2. Az óbolg. nyelvemiekek fiatalabb redactiójában előkerül a 
m. rozsdá-n-ák megfelelő óbolg. r'b&da is, még pedig a Cod. öupr.-
ben; a hely ez (297.1.): ICA'HA OCAA PTK>KA^ !KIA^3M«IÍR ou.'kcTHT'k. 
= egy köszörűkő, fenkő lehorzsolja a va,s-rozsdát. 

Az óbolg. emlékekből tehát azt tanultuk, hogy a legrégebbi
ekben epecÉKH (esetleg cvbvb), a fiatalabb szerkesztésűekben prk>K/k,A 
a m. ragya, rozsda megfelelője. A külömböző szláv bibliafordítá
sokban (v. ö. Máté VI. 19, 20, Jakab V. 3.) ezeket a kifejezéseket 
találjuk: 

1. rza = ragya, rozsda: orosz és kisorosz fordítások, szerb: 
STOJK. 

2. r'bida = rozsda: bolgár népi fordítás és RYLEC (P^ÍK^A) ; 
középbolg. ra£da (LAVR., Obzor). 

3. szerb-horvát szlovén fordítások: rdja (VÜK és EANIN), 
hrdja (VÜK-féle latin betűs bibliakiadás), rja (spalátói BERNÁT-féle 
lect., osztr. szlov. népi), arja (TRUBER), erja (krajnai és hazai szlov.,: 
DALM.. KÜZMICS). 

4. A cseh fordításokban rez, a tótokban zrdzavina, a lengye
lekben rdza áll. 
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Ha már most a ragya, rozsda szláv megfelelőit a mai nyel
vekben nézzük, ezt találjuk : 

1. bolg. rhídá (DUVERNOIS), rhzda (KARAV. Pamj.), rúzdu 
(CANKOFF 504.), rida (Sborn. X. 356. MIKL. ölav. Bibi. I. 46.). — 
A magyar rozsda kétségtelenül ebből a bolgár alakból való. 

2. or., kisor.: ?£a, magy. kisor.: iria (Denkschrift. XXVII. 
271.). 

3. szerb-borv.: rdja (VÜK), e'rja (EAD CXVIII. 4.). rjav (rozs
dás, KAD C1II. 70. NEM. II. 194.), argja (VOLTIGGI STULLI, MICALIA, 
BELLA), rrighja (MICALIA) ; Zw/j-kavac területen : ergya, ergya (HAB-
DELICH, BJELOST.), argya (JAMBR.), hergya, hergya (BJKLOST.. JAMBR.). 

4. szlov. rja (PLETERONIK), erja (MEGISER, KÜZMICS), raja (osztr. 
népi bibi. ford. Jakab V. 3.). 

5. lengy. rdza, cseh rza, rez, t. rez, ardza, hrdza, rydza (ZA-
THURECKY : Pf i s iov i ) . 

E külömböző szláv nyelvi alakok nem mindegyike felel meg 
az óbolg. ri>i<í(i-nak (alapnyelvi *rudhia, v. ö. VONDR. Altk. gr. 60, 
81, 96.), hanem egy része, a milyen a t. rydza, horv. righja, egy 
bolg. *ryida (T>—ti nyújtással) alaknak felelne meg. 

A m. ragya, rogya (v. ö. Bécsi-k.: Jochel I. 4, II. 25, Amos 
IV. 9, Aggeus II. 18. = roga) hangalakjánál fogva szerb-horvát
szlovén eredetű. A szó nem csupán a sío-szerb nyelvjárásban hang
zik gy-vel (rdja), hanem gy-vel van a szó a kaj-horv. nyelvjárás
ban is, itt a szó ergya, hergya (régibb *rgya). A hazai szlovénben 
a szó erja; itt azonban az eredeti j (és g) általában gynek hang-
zik; erre bő példákat olvashatunk KÜZMICS Ujtestamentornában, a 
szlovén Sztarisinsztvo-ban s bármely hazai szlovén könyvben, itt 
gyo = jo (evett), gyász = jaz {én),gyakí = jaki (erős), gyeszi — jeszi 
(eczet) stb., stb. (v. ö. megye és angyal alatt). A hazai szlovénben az 
erja ergyá-n&k is hangzik, bár ez alakot könyvekből kimutatni nem 
tudom. Hogy a szlovén-horv. erja, ergya eredetibb *rgya-hó\ való, 
felesleges bizonyítani; itt az r-ból gyakori az er (v. ö. hazai szlov. 
erkao — rkao: szólt, erjüjoucsi = rjüjoucsi: ordító, erdécsi == 
rdécsi: vörös stb., osztr. szlov. ers = rozs, MEGISER, kaj-horv. hers: 
JAMBR.). e sajátság azonban más délszláv területeken is megvan 
(v. ö. EAD LXV. 156.). Ide való jelenség, mikor a m. ország ból a 
délszláv nyelvek rusag-ot*) csinálnak (v. ö. Orsuva = Rusava, 
LIPSKY, Eepert., lásd részletesen a hangtanban) stb. 

+) V. ö. NyK. XXVII. 256. (Szerk.) 
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E fejtegetésből tehát azt tanuljuk, a mint azt az ide mellé
kelt térkép is szemlélteti, hogy a rozsda bolgár, a ragya pedig 
szlovén-horvát eredetű nyelvünkben. 

Olasz, oláh. 
Kétségtelen dolog, hogy a szláv alapnyelvi *volh (ol-on 

emelkedő hangsúlylyal, v. ö. szerb viah, vlaha, orosz BOJIÓXI>, 

BOJióxa. cakav. horv. vlaha, vlaha) felnémet eredetű szó a szóban 
levő h alapján, a mely lautverschiebung útján vált a németben 
egy régibb ^uolko-heli fe-ból, a mely viszont Volcae kelta törzs 
neve. A mily bizonyos az, hogy ez ófn. walha (germ. *volko)-
ból való a szláv szó, épp oly bizonyos, hogy az e szóval össze
függő m. olasz és oláh szláv közvetítéssel kerültek bele nyel
vünkbe. A szláv nyelvek egy részében azonban a vlah kizárólag 
olasz-t, másik részében kizárólag oláh t jelent. Az alábbi sorokban 
a szó jelentése és földrajzi elterjedése alapján kutatni fogom, mi
lyen eredetű az olasz s milyen az oláh. Eleve is valószínű, hogy 
két külömböző szláv nyelvből került e két szó nyelvünkbe. 

Az óbolg. emlékekben potfMHirk, Pc^\vu, pHAAh.ranHHk, 
potfMkCK-k (v. ö. Cod.Supr.: 108, 107, 110, 283, 325, 421.): római-t, 
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Rómá-t, latin-t (később aztán byzanczi görögöt, v. ö. Konstanti
nápoly = HOKH PHAVK. egy 1319 szerb oklev.-ben, Zborn. 23.) 
jelentenek; itt olasz-ról a mai értelemben nincsen szó. Az óbolg. 
nyelvemiekek alapján fejlődött egyházi szláv nyelvemlékekben 
azonban szó van Olaszországról, olaszról, még pedig az Apostolok 
csel.-ben. A helyek ezek: 

1. Apóst. csel. X. 1: Jord.-k.: olaz orzagh bely sereghnek 
hadnaggyá = Vulg.: centurio ex cohorte quíe dicitur Italica | gör.: 
kxaxozáp-^qQ ex arcsípv]? rqc, xaXoojAsvr]? 'ItaXix7)? == szerb emlékek: 
SÍS : CkTkHkIKk WTk CHHpkl ltA|)HI^\!0!|UI6 CÉ HTAAkCKM, Hv f t l . m i i . : 
HTMHCKU ; orosz emlékek : Osztrogi bibi.: HTAAHHCKHA, másutt : 
HTiiAkCKki (v. ö. AMFILOCHIJ: I. 1, 258.). 

Vannak azonban szláv fordítások, a hol a magyar szónak 
megfelelő fordul elő, ezek: 

hazai szlov. KÜZMTCS : vlaski, osztr. szlov. DALMATIN : lashka, 
ca-horv.: TRUBER: vlaska, cseh: kralici: wlasky, lengy. wtoshq,, 
szorb (Kühn-féle): tvalska. 

2. Apóst. csel. XVIII. 2 : Jord.-k.: olaz orzaghbol = Vulg.: 
ab Itália | gör.: fach z-qc, 'ItaXía? = szerb eml.: Hval. ruk.: WTk 
HTAAKIB, orosz eml.: Ostrog. bibi.: w HTAAI/A. másutt: w HTAAHH 
(v. ö. AMFILOCHIJ I. 1, 455.). — A magyarhoz hasonló szóval : 

hazai szlov. KÜZMICS : z- Vlasknga országa, osztr. szlov. DAL
MATIN: is Lashke deshele, cseh: VÁCLAV, kralici, tót: PALK.: Z Wlach, 
lengy.: ze Wloch, szorb.: s Walskeje. 

ó. Apóst, csel.: XXVII. 1, 6: KÁROLYI: Olaszországba = Vulg.: 
in Italiam I gör.: eiq d)v 'kaXíav = szerb emlékek: Sis., Hval. 
ruk.: Kk HTAAHK>, orosz emlékek: Ostrogi biblia: K'k HTAAÍK>, 
másutt: Kk HTAAHA (V. Ö. AMFILOCHIJ I. 1, 653. 656.). 

A magyarhoz hasonló szóval: haz ti szlov. KÜZMICS: y-Vlaski 
ország, osztr. szlov. DALMATIN: V' Lashko deshelo, c.«eh-tót: VÁCLAV, 
kralici, PALK. : do Wlach, lengy.: do Wloch, szorb: d>> Walskejd. 

4. Zsid. XIII. 24: KÁROLYI: Olaszországból = Vulg.: de Itá
lia | gör.: aizb ojs 'ItaXía? = szerb emlék: Hval. ruk.: WTk 
HTAAMK, orosz emlékek: Ostrogi bibi.: w HTAA'ÍH, másutt: ü> 
HrAAkie, WTk H T M I A (V. Ö. AMFILOCHIJ II. 2, 679.). A magyarral 
egyező szó: 

hazai szlov. KTTZMICS : z- Vlaskofja országa, osztr. szlov. DAL
MATIN: is Lashke deshelé, cseh-tót: VÁCLAV, kralici, PALK.: Z Wlach, 
lengy.: z Wloch, szorb: s Walskeje. 

5. IV. Mózes XXIV. 24: Jord.-k.: olaj orzaghbol a gör. kel. 
bibliafordításokban «kitaj»-ról van szó, s ez szövegeltérés (v. ö. 
TARKÁNYI), a sárospat. lengy. bibliában azonban «z Wloch» áll. 
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A legújabb gör. kel. szláv fordításokban az olasz-m a fent 
elősorolt helyeken ezeket a kifejezéseket találjuk: a) bolg. ford.: 
Itdia, Itali ja, italijsl.i (RYLEC, bolg. SZ.), )̂ szerb ford.: Italija 
(STOJK.), Talijanska, Talija (VÜK), italianskij (STOJK.), tabjanski 
(VÜK) ; 7) Orosz ford.: Italija, italijskij (kisor., or. népnyelvi). 

A nyelvtörténeti adatok tehát azt vallják, hogy a szláv nyel
vek egy része az olasz-í, Olaszországot italbski>, italijsk'b, ita-
lianhslcb, talianskí, Italija, Talija szavakban ismerte; ide tartoznak 
az orosz, kisorosz, bolgár, szerb nyelvek s a horvátnak egy része. 
A szláv nyelvek egy másik része az olaszt vlah-nsik, vlaskí-nak, 
Olaszországot Vlahy-, Vlachy-nnk nevezi, ide tartoznak a szlovén, 
cseh-tót, lengyel ós a szorb nyelv. 

A nyelvtörténeti vallomások után forduljunk a mai nyelvek
hez, mit tudnak ezek az olaszról. Itt azt fogjuk találni, hogy a 
szláv nyelvek két részre szakadnak az olasz elnevezést illetőleg: 

A) Italija, italijanskij = Olaszország, olasz: 
a) nagyor. MTRJIÍÍI, HTajiiaHCKiü (MITRÁK), kisor.: Tajiia, E/ra-

jiia, TajiiaHbCKiít ( Z E L E C H O W S K I ) ; 
P) bolg.: itálijéncki: olaszul (CANKOFP, Gramm. 58. 1.); 
7) szerb: Talija, túliján, talijanski (VÜK) ; 
8) horvát. A horvát nyelv az a része, a mely a tengerparton 

az olaszsággal közvetlenül érintkezik, taliján, talijanski neveket 
használja (v. ö. SURM. 243, NEM. II. 214, DELLA BELLA, VOLTICJGI). 

Hogy e nevek mind az olasz italiano-ra,, lad. talián-m, mint 
közvetlen forrásra mennek vissza (v. ö. IVE 20.), felesleges magya
ráznunk. 

B) Wlachy, Wlochy, Vlaski ország, Lashka deshela = Olasz
ország stb. 

a) hazai szlovén : vlah : 1. olasz (v. ö. v 1 a h i ali t a 1 i á n j e, 
KÜZMICS: Nouvi zákon V, IX, X, 339, 433, 668.); 2. általában latin 
(v. ö. u. 0. 102: deákom ali vlahom); Viasko, Vlaski ország: Olasz
ország (v. ö. u. 0. v Itálii ali vlaskom), vlaski adv.: olasz; 

P) osztr. szlov. (görzi): lah (gen. laka) : Italiener (Sitzungs-
ber. CXIII. 389.), lah: olasz (LINDE). luski'•: italienisch (DALMAITN, 
MEGISER), Laska (t. i. z e m l j a , JANEZIŐ), Lahocse (LINDE): Olasz
ország. 

E pontnál jegyzem meg. hogy a mai kaj-horv. nyelvjárásban, 
a melynek neve egykor szlovén volt, szintén vlah volt az «olasz» ; 
ezt abból tudjuk, hogy a tatár-dulás után Zágráb egy utczájában 
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olaszok telepedtek le, s ez utczát egész a mai napig avlaska ulica»-
nak = olasz utczának hívják. 

7) cseh: Vuichy, Vlasko: Italien, vlasi: Italiener, vlaska: 
Italienerin, vlasky : italienisch (BANK) ; LiNDÉnél wldch és wlach : 
olasz. 

S) tót: vlach : olasz, vlaskí: olasz (v. ö. BKRNOLÁK) ; Szepes-
Olaszi = Wallendorf, tótul Vbtchy, Kis-, N&gy-Olaszi (Liptó m.) = 
Maié, Veiké- Vlachy (v. ö. LIPSZKY). 

s) lengy. Wtochy: Italien, Wálschland, wloch: Italiener 
(LINDE). 

C) szorb : Walska : Italien (KŰHN). 
A mai nyelvek megerősítették tehát azt az eredményt, a me

lyet a nyelvtörténeti vizsgálat az olasz szót illetőleg megállapított. 
Ha mi már most a Vita Methodii czimü orosz szerkesztésű legen
dában azt olvassuk, hogy hazánkba METIIOD idejében sok térítő 
jött «H3'k KíMjp*" = ex Itália (cap. V., v. ö. JAG. Zur Entst. I. 6.), 
s ugyanitt a latin = /UTHHKCK'K (V. Ö. Vita Meth. cnp. VI. VIII, 
XVII.), akkor ez újabb erősség a mellett, hogy e legenda magyar
országi fogalmazása, itt kerülhetett bele a K M \ " M = Olaszország, 
épp úgy mint belekerült pl. a misa = mise, de azért e szavak min
dig hazánk területének kifejezései és nem óbolgár, vagy bolgár sza
vak voltak. Az ide mellékelt térkép 

világosan bizonyítja, hogy a m. olasz szó njnigatról. a szlovénból 
került bele nyelvünkbe. S ezt támogatja az is, hogy szó csakis olyan 
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szláv népeknél jelent olasz-t, a melyek az olaszsággal közvetlenül 
nem érintkeznek. S ez a jelentése a szláv szónak kétségtelen német 
jelentés. Az osztrák németek Karintbiában Wálsch-n&k hívják az 
olasz t (v. ö. Li-.x. Kárn. Wl>., SCHMBLLER BWb.: lualh, ivalch alatt), 
PESTI GÁBOR Noinenclaturájában az olasz szavaknak oszlopczime 
állandóan icelseh. A középkorban a felnémetek állandóan waih ok
nak hívták az olaszokat (v. ö. pl. 1309 bői HORNECKI OTTOKÁR kró
nikája: von iralhischer art, luelliirch. VOLF, Kiktől tanult a magyar 
írni-olvasni? 75. 1.), s e használat ki van mutatva a VIII. század 
óta (v. ö. walhő-land, MÜLLENHOF, DA. II. 279, IV. 100.). 

Fentebb azt állítottam, hogy az olasz-szol egy tőből fakadt 
az oláh is, s az is, ez is szláv közvetítéssel került nyelvünkbe. Az 
óbolg. nyelvemlékekben ugyan nincs szó az oláh-okról, de egyéb 
emlékek alapján el tudjuk dönteni, hogy az oláh milyen úton jutott 
nyelvűn kbe. 

Említettem, hogy az összes szláv nyelvekben megvan a vlach, 
vlah szó, az is bizonyos, hogy a szó a németből került bele a szláv-
ságba, s eredetileg a szlávban is általában azt jelentette, a mit a 
német szó, a IX—X. században azonban a szláv nyelvekben meg
volt a kettős jelentés, meg pedig az, a melyik a magyarban is meg
van (v. ö. JIRECEK, Die Bomanen in den Stádten Dalmatiens, 35,41, 
102.. 1.). A szláv nyelvek egy részében olasz-t, más részében oláh-otf 
illetve először balkán félszigeti rómait jelent. Nyelvtörténeti vizsgá
lódás és a mai használat alapján a következőket mondhatjuk: 

AJ Vlah = oláh, szláv alapnyelvi volh?>. 
a) or. BOJIÓXT. (gen. BOJióxa): oláh, előfordul a Létopisb po 

Ipát. 2, 3, 0, 14. 1., u. o. 2 . 1 . : BOJiomcKaa seiua = Oláh föld, 
-ország, Ma ugyanígy: BOJióxt = oláh | kisor.: B Ó JI O X, BOJIÓIIIHH 
= Wallaohe, Rumáne (ZELEOHOWSKI) ; e kisor. vólcch hangsúlya 
miatt lengy. kolcsönvétel (v. ö. Ü7.). 

p) bolg. vlah, vlach (többes: vlási, CANKOF Gram. 1, 19. 23.), 
BJiaxt: BOJOXIJ, MOjî OBaHHHT. (KARAVELOV: Pamj., DUVERNOIS), 
Vlasko = mmden terület, a hol oláhok laknak (DUVERNOIS). 

7) szerb: vlah (gen. vlaha) : 1. oláh (v. ö. \ UK, CVIJIC: Na«eL 
srp. zem. I : béli vlasi, kucoclasi stb.); 2. Boszniában és Hercze-
govinában a szerbek gör. keleti szerb testvéreiket r/a/z-oknak hív
ják (VÜK), ugyanígy Baguzában (v. ö. BAD CXXXVI. 227.) bár
milyen nemzetiségű gör. keletit; Novi-Zengg vidékén a horvátok 
vlah-mik hívják a gör. keletieket, a kik a hegyek közt laknak; 
3. Dalmácziában a róm. kath. morlacco k önmagukat vlah-oknak 
hívják (v. ö. VÜK, MICALIA, VOLTIGGI). A szerb nyelvemiekekben 
vlah = unterthan, hirt, ugyanígy a horvát tengerparti gla»olicza 
oklevelekben ^SURM., DANICIC, Bjec., NOVAKOVIC: Zakón St. Dusana). 

8) A tengerparti horv. nyelvben vlah, vlaha (NEMAN. I. 309.) 
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= oláh; a kaj-nyelvjárásban ulah (olv. vlah, HABDELICH), vlah 
(v. ö. BJELLOSTIJENEC). E SZÓ benyúlhat a szlovén területié is, mert 
itt előfordul jANEzic-nál vlih = oláh. A szlovének azonban az 
oláh t sokec-nek nevezik (a bribiri kanonok értesítése, a ki krajnai 
születésű). 

Az oláhok magukat nem hívják vlah-okxmk, hanem rumun-
nak (v. ö. WEIG., Jahrb. VIII. 317, IX. 229.), csupán az isztriaiak 
{a szomszéd szlávok ezeket ciribtrc-éknek csúfolják, v. ö. Osztr.-m. 
monarchia írásban, Isztria, 212. 1., E. Ph. Közi. XXV. 885.). 

B) Walach = ném. walach,InX.valachus ; e B) alatt felsorolt 
szavak újabb német kölcsönzések (v. ö. GEBAUER. Hist. m., I. 35.): 

a) tót: walach: oláh (BERNOLÁK), az alföldi tótságnál csak 
többest.en hallottam a szót: olászi (egyesben ohHna, férfi), a mi 
magyar eredetű. A tótban ivalach: pásztort is jelent; ma valach, 
több. valasi; valasly. 

P) cseh valach = oláh (GEBAUER szerint német eredetű); a 
morvaországi szláv dialektusok közt van egy «nafeci valasslé» 
(v. ö. BARTOS 1.59.). s ez oláh eredetű népet ma is valach-oknak hívják. 

Y) lengy. walach, woloch: aus der Walachei, Wallache 
(LINDE), woloski: walachisch. 

Ha már most az oláh-ot jelentő vlah, valach szónak megraj
zoljuk a térképét, azt fogjuk látni, hogy azok a népek hívják vlah-
nak az «oláh»-t, a melyek ta/iján-na,k, italijdn-n&k az «olasz»-t. 
Az oláh elnevezéseknek ez a térképe : 
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Hátra van még, hogy az oláh, olasz szavak hangalakjáról 
szóljak. 

Á szláv nyelvekbeli alapalak *volh-b, az első szótagon emel
kedő hangsúlylyal. Ezt bizonyítja a szerb vlah (rlaha), ca-horv.: 
vlhh (vlaha), or. BOJIÓXT> (Bojióxa). A cseh-tótban ¥vlách-oi várnánk, 
s LiNDEnél van is cs. wlách, mindazonáltal ezt téves adatnak tar
tom, s azt hiszem, hogy a csehben igen korán egy eredetibb cs. 
*vlách-ből vlach lett. Ennek a rövidülésnek oka nyilván az egyes 
számi acc. és voc. hangsúlyozásában keresendő (v. ö. JAG., Zur 
Wiener Philologenversammlung, Indog. Forsch., AnzeigerlII. 12. §. 
p. 251—254. 1.), a honnan a rövid a átvonódott a nominativusra 
is. Hogy a szláv nyelvekben a *volchrb szó ilyen szabályosan van 
meg, abból következtethetjük, hogy az átvétel a németből még a 
szláv népek mai elhelyezkedése előtt történt. Hogy ez egységes 
szláv nyelvben az alapnyelvi szláv *volc1n> mit jelentett, nem tud
juk ; valószínűen ugyanazt, a mit eredetileg a német szó : keltát, 
romanizált keltát (v. ö. bolg. vlaski = frank, DUVERNOIS, Franczia-
ország óejn. Valland, ófn. Ualholant, JIRECEK, Die Eomanen 35. 1.). 
A szláv nyelvek mai elhelyezkedése alkalmával változáson mehetett 
át a szó (v. ö. SAPARIK : Slav. Altér. I. 236—237.) jelentése is, e 
jelentésvá tozás a Balkán félsziget VII—X-ik századi ethnikai ki
alakulásával fügs; össze; a szláv nyelvek egy részében «olasz »-t, 
más részében «oláh»-t jelentett s jelent ma is a szó. 

A m. olasz szó állandóan «italiener, italienisch» jelentésű; 
régi emlékeinkben francziá-t is jelent (v. ö. Schlágli szój. gallicus — 
olas, Marg. Leg.-ban is, itt Olasz = Lombardia); a szóban levő rövid 
a kétségtelenül délszláv eredet mellett tanúskodik, az meg, hogy a 
szó csak a szlovéneknél van meg «italiener» jelentésben, azt vallja, 
hogy a m. olasz délszláv szlovén eredetű. A m. szóban levő sz a 
többes számi vlasi, vagy Vlusko, iiaskí-bő\ magyarázható; e szerint 
a szót nem a nom. alakban vettük át. A másik hangtani magyará
zat a m. o-ra vonatkozik; a magyarban ol-, a szlávban vl- a szó
kezdet. Ennek megértésére felhozom, hogy a fiumei horvátban 
orebac = szerb vrábec (veréb, BAD CXXIV. 110, 113.), a Száva 
egyik mellékfolyója PAULER GYULA ((Magyarország szt. István idejé
ben » czímű térképén Orbász, a melynek szerb-horv. neve Vrbas 
(VUK), a horvátországi Vrbovec 1502-ben Orbóc (v. ö. Vienac 1890, 
XXII. 254.), Zalamegyében volt Óbornak, régen Vrbanuk (CSÁNKI> 
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Magy. földr. III. 87.). A példák azt mutatják, hogy a u r + vocalis 
előtt o-nak hangzik néhány szerb-horvát szóban. Az ellenkező 
irányú fejlődésre is van példánk; a szlov. «onuca» sok helyen 
vnúca, vnűca (v. ö. RAD XLIII. 25.), ugyanígy a hazai kisor.-ban 
optiuKH = vrisky, OŐI>HCKÍITH = vbyskati (v. ö. VRABÉLJ : Ugror. 
spivan. I. 55, 69.). Azt hiszem, ide tartozik az Ulászló: F/adislav 
esete i s ; a m. olasz-heli o tehát szláv nyelvjárási sajátság, s nem 
úgy magyarázandó, mint MIKU Slav. Elem. ez. mtivél)en (8.1.) tette; 
a bolgárban ez a sajátság nincs meg (v. ö. CANK., Gram. 7; Cod. 
Supr. 255: 0\f<M'h. == gör. OüáX^c;, Valens, 227 : OyHKTop', 0\fAAt-
pira ugyanilyen lesz, LESKIEN Altb. gr. és Lex. pal.-ban hiányzik). 

Az oláh szó egyesszámi alakból való, s azt hiszem, hogy ere
detibb alakja vuldh (első a ejtéskönnyítő rlah-hól) volt, a mint a 
moldvai csángók ma is mondják (v. ö. MTsz); ebből a valáh-hól 
lett az olasz hatása alatt oláh. Az oláh szóban levő hosszúságot 
azonban nem tudom megmagyarázni. A szó jelentése alapján csakis 
szerb-horv.-bolgár eredetű lehet, ámde a bolgár nyelv nem ismer 
quantitásbeli külömbségeket, a szerb-horvátban meg rövid az a. 
A megnyújtásból nem azt következtetem, hogy a bolgár a az át
adáskor még hosszú volt, hanem a nyújtásnak a magyarban kellett 
megtörténnie. Útját-módját azonban nem tudom. 

MELICH JÁNOS. 



A határozókról. 
(Negyedik közlemény.) 

2. Eszközféle határozók. A) Az eszközhatározó. Ezt mi eddig 
csak a módhatározó egyik fajának vettük, de a német nyelvtanok, mint 
említettem, külön választják a módtól s az okkal és czéllal együtt az 
Adcerbiale des Gruvdes osztályba sorozzák (KUMMER 14-2., LYON 96. 1.), 
szerintök idetartozik az ok. szándék {== czéj», feltétel, eszköz, anyag, 
továbbá a szenvedő mondatbeli cselekyő személy (KUMMER) és a ki nem 
elégítő ok: minek daczára? (LYON). Úgy látszik, ezek nyomán BALOGH 
PÉTER is fejtegeti, hogy az eszköz tulajdonkép foutosabb, mint a mód, 
«a módhatározó csak mintegy alfaja az eszközhatározónak, nem pedig 
megfordítva, mint a nyelvtanok veszik*. «Az ok mintegy ellöki a cselek
vést, a czél pedig húzza. Mindkettő oksági viszonyban van a cselekvés
s e l . . . Ha nem is azonos, de hasonló viszonyban van az eszköz is, a 
melynek segítségével a cselekvés lefolyik. Ok, eszköz, czél, mindhárman 
támogatói a cselekvésnek. Az ok lökést ad neki, az eszköz lefolyását 
segíti elő, a czél vonzóerökóp hat reá.» (A hat. osztályozása, Nyr. 26: 356.) 

Mint eddigi fejtegetéseimből következik, az eszközhatározó 
nem annyira fontosabb a mód határozón ál, hanem független tőle 
és önálló tagozat az ok- és czélhatározó közt; egyebekben BALOGH 
ugyanazt mondja logikai, a mit én mondattani alapon. Azért ő 
oksági viszonyról szól, én már iskolai nyelvtanomban úgy magya
ráztam, hogy az eszköz közelebbi, az ok távolabbi alanya a cselek
vésnek, a czélhatározó távolabbi alany vagy tárgy. így nyelvtani 
alapon még szorosabban összeköthető az eszköz az okkal és czéllal, 
mind a három alanyszerű és mégis eléggé különbözik az igazi 
fő alanytól. 

Hogy az eszközhatározó kívül esik az eseményen (és az 
alanyon is), ezt már fejtegettem, a társhatározótól pedig, mely 
szintén kívül esik ezeken, abban különbözik, hogy előmozdítja, 
elősegíti, viszi a cselekvést, sőt módosítja is azt: más az, ha köröm
mel ások, más ha bottal, ásóval, kapával, csákánynyal ások. Ezért 
a módosító befolyásért s a csalóka név miatt vették be a «mód»-
határozók közé. Az alanynyal szemben pontosan kiszabhatni az 
eszközhatározó helyzetét: az eszköz mindig közelebb esik a cselek-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXII. ^ 
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véshez, mint az alany, úgyszólván igazabban cselekszik ennél: 
közelebbről és igazabban ás a csákány, mint az ember. 

Hogy az eszköz e r e d e t i l e g t á r g y s z e r ű s é g (concre-
tum) s a gondolati főnév átvitt értelemben áll benne : többet ész
szel, mint erővel, ez bővebb magyarázatra nem szorul. 

Az eszközhatározó alfaja a m é r t é k h a t á r o z ó : sokkal 
több, a m ü v e i t e t ő i g e h a t á r o z ó j a : a munkásokkal ásat, 
a k ö z b e n j á r ó s z e m é l y : általad nyert szép hazát Bendegúz
nak népe. 

Az eszközhatározó hol-irányú, azaz folyamathatározó, de 
"benne is egyesül mind a bárom helyzet, együttes, innenső és túlsó, 
tehát ragjai is három irányúak: vág valamit^/, valami nélkül; 
isten Után; kocsi?i utazik; pénzei? vesz, valamilyen -pénzből vesz 

'meg valamit; küld valakitől vagy valaki által; két kézre vív. 
B) Okhatározó. Az ok a logikának is oly fontos fogalma, 

hogy kezdettől fogva külön határozónak vették. BECKER azonban 
megjegyzi, hogy ez nem is annyira egyénítő h itározó (persze a 
másik két egyénítő határozótól: az időtől és helytől eléggé elüt). 
mint inkább a gondolkodás alakja (Denkform). De ha határozó is. 
nem önálló osztály az okhatározó, hanem csak tagozat. Mondattani 
alapon kifejezve, az ok távolabbi, müveitető társa az alanynak: 
ijedtében meggyógyult: az ijedség gyógyította meg; a jajszóra fel
ébredt: a jajszó ébresztette föl; lankadni kezd sebei miatt: a sebek 
lankasztják; a fától nem látja az erdőt: a fa veszi el a látást. 

Az ok kívül esik az alanyon és az eseményen, még a belső 
ok is külön dolognak számit, de ugyancsak befoly a cselekvésre. 

Az okhatározóban több alfa.it lehet megkülönböztetni, ilyen 
a m e g e n g e d ő h a t á r o z ó . Ezt a nyelvtanok nem ismerik, 
csak LYON említi, de mivel a megengedő, ellentétes mellékmonda
tok igen fontosak s meglepi a tanulót, ha itt mást talál, mint a 
mondatrészek közt, holott azt tanulta, hogy a mellékmondatok 
egészen olyanok, mint a mondatrészek, rendén van az egyszerű 
mondatban álló megengedő határozónak is külön rovatot nyitni, 
ennek is megvannak a maga szabályai és külön alakjai: ő belőle 
vén létére csúfot akarnak űzni; a hideg daczára jókedvű; a sírástól 
ugyan adhatsz szállást, a sírás felől, a sírásért, a sírás miatt ugyan 
adhatsz szállást. A megengedő határozó nem okozza maga a cse
lekvést, de hivatva volna megakadályozni és ezt nem teszi, ezért 
mégis ő válik az esemény okává: a vén lét ugyancsak meg kellene 
hogy akadályozza a csúfolódást, de mégis engedi azt. 

Hasonlókép mellőzik a mi nyelvtanaink a f e l t é t e l h a t á 
r o z ó t , de ez is az okhatározó egy faja. «Veszély esetén a gyáva 
is megbátorodik)): «ha veszély van», a veszély megbátorítja; veled 
oda is elmegyek: ha te velem vagy; nélküled szomorú az élet; 
bizonyos feltétel alatt vagy mellett teszek meg valamit. 
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Az okhatározók közé számíthatni talán a szenvedő, vagy 
szenvedő értelmű i g é k h a t á r o z ó j á t (ablativns auctoris): az 
inas megveretik a mestertől: ez a «mtiködő személyi) befolyással 
van a cselekvésre, azért nem lehet a kisérő vagy viszonos társak 
közé számítani, bár úgyszólván átmenetül szolgál onnan ide. 
KUMMKR is ide számítja. 

De n e m h e l y e s az a n y a g o t az okhatározók közé so
rolni. Az anyag nem műveltet, nincs megindító hatással a cselek
vésre, hanem éppen szenvedi a cselekvést; az alany felett sincs 
olyan felsőségben, mint a többi okok, az anyag csak az állapot
határozó előidejű tagozata, nem képzeljük bele azt a felsőbb szel
lemi erőt, hatalmat, a mit az okban érzünk. 

Az ok honnan-irányú, eredethatározó, távolabb esik az alany
nál, de szintén hármas csoportja van: örömében sír, az örömtől 
nem tud hova lenni, kérésemre ezt megengedték. Elfárad valami
től és belefárad valamibe abban különböznek, hogy a munka, a 
mibe belefáradok, tovább is fenmarad, győz rajtam; a sebbe bele
hal: a seb nem gyógyult meg, fenmaradt «örökre»; a mitől elfára
dok, az végét éri, mikor elállók tőle. A -ben ragos szó a legközelebbi, 
belső okot jelenti, a tői és -be meg a miatt kissé távolabbiak. V. ö. 
SIMONYI Magyar hat. I. 105. 

Az okhatározó felöl nem olyan világos, hogy ez is tárgyszerű 
volna, pedig talán ez is olyan, mint az eszköz, s lehet, hogy az ős-
tmber itt is személy féléket vélt látni. 

Vehettük észre, hogy valamint a hely és idő testileg, úgy a 
társ és ok erkölcsileg van alája vetve, illetőleg föléje rendelve az 
alanynak. A társ alárendelt személy, a segítő felsőbb hatalom. 
A társbatározó megértéséhez hivatkozhattunk a műveltségtörténetre, 
nem lehetetlen, hogy a segítő határozókat is ugyanaz magyarázza 
meg az i s t e n s é g k é p z e t é v e l . Nem az hihetetlen, hogy a 
kiserethatározók között, mondhatni, t á r g y h a t á r o z ó k , sze 
m é l y h a t á r o z ó k és i s t e n h a t á r o z ó k vannak, hanem az 
volna elképzelhetetlen, hogy az a hatalmas tényező, mely kezdettől 
fogva máig legtöbbet foglalkoztatta az emberi elmét, melyet az 
ember minden eseményben és minden tárgyban látni vélt, e 
hatalom, mondom, világrengető és népirtó háborúkra tüzelte volna 
az embert, beszédeben pedig semmi, de semmi nyomot nem hagyott 
volna. íme, itt az a nyom a segítő határozóban. A határozó isteni 
hatalma legvilágosabb az okhatározóban, de az eszközben is érez
hető; ha az isten nevét látszólag társhatározóul használjuk, ez már 
eszközhatározónak érzik: «istennel», «isten utána annyi mint 
isten segítségével; az eszközhatározóban mintha azok a szellemek, 
geniusok szerepelnének, kiket a sok istent hivő nép minden forrás
ban, fában, tárgyban ott sejtett. Mindez a czélbatározóról is áll, 
ez a végzet, a rendeltetés, mely felé közelednünk kell. 

29* 
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Ha a nyelv lelki törvényeknek is alá van vetve, a lelki élet 
minden ágát szabad tekintetbe vennünk a magyarázatában, tehát 
a vallást i s ; WEGENER a többi ethicai mozzanatokat már figyel
münkbe ajánlotta (Grundfr. 17. s k. L), G. RUNZE «Sprache und 
íteligioni) czim alatt egész könyvet irt, melyet azonban sajnála
tomra meg nem kaphattam. 

C) Czélhatározó. A czél szemben álló ok: jövök nézésedre : 
a nézés vonz engem, okozza cselekvésemet, mint az ok, de ered
ménye, következése is lesz a cselekvésnek, úgyszólván távolabbi 
belső tárgya. A végpont homályba vesző határozatlansága a fel
fogást bizonytalanná tsszi, «sokszor az elemző grammatikus alig 
is tudja eldönteni, inkább okot, vagy inkább czélt ér tet te a beszélő 
vagy író, mikor az ért et alkalmazta*), mondja SIMONYI (Magy. hat. 
I. 440.). írok az orvosért: az orvos irat velem, az orvos készt engem 
irásra, de úgy is áll, hogy mintegy orvost írok magamnak, az orvos 
távolabbról szenvedi is a cselekvést; elmegyünk munkát keresni: 
a keresés vonzza, okozza, művelteti a menetelt, de szenvedi is, 
mert csak a menetel által jő létre; Keményt megboszú'ni jött: a 
boszú vonzotta, de egyúttal szenvedi is a cselekvést, mert ez hozza 
létre a boszút. A czélhatározó tehát szenved, de máskép, mint a 
szenvedő társ vagy a mondat tárgya, mert a cselekvésre befoly; 
és annyival távolabbi a mondat tárgyánál, mert a cselekvés el sem 
éri. legalább az illető mondatokban még nem található meg az az 
értelem, hogy sikerült-e a czélt elérni, ennek a kifejezésére új 
mondat kellene. Az ily elérhetetlen czél többnyire esemény (a 
tárgyi dolgok könnyebben érinthetők), azért czélhatározóul leg
inkább cselekvést jelentő névszók s főnévi igenév szerepelnek 
(v. ö. SIMONYI Magy. hat. I. 197.). 

A czélhatározó a legtávolabbi pont határozatlansága miatt 
csekély körű, de azért mégis van hármas csoportja, legalább min
denikbe illő ragjai: valami czélból, végből, valami végett, valami 
iráni, után, valamié/t, valamire, valamit tenni. Az indogermán 
nyelvekben is van czélhatározó genitivus (DELBR. I. 309. 324—327.). 

Az eszközféle határozók 3—3 csoportú tagozatai: 

O k h a t á r o z ó E s z k ö z h a t á r o z ó C z é l h a t á r o z ó 

ok, megengedés, feltétel, 
szenvedőigei cselekvő 

eszköz, közbenjáró, 
műveltető ige cselekvője 

-tői 
-bői 

-ért 
-n, -ben 

által, miatt 

-ra 
-be 

-bői 
-tői 

-vei 
-n, -nál 

által, fogva 

-ra -ból 
végből 
célból 

-ért 
végett 
i ránt 
után 

-ni 
-ra 
-nek 
-úl 

3. Személyhatározók (azaz még egyszer az alany és tárgy). 
Az alanynyal és tárgygyal már sokat foglalkoztam s fejtege-
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téseimnek merem tulajdonítani, hogy azóta már két új magyar 
nyelvtan jelent meg (NÉGYESSY LÁszLÓtól s GAAL MózEstől), melyek 
azt a régi meghatározást, hogy alany az, a miről valamit mondunk. 
s állítmány az, a mit az alanyról mondunk, egészen elejtik; de 
mivel még van olyan mondani valóm róluk, mit a határozók ki
fejtése előtt nem mondhattam el. másrészt még élénk vita folyik az 
alany körül, most még visszatérek rá. 

Kétség merült fel az iránt, hogy mi a külömbség a logikai, 
lélektani és nyelvtani alany és állítmány közt. mivel ezt a külömb-
séget I. tanulmányomban nem fejtegettem. Erre a Nyr. 28: 570. 1. 
adtam Jeleletet. 

Én nem látok külömbséget a lélektani és logikai alany közt, 
egyszerűen két külön szempontból Ítéljük és nevezzük meg ugyan
azt a dolgot. A lélektani alany az, a mi a beszélő, vagy a beszélő 
és megszólított lelkében előbb is szunnyadt; ezt egy új dolog: a 
lélektani állítmány életre kelti, kirántja szunnyadásából, vagyis 
alanynyá emeli ki; nekem kalapom van: magamra gondolok s azt 
észlelem, hogy kalnpom van; bölcsöd a haza, majdan sírod is; ez 
éltetőd: a haza képe van meg lelkünkben s észreveszszük róla, 
hogy bölcsőnk, vagy sírunk, vagy éltetőnk; hazádnak rendületlenül 
légy híve: itt is a haza képe van meg lelkünkben, liazádnah a lélek
tani alany. 

A logikai alany az, a miről valamit mondunk; a mi az állít
mány után (helyesebben az állítmányi csoport után) legfontosabb 
a mondatban; nekem kalapom van: magamról mondok valamit, 
azt hogy (én) kalappal bírok; hazádnak légy híve: a hazáról mon
dunk valamit, azt, hogy (a haza) hűséget kíván. 

De a nyelvtannak az igazi lélektani és logikai alanyokra nincs 
nagy szüksége, csak megterheli velük a tanuló elméjét. A nyelvtani 
alanyt sokkal könnyebb felismerni, mert ez mindis; az a rész, mely-
lyel az ige megegyezik. Hazádnak rendületlenül légi/ híve: nyelv
tani alanya te, mert ez az ige személye (az óh magyar két új mon
dat: egy felkiáltás és egy megszólítás); nekem kalapom van: nyelv
tani alanya kalapom, mert ezzel egyezik az ige, ez az ige személye. 

Néha összeesik mind a báromféle alany: bölcsöd az (alany: 
az), a templom \ villámtól sújtott le ; de ez csak véletlen s onnan 
van, hogy a lélektannak s logikának mindenféle nyelvtani mondat
rész szokott lenni alanya, tehát némelykor nyelvtani alany is. — 
Ep úgy szokott a lélektani és logikai állítmány is mindenféle nyelv
tani mondatrész lenni, határo/ó kiegészítő, állítmány (ige), alany 
sőt több is együtt pl. nekem kalapom van: a mi itt lélektanilag és 
logikailag állítmány, az nyelvtanilag alany és állítmány. 

Máskor meg az volt a kerdes (Nyelvőr 30 köt. 166. sk.), hogy 
melyik a nyelvtani alany ezekben : A pártütő te vagy! Te vagy azí 
Ez (az arczkép) én vagyok, emez pedig te vagy. Ugyanis ALBERT JÁNOS 
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HEYSE nyomán azt vitatta a Nyelvőrbe beküldött dolgozatában 
(163.1.), hogy ezekben a személyes névmások szolgálnak állítmányi 
névszóul, vagyis az ige az állítmányi névszóval egyezik meg; és 
szemrehányást is tett, hogy ezt magyar nyelvészek nem vették 
észre ; a szerkesztő pedig a nélkül, hogy ALBERT és HEYSE felfogását 
jelezte, volna, megkérdezte BALOGH PÉTBRtől és tőlem, hogy mit 
tartunk ezekben alanynak. BALOGH P. mitsem tudva az én felele
temről, bebizonyította, hogy itt a személyes névmások alanyok; s 
en is az övéhez hasonló eredményre jutottam. 

Ha az alanyról vallott nézetem némi rokonságban volna (vá
laszoltam én) a nyelvtanok meghatározásával, nyugodtan azt mon
danám, hogy ezekben a mondatokban mindig a kisebb hangsúlyú 
rész az alany. Azt mondanám, hogy alany a pártütő, mert ez van 
előbb meg lelkünkben, ehhez kapcsolunk valamit, te pedig ((kiegé
szítőt), de az ige a névmás erős hangsúlya és nagy közelsége miatt 
nem az alanynyal egyezik meg, hanem a kiegészítővel. Te vagy az? 
ebben alanynak mondanám az az mutató névmást, az igét pedig 
megint a kiegészítővel egyeztetném, hasonlókép az és amaz volna 
az alany a harmadik mondatban. 

De nézetem szerint ezekben a te az alany, mert az a főbb, az 
igazibb személy s a hangsúlytalan rész a kiegészítő. Mert lehet a 
kiegészítő is hangsúlytalan, mint minden mondatrész. Az állít
mány, a helyhatározó és minden rész a pillanat szüksége szerint 
hol hangsúlyos, hol hangsúlytalan és megmaradnak mégis állít
mánynak, helyhatározónak stb. N,em hiszem, hogy volna nyelvész, 
ki ebben az isteni parancsban: En vagyok a te urad-istened ne az 
én-t tartaná alanynak, a te urad-istenedet pedig kiegészítőnek, 
pedig itt világosan gyengébb hangsúlyú a kiegészítő az alanynál. 
8 az idézett első parancsolat egészen olyan, mint a föltett mondat: 
A pártütő' te vagy, ugyanabba a szórendbe is tehetem : A te urad-
istened én vagyok. Viszont nincs mért megváltozzék az alanyi sze
rep, ha a hangsúlyt megváltoztatom: [Színházat játszunk, én a 
király vagyok] te a pártütő vagy. Most már a kiegészítő lett hang
súlyos és a mondat csak a névelőben külömbözik a logika minta
mondafától : Te pártütő vagy. 

Ez én vagyok, amaz pedig te vagy: itt hangsúlytalan kiegé
szítők és hangsúlyos alanyok vannak. Ebben a rámában én va
gyok, amabban pedig te vagy: itt is hangsúlytalanok a határozók 
és hangsúlyosak az alanyok; de mondhatom kissé változott körül
mények között ezt is : En ez vagyok, te pedig amaz vagy, illetőleg: 
En ibben a rámában vagyok, te pedig abban vagy; ezek már hang
súlyos határozók és hangsúlytalan alanyok. 

A logikusnak is csak azért nehezek az ily mondatok, mert 
mind a két mondatrésznek (alanynak és kiegészítőnek) köre egyenlő, 
nem tudni tehát, melyik foglalja be a másikat. A lélektani alanyt 
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is azért habozunk megjelölni a hangsúlytalan részben, mert a hang- * 
súlyos rész is ugyanaz a személy. Melyik személy van hát meg 
előbb lelkünkben, ha mind a kettő egy! — Nézetem szerint az: 
ilyen határozott névmást, mint én, te, ö, mely soha egy megmuta
tott személynél többet nem jelent, mindig magába foglalja az a, 
névmás, mely határozatlanabb, tehát tágabb köre van: ez, az, mely 
t. i. személyt, tárgyat, sőt körülménvt is mutathat. 

De ha én az alany ebben i s : Ez én vagyok, meg ebben i s : 
En ez vagyok, hol van az a mondat, melyben az én nem alanyr 
hanem kiegészítő'? Nem lenne csoda, ha sehol sem volna, mert sok 
névmás van, mely nem lehet akármiféle mondatrész. A magára
ható névmás nem lehet alany, sem kiegészítő, a német man és 
franczia on meg viszont csak alany lehet, semmi más nem. Ehhez 
hasonló az én, te, ő természete is, ezek is csak alanyok szeretnek 
lenni, azért a «függő esetekben* legtöbb nyelvben más tőből kép
zik alakjaikat. De kiegészítőül is előfordulnak az ilyen ritka mon
datokban : En vagyok-e én ? En már nem vagyok én. Te te vagy. 
0 ó'stb. Máskor, hogy a szóismétlést kikerüljük, új névmást teszünk 
a kiegészítőbe az alany személyének újabb kifejezésére : En va
gyok-e az? Te vagy ez. 

Van még egy pár ezekhez hasonló nem névmásos mondat, 
melyeket egyúttal szintén elemezni kívánok. Az a fiú az öcsém 
volt. Az az ember volt a kocsis. Ezek kettős értelmű mondatok. 
Közönséges hangsúlylyal az öcsém és a kocsis kiegészítők, kiemelő 
hangsúlylyal alanyok. Ezt ellenpróbákkal is ki lehet mutatni. Mi
vel ugyanis a mondatviszony világosan megmarad, ha a hol-irányú 
mondatrész helyett hova-irányút mondok : Az ember a réten jár, 
Az ember a rétre jár, (helyhatározó a rét itt is, ott is) s mivel a ki
egészítőnek hova-irányú párja a véghatarozó, vagy a nevezőhatá
rozó: azért az lesz a kiegészítő, a melyik a mondat értelmének 
kisebb változása mellett alakítható át nevező határozóvá; tehát 
közönséges hangsúlylyal: Az a fiú az öcsémnek látszott, tartatott 
(itt a fiú van jobban szem előtt), de kiemelő hangsúlylyal: Annak 
a fiúnak az öcsém tartatott (itt meg az öcsém az igazibb személy, 
ez van jobban szem előtt). 

A Nyelvőrben fölvetett két kérdéshez KICSKA EMIL is, kinek 
ide vágó s figyelemre méltó dolgozatait fentebb (28 : 392. 1.) emlí
tettem, hozzászólott «Van-e psychologiai és logikai alany és állít
mány » czím alatt (NyK. 31 : 331.). 0 is kijelenti, hogy psycholo
giai alany és állítmány nincs és nem érdemes külömbséget keresni 
közte és a logikai közt. De a logikairól azt mondja, hogy fönn kell 
tartani, hogy a mondatot visszaváltoztathassuk logikai Ítéletté, s 
így alanyát megtalálhassuk; mert annak kell a nyelvtani alanynak 
is lenni, a mi logikai alany. Elannyira, hogy ebben: A. leccgöcgct 
daruk hasították, A templomot villám sújtotta a daruk és villám 
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szóknak «állítmányi funkcziót» tulajdonít s egyenlőknek veszi az 
ily praedicativumokkal: ego Priscianus vocor. Azt mondja, bogy 
Bem logikailag, sem psycbologiailag, sem grammatikailag nem 
alany bennük a daruk s a vi lám hanem mindenkép az állitmány-
hoz tartoznak, azaz xat' iioyip állítmányi értelmű altagjai. 

Hát a kinek e mondatokban a daruk és a villám nyelvtani
lag is proedicativumok, azzal nyelvtani alapon nem lehet vitat
kozni, mert soha sem fogjuk megérteni egymást. Azért nem is 
vitatkozom itt tovább vele. Remélem, hogy eme dolgozatom után 
elismeri, hogy nekem a magam szempontjából igazam van: az én 
nyelvtani alanyom itt a maga osztályába helyesen van besorozva 
és helyesen van a távol- és közellét viszonyai szerint is csoportosítva, 
végre hogy jogosan használom az alany nevet, mert majd minden 
igazi (azaz copulás) logikai Ítélet alanya nálam is alany; valamint 
én is elismertem (28 : 291. 1.) s elismerem most is, hogy neki a 
maga szempontjából igaza van, csakhogy az ő alanya nem nyelvtani 
alany, hanem a mondattannak csak szorendi és a kérdés- meg felelet
ről szóló fejezetébe tartozó előtag, vagv ('meghatározandó tag». 

Még egy pár más átmeneti esetet akarok tárgyalni, midőn t. i. 
homályos, hogy melyik az alany s melyik az állítmányi névszó (ki
egészítő), mert e kettő között is van olyan ingadozás, mint a ragos 
állapothatározó és a módhatározó közt. Itt is «fölüti fejét osztályo
zásaink örökké vigyorgó Mephistophelese, az átmenet». 

így nem tudhatjuk, van-e egyáltalában alany e mondatban: 
A fiúhói inas lett, nem olyan-e itt az inas, mint e két másikban: 
A fiú inas hit, vagy: A fiú inassá lett, csupán, hogy az utólagos 
tulajdonság (kiegészítő) az első példában olyan ragtalan, mint a 
másodikban. Ha e két utóbbi mondat valóban hasonlít az elsőhöz, 
akkor az első mondat alanytalan. Itt a nehézséget az okozza, hogy 
a «belső alany >> — mely nem egyéb, mint az aktiv igék • belső tárgyá-
nak» megfelelő alany át nem ható igék mellett (itt: inas lett)— át
menetül szolgál és középhelyet foglal el az eredmény (vég)határozó 
és a személyes szenvedő alany közt. Viszont talán ebben sincs 
alany: A fiú inassá lett, talán ez is csak abban különbözik az első 
mondattól, hogy itt meg az előzetes tulajdonság (a fiú) ragtalan és 
az utólagosnak van ragja. Mind a két tulajdonság lehet ragtalan, 
mint a második példában, de mind a kettő ragos nem lehet, hanem 
vagy csak az előzetes, vagy csak az utólagos kap ragot. E szerint 
azt látnók, hogy az előzetes tulajdonság is átmenetül szolgál a 
kiegészítő és az alany, még pedig a vezető alany közt, mely a 
közelségi viszony innenső pontján áll, s a cselekvőtől igen keveset 
különbözik. így aztán egyszerre mind a három mondat alany-
talanná válik, illetőleg a nyelvérzék, mely mégis lát bennük alanyt, 
csalódásba esik. 

Hasonló csalódást mutat ki ZOLNAI GYULA e mondatokban: 



A HATÁKOZÓKRÓL. 457 

este van, reggel van, «melyeket már csak nyelvtörténeti ismerettel 
nyilváníthatunk alany nélkül való kifejezéseknek* (Mondattani 
búvárlatok, 1893. 40. 1.), pedig ezek időhatározós kifejezések: est
tel van, reg-rel van, mint az ilyen: éjféltájt van (u. o. 44. 1.). 

A kissé föntebb felvett három mondatra vonatkozóan a vál
toztatás próbája segít ki arra nézve, hogy melyik az alany. Mert a 
nyelv az átmenetet is beiktatja vagy az egyik, vagy a másik osz
tályba, függőben nem hagyja. Abban a három mondatban a nehéz
séget az is szaporítja, hogy mind a két névszó, az alany és a kiegé
szítő, harmadik személy. Ha különböző személyüvó változtatjuk, 
az egyeztetés megmondja, hogy mit tart a nyelvérzék alanynak: 
Belőlem inas leit:,alany az inas, mert ezzel egyezik az ige. Én 
inas lettem, vagy En inassá lettem: alany én, mert most meg ezzel 
egyezik az állítmány. 

Az a meghatározás, hogy az alany egyszerűen csak személv, 
nem elégítette ki az érdeklődőket, mert csak formai, külsőleges 
meghatározás, e mellett valami közelebbi, tartalmas jelentést is 
várunk az alanytól. Ezt a jelentést azonban, ha csak a nyelvek 
mai állapotát veszszük tekintetbe, egységesen és ily röviden nem 
találjuk meg; most csakugyan csupán az közös a sokféle alany 
között, hogy mindenik tudatos személy, vagy ilyen gyanánt van 
használva. Hanem ha a mondat részeit történeti fejlődményeknek 
tekintjük, akkor mondhatjuk, hogy az alany a cselekvő személy 
fogalmából keletkezett. «A nyelvtani alany voltakép és eredetileg 
a cselekvő kategóriája", mondja SIMONYI (Nyr 20 : 5.1.). s DELBRÜCK 
és WUNDT is úgy vélik, hogy az alany a cselekvő személy fogalmá
ból indult ki. 

Mindez összeegyeztethető az én állításaimmal. Az alany 
eredetileg cselekvő személy, pontosabban mondva saját akaratából 
cselekvő személy, de lassanként más fajai is fejlődtek ki. az igéhez 
való helyzet szerint: szenvedő, müveitető, vezető s másfele alanyok, 
melyek eredetileg mind tudatos személyek. Ezzel elég tartalmas 
jelentés is van adva az alanynak. 

A «személyi elmélet» már meglehetősen el van terjedve, sőt 
nem is egészen új, mert már BECKER mondta, hogy az alany 
tulajdonkep csak személy: «Das Subjekt in der Sprache insgemein 
als ein dem Sprechenden Verwandtes und gewissermassen als 
Person aufgefasst wird» (383. 1.). Ennek megfelelően fejtegette 
"WEGENER, hogy az alany mint személy a beszélővel rokon; de én 
nem választom el a beszélőt más személyektől, mert minden 
személy ember, tehát rokon a beszélővel, ki szintén csak ember. 

Ha a különböző szerepű személyek közül több is előfordul, 
illetőleg ki van fejezve a mondatban, az lesz főalany, mely az igé
vel legszorosabb kötelékben a szemlélet középpontjában van. 

Az a kérdés merül fel itt, hogy ha az alany tudatos személy, 
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azaz tudatos cselekvő a cselekvő mondatban, illetőleg tudatos , 
szenvedő, vagy műveltető a megfelelő mondatokban, mogszünik-e 
az illető személy tudatossága akkor, midőn az alany határozóvá 
válik, midőn pl. a cselekvő alany a szenvedő szerkezetben határo
zóvá lesz. 

Nyelvérzékünk és emberi gondolkodásunk azt súgja, hogy a 
határozóvá tett személy tudatossága a szenvedő mondatban nem 
szűnik meg. Mért szűnt meg hát akkor alany lenni? Erre nézve 
lehet a dolgot úgy is felfogni, hogy alanynak lenni sem szűnt meg 
az a személy, csak nem főalany, nem főszemély többé. 

Ekkor az alanynak k é t r é t e g e volna: a főalanyok rétege 
nominativussal és az a l s ó b b a l a n y o k rétege raggal, prseposi-
tióval stb. Éppen azért cserélkezik oly könnyen a cselekvő és szén-, 
védő szerkezet, mert a mondatrészek ugyanegy osztály keretén 
belül maradnak. 

Eddig megrögzött véleményünk ugyan, hogy az alanynak 
nominativusnak kell lennie, de ebben talán félrevezet bennünket 
az alak és erről a nézetről le kellene tennünk. 

Ha belenyugszunk, hogy az alany értelmileg megállhat és alany
nak (értelmes, tudatos személynek) maradhat más alakban is (az ed
digi «értelmi alanyi)!), akkor nemcsak a szenvedő tárgyban, hanem 
minden tagozatban lesz ragos alanyunk is : -tó'L -vei, -t raggal. 
Az első sorban megszemélyesített szereplő, vagyis főszemély nálunk 
ragtalan, az indg. nyelvekben nominativus (többnyire ragos!), az 
alany második rétege, a másodsorban figyelembe vett szándékos 
szereplő nálunk ragokra, névutókra, az indg. nyelvekben szintén 
feiötlöbb ragokra, «függő esetekre», acc.-ra, ablat.-ra vagy prrepo-
sitióra szorul. A szenvedő ige alsóbb személye (a «műnkátoktól* 
építtetik) tehát vagy szintén alany, vagy legalább is átmenetül 
szolgál a müveitető alany és az okhatározó közt; a müveitető ige 
alsóbb személye pedig (a munkásokkal ásatok) alsóbb alany, vagy 
átmenet a cselekvő alany és az eszközhatározó közt, mert nem 
egészen olyan élettelen és alárendelt a működése, mint a közön
séges eszközé (bottal ások). 

Hogy a műveltető, átható és szenvedő ige ragos (függő esotű) 
szereplőit is lehet az alanyhoz számítani, arra GABELENTZ adott 

' példát kínai nyelvtanában, melyben a factivust ós nevező határozót 
is az alanyok köze veszi, mivel a kínai ezeket is úgy meg tudja 
különböztetni ragozás utján, mint a többi alanyokat. A maláji, 
főkép fülöpszigeti nyelvekről meg azt mondja, hogy nemcsak a 
mienkhez hasonló szenvedő mondattá alakíthatják át a cselekvő 
mondatot, hanem eszköz-alanyú, sőt bely-alanyu szenvedő mon
dattá is. (Die Sprachwiss. 106. és 346. 1. v. ö. fentebb 17. 1.) Pedig 
a GABELENTZ nyolcz (kínai) igeneme közül (106. 1.) csak kettő, az 
ép most említett factivum és denominativum felel meg nálam (a 
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magyarra és az ismert nyelvekre nézve) határozónak; a többi hat 
az én alanyaimmal van bővitve: activum (cselekvő), pas^ivum 
(szenvedő), reflexivum (magáraható egy alanynyal), reciprocum 
(ugyanaz többes számú, vagy két alanynyal), causativum (müvei
tető), neutrum (át nem ható); csak a vezető és átható alany 
nem kap nála külön igenemet, hanem egybeesik az activummal. 
Mivel a nálam szereplő nyolcz alany közííl a cselekvő nem egy 
külön választható alany, hanem egyúttal átható, vagy magáraható, 
vagy át nem ható is, és így csak hét igazán külön eső alany van, 
azért a magyar s kínai nyelv közt csak az az eltérés létezik, hogy 
nálunk az átható és át nem ható igének van egyforma alakja, a 
kínaiban pedig a vezető ós az átható igének. A kínaiban, úgy 
látszik, igeragozás, nálunk igeképzés jelzi ezeket a viszonyokat. 

Lehetséges, hogy tulajdonkép így van szerkesztve a nyelv: 
az alanynak két rétege van (miut pl. az állapothatározónak is), az 
egyik nominativusos, a másik függő esetü. És lehetne az alsó ala
nyokat egyszerűen s z e m é l y h a t á r o z ó k n a k nevezni, bár a 
szemólyhatározó név az összes alanyok gyűjtőnevéül alkalmasabb, 
de csak fölvetettem az alany kétrétegüségét, egyébként jobbnak 
tartom már csak a hagyomány kedvéért is meghagyni ezeket a ha
tározókat az eszköz-, illetve az okhatározók társaságában. 

Pedig ha tekintetbe veszszük, hogy minden határozó gazdag 
alakokban, csak természetesebbé válik osztályozásunk, ha az alanyt 
is gazdag alakúnak bizonyíthatjuk be. Csak le kell tenni a dualizmus
ról. Az alany nem különváló és egyetlen alakú párja az állítmány
nak, hogy epén maga alá rendelné az egyeztetés által az állítmányt 
s mindkettejük alá a többi mondatrészeket, hanem a határozóknak 
egyik polgártársa ő s ezekkel egyenlő fokon rendelődik alá az 
igének, bár ezzel a legszorosabb kapcsolatban áll, mert a többi 
mondatrészek egyúttal az alanynyal is bizonyos viszonyban van
nak, mint társai vagy befoglalói. 

A rangért, melyet így elveszünk az alanytól, bőven pótoljuk 
kárát a hármas tagozattal, tartalma ós alakjai gazdagságával, 
Apollonios Dyskolos is úgy fogja fel még a beszédet, hogy az igé
hez tartozik a név (vagyis ennek sokféle alakja), nem mint mi 
mondjuk, hogy a névhez (alanyhoz) tartozik az ige (DELBRÜCK 
I. 9. 1.). 

A dualizmus nem az alany és ige közt van, hanem legfeljebb 
annyiban áll, hogy az ige alatt vannak ennek bővítései. «A mondat 
lelkével, az igével egyet érő (sequivalens) a nyelvben semmi sem 
létezi), mondja BRASSAI (Akad. ért. III. 399). S 1885-ben Dóo^i 
IMRE még szentségtörésnek gondolta a BRASSAI véleménye elfoga
dását (Tanáregyes. Közi. 19: 67.), hogy az alanyt a határozók közé 
soroljuk, de 1888-ban már kijelenti SIMONYI (Magyar határozók 
1. 1.), hogy addig nem lesz rend a határozókban, míg BRASSAI 
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elméletét el nem fogadjuk. GULYÁS (a Dóczi híve!) szerette is volna 
keresztülvinni ezt, de e g y s z e r r e nem merte, s mint láttuk, az 
ő határozó rendsz re legtávolabb is áll ennek az útjától. S nem is 
volt lehetséges az alanyt így határozóvá leszállítani, míg a hely
zete és szerepe a többi határozókkal szemben pontosan és fokoza
tosan megállapítva nem volt. De a dolgozatomnak talán meg lesz 
az az eredménye, hogy most már tudni fogjuk, minő helyütt 
lehetne az alanyt a határozók rendszerébe beilleszteni. 

Nem hiába tartott ezer évnél tovább, vagyis ARiSTOTELEstől 
WOLF CHRiSTiANi'g, míg az alany és állítmány műszók a világural
mat elnyerték (DELBRÜCK I. 24.), mert az alany nem is uralomra 
valc s ha lehet jósolni, aligha fogja ezt az uralmat annyi ideig 
megtartani, mint a meddig küzdött érte. 

Talán bebizonyítottnak tarthatom már azt az állításomat, 
hogy az a határozó, mely hármas tagozatával s középső, folyam ati 
tagjának hármas csoportjával, alakjai gazdagságával, a metaforának 
világos útjaival olyan természetesen illik be a többi kisérő-határo
zók közé, csakugyan szintén határozó, ha eddig két, sőt három 
külön mondatrésznek, alanynak, tárgynak és pár részét határozónak 
nevezték is. Közte 03 a töbtü kiséröhatározók közt van ugyan, de 
nem nagyobb különbség, mintakármelyik más két-három határozó
osztály között. Az alany tudatos, a társ alárendelt, a segítő fen-
sőbb, hatalmasabb személy vagy dolog. 

A logika tegyen, a mit tud azzal a tanításával, hogy a mon
datban háromféle kapcsolat van: állítmányi, jelzői és objectiv, 
melyek közül a két első volna fontosabb, — a nyelvtan az állít
mányi és az objectiv kapcsolat között nem lát különbséget. 
A jelzői kapcsolattal pedig harmadik dolgozatomban fogok 
leszámolni. 

V. 

Visszatekintés . 

1. Ezzel bevégzem a határozók elemzését. Vannak még függő 
kérdések, melyeket nem dolgoztam ki, de nem akarom a már elért 
eredményeket tovább elvonni a megvitatás elől; «apparátussal* 
sem láthattam el kellőképen dolgozatomat, az ember a körülmé
nyeinek rabja; s a főeredmények talán így is megállják helyüket. 
Talán bebizonyult, hogy az a d u a l i z m u s , mely a mondatban 
érezhető, nem a mondatrészek kérdése, akármelyik mondatrész 
juthat akármelyik mondatfélbe, tagba; bebizonyulhatott, hogy az 
a l a n y a többivel egy természetű határozó, hogy az á l l í t m á n y i 
n é v s z ó a határozók egyik osztályának egy tagozata; hogy az 
úgynevezett k i e g é s z í t ő k és a h a t á r o z ó k közt látszó kü
lönbség csalfa, mindkét bővítés határozó, bár a határozókat való-
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ban föl lehet osztani két családra a befoglalás és melléklödés 
alapján, de ez a két család nem esik egybe sem a kiegészítőkkel, 
sem az eddigi 3—4 határozóval; bebizonyult végre, hogy a gon
d o l a t i f ő n é v s o h a s e m alapít külön határozót, pl. állapot-, 
vagy módhatározót, hanem a hely-, illetőleg a társhatározóhoz 
csatlakozik. 

Az is eléggé kitűnik emez eredmények között, hogy a hatá
rozók rendszerének alapja a j e l e n t é s , bár nem a puszta szó 
jelentése, mert akkor, mint BALOGH találóan mondja, ebben: golyó 
van a puskájában, és ebben: bízik a puskájában, egyféle határozók 
volnának, hanem a mondatrész jelentése. DELBRÜCK is így szól (I. 
78. 1.): Man darf alsó nicht die Wortarten, sondern muss die Ver-
wendungsbegriffe als Eintheilungsgrund nehmen. A mondatrészek 
jelentése pedig legrövidebben összefoglalva következő: A hely-, 
idő- és állapothatározó helyet, időt, vagy tulajdonságot jelent és 
azt jelentő, vagy olyan gyanánt használt szóval fejezzük ki. A társ
határozó kisérö, vagy viszonzó, vagy tudtán kívül fenforgó (szen
vedő) személyt vagy ilyen gyanánt használt dolgot; az eszközféle 
határozó elősegítő körülményt, vagy eszközt, illetőiéig ilyenek gya
nánt használt dolgot; végre az alany saját akaratából tudatosan 
működő személyt, vagy ilyen gyanánt használt dolgot jelent. 

A mondattani jelentés felismerésében a szemlélet, lélektan 
és nyelvtörténet a stilisztikával és a logikával egyaránt segíti a 
mondattant. Világos ezekből, hogy az e s e t e k e t nyelvtani egy
ségeknek tekinteni merőben helytelen, a puskájában alakot min
den szerepében egységnek hirdetni, annyi, mint a puska szót is 
egységnek venni és egyedül neki tulajdonítani azt, hogy egyszer 
alany, máskor birtokos jelző tud lenni. Akkor annyi mondattan 
kellene, a hány szó van. Az esetek közt rangosztályokat állítani 
föl és a helyjelentő végzeteket, pl. a görög -fíev, -#f, •£$ végzetet, 
a locativust, az eszközhatározó -yw-t csak esetpótló ragoknak, 
«nem v a l ó d i e s e t e k » - n e k venni (BRUGMANN Griech. Gramm. 
Iw. MÜLLER Handb. d. Altért.-wiss. II. 107. 1.) a «valódi esetek»-
kel, pl. a génit., dat., acc.-szal szemben, a mondattani elemzésnek, 
de még a nyelvtörténetnek is élesen ellent mond ; a mi ma loca-
tivus, holnap genitivus is lehet, a mi a görögben -$w végű eszköz
határozó, a latinban igazi -bus végű dativus és ablativus. A leg
általánosabb értelmű «valódi)) eset is valaha szembeötlő helyi 
vagy legalább kiséroi, oki stb. viszonyt jelenthetett, csak az a 
szerencséje, hogy, mint pl. a nominat. -s ragjának, már az indg. ős-
nyelvben is régi, kopott jelentése s alakja volt s így ma már a 
sajátos eredeti jelentése ki nem deríthető. Ennyi az egész; az 
egyik e s e t a l a k ezer éves, a másik háromezer, a harmadik tán 
hétezer éves; de maga az eset vagy a mondattani viszony egyenlő 
régi lehet akkor is, ha praepositióval, akkor is, ha esettel van 
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kifejezve. Azért, hogy az alany nem különb határozó, s a nomina-
, tivus nem kü'önb eset a többinél, nem mondom én, hogy most 

már ne nevezzük alanynak, még azt sem. hogy okvetlenül a hatá
rozók során kell öt tárgyalnunk, de ne tanítsuk többé, hogy az 
alany a mondatnak főrésze, hanem elégedjünk meg az iskolában 
is azzal, hogy c s a k az á l l í t m á n y a m o n d a t f ő r é s z e s 
tüntessük fel az alany hármas tagozódását is a műveltető alany és 
a tárgy segítségével. Az alanyt úgyis előre kell bocsátani az összes 
bővítő részek közt s ha a határozók után megemlítjük, hogy utolsó 
osztályúi odaülenék az alany is, mint «személyhatározó», felforga
tás nélkül is igazi képet rajzoltunk a tanulónak a mondatról. 
E kép szerint a n y e l v s o k k a l e g y s z e r ű b b , mint eddig 
tanítottuk, az alanyon kívül van összesen ötféle határozó, nem 
több, mint eddig, sőt mivel a hármas tagozat mindenütt egyformán 
ismétlődik, az «előzetes*) és «utólagos» jelzők segítségével sok 
eddigi külön határozónév fölöslegessé válik. így az eddigi alany, 
állítmányi névszó, tárgy és határozó mondatrészekből összesen 
egy, vagy a régi szokásnak engedményt téve, ket mondatrészünk 
lesz: alnny és határozó, és ezeknek a rokonsága is világosabb lesz, 
mint eddig pl. a tárgy és állítmányi névszó rokonsága volt, melyek 
egy vonalon álltak egymás mellett. 

E rokonság feltüntetésére leggyümölcsözőbb eljárás az egyes 
osztályokban a k ö z e l s é g és t á v o l s á g tagozatait és eze
ken belül a h á r m a s h e l y z e t e t megkülönböztetni. A közel
ség és távolság a cselekvés folyamatához van mérve, a mi a folya
mattal együtt van, az közel van, a mi a folyamat előtt vagy után 
van együtt a cselekvéssel, az távolságban van. A távolság tehát 
előzetes vagy utólagos, de a vonalat, melyen a cselekvés végig 
halad, nem képzelem egyenesnek, hanem törtnek, melynek szögé
ben, a szemlélő közelében van a folyamat, a cselekvés talán balról 
indul és jobbra tér á t : 

«»0 honnan ? 
hol ? C C 

^ O hová ? 
Innen magyarázható a honnan- és hová-irány cserélődése: kitér 
valaki elől, kitér valakinek. így van a három helyzettel is, ezek 
sem állanak éppen egy vonalban, hanem a középső szögbe esik: 

O kitől ? 
kivel ? O^T" 

~~~~~~~~0 k i n e k ? 

A három helyzet azt jelzi, hogy a közelségben levő körülmény a 
cselekvésnek kezdetével, folytatásával, vagy végével érintkezik-e. 
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Ismertetések és bírálatok. 
Indogermán nyelvészeti folyóirat. 

Indogermanische Forschungen. Zeltschriffc far indogerm. Sprach- und Alter-
tumskunde, herausg. von KARL BRUGMANN und WILHELM STREITBERG. 
XII. Bánd. Strassburg, Trübner, 1901. 430 1. 

E kötet czikkei közül általános nyelvészeti kérdésekről szól 
MÉTER E. M. terjedelmes dolgozata: Künstliche Sprachen. A nyelv 
eredetének problémája — úgymond — talán a legrégibb tudomá
nyos kérdés. Még pedig nem a b e s z é l é s az, a mi a csodálatot és 
kíváncsiságot régi időktől fogva felköltötte, hanem a dolgok e l n e 
v e z é s e . Miért kapcsolódtak egyes tárgyakhoz bizonyos nevek ? — 
ez itt a sarkalatos kérdés. MEYER mindjárt itt idézi RENAN mondását, 
mely, a mint dolgozatából látszik, az Ő alapfelfogását is kifejezi: 
«La liaison du sens et du mot n'est jamais n é c e s s a i r e , jamais 
a r b i t r a i r e , toujours elle est m o t i v é e». Idézi ezzel szemben 
WHITNEY nézetét is, a mely szerint az emberi nyelvnek minden szava 
egyrészt önkényes, másrészt conventionalis jegy. így még mindig 
fennáll a két ellentétes felfogás: az egyik szerint a szavak déasi, 
önkényes megszabás következtében, a másik szerint tpúaec, organikus 
fejlődés folytán keletkeztek. Az uralkodó irányzat a közvetítő felfogás, 
a melynek RENAN is, SXEINTHAL is a képviselői és a melynelí főleg 
PAÜL adott kifejezést oiyformán, hogy egyrészt új nyelvanyagnak 
fohtonos alkotását teszi föl, másrészt a tárgy és új neve közt valami 
oksági kapcsolatot lát. PAUL csak azt sajnálja, hogy a nyelvbeli alkotás 
folyamatát nem lehet kísérletekkel megvilágosítani. Ebből indul ki 
már most MEYER; az efféle kisérletnek, úgymond, meg van a lehető
sége: hisz van elég úgyn. «feltalált, mesterséges, önkényes* nyelv és 
fél-nyelv, kutassuk át ezeket abból a szempontból, hogy a valóságban 
mily tere van a nyelv szabad feltalálásának? Sorra veszi s csoporto
sítja a különféle ,mesterséges nyelveket'. I. Az esetek egy részében 
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a nyelv természetes fejlődése meg van zavarva, vagy úgy, hogy 1. bi
zonyos nyelvek megőrzik azt, a mi általánosságban el van ejtve — 
pl. a történeti regények íróinak rógieskedő nyelve, vagy egyes körök 
conventionalis nyelve, deáknyelv — vagy hogy 2. elejtik, kerülik a 
szokásos nyelvanyag egy részét: pl. a jogi nyelvben bizonyos kö
rülmények közt, szerződés kötésénél, végrendelkezésnél stb. egyes 
meghatározott kifejezések használandók, a többiek kerülendők; ide 
tartozik a szertartásos nyelv, a curialis stilns, a biblia nyelve, a sport--
nyelv, a költői nyelv, só't e tekintetben az irodalmi nyelvet is ,mester
séges' nyelvnek lehet mondani, ezt is a válogatás jellemzi. Az 1. és 
2. lehetőség egyesítése forog fenn a 3. esetben : az egyébként elejtett 
nyelvanyagot megtartják s elejtik azt, a mi általában szokásos. Ez 
történik, ha egyes körök az élő nyelvet mellőzve, holt nyelvet hasz
nálnak, pl. a latint. II . Mesterséges nyelvek úgy is keletkezhetnek, 
hogy a nyelv anyaga önkénytelenül vagy szándékosság folytán e l v á l 
t o z i k (népetymologia, differeneziálás, titkos nyelvek). I I I . A szoká
sos nyelvanyagból való f o r d í t á s esetén voltakép mindig valami k e-
v e r é k n y e l v féle keletkezik : az eredetinek nyelvéből mindig behatol 
valami az új formába is. A Voss-féle Homeros nyelvét már Schlegel 
A. V. «ein selbsterfundenes Kotwelsch»-nek mondotta. Ide tartozik 
maga az igazi ,rotwelsch', a tolvajnyelv is, a melynek alkotórészei: szó
ferdítések, az abstractumnak a concretumra való f o r d í t á s a és — 
főleg a héberből való — kölcsönzések. A tolvajnyelv igazi mintája a 
keveróknyelvnek. E I I I . csoportba tartozik a skaldok nyelve i s : ó'k 
tulajdonkép a maguk nyelvén belül végletekig viszik a fordítás elvét, 
midőn valamely szó helyébe más rokonórtelmű szót vagy minél távo
labb eső metaphorát tesznek. Az idegen nyelvi elemek egyenes átvé
telének külömböző esetei ismeretesek ( L e h n w ö r t e r : meghonosult 
idegen szók; — F r e m d w Ö r t e r : meg nem honosult idegen szók); 
nagyobb veszedelemmel járhat idegen szerkezetek, szólások átültetése. 
Viszont a purismus is mesterséges módon gyarapítja a szókincset s 
kárt okozhat a nyelv szervezetében, pl. a franczia distrait megfelelője-
kép szokásossá vált zerstreut szó a franczia felfogást tükrözteti, SCHLEGEL 
még Traumer-nek fordította s az értelmet adta vissza. Túlságos sok 
vendégszónak behatolása esetén a valódi k e v e r é k n y e l v keletkezik. 
IV. Tulajdonképi m e s t e r s é g e s n y e l v egyes nyelv*knek szándékos 
combinálása és contamináláca útján keletkezik. Napjainkban valósággal 
divatosakká váltak az efféle ,világnyelvek', keletkezésüket előmozdí
tották a kornak kosmopolitikus irányzatai, nemzetközi társulásai is. 
A kérdésnek látszólag legegyszerűbb megoldása az lehetne, ha vala
mely meglevő nyelvet nyilvánítanának világnyelvül: sokan az angolt 
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tartják erre hivatottnak (legújabban 1899-ben DIELS a berlini Akadé
miában tartott beszédjében), SCHUCHARDT a francziát, MEYER GUSZTÁV 
az oroszt, BRUNNHOFER a németet. (LEWIS CARNAC kiszámította, hogy 
a XX. század végén 640 millió ember fog angolul beszélni, németül 
210, oroszul 233, francziául csak 87 millió.) Szerzőnk ezután a mester
ségesen alkotott világnyelvek typusait mutatja be, általánosságban 
DIELS szavaival jellemezve őket: «Alle diese Kunstprodukte erinnern 
etwas an den Faustschen Homunculus. Denn auch die Sprachen eind 
Organismen, die sich nicht in der Eetorte brauen lassen». A 80-as 
években legnagyobb sikere volt a v o 1 a p ü knek, melyet SCHLEYEB 
MÁRTON szerkesztett, elsó' sorban az angol nyelvet véve alapul, de más 
nyelvek egyes sajátságait is kölcsön véve (pl. a magyartól a vocal-
harmonia egy nemét meg azt, hogy a családnév elül áll). De már 
ennél a ,mesterséges' nyelvnél is kitűnik az, hogy nem parthenogenesis, 
hanem a meglevő nyelvanyag combinálása s átalakítása útján kelet
kezik. Más efféle ,világnyelvek' a STEiNER-féle p a s i l i n g u a (1895), 
a HiLBES-féle számnyelv (1897), a BoLLAK-féle ,kék nyelv' (1900) stb., 
mindannyioknál kisebb-nagyobb mértékben kimutatható a meglevő 
nemzeti nyelvek befolyása. V. Több teremtő erő nyilvánul az ötödik 
csoportba tartozó kísérleteknél, midőn a h a n g o k s y m b o l i k á j a 
szolgál a mesterséges nyelv vagy a nyelv egyes elemei megalkotásá
nak kiindulópontjául. E kérdésről újabban WUNDT szólott kimerítőbben, 
szerinte a nyelvalkotásnál nagyban szerepel a ,hangmetaphora': egy-
egy hangnak érzésbeli tónusa (Gefühlston) azt az érzésbeli tónust 
fejezi ki, a melyet bennünk az illető tárgy felkeltett. A hangsymbolika 
és a hangutánzás természetesen nem egyazon dolog, de a kettő között 
bajos éles határt vonni s a kettőnek vegyülése forog fenn a mesterséges 
beszéd egyes concret eseteiben is. Tébolyodottak, ábrándozok gyakran 
újonnan kitalált, sajátszerű hangzású szavakkal fejezik ki érzéseiket (pl. 
a XII. században Szt. Hildegard stb.). Költők műveiben, népmesékben, a 
bűvészek nyelvében is gyakoriak az ilyen a hangok symbohkáján alapuló 
szóalakok; ilyformán keletkezhettek egyes általánosan használt szók is. 
MEYER ezután külömböző német írók műveiből idéz ily módon alkotott, 
egész értelmetlen szóalakokat (pl. BÖRNE párisi leveleiben: Süli Braiiz, 
Resseo riam vorum catibis stb.). Ilyképen egyesek valóságos titkos 
nyelveket is alkottak, de ezek is rendszerint valami meglevő nyelvi 
anyagra támaszkodnak. VI. A hatodik csoportban szerzőnk az a b-
s t r a c t i ó n a l a p u l ó nyelvnlkotás kísérleteiről szól.,Észszerű' módon 
próbáltak ,philosophiai' nyelveket alkotni, valósággal tféaet, — de 
különös, hogy rendszerint itt is befurakodott a (fóaic,! Ily kísérlet 
fűződik a XVI. századbeli EAYMUNDUS LULLUS nevéhez és LULLUS gon-



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 467 

dolatát tökéletesíteni igyekszik LEIBNIZ, a ki az emberi gondolkozás 
anyagából a primitiv gondolatok lehető' csekély számát szűri le, ezek 
számára jegyeket akar megállapítani s ezekkel egy automatikusan 
működő nyelvapparatust készíteni. E gondolatot tovább fejti PLOUQUET 
tübingai tanár (1716—1790), azt próbálgatva: nem lehetne-e a követ
keztetéseket felrajzolni s figurákkal kifejezni? A legújabb ilynemű 
kísérlet STŐHR Algebra der Grammatik (1899) czímű munkája. Míg az 
imént említettek a tiszta fogalmakból indultak ki, de mindenütt kap
csolatban maradtak az egyes nyelvek anyagával, a kísérletezők egy 
másik csoportja (TRITHEMIUS, DALGARNO, KIBCHEK, WILKINS püs-pök, a 
magyar KALMÁR GYÖRGY) a fogalmak jegyeivel operált. így pl. DALGAENO 
a fémet nefnek mondja, mivel «n concretum physicum, e accidens, 
/ concretum artefactumo; az arany azután neffis, az ezüst nefgoffi* stb. 
A nyelv fejlődéséről helyesebb nézetei voltak CHARLES DE BRossEsnak 
(1709—1777); kimondja, hogy a szavak gyökereit a nyelvek egybe-
hasonlítása útján kell kifejteni (a gyökereket következetesen R betűvel 
jelöli), a végzetek eredetileg nagyobbrészt önálló szók voltak, a szavak 
változásának egyik oka a «prononciation inexacte» stb. A gyökerek az 
ősfogalmak kifejezői s ezek alapján akarta az ő empirikus-philosophia1 

nyelvének szótárát megalkotni (nomenclature universelle des racines), 
a terv végrehajtása azonban abbanmaradt. A "VII. csoportba tartoz
nának azok a nyelvek, a melyeknek a tiszta önkény adott életet. Erre 
szerzőnk csak egy esetet tud (egy Sandwich-szigeti törzsről), de ez is 
kétségesnek látszik. A VIII. fejezet a j e l b e s z ó d r ő l szól (Z e i c h e n-
s p r a c h e ) . Ennek fajai: az állatok normalizált articulatiója. a fütyü
léssel való jeladás, jelekül használt zenei hangok, taglejtések (köszön
tés), a virágnyelv és maga az í r á s is. Az írás legmagasabb foka azután 
a mathematikusok és chemiku^ok jegyrendszere. — A külömböző 'mes
terséges' nyelvrendszerek vizsgálata azt mutatja, mennyire tehetetlen a 
$é<Ttg, az észszerű megszabás, a (púatg-ezél, a természetes fejlődéssel 
szemben. A mi nyelveink nem pbilosopbiaiak, nem egyetemesek, nem 
uralkodik bennük a szükségszerűség, de ép ez teszi őket oly csodálatra
méltó birtokunkká s oly hasonlíthatatlan essközünkké. «Auch die 
Geschichte der künstlichen Sprachen — így fejezi be MEYER dolgo
zatát — wird ein beredtes Zengnis für jenen organischen Bildungs-
trieb, den die Griechen die <púatg, wir die Natúr einer Sache nennen.» 

JELLINEK M. H. a nyelvtudomány történetéhez közöl adalékokat. 
Egy czikkében kimutatja, hogy azt az elméletet, a mely szerint a 
személyragok névmási eredetűek, már BOPP előtt ADELUNG és GRIMM 
JAKAB hangoztatták, mindnyájukat megelőzőleg pedig FTJLDA KÁROLY 
FRIGYES fejtegette (1771). Egy másik czikkében RAUMER RuBOLEnak a 

30* 
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nyelvészet terén szerzett érdemeit emeli k i : munkálkodásának egyik 
főczéija a nyelvbeli változások reális tényezőinek megismerése volt; e 
változásokat szeriute nem a nyelv géniuszának varázsszerű hatása, ha
nem a beszélő egyének hozzák létre. Már 1857-ben kimondja, hogy 
egy-egy vidék egyes embereinek nyelvét kellene lehető híven megrög
zíteni: «Hátten wir einen Apparat —• úgymond — der das Gesprochene 
eben so treu auffasste und auf dem Papier befestigte, wie das Daguer-
reotyp das Gesehene, so würden dessen Leistungen dem entsprechen, 
was ich wünsche». 

Indogermán nyelvészeti kérdést tárgyal SMITH J. A. czikke : Indo-
european -ss- betiveen vowels. Feltűnő, hogy a görögben a főszabálytól 
eltérőlog intervocahkus s van magánhangzós tövek többes sz. locati-
vnsában {lóxocac, vófiífaiai) és magánhangzós igetövek szigmás aori-
stosában (irtfiacra, eipucra). Hasonló jelenségeket találunk egyéb idg. 
nyelvekben is s azért, ha e tüneményt analogikus hatás föltevésével 
akarnók magyarázni, ez újítást már az idg. ősnyelvnek kellene tulaj
donítanunk. Czélszerűbb lesz azért ez esetek s-ót idg. -ss-ből keletkez
tetnünk, e mellett szól a gör. rjuuruq alak, a mely voltakép az idg. 
sémi- tő többes locativusa (*semissu). Idg. -ss- mellett tanúskodnak 
a kelta nyelvek egyes alakjai is. — BEUGMANN Homerisck psvotvác* 
und gotisch briggan, zwei Fálle von Wurzelangleiehung czíniű érteke
zésében annak a jelenségnek mutatja be több példáját, a mely nálunk 
a s z ó v e g y í t é s (szókombinálás, kombináló szóalkotás) nevén isme
retes : valamely szó gyökérbeli része egy rokonéetelmű szó hatása 
következtében elváltozik. Egy-egy szó ily módon néha egy egész szó-
tageal bővül: ói. jívdtus eredetibb *jyatufí-ból a jlvas, jívati szók 
hatása alatt; gör. iásffTÓg = *S&TÓQ •+- eácu ; lat. (feliratos) vivixit = 
vixit •+• vivő. A homerosi ftevooáto BRUGMANN szerint egy régibb 
*fioi)/a(D alakból keletkezett a fiévog, pusveaivm stb. szók hatása alatt. 
Az esetek egy másik részében valamely szó egy szókezdő mássalhangzó
val bővül: ófn. heiskőn (úfn. heischen) = ófn. eiskőn + hei^^an; ófn. 
bim (úfn. bin) régibb i??i-ből ( = idg. *e'smi) a bheu gyökér praesensó-
nek hatása alatt; franczia lierre = ierre(hedera) + Uer; olasz bruire = 
rugire -f bradire. Ily módon magyarázza BRUGMANN a ném. bringen 
(gót. briggan, ófn. bringán stb.) ige keletkezését i s : a képzés a'apjául 
az idg. ének-, enk- gyökér szolgált (v. ö. gör. ijt-$ve£-$eh, xax-r^oxa, 
évfpoya; iusyxeíu; ugyané gy.-bŐl gót. ga-nah, ga-nőgs, ófn. gi-nuog 
is), ez azután a bher- gy. bhre- alakjának befolyása alatt bhr- szókez
detet vett föl: bhrenk-, ebből a g. briggan egyszerűen levezethető. 

UHLENBECK Ágens und Patiens im Kasussystem der indogerma-
nischen Sprachen ez. czikkében kifejti, hogy az indogermán ősnyelv-



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 4G9 

nek egy távol korszakában nem volt még nominativnsa és accusativusa, 
hanem csak egy a c t i v u s - és egy passivus-féle eeete : az első a cse
lekvő személy, az alany esete (a melynek jele, az -s, valószínűleg nem 
egyéb, mint a so névmás), a másik a szenvedő személy vagy a dolog 
esető, vagy általánosabban kifejezve: annak a személynek vagy dolognak 
-az esete, a melyről kijelentünk valamit a nélkül, hogy transitiv cselekvést 
tulajdonítanánk neki. Passivusképen az idg.-ban rendszerint a tiszta 
tő szerepelt, csak az o töveknél volt -m a jele. A hímnemú'eknél és 
nőneműeknél ,activus'-eset is fejlődött ki, a semlegeseknél azonban 
nem, minthogy ezek általában véve élettelen tárgyakat jelölnek, a 
melyeknek bajosan lehet transitiv cselekvést tulajdonítani (tehát ezért 
azonos a semleges nominativusa és accusativusa). Ennél az oknál fogva 
hím- vagy nőneműrk a fáknak, mint eleveneknek, cselekvőknek gondol
taknak nevei, míg az élettelen termés, a gyümölcs semleges, ezeknél nem 
alakulhatott az s-végű activus. Az idg. nyelvek e tekintetben meg
egyeznek a baszk nyelvvel, a mely csak az ,agente' és ,patiente' külömb-
ségét ismeri, a minthogy egyáltalában több idg. nyelvbeli jelenség 
olyan, a minőt az indogermánsággal nem rokon polysynthetikus nyel
vekben találni. UHLENBECK ezért azt hiszi, hogy az idg. nyelv szerke
zete is egy polysynthetikus nyelvtypusból fejlődött. 

HÍRT HERMANN Kleine grammatische Beitragé ez. czikksorozatában 
k ü l ö m b ö z ő idg. nyelvészeti kérdéseket fejteget. Az 1. czikkben azt 
a nézetét igyekszik bizonyítgatni, hogy az idg. stha .állni' gyökér egy 
sthewa ,basis'-ból keletkezett. A 2. czikk az idg. -íjos-féle comparativus-
képzőről szól; TnuRNEYSENnel szemben tagadja, hogy a gör. rjdeov és 
gót sutizan- egyazon képzésmódot mutatják: a gör. alak nem es?y 
régibb VjjőitTov-bél vald, hanem az ói. svadíyan-íéle középfokképzésnek 
felel meg. Szól a germán -őz féle comparativusokról is; míg BRÜGMANN 
(1. NyK. 30, 237) ezeket analopia útján keletkezetteknek mondja, HÍRT 
a hangtörvényeknek megfelelő fejlődésüket vitatja: a gót fi ődőz- com-
parativusto szerinte *frödojiz-, *frödöjz-hó\ alakult; hason'ó hangvál
tozás az igeragozás terén sing. 2. sz. Halböjizi, *sallöjiz, *salböjz, 
gót. sallós, és a causativ igéknél *nosijisi, *uosijs, ófn. neris. HÍRT 
3. czikkében azt fejtegeti, hogy az idg. ősnyelvben bizonyos mással
hangzócsoportok egyszerűsítése ment végbe, s egyes mássalhangzók 
kiesésének példáit adja. A 4. czikkben egyes idg. igemódokról, főleg az 
ú.n. injunctivusról szól. Szerinte kétszótagú basisok, ha második szótaguk 
volt hangsúlyozva, aoristusi vagy helyesebben punctualis jelentést öltöt
tek magukra ; az ily alakok a múltra vonatkozva aoristusokul, a jövőre 
vonatkozva futurumokul használtattak; a futurum jelentéshez könnyen 
imperativus-féle vagy voluntativ jelentés kapcsolódott. Az 5. czikk a 
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gör. dvwq\ii igéről szól; a 6. az s-es kapcsolatoknak a görögben való 
fejlődését tárgyalja, azt a szabályt állítva föl, hogy az s minden helyzet
ben — kivéve a t, p, k hangokkal való kapcsolatban s a szó végén — 
ft-vá lett, ez aztán később gyakran elenyészett. A 8. czikk kétszó agú 
basisok ablautjára ad példákat; a 9. az r hangnak a görögben elő
forduló metathesiséről (pa : ap), a 10. a görög dtialis genitivusának 
végzetéről, a 11. czikk SOMMER értekezéséből (1. NyK. 30, 478) indulva 
ki, főleg a latin e > o-féle változás eseteit (*velo : volo stb.) igyekszik 
pontosabban megállapítani, szerinte itt az e előtt levő mássalhangzó 
minőségének is volt fontossága. 

Az árja nyelvágra vonatkozó kérdésekkel foglalkozik BARTHOLOMAE 
Arica ez. czikksorozatának XIV. közleménye; továbbá BRUGMANN czikke 
Der indoiranische Feminintypus narl (e szerint az efféle képzések 
alapja egy locativus-alak volt, pl. *nar, s ehhez járult a -io- képző); 
végül FOY dolgozata: Zur Syntax von ai. n á m a stb., a melyben GRAY 
hasonló tárgyú czikkével (1. Nyk. 30, 471) polemizál. 

Görög nyelvi kérdésekkel e kötetnek több czikke foglalkozik. 
SCHMITT J. Myrolog oder Moirolog ez. czikkében a második helyen 
említett alak helyességét vitatja s kimutatja, hogy itt a fiotpa szóval 
való összetétel forog fenn. — BRUGMANN az ávö-pwviog szó etymolo-
giáját fejtegeti; ez, szerinte, összetétel, melynek első része az ávrjp 
(ez a föltevés eddig is a legelterjedtebb volt), második része azonban 
nem az w</> szó (így magyarázták POTT, CURTIUS és mások, szerin'ük 
tehát az összetétel értelme ,Mannsgesicht, Mannsbild' volt), hanem az 
idg. sequ- gyökér egy alakja; e gyökérből valók a gör. ÍUÍTTÍO, ia-ars, 
lat. imequis, inseque, signum, gót. sai/uvan, ófn. sagén stb. alakok is. 
Az á^d-pwTioq összetétel értelme ekkép BRUGMANN szerint is ,Manns-
gesicht habend' vagy ,Manneserscheinung, Mannesaussehen habend'. — 
HEINSIUS azt a föltevését bizonyítgatja, hogy az idg. tautosyllabikus 
skh a görögben mint ax (pl. axaipj, axía, oxözog,), a heterosyllabikus 
skh mint ay jelenik meg (pl. iayápa, Ttáoyoj). — MELTZER Vermeint-
liche Perfektivienmg dureh prápositionale Zasammensefzung im Grie-
chischen ez. dolgozatában mindenekelőtt az actiók tanának néhány 
általános kérdését, főleg a terminológiára vonatkozókat, igyekszik tisz
tázni, azután — főkép PURDIE E. fejtegetéseiből (Idg. Forsch. IX) 
indulva ki s ezeket helyesbítve — arra az eredményre jut, «dass die 
Práfkrierung die Aktion durchaus unverándert lásst, innerhalb der-
selben jedoch gewisse Schattierungen bewiiken kann, im Prásens 
besonders die finitive, im Aorist die ausgeprágt resultative» s ebben 
nagyjában megegyezik azzal, a mit már MIKLOSICH is ekkép fejezett k i : 
«Práíixe habén im Griechischen auf die Zeitart der Verba keinenEinfluss». 
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Latin nyelvtani kérdésről szól KOPACZ IVÁN czikke: Die lateini-
schen Infinitive auf -ier. Szerinte a legier(e)-íé\e régies inf. praes. 
pass. alakok eredetileg összetételek, első részük a légi- infinitivns (azaz 
eredetileg dativus vagy locativus), másik *ere, régibb *ese, a segí őige 
infinitivusa; a legier(e) alak jelentése először ,zur Lesung sein' vagy 
,in Lesung sein', azután ,gelesen werden'. — BEUGMANN a vicissim és 
vicissatim adverbiumok etymologiájáról értekezik: névszói összetéte
leket lát bennök, első részük (vici-) a vic névszótő mellékalakja vagy 
talán locativusa, a -ssi- és -sso ban pedig a dö- ,dare' gyökérből képezett 
*dti-s főnév rejük (mint az ói. deuá-tta-s ,istenadta'-féle összetételek
ben); a vicissi- alapjelentése e szerint: ,das in Wechsel Bringen oder 
Setzen', a vicisso-é: án Wechsel gebracht, gesetzt'. — Egy másik 
czikkóben BRUGMANN újabb okokkal támogatja azt a nézetét, hogy a 
lat. alienus régibb *alieinos vagy -ümws-ból való, a laniena-íéle alakok 
pedig -einá vagy -oina ^égű alakokból keletkeztek. — Ugyanő a lat. 
diiierare, periemre, peiieráre és eierdre igékben az idg. jes- gyökérből 
való alakokat' lá t : e gyökér jelentése ,heiss sein, sich erhitzen, köchen, 
(v. ö. ói. yásyati, gör. Céa), ném. gáren), a latin -ieráre alaknak átvitt 
értelmű jelentést lehet tulajdonítani: ,heisse Anstrengung machen, 
sich ins Zeug le^en'; e jelentést külömbözőkép módosították az ige 
elé járuló de, per és ex praepositiók. Ugyané gyökérből származtatja 
az aerumna (régibb *ad-jerumna) szót is. — SONNENBURG a calefacio 
és calebam alakokról szól, STOWASSER és SKUTSCH ama nézetéből indulva 
ki, hogy a calens participium rejük bennök; általában véve valószínű
nek mondja a magyarázatot, de kiemeli nehézségeit is. — BUCK oszk 
feliratokhoz ád kritikai magyarázatokat. 

A kelta nyelvészet körébe tartozik WHITLEY SXOKES czikke, mely
ben ír etymologiákat fejteget, a germán nyelvészet körébe WALI> dol
gozata, melyben a germán ai diphthongusnak a fríz nyelvben való 
fejlődését tárgyalja. 

PETZ GEDEON. 

A l i a n g t ö r v é n y e k k é r d é s e . 

E. WECHSSLER: Giebt es Lautgesetze? (Sonderabdruck aus: Forschungen 
zur roinanischen Philologie. Festgabe fiir Hermann Suchier.) Halle a. S. 
Max Niemeyer. 1900. 

A most letűnt század utolsó tizedeiben szokatlanul élénk és heves 
harcz dúlt a nyelvészek közöt\ Arról volt szó. hogy minden nyelv tör
téneti fejlődését h a n g t ö r v é n y e k szabályozzák, melyeknek hatását 
csakis más törvények szüntethetik meg, vagyis egy kissé túlzott kife: 
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jezést használva: a hangtörvények kivételnélküliek. Ezt az elvet védték 
és támadták, egész kis irodalma keletkezett a kérdésnek, a minek az 
volt az üdvös eredménye, hogy a vitatkozók minden oldaláról meg
világították a nyelv életét és fejlődését, kutatták azokat az erőket, 
melyeknek hatása a nyelv életében nyilatkozik, s ma jobban ismerjük 
a nyelvek fejlődését, mint a vita megindulása előtt. A harcz elmúlt, 
s most WECHSSLER azt az érdekes feladatot tűzte maga elé, hogy átte
kintse a kérdés egész történetét s azután újra szemügyre vegye a hang-
változások kérdését a nyelvtudomány mai álláspontjából. Ezt az álta
lános fejtegetést egy külön czéllal is összeköti, ugyanis egy speciális 
kérdés alapján akarja a nyelvfejlődés törvényeit vizsgálni. E külön 
kérdés a román nyelvek alakulása. «Aus welchen Ur.-achen und in 
welcher Weise habén die Bewohner des Impérium Eomanum den 
Lautbestand des ihnen von den römisch-italischen Kolonisten über-
lieferten Latéin in R?ium und Zeit derart abweichend reproduziert, 
dass sich daraus als schliessliches Bestütat der Lautbestand der heu-
tigen romanischen Sprachen ergab ?» 2. 1. 

WECHSSLER könyve A. és 5. §-ában szól a kérdés történetéről, 
miután előbb tájékoztatta az olvasót a nyelvfejlődés mai psychologiai 
felfogásáról. Azonban ez ismertetés keretében alkalmasabbnak tartom, 
hogy előbb a kérdés történetét vázoljam WECHSSLER előadása alapján, 
s azután térjek át az ő felfogásának ismertetésére és bírálatára. 

A modern nyelvtudomány megalapítója HUMBOLDT V. már azon 
az állásponton volt, hogy a nyelv nem ipyov, hanem isépfeta, tehát 
a beszélő embertől elválasztva nem is vizsgálható ; az emberi nyelvet 
szervezetnek (Organismus) tekintette, melyet a maga egészében kell 
vizsgálni. («Jede Mundart . . . ist ein organisches Wesen, und man 
muss sie als solches behandeln.») Ez elv vezette HUMBOLDT-OÍ arra a 
meggyőződésre, hogy törvényszerűséget kell keresni a nyelv fejlődésé
ben, ezért gyakran szól munkáibau a nyelv törvényeiről (Gesetze der 
Sprache), néha a jóhangzás törvényeit is említi (Wohllautsgesetze), 
sőt az ő munkáiban találkozunk már fonetikai törvények (phonetische 
Gesetze) említésével is. E kor felfogásában a jóhangzás törvényei irá
nyítják a nyelv fejlődését s a szavak alakjának változását a jóhangzás 
törvényeivel igyekeznek magyarázni; e mellett mindig keresik a tör
vényszerűséget s HUMBOLDT legnagyobb tanítványa és baráija, BOPP 
használja először a L a u t g e s e t z szót, s ugyanő szól már az analógia 
működéséről is.*) 

*) A Lautgesetz szó WECHSSLER szerint a nyelvtudományi irodalom
ban legelőször Bopp-nak 1824 márcz. 18-án tartott akadémiai előadásában 
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A törvényszerűség kutatása vezette az őt követő tudósokat is, 
PoTT-ot, CuBTius-t és ScHLEicHER-t. CUBTIUS tovább fejti HUMBOLDT fel
fogását, a ki minden nyelv életében két korszakot Ját: P e r i o d e d e r 
O r g a n i s a t i o n u n d P e r i o d e d e r A u s b i l d u n g . CUBTIUS e 
második korszakot mint a nyelv bomlását és szótmá.llását fogta föl: 
«Die Grundrichtung der Lautveránderung ist die der Vemvitterung*. 
(Grundzüge der E ymolgie, 4-90.) Azonban a nyelvnek e szétmállasát 
is természeti törvények irányítják, tehát a nyelvtudósnak kutatásában 
mindig szem előtt kell tartania a hangi örvényeket és az analógiát. 
Ez elvek továbbfejlesztése alapján jutott SCHLEICHEB ahhoz a felfogás
hoz, hogy a nyelvtudomány a természettudományok közé tartozik. 0 is 
két korszakot látott a nyelvek történetében: a történet előtti kort vagyis a 
fejlődés korszakát, s a történeti kort, vagyis a szétbomlás korát. Szerinte 
közös törvények irányítják minden nyelv fejlődését s ő e törvényeket 
természeti törvényeknek ( N a t u r g e s e t z e) nevezte, 8 az indogermán 
nyelvtudomány főczéljául az indogermán ősnyelv rekonstruálását tűzte ki. 

A nyelv életének és a nyolvtudomány feladatának felfogásában 
nagy változás történt a múlt évszázad hatvanas ós hetvenes éveiben, 
midőn mindinkább belátták, hogy a nyelv nem önmagában, külön ól, 
hanem csakis a beszélő egyénben, tehát tulajdonkép a beszélő egyé
neket kell vizsgálni. Másrészt el kellett ejteni a nyelv fejlődésének két 
korszakát, s belátták, hogy a nyelvtudományt nem lehet a természet
tudományok közé sorozni. A nyelvtudományi vizsgálat tárgya az é 1 ő 
n y e l v lett, tehát a kutató figyelmének első sorban a nyelvjárások 
felé kellett fordulnia. A nyelvtudomány módszerének átalakulásával 
együtt járt a fonetikának mint külön tudománynak fejlődése. Vizsgálni 
kellett a beszélő szervek működését, hogy meg lehessen magyarázni a 
hangoknak s általuk a nyelvnek változását. Ily módon mind fontosabbá 
váltak a hangtörvények, s a kutatás arra az eredményre jutott, hogy 
minden fonetikai változásnak oka van, s a nyelvtörténetnek ez okokat 
kell kutatnia; s hogy minden hangváltozást vagy hangtörvénynyel, 
vagy az analógia hatásával kell magyarázni. SCHEBEB V. mondotta ki 
először határozott szabályként: «Die Yeránderung der Laute, die wir 
in beglaubigter Sprachgeschichte beobachten können, vollzieht sich 
nach festen Gesetzen, welche keine andere als wiederum gesetzmássige 
Störung erfahren». Ez elv mellett szállottak síkra LESEIÉN és OSTHOPF; 
némileg más formában mondotta ki PAUL : «Das Lautgesetz sagt nicht 
an, was unter gewissen allgemeinen Bedingungen immer wieder ein-

fordul elő. (Vergl. Zergliederung des Sanskrits und der mit ihm verwand-
ten Sprachen. II. 195. 1825.) 
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treten muss, sondern es konstatiert nnr die Gleichmássigkeit inner-
halb einer Gruppé bestimmter historischer Erscheinungen». PAUL egy
úttal szűkebbre vonta a hangtörvények működésének körét, a mennyi
ben szerinte a hangtörvények szabályszerűségéről csakis egy-egy nyelv
járás körén belül lehet szó. Végül BRUGMANN pontokba foglalta, hogy 
hogyan kell a hangtörvények szabályszerűségét érteni s a kutatásban 
alkalmazni. (Zum heutigen Stand der Sprachwissenschaft. 1885. 53. s 
köv. 1.) A hangtörvények ellen első sorban CUETIUS és SCHUCHARDT 
szállottak síkra, s a nyelvészeknek egész sora csatlakozott hozzájuk. 
E vita részleteire ez ismertetés keretében nem terjeszkedhetünk ki, 
csak arra kell még utalnunk, hogy a hangtörvények érvényességét 
vizsgálva, a kutatók mind mélyebben hatoltak be a nyelvfejlődés álta
lános feltételeinek vizsgálatába. WUNDT a psychologiai vizsgálódás körébe 
vonta a nyelvet s kijelölte az emberi beszéd helvét a kifejező mozdu
latok (Ausdrucksbewegungen) körében.*) Beszédünk psychophysikai 
működés. Tehát a nyelvek változásában első sorban a lelki élet tör
vényeinek hatását kell kutatnunk. 

W. bevezetésül arról is szól, hogy hogyan kell felfognunk a 
beszéd hangalaki változásait. Mi tulajdonkép nem mondatokban (Satz), 
hanem mondásokban (Ausserung) beszélünk; e mondásokból vonjuk 
el a kisebb grammatikai egységeket, a sza\akat és hangokat. «Was 
wir sprechen — írja W. (21. 1.) — sind Áusserungen, aoer womit wir 
sprechen, d. h. unser Sprachmaterial, sind Worte.» A hangtani vál
tozások megértésére fontos az is, vájjon a nyelv fejlődésében csak az. 
egyes hangok vagy pedig az egész szavak változnak-e. W. erre a kér
désre így felel: «Verándort wird von der Sprachgemeinschaft das Wort, 
substituiert der Laut». (27. 1.) 

Ez előzetes tájékoztató fejtegetések után tulajdonképpeni tárgyra 
tér át W. s keresi, mily általános feltételektől függ a nyelvek fone
tikai változása. Sorra veszi és bírálgatja az eddigi felfogásokat, vájjon 
megmagyarázza-e a nyelvek változását az éghajlat, a beszélő szervek 
változása, vagy talán az a kiejtésbeli külömbség, a mi az együtt élő 
beszélők nyelvhasználatában mindig van, vagy pedig az a körülmény, 
hogy új nemzedék tanulja meg elődeinek nyelvét. Magyarázták még 
a nyelv fejlődését a beszélő egyén kényelméből, MISTELI pedig a nemzet 
történeti viszontagságaival hozza kapcsolatba a nyelv fejlődését. Végig 
tekintve és bírálva e külömböző felfogásokat, arra az eredményre ju t 
W., hogy a fonetikai változásokat egy-egy általános okkal magyarázni 

*) Ezt részletesen tárgyalja WUNDT a Völkerpsychologie ez. munká
jában, melyet W. még nem használhatott. 
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nem lehet. («Allgemeine Ursachen phonetischer Yeránderungen giebt 
es nicht.») Azonban elmulasztotta hozzátenni, hogy mindamellett ez 
okok mindegyike megmagyarázhat bizonyos hangtani változásokat, s 
az egyes nyelvek fejlődésében majd az egyik, majd a másik ok hatását 
látjuk, s a nyelv egész változása e különböző okok együttes hatásának 
eredménye. Tehát a nyelvek történeti fejlődését vizsgálva nem szabad 
egységes okot keresnünk, hanem minden egyes változásnak, átalakulás
nak a maga külön okát kell kutatnunk. 

A hangtörvények érvényességót W. most már nem általánosság
ban vizsgálja, hanem 12 kategóriába csoportosítva a fonetikai válto
zásokat, mindegyiknél külön-külön felveti a kérdést, vájjon az illető 
változás egyéni vagy általános termószetű-e (individuell oder generell) 
8 vájjon hatásában kivételnólküli-e. E kérdés első részét úgy kell 
értenünk, hogy a változás egyesek beszédében indul-e meg s terjed 
azután el egy bizonyos nyelvközösségben, vagy pedig egyszerre megy 
végbe egy egész nyelvterületen. 

Az első ok a nyelv változására a beszélő szervek alaphelyzetének 
(Artiknlationsbasis) változása. Ezt a szakaszt fejtegeti W. legbővebben 
B ezt haszná'ja fel a román nyelvek alakulásának magyarázására. Akkor 
változik meg ugyanis lényegesen az «Artikulationsbasis», ha külömböző 
népfajok olvadnak egymásba. Eredménykép azt állapítja meg, hogy az 
ilyenfajta hangváltozások nem lehetnek egyéniek, s mindenesetre kivétel
nélküliek. — A második ok, mely a hangok változására hatással van, 
a beszéd tagoltsága. W. az A c c e n t néven foglalja össze az élo beszéd 
kiejtésének mindama sajátosságát, a mi nem tartozik az egyes hangok 
képzéséhez ; vagyis a hangsúly, még pedig a hang magassága és erős
sége szerint, az egyes hangok időtartama, sorrendje s a szótag alakja. 
W. a beszéd tagoltságától függő változásokat vizsgálva, itt is arra az. 
eredményre jut, hogy az ilyen hangváltozásnak szintén általánosnak 
és kivételnélkülinek kell lennie. 

A hangváltozásoknak ezután tárgyalt nyolcz kategóriája a követ
kező: 1. Szomszédos hangok hasonulása (assimilatio). 2. Az egymás 
mellett álló szótagok magánhangzóinak hatása egymásra (Umlaut és 
Brechung), s ide tartozik, a miről W. ngyan nem szól, a magánhangzó-
illeszkedés. 3. Magánhangzók közbeszúrása (epenthese). 4. Mássalhang
zók hely változása ímetathese). 5. Új szótagok közbeiktatása (Spross-
silben). 6. Dissimilatio. 7. Egymástól távol álló hangok hasonulása 
(Fernassimilatiou). 8. Fonetikái változások a szó jelentése alapján: 
analógia és contaminaüo. így csoportonként tárgyalva a hangváltozá
sokat "W. minden egyes esetben külön felveti a kérdést, vájjon lehet
séges-e, hogy egyéni természetűek, s vájjon szólhatunk-e e változások 



476 BALASSA JÓZSEF. 

körében hangtörvényekről. Az első kérdésre egyforma feleletet ad, a 
mennyiben lehetetlennek tartja, hogy az ilyenfajta hangváltozás az 
egyénből induljon ki s úgy terjedjen el. Ebben az eredményben W. 
"vizsgálódásának nagy hibáját lálom. Eleve elveti azt a gondolatot is, 
hogv hangváltozás az egyén ajkán induljon meg, pedig ha igaz az, a 
miből ő maga is kutatása elején kiindul, hogy a nyelv csak az egyén
ben él, a nyelv minden változása is csak az egyénben kezdődhetik. 
Mindaz a körülmény, a mi egy nyelv fejlődését változtatja, az egyénre 
hat, s a beszélő egyén has?nálatát módosítja. A nyelvbotlások, melyek
ről MEKINGEE és MÉTER könyve szól (Versprechen und Verlesen. V. ö. 
líyK. 26 : 364), igen tanulságosak; éppoly érdekesek a gyermeknyelv 
sajátosságai is. Ezekben kell látnunk a hangváltozások első, ingadozó 
lépéseit. Az igaz, hegy nem lesz minden nyelvbotlásból hangváltozás, 
s a gyermeknyelv sajátosságainak legnagyobb része elvész, elsimul, de 
idők folyamán s új nemzedékek ajkán a csekély eltérésekből a nyelv 
lassú változása fejlődik ki. A beszélők ezer meg ezer nyelvbotlásából 
csak az marad meg, a mi támogatásra talál az egy nyelvet beszélők 
körében, s az egyéni sajátságból akkor lesz általános hangváltozás, ha 
többen is elkövetik, s a beszélők egy bizonyos közössége szándék és 
tudatosság nélkül elfogadja. 

A második kérdésre, vájjon törvényszerűek, kivételnélküliek-e 
ezek a változások, nem egyforma a felelet. Az assimilatio, valamint 
az umlaut és a brechung jelenségeiben hangtörvények működését látja 
W., melyek kivételnélküliek. Azonban a magánhangzók közbeszúrása 
nem általános hatás eredménye, hanem gyakran csak egyes szavakra 
vagy nyelvtani alakokra terjed ki ; a metathesis jelenségei körében 
nem lehet szó hangtörvényekről, ezek is lehetnek kivételnólküliek, de 
nem kell, hogy azok legyenek. Ugyanez áll a közbetoldott szótagokról 
is. A dissimilatio jelenségei körében legfeljebb szabályosságról lehet 
szólani, de semmi esetre sem hangtörvényekről; az egymástól távol 
álló hangok assimilatiójában még kevesebb a szabályszerűség. Az ana
lógia hatása némileg szabályszerű, azonban a contaminatio jelensége 
mindig csak egyes esetekben nyilvánul. 

WECHSSLEE végül még azt a két dolgot tárgyalja, hogy az iro
dalmi nyelvek (kultursprache) s az egyes oglalkozáskörök nyelvének 
(privatsprache) keletkezése hogyan hat a nyelv fejlődésére. I t t arra az 
eredményre jut, hogy az irodalmi nyelv s bizonyosan az egyes körök 
melyének fejlődése is az egyénből indul ki. («Bei der Kultursprache 
ist der Ausgangspunkt der Verbreitung ein individueller».) A hang
változások kivételnélküliségéről vagy szabályszerűségéről pedig az ilyen 
fajta hangváltozásoknál szó sem lehet. Miután még röviden érinti azt 
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a kérdést is, hogy vannak-e nyelvjárások, az utolsó szakaszban össze
foglalja tárgyalásának eredményét. A legfontosabb hangváltozások köré
ben hangtörvényeket állapít meg, azonban kiemeli, hogy ezek csak 
psychologiai törvények: «Die Lautgesetze können nur psychologische 
Gesetze sein, und es muss unsere Aufgtbe sein, den zunáchst em-
pirisch festgestellten Gesetzen dnrch Erkenuung der Ursach^n kansale 
Gesetze zu substituieren». Tehát továbbra is használhatónak tartja a 
L a u t g e s e t z műs/ót. 

"W. könyve érdekesen tárgyalja a hangváltozások kérdését, s ha 
egyes részleteiben homály marad a kérdés fölött, ennek oka főleg az, 
hogy szétszedi a nyelv hangalaki változásait az ő kategóriái szerint s 
nem veszi figyelembe, hogy a nyelvek életében sohasem működik egy-
egy külön ok, hanem az okok egész sokasága, melyek a megkezdődött 
hangváltozást majd megakasztják, majd módosítják, majd egészen 
új útra terel k. Ha használjuk is a hangtörvény (Lautgesetz) szót, 
sohasem szabad felednünk PAUL figyelmeztetését, hogy ez sohasem 
parancsoló törvény, sohasem mondja meg, minek kell történnie, hanem 
csak a megfigyelt jelenségekből elvont szabály, mely megmondja, hogy 
mi történt a nyelvnek egy bizonyos korszakában. 8 a ki a nyelv tör
téneti fejlődését vizsgálja, azt sem szabad szem elől tévesztenie, hogy 
egyszerre, egymás mellett változik a nyelv alakja, szerkezete, a szók 
jelentése s e változások kölcsönösen hatnak egymásra s hogy mind e 
változásoknak s a nyelv egész fejlődésének megértésében a lelki élet 
törvényeit kell keresnünk. 

BALASSA JÓZSEF, 

Nyelvtörténet és nyelvpsycholojria. 

WILHELM WUNDT : Sprachyeschichte und Sprachpti/ckologie. Mit Bücksicht 
auf B. Delbrücks «Grundfrageti der Sprachforscliuag». Leipzig, Engel-
mann, 1901. n. 8-r. 110. 1. LUDWTÖ SÜTTBRLIN: Das Wesen d?r sprach-
lichen Gebüde. Kritische Bemerkungen zu Wilhelm Wundts Sprach-
psychologie. Heidelberg, 1902, Carl Winter's Universitátsbuchhandlung ; 
k. 8-r. VII. 192. 1. 

A mint előrelátható volt, WUNDT néppsychologiája első részének, a 
n y e l v r ő l szólónak két nagy kötete egész kis irodalmat teremtett, s 
PAUL H. alapvonalai óta nem igen jelent meg a nyelvtudomány terén 
munka, mely ilyen termékenyítő hatással lett volna a benne tárgyalt kér
dések sokoldalú megvitatására és e viták során az eszmék tisztázására. 
WUNDT művének azon rövid ismertetése kapcsán, melylyel e folyóirat 
tavalyi kötetében (349—357.1.) a lipcsei psychologusnak főkép a n y e l v 
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e r e d e t é r ő l szóló nézeteire hivtam fel a figyelmet, ezúttal csak egészen 
röviden kívánok e nagy mű két újabb kommentálására utalni. Az egyikben 
maga a több oldalról nem épen megtámadott, de megvilágított mű szer
zője fejti ki az ellenészrevételekre, különösen DELBRÜCK beható birálatára 
a saját, újabb érvekkel támogatott álláspontját. A másikban pedig ismét 
nyelvtudós körökből hallunk sok dicséretet s néhány részletkérdésre nézve 
egy-egy kis helyreigazítást. SÜTTERLIN könyve nyomról-nyomra kíséri a 
Wundtét s annak fejezetczímeihez fűzi a maga glosszáit. WUNDT pedig 
DELBRÜCK eszmemenetét követve teszi meg, — de minthogy ez is csak az 
ő könyve során halad, körülbelül ugyanazon rendben vonultatja fel ellen
észrevételeit. Jó alkalmul szolgál e válaszadás WüNDTnak egyúttal arra, 
hogy kivált műve I. kötetében kissé fogyatékos nyelvi anyagának 
egyik-másik téves és méltán meg is rótt részletét maga is helyreigazítsa; 
de másrészt arra is, hogy némely kétségbe vont tételét csak annál elszán- • 
tabban és újabb szempontok kiemelésével védelmezze meg. SÜTTERLIN 
meg élve az alkalommal, egyben egy korábbi könyvének (Die deuUche 
Sprache der Gegenwart) némely azóta tovább fejlesztett tanítását módo
sítja, vagy világítja meg újabb oldalról. E rövid ismertetés keretében csak 
"WUNDT válaszának legérdekesebb fejezeteire terjeszkedünk ki, SÜTTERLIN 
megjegyzései közül csak néhányra térve ki ott, a hol éppen szükségesnek 
látjuk, az ellentétes álláspontok jelzése czéljából. 

Határozottan tiltakozik WUNDT legelőször is ÜELBRÜCKnek azon fel
fogása ellen, a melynek értelmében a nyelvbúvárra nézve teljesen közöm
bös, hogy miféle psychologiai rendszer alapján áll a nyelvi jelenségek 
vizsgálatánál; a fő az, hogy tisztában legyen azok történeti fejlődésével. 
WUNDT szerint ez épp oly helytelen állítás, mint a minő az lenne, hogy 
valamely nyelvi jelenség lélektani magyarázatára nézve teljesen közöm
bös és mindegy, hogy az illető jelenség miféle történeti folyamat ered
ménye ; elég ha a feltételezett módon csakugyan létrejöhetett. A mint 
csupán egy történeti igazság a lehetséges valamely ténykérdésben, épp 
úgy csak e g y lehet a psychologiai igazság is ugyanarra nézve, s kétféle 
lélektani magyarázata ugyanannak a jelenségnek lehet mind a kettő 
hamis, de helyes és igy az igazi csak az e g y i k lehet a kettő közül. Ha 
pedig valamely jelenség magyarázatának az a czója, hogy azt h e l y e s e n , 
nem pedig akármily tetszőleges módon értelmezze, akkor természetes, 
hogy több lehetséges magyarázat közül csak az felel meg e czélnak és így 
csakis az lesz a h a s z n á l h a t ó , a melyik a helyes értelmezést adja. Ez
zel W. korántsem akarja a maga magyarázata számába a csalhatatlanság 
prsedicatumát követelni, s lehetséges, hogy ez nem is kifogástalan min
den esetben ; de abban kétségtelenül igaza van, mikor D. kissé pongyola 
felfogása ellenében az alapelvek szigorúbb fogalmazását sürgeti. 
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Erősebben kidomborítja D. ellenében W. újabb irata azt a kölcsö
nös viszonyt is, a melynek n y e l v p s y c h o l o g i a és n y e l v t ö r t é n e t 
között szerinte lennie kell. E kétoldalú viszonynak, úgymond (9. 1.), az 
az oldala a fontosabb, a mely a nyelv életének megfigyeléséből kiindulva, 
a psychologia javára törekszik lefoglalni a megállapított tényeket, — nem 
pedig az, a mely a psychologia felől jövet, ennek más téren elért ered-
ménveit próbálja értékesíteni a nyelv jelenségeinek magyarázatában. 
W. a nyelvtudomány egy oly jeles képviselőjének, a minő DELBRÜCK, ez 
alapvető kérdésekben az övétől annyira eltérő felfogását úgy magyarázza, 
hogy a nyelvtudomány, bármennyire felszabadult is már az utóbbi évszá
zad alatt az utilitarius szempont nyűge alól, — a mióta t. i. t ö r t é n e l 
m i v é lett a hajdani n o r m a t í v grammatika helyett, — azérfc némileg 
még ma is hajlandó a hasznossági elv megszokott jármába visszatérni, 
mikor olyan tanítások elbírálásáról van szó, a melyek fenntartása mellett, 
a jobb belátás ellenére csak az ú. n. c z ó l s z e r t í s é g (pl. didaktikus és 
más kényelmi tekintet) szól. Mennyire igaza van ebben WuNDxnak, azt 
világosan láttuk a közelmúlt két évtized folyamán, az ú. n. h a n g tö r 
v é n y e k körül támadt nagy vitában,*) melynek során az egyik fél (a ki
vétel nélküli érvényű hangtörvények védelmére) szintén a czélszerűségi 
szempont sánczai mögé hiizódott. W. bízvást remólli, hogy minél jobban 
tért foglal a nyelvtudományban a jelenleg már csakugyan örvendetesen 
tapasztalható irányzat, a mely a nyelv történetét mindinkább annak igazi 
belső élete vizsgálatává igyekszik mélyíteni, a nyelv puszta külső histó
riája helyében : annál inkább háttérbe szorul a psychologiának is az a 
csupán utilitarius szempontú értékesítése a nyelvi jelenségek terén, a 
melytől még a DELBRÜCK-féle felfogás sem tud egészen szabadulni. Ter
mészetes aztán, hogy mihelyt ennél magasabb szempontból fogunk azon 
eredmények elbírálásába, a melyek lélektani oldalról a nyelvtörténet 
javára értékesíthetők, akkor minrljárt nem lesz közömbös előttünk, hogy 
miféle psychologiai rendszerből kiindulva nézzük a nyelvi jelenségeket; 
s viszont ezek sem lesznek tetszőlegesen bárminő lélektani felfogás kere
tébe illeszthetők, hanem csakis olyan psychologiai előfeltevésekkel egyez
tethetők össze, a melyek a nyelvtörténeti tények oksági kapcsolatába tisz
tább világosságot vetnek s e kapcsolat teljesebb felderítését segítik elő. 

Második fejezetében a W.-fóle válaszirat DELBRÜCK könyvének leg
inkább azt a részét tárgyalja, a mely a W. felhasználta n y e l v i a n y a g 
minősége és értékesítése ellen emelt kifogásokat. W. nagy művének e 
folyóiratban megjelent rövid ismertetése során (XXXI. 356. 1.) magunk 

* L. SCHUCHARDT, Über die Lautgesetze. Gegen die Junggrammati-
ker. Berlin, Oppenbeim, 1885. 
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is szóvá tettük a psychophysiologia jeles mesterének e gyengéjét, a mely 
legalább részben — mint SÜTTERLIN i. h. 9. s k. 11. nagyon helyesen 
mondja, — nála is ugyanabból a forrásból fakad, a honnan DELBRücKnól 
az a kívánság, hogy a nyelvi jelenségek szűkebb, de világo-abban átte
kinthető körében maradjon a vizsgálódás. A külömbség a kettő között 
csak az, hogy D., ha be nem vallottan is. de kétségtelenül tudatosan 
abból az okból szab magának ilyen szűk korlátok it, mert indogerma
nista, és így csakis e nyelvterületen érzi magát eléggé otthonosan és biz
tosnak, más mint ilyen térre pedig éppen tudományos lelkiismeretesség
ből nem szívesen merészkedik. W. ellenben, mikor az inductio teljesebbé 
tétele kedveért e koczkázatos lépést megteszi, elméletileg csak helyesel
hető szempontnak tesz eleget, de a gyakorlatban éppen az >n okból követ 
el némely súlyosabb következtetési hibát, a mely oknak DELBRÜcimél jól 
látja az egyoldalúságra vezető bibéjét. Csakhogy a saját következtetései
nek hibái alatt már nem ve^zi észre ugyanezen oknak lappangó műkö
dését, ennélfogva pedig magukat a hibákat is hajlandó félreismerni. Ez. 
az ok, mint SÜTTERLIN (i. h. 9. 1.) nagyon jól mondja, mind a kettőnél az, 
hogy a classica philologia iskolájából kerültek ki s ott megszokták a nyel
veket írott, papirosba temetett alakjukban látni, nem pedig «a l s e i n e 
g r o s z e e i n h e i t l i c h e L a u t m a s s e m i t b e s t i m m t e m K l a n g 
u n d b e s t í m m t e r B e t o n ú n g , d i e i n e i n e r h e r g e b r a c h t e u 
G e s c h w i n d i g k e i t d a h i n f l i e s z t » . Ennek a sok nyelvtudóssal kö
zös hibának tulajdonítja S. azt is, hogy W. nincs elég tekintettel egyes-
nyelvi jelenségek történelmi fejlődésére. Másik oka téves következteté
seinek az, hogy példáit nem válogatja meg mindig elég gondosan és 
forrásaival szemben nem él mindig a kellő kritikai óvatossággal. (Hisz. 
láttuk múltkori ismertetésünkben, hogy néha még sajtóhibákból is követ
keztet, a mi oly nyelvekkel szemben, a melyeket csak papirosról ismer 
az ember, nem is igen kerülhető el. Nálunk is akad rá elég példa.) A har
madik baj az, hogy W. néha nagyon is kizsákmányolja (a mint SÜTTERLIN 
mondja: k i p r é s e l i ) az anyagát s a jelenségek egy-egy sajátszerű cso
portjából nagyon könnyen hajlandó valamely nyelvcsalád, sőt olykor az 
egész emberiség egyik-másik lelki készségére és hajlamára követke'ztetnL 
Ez is abból magyarázható, hogy W. minden igyekezete mellett is sokkal 
inkább psychologus mint történész, ós hogy az idegen sajátszerű gondol
kodási formákat is a magáéi szerint ítéli meg. Ebből következőleg, bár
mennyire látja is az indogermanista D. egyoldalúságát, attól sokszor 
maga sem tud szabadulni, és ő is ott jár legközelebb a jelenségek helyes 
megítéléséhez, a hol a nyelvek történelmi búvárlata eddigelé a legjobb 
módszerrel és a legszilárdabb eredményekkel műveltetett: az indogermán 
nyelvek területén. 
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WUNDT iratának harmadik fejezete ÜELBEüCKnek a néma- vagy jel
beszéd ( G - e b e r d e n s p r a c h e ) gestusai felosztására tett észrevételeivel 
foglalkozik s azok ellenében a saját felosztását veszi védelmébe. Asy m b o-
l i k u s taglejtések külön csoportjának felvételét semmi áron sem akarja mel
lőzni, mert szerinte azok, — bár kétségtelen, hogy a m u t a t ó , u t á n z ó és 
e g y ü t t j e l z ő gestusokból fejlődtek s így ezek mellett csak másodlago
sak, — mégis olyan fejlődési fokot képviselnek a jelbeszód történetében, 
a mely számukra külön csoportba sorolást követel. Lényegesebbek ennél 
azok az eltérések, melyek a két tudósnak a jelbeszéd és a hangzó nyelv 
kölcsönös viszonyát illető felfogásában mutatkoznak. Ez eltérő felfogást 
W. újabb fejtegetései több oldalról igen tanulságos módon és kiválóan az 
ethnographust érdeklő fejtegetésekkel világítják meg. A nyelvészt azon
ban a kétféle gondolatközlési mód ezen egymást állandóan kiegészítő 
kölcsönhatásaiból legfölebb az érdekli, a mely némi világot vet a s y n -
t a x i s bonyolultabb lelki feltóteleire. Ezekhez SÜTTEELIN könyvében is 
kapunk néhány találó megjegyzést (14—19.1.). Igen behatóan foglalkozik 
a heidelbergi tanár könyvecskéje WuNDTnak a n y e l v h a n g o k r ó l szóló 
fejtegetéseivel, a melyekről az a véleménye, hogy az egész nagy munka 
legjobb és mégis egyúttal a legtöbb kifogásra rá szolgáló fejezete. E lát -
szólag önmagának ellenmondó Ítélettel S. azt érti, úgy látszik, hogy 
W. állításaiban ugyan igen sok az érdekes megfigyelésen alapuló s fölötte 
elmemozdító részlet, de még több talán, kivált a h a n g u t á n z á s jelen
ségét illetőleg, a meg nem álló magyarázat, a mely helyett a történelmi 
fejlődés szigorúbb számbavétele mást is ajánl, sőt olykor csakis mást 
mutat igazolhatónak. 

DELBEÜCK és PAUL ellenében újabban is fenntartja W. azt a néze
tét, a mely szerint a h a n g v á l t o z á s o k előidézésében koránt sincs olyan 
nagy része annak, hogy az egyéni szokás különféle okokból mind széle
sebb körben talál utánzókra; hanem inkább úgy áll a dolog, hogy csakis az 
olyan változások válnak mind általánosabbakká és hovatovább törvény-
szerűekké, a melyek fokozatos bekövetkezésére szélesebb rétegekben meg
vannak már a kellő psychologiai és physiologiai készségek ós hajlandósá
gok. Ezeket pedig a lakóhely, történelmi viszontagságok, faj- és ezzel 
együtt járó n y e l v k e v e r e d é s készítik és segítik elő. Az utóbbinak 
kiemelése W. egyik kiváló érdeme, bár sem DELBEÜCK, sem SÜTTEELIN 
nem igen látszanak e momentum erősebb hangsúlyozásának valami külö
nösebb fontosságot tulajdonítani. E helyett mind a ketten nem egy ala
pos ellenvetést tesznek W.-nak néha éppen nem szerencsés példáira, 
melyek olykor csakugyan olyanok, hogy az általánosságban helyes meg
figyelésre épített következtetést csak kompromittálni alkalmasak, a 
helyett, hogy megerősítenék. Természetes, hogy itt a részletkérdésekben 

Nyelvtudományi Közlemények XXXII. 3 1 
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sokkal tájékozottabb nyelvészek kétségtelenül nagy előnyben vannak a 
psyehologussal szemben, a ki, ha többnyire helyesen látja is a nyelvi 
jelenségek általános lelki okait, az egyes esetekben sokszor épp annak a 
tényezőnek tulajdonít (több együttműködő vagy csak lehetséges közül) 
nagyobb részt, a mely ebben az esetben csak másod- vagy harmadrendű, 
sőt olykor egyáltalában számba sem jő. 

Méltán megnyugtathatja WüNDTot DELBRücKnek az az ítélete, mely-
lyel munkájának a m o n d a t r ó l és annak tagolásáról szóló részét fo
gadta. Az, hogy a lényeges dolgokat illetőleg éppen a syntaxis kérdései
nek egyik legfinomabb elemzőjével ért egyet, kétségtelenül jó ajánlólevél 
W. fejtegetései számára. SÜTTERLIN is elismeri, hogy W.-nak a m o n d a t -
r ó l a d o t t m e g h a t á r o z á s a igen szerencsés, de azért ennek is kimu
tatja a fogyatékosságait. Helyesen jegyzi meg W. már DELBRücKnek 
ugyanilyenekre utaló kifogásaival szemben, hogy ha még tökéletesebb 
meghatározást erőszakolunk, ismét abba a már többször ismétlődött 
hibába esünk, hogy mikor minden lehetőséget számba véve akarjuk a 
mondat defínitióját megszerkeszteni, utoljára is olyan meghatározáshoz 
jutunk, a mely vagy többet, vagy kevesebbet foglal körébe a kellőnél. 

A m o n d a t o k o s z t á l y o z á s á t illetőleg már nagyobbak az 
eltérések, a melyek DELBRücKÖt és a vele e téren jórészt egyetértő SÜT-
TERLiNt WüNDTtól elválasztják. SÜTTERLIN (i. h. 151. 1.) régibb felosztásá
tól (Die deutsche Sprache der GegenwartJ eltérve ós most DELBRücKhöz 
csatlakozva ezt a felosztást javasolja: e g y t a g ú és k é t t a g ú mondat. 
Amaz magába foglalná az ilyen felkiáltó (érzelmi) mondatokat, mint : 
«milyen szép ház !» továbbá a felszólítókat s akár a puszta indulatszókat 
és egyéb értelmük szerint külön hangsúlyozott egyes szavakat is. A két-
tagúak ismét nyelvbeli alakjuk szerint e g y s z ó b ó l , vagy k é t és t ö b b 
s z ó b ó l állókra lennének felosztandók. A mondatot továbbá a fentiekből 
következőleg újabban nem tekinti többé a s z ó c s o p o r t egy nemének, 
hanem a h a n g , s zó és s z ó c s o p o r t mellérendeli negyedik coordi-
nata gyanánt. Amazok a beszédnek összefüggésükből kiszakított részei, 
emez pedig az a nyelvi egész , a mely az előbbi háromnak bármelyikéből 
is állhat. 

Nagyon érdekes végül WUNDT válaszának utolsó fejezete, melyben 
a n y e l v e r e d e t é r ő l kifejtett nézetét veszi védelmébe DELBRücKnek 
JESPBRSEN elméletéhez szító felfogásával szemben. Ez különösen a 
n y e l v és az é n e k egymás közti viszonyát s a r i t m u s keletkezését 
illetőleg tér el a W.-étől. Minthogy W. a JESPERSEN könyvével (Progress 
in language, 1894) csak nagy művének befejezése után ismerkedett meg, 
ez utóiratban bővebben foglalkozik annak érdekes, bár sok ellenmondást 
keltő elméletével. (L. különösen a ritmus eredetét illetőleg BÜCHER 
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Arbeit und Rhythmus czímtí jeles könyvét, a mely ugyan szintén kissé 
egyoldalún akarja a problémát megoldani, de igen jól kiegészíti aJESPER-
SEN és DELBEÜCK nagyon is kö l tő i felfogását.) A nyelvtörténet és nyelv-
psychologia kölcsönös viszonyának tisztázására igen sok becses adalékot 
tartalmazó e békés eszmecsere újabb szép bizonyítéka annak, hogy a hol 
mind a két részről az igazság őszinte-keresése a czél, a melyet a két, eset
leg egyes részletekben egymástól eltérő nézetű fél követ, ott a kiinduló
pontok külömbözösége, de a kutató műszerek egyenlő élessége mellett 
csak nyerbet az ügy, s a tanulságos vita után, mint a jelen példában lát
juk, egymás iránt teljes elismeréssel hagyják el a mórkőzők a küzdőteret. 

KATONA LAJOS. 

Kisebb közlések. 
A sámán csuvas neve. A csuvas jilmés (anatri), jómés,jómzé 

«varázsló, sámán, javas, tudós» szó eredetére nézve már ZOLOT-
NICZKIJ kifejezte ama véleményét (KopHeBoii qyBaniCKO-pyccKifl 
CjiOBapb: 163.), hogy annak alaprésze nem más, mint az altaji-
tatár kain «sámán» szó avval a k>j szókezdő-változással, melyet 
a csuvas jun, jon «vér» ( = köztör. kan), jur, jor «hó» ( = köztör. 
kar), jut-, jol- «elmaradni)) (== köztör. kai-) és jiú, jéiíé «hüvely» 
( = köztör. kin) szavakban is észlelünk, a végzet pedig a köztörök 
-ci, -$i foglalkozást jelentő képzőnek csuvas hangalakulata, úgy 
mint a űmérs «kovács» (ebből: t'ímér «vas»), kéd'űs «pásztor» 
(ebből: kédu «nyáj» s más hasonló szavakban. Ugyanezt a nézetet 
ismétli a NyK. utóbbi füzetében (1. fent 262. 1.) PAASONEN avval a 
megtoldással, hogy Skjomés «varázsló)) alaprésze külön is kimutat
ható a csuvasban, mégpedig a tőle először följegyzett aim-jum 
gyógyító varázsigék (im-jum hala- varázsolni))) kifejezésben, mely 
magyarázat helyessége esetén a csuvas jiim szó «varázsigét)) (im = 
köztör. ám, em «orvosság») ésjum-éé, júmézé(PAASONEN) tkp. «varázs-
igékkel foglalkozót)) jelentene. 

Nehézséget okoz e magyarázatban mindenelőtt az a körül
mény, hogy míg kani az altáji tatár nyelvjárásokban és az ujgur-
ban magát a «varázsló személyt, a sámánt)) jelenti, a megfelelő 
csuvas szó a «varázslatra» (altáji kamlik, kamélik), illetve a varázs
lat «eszközére», a «varázsigékre» vonatkoznék. Föltűnő továbbá, 
hogy a votják em-jum két külömböző nyelyjárásbeli forrásból iga
zolva határozottan «orvosság*) (jieKapcTBo) s nem «gyógyító varázs-

31* 
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igei) értelmű (1. Votják Szótáromban: 36.1.), a mint a tavdai vogul-
ban FTV. im-jom, ATV. jlm-jom szintén csak «orvosság)). Ez ada
tok ama föltevésre jogosítanak, hogy PAASONEN a esuvas im-jum 
szónak «gyógyító varázsigék» fordításához voltakép csak az im-jum 
kala- '= «im-ju7n-ot mondani, gyógyító czélból ráolvasni* kifejezés 
elemzésével jutott, hol azonban a névszó nem szükségkép «varázs
igének)) értendő, hanem érthető úgy mint a vele azonos votják ós 
vogul jőve vény szókban «orvosságnak» is, vagyis az egész kifejezés 
ekkópen : «gyógyító szert, orvosságot rámondani)). 

Tekintve, hogy a tavdai vogulban az «orvosság>>-nak egy 
másik kifejezése: térpum, melyben tér magában is «orvosság* s 
pum «fű», valamint hogy a köztörök ot «fü» szó az ujgurban, csa-
gatajban s ozmanliban magában is használatos «orvossági) érte
lemben (pl. ujgur mdni tuttu ol nap ayar jok odi «mich hat diese 
sache erfasst, dagegen gibt es keine arznei* ; pu ikká ami jok, 
tilamá odi «gegen diese krankheit gibt es keine heilmittel, fordere 
keine arznei» ; RADLOFP WTD. I : 1102.), azt vélem, hogy ez a 
csuvas im-jum mégsem lesz más, mint az im-zum (virjal im-zom) 
«füvekből készült orvosság* (jieiíapcTBO H3h Tpyxn; ZOLOTN.) 
nyelvjárási változata, a hol pedig az utótag kétségtelenül a csuvas 
éum, som ((gyom* (njieBejiw, TpaBa Bt XJTBŐ'E, Tpyxa* ZOLOTN.) = 
magy. gyom. Tudvalevő, hogy a csuvasban nem minden esetben 
változott el a j szókezdő s'-vó, sőt hogy egymás mellett használatos 
alakok: csuv. jen «oldal* ( = tatár jan) és -som : somén «mellett* 
( = tatár jan «oldal»); v. ö. csuvr. sin «ember», de cserem, jiíjg. 
S hogy így fogjuk föl az im-jum és im-zum alakok viszonyát, arra 
utal ASMAEIN közlése is (MaTepiajiH ^JIA HSCJIB^. qyBaiiicK. astiKa 
115.1.), ki ez összetétel utótagját eltérő a hangzóval jegyezvén 
(v. ö. a magy. gyom-nak diai. gyám változatát) az im-sam mellett is 
ír im-jam változatot «orvosság* (cpe^CTBO, jieKapcTBo) értelemmel. 
A csuvas júm<°s, jomzé «varázsló* szót ezek szerint nem vonhatjuk 
az im-jum «fű» jelentésű utórészéhez, hanem pusztán a kam ((va
rázsló* szóhoz, a midőn benne a képzőt fölös analógiái alakulat
nak vehetjük olyformán, mint a magy. bölcs-nek megfelelő mongol 
bügeci «varázsló, sámán* szóban, mely mellett a mongol büge == 
burjét b'ő, ujgur, csagataj bbgü alapszó maga is már «varázsló* ér
telmű (1. fent 298. 1.). MUNKÁCSI BEENÁT. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában mogjelenő 

FOLYÓT KATÓK: 
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. Tizenharmadik kötet. 1902. 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 osztályértekozletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbízható szakféríiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az ((Akadémiai Ertesitő»-t díjtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XI. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

Archaeologiai Értesítő. Uj folyam. XXII. köt. A M. Tud. 
Akadémia arcb. bizottságának és az orsz. régészeti s embertani társu
latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 

Czélja a hazai és külföldi archaeologiai és műtörténelmi mozzanatokat a 
közönséggel megismertetni, és kisebb archaeologiai s műtörténelmi csikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal ós számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 4-0 fill. 

A t l i e n a e u m . Pbilosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Vauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszem művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztéséi tűzi feladatául. Megjélea 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 Közlemények.Tizenkettedik évfolyam. 
Szerkeszti Szihhiy Áron, a bizottság előadója. 

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



M a t h e m a t i k a i ék T e r m é s z e t t u d o m á n y i Ér te s í tő . 
XX. líötet. A M. Tud. Akndémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti KŐIVCJ Cli/hlu osztályt;Iknr. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesítő* a M. Tud. Akadémia 
I I I . osztályáníik folyóirata, melvben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszt kö/zé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az létesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredményed 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 tudományom tartalmának megértéséré 
szükséges részleted? kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzeiben jelenik 
meg ; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczemb'T hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy e<íy 
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 . TTarminczkettedik kötet. 
A Mngynr Yndoináiryos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szimiíjci József. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adatai a magyarral hason alkotású altáji nyelveket behatóan tanulmányozni s 
tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra. hogy a magyar nyelv tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljana1.. Más, bár nem 

..hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harminez 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. Komároníy András. 

A folyóirat ez áj folyama a M, Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok nevezetes bazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
TövIrDfti.ii Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott 
meg a törtéuetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használatlanul 
heverlek a bizottság kézirat tárában. 

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

M e g r e n d e l h e t ő k 

aM.Tud. Akadémia könyvkiadó-hivatalában 
Budapesten, V. kerület, Akaclémia-utcza 2. szám. 
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