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Alaktani adalékok. 
(Második közlemény.) 

2. Az -n és a -nak, -nek személyrag eredete. 

A leszen, teszen, megyeti-íéle igék -n személyragjáról néhány 
évvel ezelőtt úgy vélekedtem, hogy az imperativusból analógia 
útján terjedt át a prsesensbe és a prEeteritumba (lön, tön, vön), 
úgyszintén — de általánosabban — a plur. -nak, -nek is. (Vö. M. 
Nyelvhasonlítás, első kiadás 94—95; Egyet. Phil. Közi. 24: 164— 
167 ; FÜF. 1 : 73—81). 

Magam is éreztem, hogy ez a magyarázat nem teljesen ki
elégítő, mert van egy bökkenője, s ezt MUNKÁCSI ki is emelte 
czikkecském ismertetésében (Ethnogr. 12 : 464). Ez a bökkenő a 
plur. -nak, -nek. Az imperativus egyesszámi 3. személye ugyanis 
elég gyakran fordul elő arra, hogy más alakokra hatással lehes
sen ; ellenben az imperativus többesszámi 3. személye sokkal rit
kább, semhogy oly általános hatást tulajdoníthatnánk neki, a mi
lyent én föltettem. Azért újra kezdtem a vizsgálódást és más ered
ményre jutottam, a melyet vázlatosan jeleztem a M. Nyelvhason
lítás második kiadásában (113—114). Ezt akarom most kissé rész
letesebben előadni. 

Előbb azonban egy régibb magyarázatról kell szólnom, a 
melyre fönnebb idézett magyar czikkecskémben (Phil. Közi. i. h.) 
és német átdolgozásában (FUF. i. h.) .nem terjeszkedtem ki, a 
miért nem is maradt el a szemrehányás. MUNKÁCSI ugyanis (Ethno-
graphia 12 : 465) azt mondja : 

« . . . Ezek után a 3. személyű -n és -nak, -nek alanyi ragok
nak magyarázatában mindenesetre megérdemli legalább a megemlítést 
BuDENznek ama nézete, hogy itt az -n ugyanaz a coafixum, melyet 
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a magyar m, -d, -mk birtokos- és alanyi személyragok (pl. házam, 
háza-d, HB. uro-mk; vagy-mok eredeti alakjában is föl kell vennünk 
(1. Összehas. Alaki 345., 331—2; SIMONYI: Tüzetes Magy. Nyt. 599., 
604—5., 70S.).» 

Ez más szóval azt teszi, hogy én még csak megemlítésre sem 
méltattam BUDENZ magyarázatát. Pedig dehogy nem méltattam! 
Igaz, hogy abban a czikkecskémben, a melyet MUNKÁCSI ismer
tet és bírál, nincsen megemlítve, de Nyelvhasonlításomban, a 
melyre M. szintén hivatkozik, ott van az első kiadásban (95. 1.): 
(•[BUDENZ UA.: -n < *-nl£; vö. f. -n(sa), -n(sá) : kuolkahan(sa) ,• 
de vö. NyK. XXL 198.]»; nemkülömben az azóta megjelent má
sodik kiadásban is (114. L): « [BUDENZ, UA. 345 : -n < -nle, -nlg ; 
de vö. NyÍL XXI. 198]». Ez a «de» és az utána következő utalás 
megadja a magyarázatát annak, hogy midőn vázlatos könyvemnek 
ezen szakaszát kidolgoztam, miért nem terjeszkedtem ki BUDENZ 
föltevésére. Egyszerűen azért nem, mert puszta megemlítésének 
semmi értelme sem lett volna, czáfolgatnom meg teljesen fölösle
ges volt, mert már maga BUDENZ elvetette. Ez a magyarázat 
ugyanis abból az időből való, mikor ő azt a nézetet vallotta, hogy 
a 3. személy névmásának kezdő hangja az alapnyelvben d volt 
(vö. MUSz. 845, UA. 328), s ez a magyarban a névmásnak sze
mélyraggá vált alakjában /-vé s azután Z'-en át j'-vé fejlődött (vö. 
UA. 345). Később tüzetes vizsgálódás után más eredményre jutott, 
t. i. arra, hogy a 3. személynóvmásnak alapnyelvbeli kezdő mással
hangzója nem d, hanem s volt, s ez a magyarban a személyragul 
alkalmazott névmásban z-vé, ez meg ;-vé és /i-vá fejlődött (vö. 
NyK. 21 : 198 s köv.). Természetes, hogy ez után nem tarthatta 
az -n személyragot sem -nla, -n^-ből fejlődöttnek; azonban hogy 
utóbb mikép magyarázta, azt nem tudom, mert az UA. illető részé
nek kidolgozására — mindnyájunk nagy sajnálatára — már nem 
volt érkezése.*) De elég az hozzá, hogy régibb magyarázatának 
alapját ő maga rombolta szét, tehát annak a magyarázatnak czá-
folgatása teljesen fölösleges, sőt helytelen dolog lett volna. 

Mármost áttérhetünk a szóbanforgó ragok eredetének kuta
tására. 

*) Tudvalevő dolog, hogy az UA. kidolgozásában csak az 52. §. 
végéig jutott el; a többi csupán vázlatban (kőnyomatban) maradt ránk. 
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I. Az »ít személyrag előfordulásának esetei a következők: 
1. indic. prsesens.: vagyon, van j nincsen, sincsen (nb. e, nem él) \ 

megyén (mégyen, mengyen, menyen, ménen N.*) | leszen (lészen), teszen 
(tészen), vészen (vészen), viszen, hiszen j eszén (észen), iszon, fekszen, 
aloszon, vonszon, metszen R. | jön \ hín (hin), szín (szin), rín (rén, 
rin), sén-rén «sí-rí», lön, főn, szón, bén «bőg», nyön «nyű», nyün 
«nŐ»,/ím (fun) N. (TMNy. 1 : 600). 

2. indic. praBteritum: lön, tön, vön | lén, tén, vén,- megów «com-
edit», hűn «credidit» R. (TMNy. 1 : 628—629), vín, víin «túlit, por-
tavit* (NySz.). 

3. imperat.: várjon, kérjen stb. (általános az iktelen igéknél). 

1. A vagyon igealakot most is úgy fogom föl, mint fönnebb 
idézett dolgozataimban, t. i. hogy eredetileg i g e n ó v volt, olyan 
mint a f. on «van» < *om (vö. vepsz, észtD. om, lív ura'; plur.: 
vepsz oma, omad, vót omaD, észt ommad, ommat K., omma\ lív 
umWt SETALA. TUM. 169, ÁH. 406, ugyanazzal a -ma képzővel, a 
melylyel pl. kuolema «halál*) van képezve), és a votj. van, uan, 
wan, wan: 1. «levő, létező; seiend, existierend; — was vorhanden 
ist»; 2. «létei, levés, létezés; das sein, das dasein, existenzo ; 3. 
«van, létezik; ist, es gibt, ist vorhanden» (MUNKÁCSI, Votják szótár 
645; WICHMANN, Wotjak. Chrest. 124), a melynek teljesebb tő-
alakja vaum- stb. < *valm- (vö. sin, sin «szem» < sinm-, éiúm-
«•>» f. silmá, md. selma stb.), ugyanazzal a képzővel, a melylyel pl. 
ulem «élet» van képezve; továbbá zürj. em: 1. «seiend, vorhan-
den»; 2. «sein, habé, füllé, genüge, überfluss, reichthum»; 3. «ist» 
(WIEDEMANN, Syrj. Wbuch, Gramm. 170, 198) == votj. van. — Az 
én fölfogásom szerint tehát a vagyon igealak eredetileg azonos a 
vagyon «vermögen» (eredetileg: «való, a mi van; seiend, existie
rend ») névszóval. — A van**) és a vagyon alak viszonyát többfelekóp 

*) N. = a nép nyelvében; R. — a régi irodalomban. 
**) Az irodalomban a legkorábbi van alak MA. szótárának 1611-i 

kiadásában fordul elő: *van pro vagyon, est, habet» (a NySz.-ban csak 
későbbi adatok vannak, s ezek közül is a P á z m : KT. 5. van-ja, vagyon-ra, 
igazítandó ki) ; — de ebből természetesen korántsem szabad azt követ
keztetni, hogy régebben meg nem volt. Hiszen tudvalevő dolog, hogy a 
régi irodalomban sok olyan szó nem fordul elő, a melynek az élőbeszód-
ben való megvoltát a rokon nyelvekben és a mai magyar nyelvben való 
előfordulása kétségtelenül bizonyítja. A van is igen-igen régen meglehe
tett, mielőtt az írók a tollúk hegyére vették. 

16* 
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lehet fölfogni. Lehetséges, hogy a van a vagyon-nak összevont 
alakja: vagyon > vaon (Göcsej MTsz.) > *ván [mint vagyok > vaok 
> vak uo.] > van. De az is lehetséges, hogy külön tőből valók, 
t. i. vagyon a frequ.-durat. -gy (<. *-eZ^-képzős vagy- < *valgy- (<. 
*vald- ~ vog. ölsnti «van», md. uhnd'dms «lenni») tőből, a másik 
pedig a képzőtlen val- tőből: van < *valn-. (Megjegyzendő, hogy 
a van szó is előfordul «vermögen» jelentésben: «ékőtötte azt a kis 
vanjáU ; demin. vanka, MTsz.) A harmadik lehetőség, a melyet, 
ha jól tudom, SIMONYI vetett föl, az, hogy a van alak a plur. van
nak (< vágynak)-hói keletkezett más igék megfelelő alakjainak 
analógiájára, vagyis a következő egyenlet szerint: járnak: jár = 
vannak: van. 

knincsen «non est» szó eredeti jelentése az előbbi szerint «non 
ens»-féle volt. Kétségtelen, hogy összetétel, s előrészében nyilván 
a nem szó változata van (vö. nenczen, nenchen és ninkell, ninkel 
«non piacet, non oportet» NySz.), utórészében pedig a van igenév 
lappang, s a kettő között még valami van: alkalmasint az is, és 
kötőszó. Ha a nincsen olyan származék volna, mint a vagyo-n, 
akkor az -n előtti magánhangzó nem nyilt e, hanem zárt e volna. 
Az én magyarázatom szerint az e nyíltsága könnyen érthető, 
t. i. illeszkedés útján a-ból lett, úgy mint: fejal > fejel, nap
estig > nepestig, innap > innep, alig > élig, hanem :> henem stb. 
(MTsz.) 

Mármost tovább indulok a talált nyomon. A finnugorságban, 
mint tudjuk (vö. BÜDENZ, UA. 350 s köv., SETALA, TuM.), a leg
több tempus-tő eredetileg nomen verbale-tő volt, s a prsesensek és 
prseteritumok sing. 3. szem. alakja általában (igen kevés kivétellel) 
ragtalan. íme néhány példa (praesens) a világosabbak közül: vog. 
mini «megy», üli «öl», áli «van», -/áli «meghal», yoli «hall» (tkp. 
flmenő, ölő, való, haló, halló» ; vö. püyi «fogó», üri «tartó», jákti 
«metsző», peri «forgó», MUNKÁCSI, Yog. nyelvjár. 44) || md. vani < 
vanij «lát», peli < pelij «fél» (PAASONEN, Mordv. lautl. 68) (tkp. 
«látó, félő» ; vö. kuli «haldokló, halott», peli «félő») |J fVp. «n-
dab, É. annaB, K. A. andau, S. antaa «ad» (tkp. «adó»; — vö. Vp. 
andab «adó») | Vp. tegeb, V. teű'ebi, 8. tekee «tesz, csináló (tkp. 
«tevő, csinálóo; — v ö . Vp. tegeb «tevő, csináló*)) | S. viepi «visz», 
saapi «kap«, syöpi «eszik», káypi «jár» (tkp. «vivő, kapó, evő, 
járó») | S. menee «megy», eláa «éL>, antaa «ad)) < menevi, elávi, 
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antavi (tkp. «menő, élő, adó») (vö. SETÁLA, TUM. 4 stb., ÁH. 
78) |j cser. toles «jön», mane* «mond», köles «hall», küles, kelés 
«kell» (vö. küles «kellő, szükséges*), kelés »tS «man musste», 
tkp. «kellő v. szükséges volt»; dfos «lakás», leweddé «takaró», 
lewds «födél, takaró», tsdwestds «csipet» || zürj. uée «esik», nule 
«nyal» •*- votj. uée, nule (tkp. «eső, nyaló»; — igenév-voltukra 
nézve vö. WIEDEMANN, Syrj. gramm. 169). 

Ezekre ós a vagyon-iől fönnebb elmondottakra támaszkodva 
nagy valószínűséggel föltehetjük, hogy a megyén, teszen, leszen
féle praesens-alakok eredetileg szintén i g e n e v e k voltak, tehát 
-H-jük eredetileg igenévképző, és nem személyrag volt. (Ilyen 
3. szem. igealakul használt igenevek a magyarban: várt, szö
kött stb.) 

A legközelebbi kérdés mármost az, hogy a megyén, teszen, 
leszen-íélék -n képzője azonos-e a vagyon-éYStl. Ezt a kérdést azért 
kell fölvetnünk, mert 1. a vagyon főnévnek meglehetős nagy nyelv
járásterületen vagyam változata is él (MTsz.), s ennek -m-jét a 
hiszen < hiszem, tatán < talám stb.-félék szerint eredetibbnek és a 
f. -ma, -ma, md. -mo, -íne, -ma, -m, cser. -mo, -mö, zürj.-votj., vog.-
osztj., lp. -ni képzővel egyezőnek tarthatjuk; 2. azért, mert az 
«esse» ige prses. 3. szem. alakja több rokon nyelvben más képző
vel alakult, mint a többi igéé; vö. f. on < *om: viepi, menevi; 
votj. van < vanm-: wse, mds : zürj. em: uée, nule. Eszerint nem 
lehetetlen, hogy a megyén, részen, leszen-íélék -n képzője nem azo
nos a vagyon-évol, a melyet -m-ből fejlődöttnek lehet tartani, ha
nem azzal az eredeti -n képzővel azonos, a mely a főnévi igenév 
-ni végzetében van, s a melynek több rokon nyelvben -n (-n) a 
megfelelője; nevezetesen: zürj. ted-, kor-, mun-: tedni «tudni», 
komi «kérni», munni^ «menni» || votj. tod-, kur-, min-: todini^ 
«tudni», kurn^ «kérni •>, minni «menni» |J vog. mini, ali, áli, ünli, 
muli: minnd «menés, menő», álm «ölés, ölő», álnd «élet, létei, 
lakás, levő», ünhnd «ülés, ülő», muhid «elmúlás» | vogT. mini, al 
(ál-), áli: minni' «menő», álni' «lakó», dini' «ölő» || cser. ilem, 
kole'm, tunemam, tola'm: ifon «élt», koton «meghalt», tunemdtn 
«tanult, hozzászokott)), toldn «jött» (nomen verb. és egyszersmind 
perf. 3. szem.) [| mdE. kadoms, vid'ems, kandoms: kádon «elhagyott)), 
viden «vetett», kandon «hordott, hozott» || f. antaa, menee: antanut 
«adott», mennyt «ment» (demin. -ut, -yt képzővel, vö. juoma 
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«ital», páiva «nap»: demin. juomut, pdivyt Kalev.).*) — Hogy ezen 
képzőknek más-más nyelvben más-más a functiójuk, az nem teszi 
kétségessé összetartozásukat (vö. a nom. verbale-képzők functió-
jára nézve: BUDENZ, UA. 178, SETALA, TUM. 173—174). 

Az eredet kérdését egész határozottan nem lehet eldönteni; 
de tekintve azt, hogy a megyén, teszen. leszen-féléknek -m-es vál
tozatuk nem mutatható ki, s a szóvégi m >n hangváltozásra kü-
lömben sincsen sok példánk (sem a történelem-előtti, sem a tör
ténelmi korból), valószínűbbnek kell tartanunk, hogy ezen igék 
-n-je nem -m-ből fejlődött, hanem eredeti, tehát az imént idézett 
finnugor képzések -n (-n)-jével azonos. 

Tovább menve el kell választanunk a megyén, teszen, leszen-
féléktől a jön-t és a hín, szín, ríw-fóléket. A régente általános hasz
nálatú jő (néha fű) mellett a jön, a mely ma közkeletű, az iroda
lomban későn jelenik meg. Az első jön, a melyet a NySz. idéz, egy 
1657-i levélből való, de ez kétséges adat, mert a Levelestár II. kö
tetéből van idézve, annak a kiadója pedig nem betűről-betűre 
másolva, hanem saját olvasása szerint átírva közli a régi leveleket, 
s bizony könnyen meglehet, hogy itt-ott a nyelvi alakokat is mo
dernizálta. A legközelebb következő adat: jun HALLEK Hármas 
Históriájának 1751-i kiadásából van idézve. Azért azonban akár
milyen régi lehetne a jön alak; de mégis újabbkeltűnek kell tar
tanunk, mert a jő ige többi társainak (mint ró, nő, sző, lő, fő stb.) 
közkeletű prses. 3. szem. alakja -n nélkül való. A jön (jün, gyön, 
gyün MTsz., így is : gyön, gyün TMNy. J. : 257, 600) alakról azt 
mondja SIMONYI: «azt hihetnők, hogy párjának, a mén igének pél
dájára vette fel az rc-et» (TMNy. 1 : 600), s ezt én a fönnebb mon
dott oknál fogva kétségtelennek tartom. A mén pedig lehet össze-

*) BUDENZ UA. "208. 1. a magyar deverb. -n (-ny) képzőt minden 
esetben az -m változatának tartja, de ennek a föltevésnek szerintem nin
csen kellő alapja. Én csak azon esetekben látom jogosultnak az -n, -ny < 
-ni hangfejlődés föltevését, mikor az -n, -íM/-képzős szónak vagy a magyar
ban van -m-es változata (pl. bizony *->» hizomos), vagy a rokonságban van 
-m-es megfelelője (pl. szilony ((fűzfavesszőből hasogatott abroncskötöző» ~ 
vog. salom «szilánk»). Ellenben a főnévi igenév végzetének -w-jét (mint
hogy semmi sem muta t arra , hogy -m-ből fejlődött volna) eredetinek s a 
rokon nyelvekbeli -n f-n) megfelelőjének tekintem. (Vö. M. Nyelvhason
lítás2 82—83). 
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vont alak (megyén, megyén-ből), mint SIMONYI gondolja (i. h.). de 
lehet olyan alak is, mint a kél, vész stb. a többtagú rövidhangzós 
alakok mellett, s ha így áll a dolog, akkor a jön végére került -n 
nem azonos a teszen-íélék -w-jével. De akárhogy van is, a jön alak 
-n-je minden bizonynyal sokkal későbbi a teszen-íélék -w-jénél. 

A hín, szín, rm-félók nyelvjárási alakok, a melyek a dunán
túli megyékben és az Alföld déli részén élnek a nép ajkán; a régi 
irodalomból (BALASSA B.) az egyetlen rín van kimutatva (TMNy. 
1 : 600). Figyelemre méltó dolog, hogy (az egyetlen bén-t kivéve) 
mindezen v-tövű igéknek Z-végü prses. 3. szem. alakjuk is él a nép
nél : híl, szil (szil, szili), ríll, lüll, fői (föll), szüli, nyöl (nyüll), 
női (nyol, nyŐll, nyül), fúll (MTsz.), és ugyancsak BALASSA B.-nál 
nemcsak rén, hanem ril is van (NySz.). Ezt az -Z-et régebben prse-
sens-képzőnek tartottam (NyK. 23 : 460), de utóbb arra a meg
győződésre jutottam, hogy mégsem prsesens-képző, hanem csak 
analógiás járulók lehet, mégpedig vagy SIMONYI (TMNy. 1 : 256) 
fölfogása szerint «a sül, fül, dűl, röpül-iélék analógiájára vették 
föl e hangot, mert ragozásuk a népies kiejtésben nagyrészt ezeké
hez hasonlít: nőtt, főtt — síítt, fütt, dűtt; nőni, fönt — süni, füni, 
düni stb.», vagy pedig — s ez talán valószínűbb — a következő 
egyenlet szerint: szónak (<z szólnak): szól v. száll — hínak: hü 
v. híll. Épp ilyen analógiás alakulások a hín, szín, rín-íéle alakok. 
Ezeknek az igéknek u. i. előfordulnak olyan alakjaik, a melyekben 
az eredetibb vn-hÖl lett nn van, mint pl. hínnak, színnak, rínnak, 
lünnek, szűnnek (Somogy m. Zselizség, VIKÁR B. közlése), rénni 
(MTsz.) stb., — s a járnak: jár, vannak: van, fonnak: fon stb. 
analógiájára keletkezett hínnak, színnak, rínnak mellett hín, szín, 
rín. (Lehet, hogy nem mindegyik jött létre így egyenesen, hanem 
egyik-másik talán másodlagos analógiás alakulás az így keletkezett 
•n-es alakok mintája szerint.) — Tehát a hín, szín, rín-iélék -n-je 
szintén nem azonos a teszen-íélék -w-jével. 

Eszerint kétségtelen -n-igenévképzős alakoknak csak a követ
kezők maradnak: leszen (lészen), teszen (tészen), vészen (vészen), 
viszen, hiszen, eszén (észen), iszon, fekszen, aloszon \ metszen, von-
szon || megyén (mégyen, mengyen, menyen, ménen). — Érdekes, 
hogy ezek mind olyan igék, a melyek a folyamatos cselekvést 
jelölő (frequ.-durat.) képzővel (-sz, -gy) alakultak (a metsz- és a 
vonsz- tő, a mely utóbbiból lett a mai vonz, a régi irodalomban 
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csak mint a folyamatos cselekvés kifejezője fordul elő; vö. TMNy. 
1 : 262; — menyen [monyön], ménen analógiás alakulás a képzőt
len igetőből az eredetibb megyén mintájára; vö. BALASSA ezikkét 
a megyek ige ragozásáról: Nyr. 22 : 289; mengyen alkalmasint alak-
vegyülés útján jött létre, vö. TMNy. 1 : 273). 

Ha mármost más oldalról nézzük ezeket, azt látjuk, hogy a 
folyamatos cselekvést jelölő képzővel ellátott igék közül az iktelen 
ragozásúak mindegyikének -n-nel alakult a 3. szem. alakja (csak a 
hajdani ősz- «cavet» [NySz.] igéről nem tudjuk, mert alanyi rago-
zású 3. szem. alakja nincs kimutatva a nyelvemlékekből). S ha 
ehhez hozzáveszszük, hogy a vagyon igében ugyanaz a folyamatos 
cselekvést jelölő -gy képző van, mint a megyen-ben, s több ilyen 
képzésű prsesensünk nincs is, azt a kérdést kell fölvetnünk: el 
szabad-e e kettőt egymástól választanunk, vagyis valószínű-e az, 
a mit fönnebb lehetségesnek mondtam, hogy t. i. e kettőnek -w-je 
nem azonos? Az elmondottak után, azt hiszem, bajos a vagyon-t 
a megyen-tö\ különválasztani, mert erre kényszerítő okunk nin
csen. Annak a lehetőségnek a föltevésére, hogy a vagyon ige -n-je 
talán más eredetű, mint a megyén, teszen-féléké, az vitt rá, hogy 
1. a vagyon igével kétségkívül azonos vagyon főnévnek vágyom 
változata is él, és hogy 2. az «esse» ige prses. 3. szem. alakja több 
rokon nyelvben más képzővel alakult, mint a többi igéé. De az 
utóbbihoz mindjárt hozzátehetem azt, — a mit egyébiránt úgyis 
ki lehet belőle érteni, — hogy nem mindenikben, mert pl. a vog. 
öli, áli «van» képzője azonos a %ali «meghal», yöli «hall» stb. 
képzőjével. A másikra pedig azt mondhatom, hogy a vágyom alak 
eredetibb volta nem egészen bizonyos, mert szóvégi n > m hang
változásra is van példa, nevezetesen: szl. mlin > melinhalmu 
(1075-i oki., II. Endre korabeli átírásban), molinszeg, molunhel 
(NySz.) > malom j millión > milliom | Grati, Gron, Goron (KNAUZ, 
Mon. Strig. 1 :53, 55, 81, 213; ANONYMUS, cap. 34, 35; KÉZAI, 
cap. De nobil. aduenis) > Garam | vei. ol. zitron (Nyr 13 :453) 
v. ném. zitron > citron (NySz.). citrony (MTsz.) > citrom 
k.-ném. torn (vö. MELICH, Melyik nyelvjárásból valók a ma
gyar nyelv régi német jövevényszavai? 27) > torony > torom 
(NySz., MTsz.)*). — Eszerint a vágyom is vagyon-böl keletkezhe-

) Van ugyan a németben torm (k.-ném.) alak is, de hogy nem ezt, 
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tett. Valószínű, hogy az idézett m-es alakok (talán a milliom-ot 
kivéve) nem független hangváltozás útján álltak elő, hanem bizo
nyos ragos alakokból (pl. *malon-ba, ciiron-ból, torony-ba, kiejtve: 
malomba, citromból, toromba) váltak ki. így talán a vágyom, alakot 
is a vagyon-Lói. vagyon-ba (kiejtve : vágyómból, vágyómba) alakból 
kiváltnak tarthatjuk. 

Azon, hogy a prsesens-képző -n csak a 3. szem. alakban van 
meg, nincs miért megütköznünk, mert ez éppen nem példátlan 
dolog a finnugorságban. A finn nyelvekben pl. a -pi, -bi, -p, -b 
praesens-képző szintén csak a 3. szem. alakokra szorítkozik (csupán 
a lívben és a vepszben szélesbedett ki a hatásköre analógia útján), 
a cseremiszben ugyanezen képző megfelelőjét csak a plur. 3. sze
mélyben találjuk. Ugyanegy nyelv prsesens-alakjai között kétféle 
tőképzéssel alakultak és minden látható tőképzés nélkül valók 
vegyest fordulnak elő, mégpedig nem más-más, hanem ugyanazon 
igék ragozásában; így pl. fS. mene- «menni» : prass. sing. 3. menee 
<C mene-vi, plur. 3. mene-va-t; plur. 1. ménemmé, 2. menetté < 
*mene-k-mek, mene-k-tek; sing. 1. mene-n, 2. mene-t <c *mene-k-mi, 
*mene-k-ti. (Vö. SETALA. TUM. 4—16., 2 5 - 2 7 , 5 0 - 54).*) 

Hogy az -n képző valamikor más személyben is meglett 
volna, annak semmi nyoma sincs. Föltehetnők ugyan, hogy a plur. 
1. szem. -nk <L -mek, -niik (vö. uogmuc HB.) korábbi ^-n-mjt, 
*-n-m£k-bö\ való (a hogy BUDENZ is föltette [UA. 331], de nem 
praesens-képző, hanem «nyomatékosító*) -n-nel), s ez magyarázatául 

hanem az w-végűt vették át eleink, azt régi -tornya (sohasem -torma) utó
tagú helyneveink bizonyítják. Hogy pedig a torom (mely a XVI. század 
második felében fordul elő legelőször) külön átvétel volna, az éppenséggel 
nem valószínű. 

*) A SETALA id. munkájában (54. 1.) fölhozott fK. alakokon kívül 
a -k prsesens-képzőnek a sing. 2. szem.-ben való lappangására (vagyis 
egykori megvoltára) vall szerintem az is, hogy a *-ti személyrag í-je nem 
változott s-re, mint a birtokos személyragé (ennek régi -ti alakjára nézve 
vö. SETALA, AH. 56); a -í megmaradása megelőző *-tti-re mutat , s ez 
más analógiák szerint legalkalmasabban korábbi *-kti-ből magyarázható, 
vagyis a fejlődés így képzelhető: *mene-k-ti (a -ti > -si hangváltozás ko
rát megelőző időben) > *menetti (a -ti > -si hangváltozás korában) > 
*menei > menet. (Puszta *meneti-hől *menesi > *menes fejlődött volna.) 
A prseteritumban és a conditionalisban a prsesensek (indic. és potent.) 
analógiája tar tot ta fönn a ű-t. 
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szolgálhatna annak, hogy az alanyi ragozásban megmaradt az -m 
(később -n-re változva), míg a tárgyas ragozásban eltűnt (-juk, -jük 
< *-ja-m„k, -ji-msk); de ez teljesen önkényes föltevés volna, mert 
hiszen a plur. 1. szem. ragja olyan alakokban is -nk (< -mak, 
-m^k), a melyekben sem prsesens-kópző, sem másféle -n-ét nem 
tehetünk föl. Még önkényesebb föltevés volna az, hogy a sing. 1. 
-m-ben benne lappang a praesens-képző -/?, vagyis hogy az -m ko
rábbi *-ra < *-nm-ből való, mert hiszen a szóvégi rövid m meg
maradása éppenséggel nem olyan föltűnő jelenség, hogy magyará
zatra szorulna. 

Más kérdés az, hogy az -n prsesens-képző mindig csak 
azon igék 3. személyében volt-e meg, a melyekben a történelmi 
korban mutatkozik. Erre a kérdésre azt a feleletet adhatom, hogy 
a történelem-előtti korban valószínűleg általános volt az -?i-képzös 
sing. 3. személy az iktelen igéknél, s az, hogy csak bizonyos frequ.-
durativ-képzös igéké maradt meg, alkalmasint puszta véletlenség. 
Erre a föltevésre az alább tárgyalandó plur. -nak, -nek általános 
volta kényszerít, mert ezt bajos volna megérteni, ha az egyes szám
ban csak egynéhány igének lett volna -w-es 3. szem. alakja. Azért 
tehát azt hiszem, hogy a jár, kér-ié\e alakok hajdani * járón, 
*kéren-fé\ék rövidülései. (Vö. leszen, teszen > lesz, tesz stb.) 

2. A praeteritum-tő — mint fönnebb már mondtam — a finn
ugorságban eredetileg általában (kevés kivétellel) nomen verbale-tő 
volt, s a sing. 3. szem. alak legtöbbnyire ragtalan. Pl. m. vár, kér: 
sing. 3. várt, kért (1. várta-m, kérte-m, plur. 2. várta-tok, kérte- tek) [j 
IpS. kullat «hallani»: sing. 3. AMÍSÍ (plur. \.kulai-ms, °2.kulái-ts) | lpN. 
mannáit «menni»,eslliOt«élni»,gulláot «hallani», néellávt «nyelni»: 
sing. 3. manái, elli, gidai, úéSlái (plur. 1. manái-msok, elt-ms^k, 
gulái-msi>k, néélai-mehk; 2. mcmái-dsok stb.) II f. joutu- «jutni», 
ole- «lenni», elá- «élni» : sing. 3. joittui, oli, eli (1. joudui-n, oli-n, 
eli-n; 2. joudui-t, oli-t, eli-t) || mdE. pétiems «félni»: sing. 3. petiez, 
peties, pele (vö. kidoé «halott», jomaz «elveszett)), kenefez érett) || 
cser. tola-m «jövök», kole'm «meghalok», itiem «élek» : sing. 3. 
toldn, kofon, itidn (1. fönnebb az -n képzőnél; sing. 1. tolnám, 2. 
tolnát stb.) |j vog. mini «mén», joyti «jut» : sing. 3. minds, mins, 
joyts (1. minásd-m, minsd-m, joytsd-m, 2. minasd-n, mins9-n, 
joyt&d-ri) (vö. martds «mért [angemessen]» ; mortds ((meghatáro
zott)); ünlds «ülós»>; k<uJ9s ((fekvés»; k*als ((emberi), tkp. «halandó* 
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c= %alss ebben: shrn-yahs «ember») || osztjÉ. joyotAem «jutok», 
vutAem «veszek)) : sing. 3. jo/t9s, vtus (1. joyotse-m, vuise-m, 2. 
joyotse-n, viuse-n) (vö. yalvs-taya «temető», tkp. «halott-hely» 
PÁPAY; yalvs == vog. yalds, keals)*). 

A magyar iktelen igék -d, =e-képzős praeteritúrnának sing. 3. 
szem. alakja általában szintén ragtalan (vára, kére < *várá, 
*kéré), s a rendestől eltérő -ra-végű alakot csak egynéhány igénél 
találunk, mégpedig csupa olyannál, a melynek prsesensében is van 
-M (1. fönnebb 243. 1.). Az elmondottak után ezt a prseteritumbeli 
-w-et csak későbbi járuléknak, mégpedig a prsesensből átterjedett-
nek tarthatjuk. Ilyen átterjedésre teljesen kétségtelen példák van
nak a rokon nyelvekben. így keletkeztek a finn prasteritum- es 
conditionalis-beli többesszámi 3. szem. -vat, -vat végzetű alakok, 
pl. tule- «jönni», mene- «menni»>: prset. plur. 3. most is élő erede
tibb tuli-t, meni-t-böl tuli-vat, meni-vát, és cond. plur. 3. most is 
élő eredetibb tulisi-t, menisi-t-bö\ tnlisi-vat, menisi-vát, a prses. 
plur. 3. tule-vat, mene-vát mintájára, a melyben a -va, -vá tkp. 
prsesens ( = igenév)-képző volt, de idővel a nyelvérzék az egész 
-vat, -vat végzetet személyragnak vette és tovább terjesztette (vö. 
SETALA, TuM. 12). Ugyanigy terjedt át a zűrjén og «én nem . . . , 
mi nem . . .» tagadó igének -g praesenstő-képzője, miután személy
ragnak vették, a prasteritumba: eg, ig (uo. 65—66). — S igy lett 
a m. *levé, *tevé stb.-ből is a prassens analógiájára a személyrag
nak vett -n hozzájárulásával Hevé-n, Hevé-n stb. > lén (lön), tén 
(tön) stb. Az átterjedésnek aránylag későn, abban a korban kel
lett történnie, mikor az igék leges-legnagyobb része már elvesz
tette a prsesensbeli -n-et, s az alkalmasint már csak a fönnebb 
tárgyalt frequ.-durat. képzős igékben volt meg; így magyarázhat
juk meg magunknak azt, hogy a prseteritumban is csak ezek az 
igék (s nem is mind) mutatkoznak -n végzettel. 

3. Az imperativus-beli sing. 3. szem. -n mostani fölfogásom 
szerint is személyrag maradványa. A rokon nyelvekben a kétség-

*) BUDENZ (UA. 356) szerint a vog.-osztj. -s praeteritum-képző ere
detileg mozzanatos képző volt ; szintúgy SETÁLÁ ( T U M . 170—171) szerint 
i s ; én azonban ered. igenévképzőnek tar tom. Sőt nem lehetetlen, hogy az 
osztj. E. - A , -l, K. -í, J. -A, -A és a vogT. -I praesensképző eredetileg szin
tén igenévképző volt. — Erről majd máskor. 
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telén imperat. 3. szem. alakok mind személyragosak; pl. IpS. 
kulli-s, kullu-s «halljon» ; loöki-s, loöku-s «olvasson» || f.: S. (diai.) 
tuokaan < *tuoka-han < *tuoka-sen «hozzon»; mdnkáán < *mdnkd-
hán < *mdyka-sen «menjen» | K. noska-h «keljen föl»; maygá-h 
«menjen» | A. tulga-h «jöjjön» ; süögd-h «egyék» | S. tulkoon < 
tulko-hon < *tulko-sen «jöjjön» ; menköon < menkö-hön < *menkö-
sen «menjen» | K. tulko-h «jöjjön» || md. peh-za «féljen» ; ieje-ze 
(itegyen» || cser. íoZ-fo «jöjjön*; Uj-ie «legyen». — Ezek szerint a 
m. adjon, menjen stb. alakokat is személyragosaknak kell tar
tanunk. 

Az imperativusi -n személyrag — mint fonnebb idézett dol
gozataimban kifejtettem — korábbi teljesebb *-#* maradványa, 
s ez a *~jgn a fS. -sen, É. -«« f < *-sen) megfelelője és azonos a 
m. ön ~ fS. &an (<. *sán, *sen), fE. sgw (E.), md. lp. son «ő» 
névmással. Tehát a m. adjon, menjen < *ad-yg-jin (-j0n), *men-
y.i'3in teljesen megfelel a fS. (diai.) antakaan, mdnkddn < *anta-
ku-sen, ^man-ka-sen alaknak. 

Ennek ellenében azt mondja MUNKÁCSI (Ethnogr. 12 : 
464—465): 

«Az egyes imperativus 3. személyének mordvin pele-za, pele-ze, 
cseremisz pokto-zo és lapp ece-s, eco-s alakjaiban ott van ugyan a 3. 
személyű névmás, de az önálló son alak -n képzője nélkül, ép úgy 
mint ezen névmásképző nélkül jelentkeznek a többi személyragok is 
(1. szem. -m, -n, 2. szem. -t, -d). Ha ezek után*) igazodunk, a ma
gyar vdrjo-n alakban sem tehetjük föl, hogy benne a lappangásba 
jutott harmadik személyű névmásnak -n képzője volt. — Egyébként 
a magyarnak önálló használatban sincs olyan -n képzős harmadik 
személyű névmása, mint a finn hdn s lapp-mordvin son, hanem csak 
az o, melynek régibb alakja az öve' s a vele szorosan egyező vogul 

*) «Csupán a finn -kaan, -káan imperativus és -koon, -köön optati-
vus egyes 3. személyű végzetekre nézve bizonyítja SETALÁ, hogy bennük 
az eredetibb *-ká-han hangzásból kifejlő utórész a *-hen <L*-sm harmadik 
személyű rag (Tempus- und Modusbildung 118, 124. 1). Ámde, ha nem 
kételkedünk is e magyarázat helyességében, azt mindenesetre föl kell ten
nünk, hogy az egyszerű 1. sz. -n és 2. sz. -í alanyi személyragok mellett 
a testes harmadik személyű han ( = finn han ,ő') rag alkalmazása ké
sőbbi keletű annál is inkább, minthogy ily n végzetű harmadik személyű 
rag nem mutatható ki a finnhez közelebb álló rokon nyelvek terén.» 

f-
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táu (accus. tawá), oszt. teu, lu «ő» névmás tanúsága szerint *öv volt, 
illetőleg mint más helyt kifejtettem (1. NyK. 26 : 11.) még eredetibb 
*jöv. Nem tekinthető ezen ragtalan névmás puszta társalakjának az 
ön, melyre SZINNYEI hivatkozik, minthogy ez tudvalevőleg önnön (•< 
*öv-nöri) helyett való, mely ép olyan alkotás, mint en-nen és ten-nen 
(a két előbbi analógiájára e h. He-nen), értelme szerint pedig geni-
tivus (pl. önnön lábok = «pes eorum» NySz.) nyilván oly módon szer
kesztve mint a kondai vogul ^m-nán, nái-nan, táu-nan, vagy a pelimi 
am-nqné-m, nái-nan névmási dativusok.» 

Ezekre az ellenvetésekre nem nehéz megfelelni. — a j A í í . 
személy ragjának w-végű alakja a finnben éppenséggel nem csu
pán az imperativusban és az optativusban van meg, hanem meg
van a passivum impersonale-ban is, pl. a mene- «menni» igetőből: 
ind. praes. mennáán, prset. mentiin, cond. mentáisiin, potent. men-
táneen; továbbá a reflexív ragozásban is, pl. muutaksen «változik)), 
muuttiin < muuttihen «változott*) ; nemkülömben a birtokos sze
mélyragozásban is, pl. suussaan <; suussahan «szájában•>, küdes-
táán < kádestáhán «kezéből* ; herrallensan «urának», welielensán 
«testvérének» (Henrik püspök vesztéről szóló énekben, XVIII. 
száz.); vagyis mindenütt előfordul, a hol csak előfordulhat. — 
b) Hogy az w-végü rag-alak, vagyis a névmás -w-képzős alakjának 
ragal alkalmazása «későbbi keletü», annak föltevésére nem ele
gendő alap az, a mit M. fölhoz. Először is az első és a második 
szem. alakok más tekintetben is (t. i. a praesens-tő képzésére nézve) 
eltérnek a 3. szem.-től, tehát nem kell semmi különösséget lát
nunk abban, hogy személyragjuk alakjában is eltérést találunk. 
Másodszor: abból, hogy a finn nyelv legközelebbi rokonaiban a 3. 
szem. ragjában nincsen nyoma az w-nek, nem szabad azt követ
keztetni, hogy a finnben eredetileg a névmás alaptöve szolgált 
ragul, s csak később alkalmazták helyette a testesebb -rc-képzős 
alakot. Ennek határozottan ellene mond a testesebb rag-alaknak 
majdnem általános volta; hiszen az -n-nélküli alak csak a -nsa, 
-nsá birtoko3 személyragban és a reflexív ragozású alakok válto
zataiban (pl. muutaikse, muuttihe) fordul elő, mind a két esetben 
az -n-es alakkal váltakozva; az előbbi részint -nsan, -nsán-ből való 
(mint az állat, -lle < -llen<c *-len, vö. cser. -lan, zürj. -lan, votj. 
-Jian), részint a plur. *-nsak, *-nsák alakból fejlődött; az utóbbira 
nézve pedig a többi finn nyelvek kétségtelenül bizonyítják az n-es 
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alak eredetibb voltát (vö. SETALA, ÁH. 220, 245, 371, 884, 413; 
Yirittájá 4 : 123). -- c) Az, hogy egy nyelvnek valamely alakja 
nincsen meg legközelebbi rokonaiban, korántsem bizonyítja ((ké
sőbbi keletű» voltát; mert pl. a mi -b, -bb középfokképzőnk meg
felelője nincs meg a vogulban és az osztjákban, csupán a távolabbi 
rokon nyelvekben, s ősrégi voltát mégsem lehet kétségbe vonni ; 
sőt éppen az szól mellette, hogy olyan aránylag távol álló nyelvek
ben van meg, mint a magyar s a lapp meg a nnnség (nem említve 
más távolabbi rokon nyelvekben kimutatható gyér nyomait)*). — 
d) Ezzel természetesen nem azt akarom mondani, hogy a harma
dik személynévmás testesebb alakjának ragul alkalmazása a finn
ugor alapnyelvben általános volt; mert hiszen nem kell magyaráz
nom azt. a mit mindnyájan tudunk, hogy az az alapnyelv nem 
volt, nem is lehetett teljesen egységes, hanem különféle nyelv
járási változatok voltak benne. Mármost a finnség arra vall, hogy 
abban az alapnyelvi nyelvjárásban, a melynek a folytatását benne 
látjuk, azt a testesebb alakot alkalmazták a sing. 3. szem. ragjául; 
tehát épp így lehetett más alapnyelvi nyelvjárásban is, pl. a ma
gyar nyelv hajdani előzőjében. — e) Azt mondja továbbá M., hogy 
«a magyarnak önálló használatban sincs olyan -n képzős harma
dik személyű névmása, mint a finn han s a lapp-mordvin son». 
Ezen állításának alapja az a föltevés, hogy az ön névmás-alak 
önnön-ből, ez meg *öv-nön-ből fejlődött, az önnön pedig értelem 
szerint genitivus. Ezt a legutóbbi állítást megczáfolja a régi iroda
lom, a melyben az önnön nemcsak mint «genitivus» (helyesebben: 
birtokosjelző) szerepel, hanem másként is, pl. «Mennyi pénzt ha
gyott volt meg, hite után önnön megvallotta Ocsödi Nagy István». 
«Ezt onnou Kristus urunk a maga jelenlételével vigasztallyao. «Kyt 
ha mondanak hogy ennen Cristus lett legyen, meglehetöt.» (NySz.) 
Ezekben önnön, ennen a. m. «ipsémet*). De nem bánom, engedjük 
meg, hogy itt ez a szó az önnön- v. ennen-maga összetételből van 
kiválasztva, tehát eredetileg mégis csak birtokosjelző volt. Még 
azt is megengedhetjük egyelőre, hogy az önn, enn alak, mely a 
következő mondatokban van: «Tulaidon onnebe iot es őnnei ötét 

*) Arra a kérdésre nézve, hogy mit tar tsunk a rokon nyelvekben 
új fejlesztésnek, s mit az alapnyelvből megmaradottnak, vö. BEUGMANN 
czikkét a TECHMEK-féle In ternat . Zeitschrift I. kötetében (226—'256). 
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nem fogattac», «Twlaydon enneeben yewe es hw eenney hwtet be 
nem fogadaak» : in propria venit et sui eum non receperunt 
(NySz.) az önnön, ennen összerántott alakja; de azt már nem en
gedhetjük meg, hogy itt az önn, enn alak, a melyhez az té birtokjel 
járult, genitivus volna. Itt onnebe, enneeben = «magáéba», onnei, 
eenney pedig = ((övéi*),*) tehát az önn, enn magában == «ő, maga». 
S ugyanez áll a következő mondatbeli ennen-xől i s : «Ennenneeból 
zol» : ex propriis loquitur (NySz.). Miért is kellene az önnön alakot 
genitivusnak vennünk, mikor tudjuk, hogy a magyarban a birtokos
jelző eredetibb alakja ragtalan ? A magyarban nincs is genitivus-
rag, s legközelebbi rokonaiban sincs. Tudom, hogy BÜDENZ (MUSZ. 
194) színtón úgy vélekedett, hogy az ennen, tennen, önnön stb. vé
gén az eredeti finnugor genitivus-rag van meg, de ez puszta föl
tevés. És még ha elfogadjuk is ezt a föltevést, azt kell kérdeznünk: 
mihez járult hozzá az állitólagos -n genitivus-rag ? Kellett lenni 
valamikor *xmn vagy *ön (vö. ónon, hwnen, wnen, ewneen, unűn, 
énen NySz.) névmásnak, mert máskülömben nem lett volna mihez 
hozzátenni a ragot. Tehát ha valaki azt vitatja is, hogy a magyar 
nyelv történelmi korában előforduló ön, önn névmás az önnön-nék 
összerántott alakja, mégsem tagadhatja, hogy legalább a törté
nelem-előtti korban kellett lenni *ön vagy *önn névmási tőalak-
nak. Mármost az, hogy az -n névmásképző a névmásnak magán
hangzón végződő alaptövéhez vagy a -^-képzős tőhöz járult-e, az 
imperativusi -n személyrag eredetének vizsgálatánál mellékes kér
dés. M. vogul alakokra hivatkozva azt vitatja, hogy önnön < *öv-
nön, s eszerint a föltettem *-jgn személyrag nem volna teljesen 
azonos a finn -sen raggal. Ámde a személynévmásokbeli -n (-na, 
-ns) képzőt mindenütt a névmási alaptőhöz látjuk hozzátéve; ne
vezetesen : f. mind, siná, han (hane-) | md. lp. mon, ton, son | cser. 
mdn, mm, tdn, Un j votj. mon (min-), ton (tin-) | zürj. accus. men-e, 

*) Kétségtelen dolog, hogy ezekben is az --é birtokjel van. Ennek 
nem mond ellent az ewnnony («sui»), ewnnenyt («suos») alak (NySz.), mer t 
ez eredetibb *önnönéi-re vihető vissza. A birtokjel megrövidülésével (vö. 
tiéd, miénk, tiétek > tied, mienk, tietek; üvéje > üvejje, üeje MTsz.) ugyanis 
*önnönei állhatott elő, s ebből aztán a vénei «--> véni, vitézei ***> vitézi stb. 
analógiájára válhatott önnöni. — Az onnei, eenney-t sem kell okvetlenül 
önnéi, énnéi-nek olvasnunk, mer t az imént mondottak szerint az önnei, 
énnei olvasást is meg lehet engedni. 
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ten-e | osztjD. műn; osztjÉ. acc. dat. mane-m | vogK. dat. a-mnci-n, 
abl. a-mnándl; P. acc. a-mna-m, dat. a-mna-nd-m; T. acc. á-má'n-
mi, abl. ii-ma'n-ndl | m. én < *é-men,*) — csupáncsak a vogK. 
náinan, náinan, P. náinan «neked» és a K. taunán «neki» alakban 
van származéktőhöz hozzátéve; tehát ez kivételes dolog s minden 
valószínűség szerint analógiás alakulás, a milyent a vogul névmási 
alakok közt nem egyet találunk. Eszerint bízvást tarthatjuk a m. 
ön névmásbeli -w'képzőt, valamint az én (= én<.*é-mé'n), ten-belit 
is, egyenesen az alaptöhöz járultnak.**) 

Hogy a nyomatékosító -n képzővel való alakot éppen az im-
perativusban alkalmazták, az nagyon könnyen érthető dolog. 

II. A prsesensbeli plur. 3. szem. több rokon nyelvben többes
számi igenév, t. i. a sing. 3. szem. alakul használt igenévnek a 
többese; pl. vog. mini «mén», dli «öl» : minit «mennek», álit «öl-
nek» (tkp. «menők, ölők») || md. kádi < kádi] «elhagyó, úiti < 
nil'ij «nyel»: kadiyf (<. *kadij() «elhagynak)), úili/J, nil'if (<. *ni-
lijt) «nyelnek» (tkp. «elhagyók, nyelők») [| fÉ. sáfí, S. saapi «kap»: 
E. sávaD, S. saavat «kapnak» (tkp. «kapóki>). — Ezek szerint a m. 
prsesensbeli plur. 3. szem. alakot (pl. járnak, kérnek, isznak, visz
nek) szintén úgy foghatjuk föl, hogy többesszámi igenév, t. i. a 
sing. 3. szem. alakul használt -rc-képzős igenévnek (*járon, *kérén, 
iszon, viszén) többese. 

Másként vélekedik a -nak, -nek-röl MUNKÁCSI (Ethnogr. 12 
465), mondván: 

«A harmadik személynek biztosan igazolható ragja a magyarban 
-j, mely épen megmaradt a harmadik személyre vonatkozó tárgyas 
ragozás vár-j-a, vdr-j-uk, vdr-j-dtok, vdr-j-dk prassens alakjaiban s 
lappang a harmadik szemólyű -a, -e (pl. ház-a, szem-e) birtokosrag
ban, a vdrt-a-m, várt-a-d, várt-a tárgyas ragozása alakokban, valamint 
BUDENZ szerint (Összehas. Alakt. 334.) a praes. 3. szemólyű -ik végzet-

*) Vö. Nyr. 25:19: «A magyar én és vogul ám, an világosan 
eredetibb *amn egyszerűsítéseinek mutatkoznak, melyben az előrész leg-
alkalmasabban nyomatékosítónak vehető (,ím én, en ego')» (MUNKÁCSI); — 
*é-mén: M. Nyelvhasonl.2 105. 1. 

**) Az én nézetem az, hogy az ennen, tennen, önnön (énen, eenen, 
tenen, ónon, ewnen, wnwn, őnm, unőn NySz.) az en (= én), ten, ön alakból 
a nyomatékosító -n képző ismétlődésével alakult. Az nn a hangsúly ha
tása alatt támadt geminatio. 
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ben (pl. esjs-ik, jáz-ik). Ugyancsak a, e a többes 3. személyű -nak, 
-nek alanyi rag magánhangzója, melyet egybevetve a 2. személy -tok 
(pl. vár-tok) és 1. személy -mok (HB. vagy-mok = vagy-unk) meg
felelő ragjainak o hangzójával csak úgy értelmezhetünk, hogy benne 
az előbbiekben kimutatott a, e 3. személyű rag lappang, a személy
jelölő hangelem tehát itt van, nem pedig a rc-ben (1. BUDENZ U. O. 
345. l.).» 

M. főerőssége a -nak, -nek-beli a, e; s ezen kissé csodálko
zom, mert más alkalommal (NyK. 25 : 265) ő maga emelt szót 
bizonyos képzők e-jének (a melynek mélyhangú párja a) olyatén 
fölfogása ellen, hogy ennek megelőzője ;-s (o: f-s) diftongus volt. 
Ehhez képest a -nak, -nek-beli a, e-nek idézett fölfogása vissza
esés. Kégebben az a nézet uralkodott nálunk, hogy az a, e hang 
«állandó hangszínek valamiféle jelentős -j elemnek benne lappan
gására vall. Az én meggyőződésem szerint azonban az a, e állan
dósága (vagyis az, hogy nem váltakozik o, ö, é'-vel) egymagában 
nem jogosít föl erre a föltevésre, hanem még valami kell hozzá, 
t. i. az a, g-nek á, á-vel váltakozása. Mindazon a, e hangok, a me
lyeket kétségtelen bizonyítékok alapján tarthatunk i- utóhangú 
diftongusból fejlődötteknek, váltakoznak d, e-vel (vö. jdra, kére *>* 
táránk, kérénk; adna, kelne *•** adnátok, kelnétek; háza, keze «*-» 
házát, kezét; várta, kérte «•«» várták, kérték; várja, kérje «>•» várják, 
kérjék; haza, ide ~ hazáig, idébh). Ilyen váltakozás nélkül semmi
féle a, e-ről nem tehetjük föl jogosan azt, a mit M. a -nak, -nek-
beliről állít. Éppoly kevéssé kereshetünk ezen rag magánhangzójá
ban lappangó -j-t, mint a tárgyas -lak, -lek-ben, pedig ennek az 
a, e-je szintén állandó. Aztán, ha csakugyan olyan eredetű volna 
az a magánhangzó, mint M. gondolja, valószínűleg nem is -nak, 
-nek, hanem -nák, -nék volna a rag, mert ilyen hangtani helyzet
ben rendszerint megmaradt a hosszúság. 

« Hogy a -nak, -nek-beli -n-t M. minek tartja, azt nem tudom, 
mert nem nyilatkozik róla határozottan; de az idézett pont után 
következőből, a melyet értekezésem elején közöltem, azt lehet ki
venni vagy legalább kisejteni, hogy ő is, mint BUDENZ, nyomatéko
sító segédragot lát benne. Megjegyzendő azonban, hogy az a sze
mélyragokkal társult -n, a melyről BUDENZ részletesen értekezett 
az Ugrische Sprachstudien első füzetében, eredetileg csakis a bir
tokos személyragozásban fordult elő s a birtok többségének a jele 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. *« 
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volt (vö. PAASONEN, Mordv. lautl. 120—123). Ebből természetesen 
még nem következik az, hogy az igeragozásban ne lehetne ilyen 
-n vagy legalább nyoma, mert hiszen kétségtelen példáink vannak: 
arra, hogy a névszók személyragozása hatással volt az igék sze-

v mélyragozására, és megfordítva, s némely ragok átterjedtek egyik
ből a másikba (pl. a vogulban, de a magyarban is, a miről más 
alkalommal szándékozom szólni). Azonban a jelen esetben ilyen 
átterjedésről nem lehet szó, mégpedig két okból nem: a) mert a 
birtokos személyragozás csupán a tárgyas igeragozásra volt hatás
sal, ellenben az alanyi ragozásban ilyen hatást nem tudunk kimu
tatni; de még ha volna is rá példa, nem használna semmit, mert 
b) a birtokos személyragozásban a plur. 3. személy ragja nem -nak, 
-nek, és nincs is semmi nyoma annak, hogy valamikor ilyen alakú 
lett volna, ennélfogva az alanyi igeragozás -nak, -nek-je nem is 
kerülhetett onnan. 

Azt, hogy a -nak, -nek rag magánhangzója nem azonos az 1. 
és 2. szem. ragjának magánhangzójával, még abban az esetben 
sem kellene különös dolognak tartanunk, ha csakugyan személy
rag volna a -nak, -nek, mert hiszen maguknak a megfelelő névmá
soknak a magánhangzója sem azonos, és ilyen eltérést másutt is 
találunk névmásban is, ragban is (vö. pl. f. mi-nd «én», si-ná 
«te», hcL-n «ő», birt. személyragok: 1. -ni, 2. -si, 3. -nsa, -vsa), 
Még kevésbbe kell rajta megütköznünk, ha a -nak, -nek előrészé-
ben nem névmási elemet, hanem igenévképzőt látunk. 

Mármost, hogy folytassam a magam magyarázatát, még a 
prsesensen kívüli alakokról kell szólnom. A rokon nyelvekben azt 
látjuk, hogy a prseteritumi és conditionalisi ragtalan egyesszámi 
3. szem. alaknak megfelelő többes a plur.-jellel alakult; pl. f. meni 
«mene, ment>>, menisi «menne»: (diai.) meni-t «menének, mentek*), 
menisi-t «niennének» j md. kulos, ktdoé «meghalt», petéé, pelez 
<»félt» : kulos-í «meghaltak», peteé-i «féltek» | cser. toUn «jött» : 
tölmt ((jöttek)) | vog. jáls <(járt»; mins, min&s «ment)> : jáls-t ((jár
tak)), mins-t, minds-t «mentek» ; minnüw «menne)> : minnü-t v. 
minnüwd-t «mennének» j osztj. vuis «vett»: vwse-t «vettek» (PÁPAY 
J.); mdnayd «menne» (mdnayeni «mennók», nwnqyen ((mennól»): 
mmaye-t «mennének)) (PAASONEN). — A magyarban is van ilyen 
alakulású plur. 3. szem.: vdrta-k, kérte-k (~ & várt, kért igenév 
többes száma). Minthogy pedig a m. -á, =e-képzŐ8 praeteritum és a 
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conditionalis tőalakja szintén igenévtő, és sing. 3. személye ragta-
lan, az előbbiek álapján joggal föltehetjük, hogy a plur. 3. szeni,i 
eredetileg pusztán a plur. jelével alakult az igenévtőből, tehát: 
valamikor *várá-k, *kété-k, *várná-k, *kérné-k volt. Ezekből az 
alakokból a praesensbeli -nak, -nek átterjedésével lett a későbbi 
vdrá-nak, kéré-nek, várná-nak, kérné-nek, éppúgy mint a finnben 
oli-t, meni-t, olisi-t, menisi-t-bö\ a praesensbeli -vat, -vdt végzettel 
oli-vat, meni-vdt, olisi-vat, menisi-vat (1. fönnebb a 251. lapon)*). 
A várta-k, kérte-k-íéle eredetibb alakok mellett hasonlóképpen, 
jöttek létre várta-nak, kérte-nek-félék (vö. Hunfalvy-Album 42),. 
a melyek a régibb irodalomban elég közönségesek, sőt itt-ott még; 
ma is előfordulnak (vö. TMNy. 1 :605). 

Az imperativusban szintén van -nak, -nek, s minthogy, a 
sing. 3. szem. -«-je névmási eredetűnek bizonyult, hajlandók le
hetnénk ezt a -nak, -nek-et ugyanazon névmási elem (*'j^n) töb
bes számának tartani. Azonban a finnben, a hol — mint fönnebb 
láttuk — a sing. 3. személyben ugyanezen -w-képzős névmási elem 
van alkalmazva, azt találjuk, hogy a megfelelő plur. alak a név
más képzőtien alakjának többes számával alakult: tuokaan (<. 
*tuoka-sen) «hozzon*), máykáan (<c*mayká-sen) « menjen»: taokaat 
(< *tuoka-set) «hozzanak», mdykaát (<. *mayka-set) «menjenek» 
(Savó) j saakoon (<. *saako-sen) «kapjon», eláköön (<. *elákö-$en) 
«éljen»: saakoot (<, *saako-set) «kapjanak*), eldkööt (<. *elákö-8et) 
«éljenek» [ andakaa(n) «adjon», mdykdd(n) «menjen»>: andagassek 
(•adjanak)), máykássek ((menjenek)) (Ingr.). Ezeknek az alapján föl
tehetjük, hogy a magyar imperat. plur. 3. szem.-ében eredetileg 
szintén csak a névmási alaptőnek megfelelő személyrag plur. alakja 
volt, vagyis ugyanaz a *-j6k, a mely az -uk, -ük, -ok, -ök birtokos 
személyragban maradt reánk (1. M. Nyelvhasonl.2 111); tehát ad, 
mén imperat. plur. 3. szem. alakja valamikor ^adyu-jsk (-j^k), 
^menyj-jik (*** Ingr. andagassek, máykássek) volt. s ebből *adjak, 
*ménjék lett, a melyből a mai adjanak, mén jenek szintén a: praesens
beli -nak, -nek átterjedése útján állott elő. 

• ' ' - : - ' • • - : ' ; : - • [ [ : •' * * * • • • - • • • J " - • • ' ' ' ! ' ' 

• ' " • * ) Á finnben még több ilyen rag-átterjedés is tö r tén t ; nevezetesen 
átterjedt a praesensbeli plur . 1. -mme, 2. -tte a prseteritumba, a conditio-
nalisba és az imperativusba (vö. SETÁLÁ, T U M . 53, 114, 148). 

17* 
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Meg kell még említenem azt a rejtelmes -n járulékot, a mely 
Moldvában az északi csángók nyelvjárásában különféle sing. 3. 
szem. tárgyas ragozású alakok végén van (a conditionalist kivéve, 
a melyre nem találtam példát); pl. ériin, szeretin, monygyán; 
látán, gyüjtén; hallottén, mondottan, láttán, kértén, szerettén, kér-
Un, t'órtin, tettin; aggyán, elvegyen (Nyr. 3 0 : 1 1 2 ; 3 1 : 5 , 143— 
148). Ilyenek a közönséges mongya, aggyá, akarta, kérte-féle ala
kokkal vegyest fordulnak elő. Az -n előtt mindig á, é vagy i van; 
csak két példában o: elfogatton (30 : 112), foktőn (31:147). [Alanyi 
ragozású -án, -eVvégu alakot kettőt találtam: szolján (szóljon, 
szólaljon, 31 : 147) és vegyen (vegyen, 31 : 143).] 

Ez az -n aligha régi maradvány, hanem alkalmasint valami
féle újabb keletű járulék. Határozott véleményt nem mondhatok 
róla, mert ahhoz több adat kellene. 

* * * 

Vizsgálódásom eredményeit a következő pontokban foglal
hatom össze: 

1. 1. A -gy és az -s^-képzős igék praesensbeli sing. 3. szem. 
alakja {vagyon, megyén, teszen, leszen stb.) eredetileg -n-képzős 
igenév volt. 

2. Valószínű, hogy eredetileg ilyen alakulású volt minden 
iktelen igének prsesensbeli sing. 3. szem. alakja. 

3. A nincsen ige utórészében a van lappang. 
4. A jön és a hín, szín, rín-félék újabbkori analógiás ala

kulások. 
5. A prseteritumbeli -n (tön, vön, lön stb.) a praesensből való 

átvétel. 
II. 1. A többesszámi -nak, -nek-végü. praesens-alakok erede

tileg -w-képzős igenevek többesszámai voltak. 
2. A praeteritum-, conditionalis- és imperativusbeli -nak, -nek 

a praesensből való átvétel. 
III. Az imperativusbeli sing. 3. szem. -n (pl. várjon, kérjen) 

névmási elem, t. i. a névmás -w-képzős alakjának maradványa, 
tehát azonos az ön névmás -n-jével. 

SZINNYEI JÓZSEF. 



Finnugor-török szóhasonlítás. 
1. Szalad «evado, aufugio, subterlabo» (MA.). — BUDENZ 

MUSz. 272. 1. (n. 276.) a száll igével kapcsolja egybe. E helyett 
SETÄLÄ NyK. 26 : 385, FÜF. 261. f. suota «grex equarum in 
venerem ruentium», on suodalea «venerem appetit (equa)», 
lpN. cuölMet pr. cuöűam «feminam circumcurrendo quseritare». 
A lp. szóval már összehasonlította GENETZ Suom.-Ugr. ű 8. Ezen 
f. és lapp szók ide tartozhatnának ugyan, ha volna adatunk arra, 
hogy eredeti jelentésük «futás» volt, de ezt csak úgy kell kikövet
keztetni, s bajos adatok híján eldönteni, hogy a két fogalom kö
zül, a melyek tényleg összetartozhatnak (v. ö. koslat, GOMBOCZ 
NyK. 30 :488; észt söitma, sőidan : 1. «fahren, reiten», 2. «laufen», 
3. «sich begatten, von vierfüssern» WIED.), melyiket illeti meg az 
elsőség. Ennélfogva nem fogadhatom el ezt a hasonlítást, hanem 
talán helyesebb nyomon jár DONNEE, Vergl. Wbuch, n. 722. (П. 41.), 
a ki bár más etymologiat ajánl, mégis felemlíti f. solua «sich vor
wärts mit getöse bewegen» ; ERW. solua, soljua «mit dumpfen laut, 
mit geriesel od. gerassei sich bewegen, allmählich gleiten, schrei
ten od. glitschen; sich hin und her bewegen» ; — solahtoa «sik
lani, kisiklani, osonni» Kai. 32 :351 . solahuttoa «sich stürzen» 
Kai. 8 : 176. «hineinstossen, szökkent» (VIKAR) Kai. 13 :199. 

Alakja s jelentése e f. szónak teljesen megfelelne a m. szalad 
igének; csakhogy már mint a solu-, solju- is mutatja, a «mozgás» 
jelentés kapcsolatban van benne a «zúgás» jelentésével, sőt némely 
származékában ez az utóbbi látszik az eredetinek, pl. solata «dumpf 
lauten, rasseln, p l a t z e n d herausströmen, rieseln, sprudeln» 
(ERW.). Erre vallana sola «tompa hang, csörömpölés, csörgés, zör
gés» (SziNNYEi). Csakhogy ezzel szemben ugyancsak sola «keskeny 
ház-köz, sikátor, szoros-út (SZINNYEI), hasonlókép soluke «der 
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schmale gang, der schmale beiderseits eingezäunte weg, die 
allee» (ERW.). 

Minthogy pedig ez utóbbi két szó bizonyosan a «menés» 
jelentéséből fejlődött, mint akár a folyosó, gang, világos, hogy a 
kétféle f. sola külön eredetű. Ha pedig ez igaz, akkor könnyen ért
hető, hogy a velük kapcsolatban lévő igék némelyikében mikép 
egyesült a két heterogén jelentés : a zúgásé s a menésé. Szóval 
helyes s biztos a fölteves, hogy van egy f. *sol- tövünk, a melynek 
«menés, futás» a jelentése. (Észt söluma, -un, -uda «hin- und her
laufen, fliegen, in bewegung sein» WIBD. 1192. nem ide, hanem а 
száll igéhez tartozik. Megfelelője f. suilua «siklik, gleiten, ausglei
ten, glitschen», suilata «gleiten, glitschen, herabschreiten».) 

Megemlítendőnek tartom, hogy a soi- tőnek van hol- meg
felelője is, bár a viszonyukat pontosabban most nem tárgyalha
tom. Ilyenek: holajaá 1. «dumpf lauten, rieseln, murmeln»; 2. 
«unstät sein, herumschweifen, herumirren» : aina holajavat kylää 
«immer schweifen sie im dorfe herum» ; holjua (v. ö. soljua) «sich 
hin- und herbewegen, schwanken, wackeln» ; kolina = solina 
«dumpfer laut, gerassei, geriesel»; 1. még hoikkaa, kolkuttaa. 

LappS. cälestet «salire», cälom «saltus», eilet, eilestet dim. 
eilegätet inch. id. (LIND.) — N. cellit «unico saltu salire», cellistet 
dem. «ugrándoz», cellitet fact. «ugrat», célodét, celudet «ide-oda 
ugrik», célon «ugrás», v. ö. coßllot, ccellolet, ccßlestet; ccelotet 1. 
«ugrat», 2. «im galopp fahren; kjére i galopp» ( F R I I S ) — Lule 
ciellat «hinabspringen, sich hinabstürzen» (HALÁSZ); ecelu-,ccelute-, 
ccelaste-, celije- «ugrik» (WIKL.) — Pite éitt&t, celutét (HAL.). 

Vog. FK. sutéti ugrik, L. mlimt- kriechen, sulent- schleichen 
MUSz. 277. 1. DONNER II. 41. B. sülinti «szökken», sülintäli «ira
modik», sulin szökkenő, szökkenés. A hosszú й a vogB.-ben nem 
lehet eredeti, valamint az Г sem a FK. s vogB. f. i. alakjaiban. Azt 
vélem, hogy ide tartozik vogB. sumi szökik, ugrik. K. fut, sümili 
ugrik, FK. süm- rohan, KL. mmi id. < *sulmi, *iulmi.- Alig hihető, 
hogy külön eredetű volna vogB. (%ot-)sul'gi kiszóródik, sulgélti 
hull, pal-satgi széthull. 

Zürj. sal: éal múnny «szétszóródik, szétmegy», saledny hajny 
«kibugyog», saljödny «szétszór, elönt, elszór, elpazarol, zerstreuen, 
verschwenden», salkjalny «szétmegy, fölolvad; zergehen, sich auf-

' lösen» (WiED,). 
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Cser. solem «elfut» (SZIL.), silcim Bd., sil'tás Tr. id.; silse 
saldak «szökött katona» Bd.; silse «landstreicher» Tr.; Ш?& «der 
ausreisser, schurke» [BAMSTEDT, a ki helytelenül mondja < зэШе 
elrejtőzik, mert ennek megfelelője selam (SZIL.) id., selam (ny.), 
mlam (k.) «titkol, geheim halten» (WESKE). 

Csuv. salan- «sich zerstreuen» Máté 9 : 36; 26 : 31. «разоде
ваться, elszóródik, elszéled» ; salat- «растрачивать, elpazarol» 
(tkp. elszór, ZOL.), v. ö. sulinké «lejtő, раскатъ» Ucsebn. 78; sulin-
«hajlik a nap, склониться» (ASMARIN Pjesni 35, 2, Luk. 24 : 29.). 

Oszm. sal- (jj^JLo «megmozgat, lök, kerget, hajít», asker s. 
«truppén entsenden»; mejdana at s. «auf den platz hervorspren
gend» ; dogany s. «den falken steigen lassen» ; atese salar «ein in 
das feuer stürzender d. i. tollkühner». A «futás» jelentésben külö
nösen használatos a caus. saldyr- «sich stürzen» : bu hajvanin 
ardana xaldyr «fuss ezen állat u tán; jage hinterdrein». így jelenti 
a refl. salynyr- : «sich hin- und herbewegen, schlendern, sich wie
gen, nachlässig gehen»; továbbá saly vermek «loslassen, gehen 
oder laufen lassen» ; v. ö. salma deve «ein versprengtes kameel». 
Érdekes még megemlíteni, hogy a m o z g á s jelentésből már az 
oszm.-ban kifejlődik a l ó g ó , f i t y e g ő : salyndyr- «baumelnd 
herabhängen lassen», v. ö. sacy saly vermek «das haar frei herab
hängen lassen» (ZENKER). 

Ebből gondolom, hogy idevaló kaz. tat. salin- «lehajlik, 
lelóg», salinki «az öltöny lelógó része» (BÁL.); salin- külömben 
annyit is jelent: «повалиться = leesik, ledől» (OSTR.). De még 
feltűnőbb, hogy saliu a. m. «раскатъ на зимней дорогв, síkos 
jégút tél idején» (BÁL. helytelenül: «gödrösödés téli úton»), pl. 
jul bik bozok saliu bik küb «az út nagyon rossz, sok a csúszósa» ; 
saniuli «раскатистый» (OSTR.). Ezt a jelentést pedig nem lehet 
abból a sal- igéből kifejteni, a melynek «класть, положить, поста
вить (домъ)» (OSTR.), «vetni, rakni, helyezni, önteni, építeni» 
(BÁL.) az értelme. Sokkal biztosabb, hogy egy másik, még pedig 
m o z g á s t ill. m e n é s t jelentő sal- igéből származik. 

A kirg.-ben a sal- igének szintén két jelentése van, jobban 
mondva kétféle sal- igével van dolgunk. Az elsőnek a jelentése: 
«построить, положить, felállít, rak, helyez»; a másodiké: «пус
тить, ereszt, bocsát»: kus, it sal* «kibocsátani zsákmányra az 
ölyvet, a kutyát» ; au, karmák sal- «kivetni a hálót, horgot»; iijri 
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теп kojdu köpürgö sai- «a teheneket s juhokat átvezetni a hídon». 
Különösen megjegyzendő sala «folyó; притокъ рвки, folyó áram
lása» (Kiig. Sz. v. ö. BUDAG. I. 690—1.). 

A bask.-ban is fyal- «класть, положить, поставить (домъ)». 
De itt is megvan dalin «раскатъ на зимней дорог*», s ugyanennek 
a jelentése még ez is : « j á r v á n y » ; д-aldir- azt is jelenti: «осво
бодить, megszabadít»; dalin- «нагнуться, отвиснуть; lehajlik, 
lelóg» : dalinib turgan buták «lelógó ág». 

Jak. ? älii, iiii jäbin «herbeistürzen, vorbeistreichen»; älik, 
äliktik < älii «rasch, flink; gyors, sebes» (BÖHTL.); v. ö. a szó
kezdő s elmaradásáról u. о. 214. §. 

(GRÖNBECH р. 90. älik, älii összeveti ujg.-oszm. äv- «siet» 
igével, azzal a feltevéssel, hogy jak. älii < *ävlii, a mit azonban 
nem tud igazolni.) 

2. Sssám (VÁMB. Szóegy. NyK. 8 : 173; MŰNK. NyK. 18 • 84; 
2 5 : 283. WICHM. Tschuw. Lehnw. 96.). 

oszm. saj- «számlál», sajil- «gezählt werden, zählbar sein» ; 
saji, saj «szám» (ZENKER). 

kel. t. san «zahl, Zählung, berechnung» ; sanagci számoló 
(ZENKER). 

csag. saj «compte» ; saj- ij^Ju», «compter» (PC.) sajga id.; 
saju, sajin «Zählung, rechnung» (PC. KUNOS, Cag. Wb.); sajla-
«kiválaszt, auswählen» (KUNOS U. O.); «faire choix, tenir compte» 
(PC); sajlan- «zählen lassen; étre porté en compte» (KUNOS, U. O.; 
P C ) ; — san prüfung, Zählung (KUNOS U. O.); ^L« «compte, 
nombre, membre» (PC); sanag «rechnung, zahl» (KUNOS U. O.), 
«compte, supputation» (PC); sana- (jj^obL* «compter» (PC). 

kaz. t. sajla- «választ» (BÁL., ZENK.) «выбирать» (OSTR.) 
(cser. sajlém) ; sana- «számlál» (BÁL., OSTR.). 

bask. dana- «считать, számlál»; дапаи «счетъ, számlálás» 
(KAT.). 

kirg. sajla- «избрать, kiválaszt» ; san «számlálás» ; sana-
«számlál» ; sanauli «сосчитанное» (Kirg. Szót.). 

orkh. san «szám», v .o . sansiz «innombrable» (Тном. 37; 
BADL. 389.). 

koib. sane, sane «rechnung, zahl» ; sanirben «lesen, zählen» 
(CASTR.). 



FINNUGOR-TÖEÖK SZÓHASONLÍTÁS. 265 

Az idézett példákból látható, hogy saj- igeszó válik ki a 
s z á m l á l á s fogalmának jelölésére. Lehet, bár éppen nem bizo
nyos, hogy a san szó e saj- származéka; ezt azért nem igen tartom 
valószínűnek, mivel a san s származékai tudvalevőleg b e c s ü l é s t , 
t i s z t e l e t e t is jelentenek, a melyet lehet is nem is a s z á m l á 
l á s fogalmából kifejteni, de mindenesetre nagyon bölcselkedően 
okoskodva (alább erről még szólunk). Jelenti továbbá a kel. tör.-
ben san «stück eines ganzen, glied», pl. san san «stück für stück», 
s ez a jelentése már inkább közeledik a s z á m fogalmáéhoz. Ha 
továbbá meggondoljuk, hogy a saj- tőből nehezen érthető san < 
sajin (v. ö. csag.-ban), könnyen támadhat az a gyanú, hogy e két 
alak san PV saj- között nincs alaki közösség, és hogy a jelentésben' 
csak másodrendű fejlődés. Alapszik pedig részint a san rokon ér
telmén : s t ü c k , g l i e d , a melyből a rokon hangzás teljes értelmi 
megegyezést teremtett. Külömben maradjon ez csak feltevés. 

De már teljesen hibásnak kell tartanom ZENKER következő 
véleményét: san- < *sajin- refl. von saj-. Alakilag az ilyen össze
vonás ellen már fönt megtettem a kifogásomat. A san- (tat. sana-) 
jelentése: «meinen, dafürhalten, schátzen, urtheilen, denken, glau-
ben, vermuthen, voraussetzen, wollen, verlangenw. Ezt alig lehet 
ebből kimagyarázni: «bei sich záhlen», mint ZENKER gondolni 
látszik. Tudvalevőleg ez az ige hasonló jelentésben nagyon el van 
terjedve a törökség területén: csuv. son-, sun- (PAAS.) «kíván, gon
dolt) ; csag. san- «estimer, conjecturer, se précautionner, se pré-
parer» (schonen csak VÁMB.-nál); alt. sana- «gondol, kíván, szán
dékszik, akar»; 

mong. sana- «denken, gedenken», s innen belekerült a 
jakutba: sana- «denken, meinen, nachdenken, begreifen, füretwas 
haltén» BÖHTL., BOLLER M. Verb. 58. (306.) 

Mint jövevényszó cser. son- «gondol, kíván»>, sandar- «biz-
hitegeta (v. ö. PAAS. Finn.-ugr. s-laute 80. 1.); vogP. söneti «észre-
vesz», K. sonáti «becsül» (más képzővel). 

Végre m. szán- «destino, proponow is bizonyára ide tartozik, 
a mint azt már BOLLER i. h. BUD. Török-magy. nyelvhasonlítás (— 
TM) 167. VÁMB. Szóegy.NyK. 8:174. látták. Kölcsönvételnek tartom. 

Ezekhez az igékhez tartozik (vagy az igék tartoznak ő hozzá) 
a f. e. san «becsület, tisztelet» jelentésben, s azt állítom, hogy a 
saj- igéhez semmi köze sincs. 



266 SZILASI MÓRTCZ. 

A saj- igéből képzett igenevek ellenben ezek a névutók: orkh. 
saju «jeder>>, jir saju «en chaque pays», c'est-á-dire: «chacun dans 
son pays», proprement: «en comptant» gerundium de saj- (ou 
sa- ? «compter») (THOMSEN, Inscr. Orkh. 154. 1. V. ö. BADL. Altt. 
Inschr. 132.1.). 

tar. sai; alt. sajin «Ka»ĉ ;LiH» ; kaz.-t. sajin «-nként» : kön s. 
«naponként, jeden tag» (BÁL.); jak. aji, pl. kün aji «táglich». 
A jakutban érdekes párja a'/sm, ays{gar ugyanezen jelentésben < 
aysi «rechnung, gegenseitige abrechnung» (v. ö. GRÖNB. 69. 1.). 

Végre a szóban forgó ige rokona a csuv. suw- (ZOL.), SU-, 
séw- (GRÖNB.), séw- (MŰNK. átírása szerint); inf. suma Sv. Ist. 45. 
«ciHTaTb no nopn^Ky, számláb*. Ebből az egyetlen alakból, a 
melyben w mutatkozik, GRÖNB. 69. 1. az összes id. rokonságban 
egy eredeti b elvesztére következtet. De a csuv. w ~ j változásra 
egyéb példával is rendelkezünk, pl. cs. iiw- ^ tat. tdj- «érint»; 
cs. kéwá ~. tat. kejaQ «moly» (ASM. Gramm. 80. 95.1.). E szerint séw-
is lehetne < *séj- s megfelelne az eddig talált saj- igének; ámbár 
az sincs kizárva, hogy saj- < *saw- (v. ö. PAASONEN, J S F O U . 211: 
26. 1.). 

Mint az inf.-ból: su-ma látható, mássalhangzók előtt sew > 
su válik, úgy hogy ide tartozik sum (-m névszóképzővel) «szám, 
számlálás, cieTTb, HHCJIO», a melyet ASM. IZV. 18: 127. 1. idéz (v. ö. 
WICHM. Tschuw. Lehnw. 96.). De ennek van egy bökkenője. Az 
t. i. hogy ZoL.-nál som, sum «rubel», kaz.-tat. som (BUDAG.), sum 
(BÁL.) id., kirg. som id., s a mellett «őpycB acejrE3a, jiHCTOBoe 
atejTESO, vasdarab»; v. ö. alt. som temir «súlyos vas, TBep^oe 
acejrE3o»; tob. t. som «pyjif>, KopMa, kormány a hajón» (BUDAG.), 
csag. som «pur, massif, entiérement» (PC), «massiv gearbeiteU 
(VÁMB.), bask. {hm «rubel, hólyag v. daganat az ember fülén s lá
gyékán ». Megjegyzi még ZOL.: V. Ö. perzsa sem (ceM), tat. sum, 
permi sem (zürj. söm) «pénz, ,neHfcrH» (zürj.-ben még «pikkely» 
WIED.). 

Most már valóban nem tudom, mit gondoljak e szóról, még 
ha nem is tekintem más mint «rubel» értelmét. Vájjon a csuvas-
ból került-e a többi nyelvbe, vagy a csuvas s a többiek úgy vették 
valahonnan közösen kölcsön? Legjobb, ha egyelőre elválasztjuk 
tőle a csuv. sum «szám» jelentésű szót, melyet akkor eredeti csu
vas képzésnek tarthatunk. 
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: !A i Azonban még most sem estünk át minden nehézségen. Azt 
gondoltuk fent, hogy csuv. séw- < *#<?)*'. De akkor hogyan magya
rázhatjuk ZOL. e szavát: solim «számlálás, c*ieTT> no nopH,a,Ky» ? 
Lehetetlen, hogy más eredetű legyen, mint hogy a séw- igéből 
származzék; viszont az se lehetséges, hogy a régibb ¥séj- igéből 
keletkezzék. A képző itt is -im a megelőző Z < w gondolható, to
vábbá « > o a z l miatt, úgyhogy *séwim > solim. Azt is emiitettük, 
hogy GRÖNB. nem /-, hanem v- ül. 6-tövűeknek gondolja ezen 
egész sor szavakat s ez az adat is mintha igazat adna neki. Azon
ban csak látszólag. Mert ez a solim véleményem szerint bizonyosan 
újabb képződés < ¥séwrm. A szokatlan l > w hangváltozásnak az 
okát megtaláljuk a csuv. sull'a- (ZOL.), sulid- (PÁPAI) «megvá
laszt, BHÖnpaTD) igében, mely nem egyéb, mint a tat. sajla-
átvétele, a mint azt még a meglevő sujla- alak is bizonyítja (Máté 
13:48.). 

Végre térjünk vissza a mi szám szavunkra. Könnyű róla el
választani az -m deverbalis névszóképzőt, mely szerte megvan a 
finnugor s egyúttal a török nyelvekben. Nyilvánvaló tehát, hogy 
szám < *szaj-m (a- illabiális rövid a), vagyis, hogy a töve szintén 
*saj, mint az idézett nyelvekben. 

Viszont bizonyosnak mondhatjuk azt is, hogy az összes 
ismert s idézett adatok közül egy se felel meg e szavunknak any-
nyira, hogy jövevényszónak tarthatnók. Még a csuvas se, a mely 
csak annyiban hasonlít hozzá legjobban, hogy ugyanaz a képzője, 
de erősen eltér tőle abban, hogy más, változott hangbeli tőből 
van képezve. 

Jogosan mondhatjuk tehát, hogy nem átvett, hanem a fön-
tebbiekkel eredeti rokon szó. 

3. a) Szel- scindo, proscindo, sehneiden (MUSz. n. 300; 
DONNBR n. 696; SETALA FUF. 264.). 

vogB. sili «szeletel», süti «hasít>*, KL. süti «metsz, fölszijal», 
KL. Mffi «szeleteb), K. sélti (MŰNK. NyK. 2 5 : 260.). 

votj. seláp, selláp ; siláp, sil'áp (MŰNK.); sel'ep (WICHM. 66.) 
«forgács; holzspahn». 

zürj. tselal- «spalten, ritzen machen; hasít, rovátkol*). 
finn 'sálé, g. sáleen «szilánk*)', sálö id. 
lpN. callet, pr. calam «szel, hasít*); Lule éud\a- «hauen, 
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schneiden» (WIKL.), Pite cüllat, cwollat, cöllat «metsz, vág» (HAL.), 
S. salet «findere, szel», cuolet «scindere»> (LIND.). 

cser. selavi «hasíts (sel'am id. GEN. 45.), selám (m.), selstás 
«szétpattan", selon-kajem «megreped; bersten», luat-kok uíases 

selon «tizenkét részre osztotta». 0 . 71. 
csuv. cil'- (cél- PÁP.) «hasít, szel, menaTt; szíjat szel, KpoHTb 

peMHH; lehánt, OT^apaTB Ha Mejncia iacTH»; ciU «szelet, OTp-fe-
30KI>» (ZOL.). 

jakut sül- «die haut abziehen» (BÖHTL.), C ~ s hangmegfele
lésre v. ö. u. o. 186. §. 

b) S&ilánk «spánchen, splitterchen» stb.: 
Tudvalevőleg van egy mélyhangú tő is, melynek származékai 

hasonló jelentésűek: 
f. sálé, g. saleen «szilánk»; silu «szálka, kis szilánk, hulladók 

darabka» ; salia- ((hasogat szilánkot". 
lp. S. cudla- «vág, metsz; hauen, schneiden» (WIKL.), cüllat, 

collat, cuHlat id. (HAL.) 
cser. sulam «metsz, szel, szab», sulost- «zerschneiden», éulu-

ktérn «kiherél». 
osztj. S. *q,lé «levágott darab». 
vog. B. salém «szálka*. 
magy. szil-: «vág, farag, gyalul»; szila pad : «faragó pad» 

(MTsz.); szilát: «szelet» (Nyr. 10:327.), szilák id. (PP. Nyr. 12 : 
557; 15 : 428; Kriza); szilánk, szilány: «gyalúhulladék», szilács: 
«forgács» (MTsz.); szilony «gespaltene rute (zum fassbinden)» 
(KRIZA. MTSZ.). 

Bár méltán feltűnő, hogy a régi nyelvben mindezek ismeret
lenek (SZILY NyUSz.), ellenben csak szivol, szivul, szijal, szijul 
«seco» fordulnak elő a NySz.-ban. Viszont ismeretes dolog, hogy 
a nép nyelve számos régi szót megtartott. 

c) S&alu «hohlbeil, ascia» (Beszt. Szósz.). 
A másik csoport ugyanezen tőből egy g <<» v hanggal bővült: 
mordE. salgo-, salgu-, M. salgd- «szúr» ; E. salgo, salgá, M. 

salgá «fulánk; tűlevél»; 
osztjK. so-fit, I. süwt «szálú, hohlbeil zum aushohlen von 

trögen und káhnen» ; sögot «gyalu» (PATK. CASTR.). 
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f. salvaa «ácsol, kivág, herél*. 
vog. K. sétlé, B. sild, KL. sü, P. sil «szálka; spánchen, split-

terchen* (MŰNK. ÁKE. 555.). 
Lásd PAAS. FÜS. 57, SETALÁ, FUF. 2 : 259. 
Mind a két tudós ide sorolja magy. szalu: «vályozó, hornyoló 

horgas fejsze, vájó balta: ácsok simító szerszáma»; szalui, szalval 
(MTsz.); v. ö. MUSz., DONNER i. h. 

Alább majd megpróbáljuk kideríteni a szálú *** szilánk szók 
tőbeli hangeltérését. 

d) Szalag : «vimen, vinculum». Sőt igaza van DoNNERnek, a 
ki ide sorolja szalag szavunkat is n. 694, a melyet a többi tudósok 
(MUSz. n. 275, PAAS. FUS. 45. SET. FUF. 2 : 250.) «kötni» alap
fogalomból magyaráznak s a szerint hasonlítanak. Erre vall, t. i. 
hogy «szalag* tik. a. m. «szelet*, az ilyen kifejezés: «Szalag-szíjat 
metszeni valaki hátából: de cute alicuius ligulas trahere» PP. 
Már a Beszt. s Schlág.-ben is együtt van: zalak ziw. Úgy látszik, 
hogy rokonértelmű szók, v. ö. alább a szíj magyarázatát. A szó régi 
jelentése külömben nemcsak «vinculum», hanem «vimen» is ; ez 
pedig alig érthető a «kötés* fogalomból, de igenis könnyen a «vá
gás, szeles» fogalmából, valamint a f. i. példákból is látható. Vi
szont a «vimen» jelentéséből: «gerte. reis, ruthe; flechtwerk, bind-
werk» könnyen származhatott szórványosan a «vinculum». A nép 
még csak «pántlika» értelemben használja, a mely inkább «sze
let*, mint «kötő». Az idegen szó nem bírta ugyan kiszorítani az 
eredetit, azonban etymologiai értékénél fogva lehetett rá olyan 
hatással, hogy jelentésváltoztató hajlandóságában támogassa, mint
hogy akár a «szíj», akár a «szalag» szóhoz természetes m e l l é k 
k é p z e t gyanánt fűződik a «kötés*, mivel erre nemcsak hogy 
alkalmas, hanem állandóan használtatik is. 

Ha így okoskodik vala, bizonyosan nem írta volna álmél
kodva SZEMERE : «bogy a szalag a ,pántlikát'kitehesse, meg sem 
álmodtam* (SZILY NyüSz. 293.). 

Végül meg kell még említenem f. selká-puu «ein pfahl, auf 
welchem die fischnetze zum trocknen aufgehángt werden; der 
hebebaum am ziehbrunnen: háló-szárító rúd; szivárványos kút 
rúdja* (ERW.); selkáin, gen. selkáimen «hálószárító rúd; vmi fölött 
keresztben fekvő fa» (SZINNYEI) ; v. ö. mordE. éalgo «botocska, 
bot; botocska, a melylyel a hársfaháncsot leszakítják*. Ha a finn 
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szó csakugyan ide tartoznék, a mit éppen nem tartok bizonyosnak, 
érdekes magashangú párja volna az említett hasonló képzésű mély-
hangúaknak. M .•;-, 

Eendes tünemény a finnugor s az összes ural-altáji nyelvek
ben az ú. n. h a n g r e n d i p á r h u z a m , úgy hogy nincs kizárva 
a lehetősége annak, hogy az imént elsorolt magas- és mélyhangú 
azonos értelmű szók csakugyan közös eredetűek hang-tartalmuk
ban is. De ezt a kérdés homályossága miatt függőben kell s. lehet 
hagynunk. i 

A mélyhangú szavakhoz sorakoznak a következő török 
szavak: 

kaz.-tat. col- «levág (állatot)», kuj c. «bárányt levágni». 
kirg. sal- id., bask. sal- id. 
oszm. cetlim «él, a minek éle van; schneide, alles was eine 

schneide hat» (VÁMB. Urspr. 490. v. ö. NyK. 8 :174. «cőté tranchant 
de l'épée» SB. 

e) S&íj, sziju, szijju, szí, széva MTsz. szyu, szju, szíj, szí 
NySz.: «riemen» ; szijal, sziul «seco disseco», szivol, szivul iá, 
(NySas.); szíjjok: «vágok» Nyr. 1 2 : 9 5 ; szijó kés : «kétnyelü vonó 
kés (húsoló, faragó, simító szerszám)», szivó (sziló) kés id., szív-
«hasít abroncsnak való ágat», v. ö. szil- «vág, farag», szijács, sziács, 
szivacs iy, ö. szilács) : «gyaluforgács, vonókéssel csinált forgács» 
(MTsz.; MUSz. n. 298, 300, DONNER n. 634.) 

oszm. soj- (cag. ad. soj- és srj- BUDAG. V. Ö. oszm. sir-, sijir-) 
«lehánt, lenyúz, levetkőztet, kirabol (ZENK., BUDAG.), 3aKOJiOTb, 
pii3aTb JKHBOTH; állatot levág, leszúr» (BUDAG.). 

cag. soj- «őter le peau, un habit; lenyúz, levetkőztető (PC). 
alt. soj- «lehánt, lenyúz». 
kirg. soj- «lenyúz»; sojau «tűlevél; nrjia xBOMHbix'b ^epe-

BbeBx; tövis, tüske; KOJHO^KH Ha pacTeHÍHxi>». 
bask. ftuj- «állatot levágni; KOJIOTL HOHCOMTJ atHBOTHoe; le

nyúz, co^paTb Koacy eb TE.ua>> ; — &ujindi «lehántott nyírfa; őe-
pesaeb KPTopoö CHajiadepecTaw. 

vog. B. sol (nem hosszú ö mint MŰNK. írja AKE. 555.), P, 
sal, AhY.-»g,l «nyárs». De kötve hiszem, hogy ez volna alapjelen
tése, mint MŰNK. i. hv gondolja. Mert nem lehetne belőle kimagya
rázni 1. a «tüske»; jelentést, v. ö. VogNópk. .3:19. ini jiw §lné 
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aamiy sol'il pelilaicé «a csipkerózsán lévő fájdalmas tüskék szur-
dalják». 

2. ék u. o. 3 : 445. nayk-jiw vortip sol «vörös fenyőfából való 
kemény ék». 

3. sol'-pun «szőrszálka» u. o. 4 : 145. 
4. sol-jaut-údl «hegyes fanyílak» I. 86. 
Mindezt lehetetlen a «nyárs» fogalmából kimagyarázni, de 

igenis lehet a «szeles, vágás, hegyezés» fogalmából, a mint fönt 
kétségtelen példáit láttuk. Ugyanebből kimagyarázható a «nyárs» 
is. sőt ezen esetben nem is lehet máskép magyarázni. A vogul sza
vakat MŰNK. is így fordítja: «zugespitzter stock; spiess)>. AHLQV.-
nál a szó jelentése : «stange, fische darauf zu trocknen», s mind a 
két szempontból figyelmeztetek a f. i. mordE. salgo, f. ? selkáin, 
selka-puu szavakra. 

Még egy adatot meg akarok említeni, mivel ilyen kényes 
kérdéseknél a legkisebb részlet is fontossá válhatik. VogNépk. IV. 
151. meg akarják vendégelni az érkező vendéget, s a gazda így 
szól hozzá: «ít tüj télém nawer-pi jol-solemtaln, egy ezen nyáron 
ellett csikófiút szúrj le». Ha megnézzük eddigi idézeteinket, sok 
példát találunk, hogy az ide vágó s tartozó szavak épp az állatok 
levágását, leölését is jelentik, pl. maga a tör. soj ige is. 

Hogy zürj. sol' «spiess, speer, lanze, pflock», votj. sal'i «stab, 
8tock» minő viszonyban vannak az id. vogul szókkal, a melylyel 
MŰNK. i. h. összehasonlítja, nem tudom megmondani. Nem lehe
tetlen, hogy kölcsönszók a vogulból. 

Bővebb bizonyítékul felfogásunk mellett szolgálhat még 
vogB. salt, AL. sól't (talán sq,l't?) «háncs», bár feltűnő az a hosszú
sága, a minő azonban nem ritkaság a vogB. első&szótagjában, v. ö. 
salem «szálka». Még biztosabb adat vogT. mU «szelet» (<. *sul!t, 
a hol s > é mássalhangzó illeszkedéssel az i-hez v. ö. PAAS. FUS. 
6. 8 köv. 1.), a mely teljesen megfelelője a m. szij- szónak nemcsak 
hangjaiban, de jelentésében is. Viszont nem is lehet különválasz
tani a vogB. sol szótól; persze hogy a magánhangzókban sokféle 
kiegyenlítődés történt. 

Ide való továbbá: zürj. sul «zum flechten práparirter bast; 
fonásra elkészített háncs» ; — sul'al- «szeldel, hasít, hánt; auf-
spalten, aufschlitzen der lángé nach, spleissen (kienspáne), abstrei-
fen (bast))) (WIED., KOG.). 
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A felsorolt adatokból kiviláglik: 1. hogy a magy. szíj- ige < 
¥szoj- való s a mély hangzó a ; hatása miat t lett i-vé. 

2. hogy szil-, szilánk s tb. < *szal- a szij- analógiája miat t 

szerezte i hangzóját. 

3. hogy sziv-, szivacs s tb. a szíj-ból ered j ~ v változással, 

ill. hiatus-töl tő v-vél. 
4. magától értetődő, hogy szíj «riemen» voltaképpen szíja 

rövidítése ós a szíj- igének part ic ipiuma. 
SZILASI MÓRICZ. 

I roda lom. 
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Keleti Szemle. IV. 2. szám. (KUUN GÉZA gr. Gurdézi a törökök
ről. VIII. — PATKANOW S. Geographie und Statistik der Tungusen-
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Nyelvészeti Füzetek. Szerkeszti SIMONYI ZSIGMOND. — 7. GOMBOCZ 
ZOLTÁN. Nyelvtörténet és lélektan. — 8. SIMONYI ZSIGMOND. Helyes 
magyarság. — 9. VARGA IGNÁCZ, SZABÓ DEZSŐ, KERTÉSZ MANÓ. Nyelv

járási tanulmányok. — 10. NAGY SÁNDOR. A váczi nyelvjárás. 
THEISZ GYULA. Franczia-magyar szótár. Budapest, Lampel R. 

Ara 5 korona. 
ZOLNAI GYULA. Magyar oklevélszótár. 6. és 7. füzet. 



Szláv jövevényszavaink. 
(Hetedik közlemény.) 

Nem a véletlen dolga, hogy ez észak-olasz és dalmácziai X., 
XL, XII. századi szentek tiszteletére nálunk nincsenek templo
mok, kápolnák, kolostorok. Igaz, hogy mi a XL, XII. századból e 
tekintetben nem tudunk valami sokat hazánkat illetőleg, de az a 
kevés, a mit tudunk, rendkivül fontos kereszténységünk kezdetére. 
Azok között a szentek között, a kiknek tiszteletére nálunk a XL, 
XII. században templomok, kápolnák, monostorok épültek, két ré
teget külömböztethetünk meg. Az egyikbe tartoznak azon szentek 
nevei, a kiknek tisztelete közvetlen a honfoglalás előtt is hazánk 
dunántúli és dunáninneni részeiben megvolt, s a melyek a mi ok
leveleink és egyéb emlékeink tanúsága szerint a XI., XII. század
ban is megvoltak, s megvannak a mai napig. Ez a réteg ékesen 
beszél arról a folytonosságról, a mely szerint a kereszténység tör
ténetében hazánk e részein a honfoglalással nincsen megszakítás. 
A másik rétegbe tartozik azoknak a szenteknek a tisztelete, a kik 
hozzánk a XL, XII. században kerültek. Ez a rész is rendkívül fon
tos, mert benne határozottan felismerhetjük azt az idegen hatást, 
a mely bennünket kereszténységünk felvételével ért. S ez a hatás 
a szentek neveiből Ítélve nem közvetlen olasz. 

Az első rétegre biztos útmutatónk a hazánk dunántúli ré
szeinek, közvetlen a honfoglalás előtti, IX. századi kereszténysé
gére vonatkozó «Conversio Bagoariorum et Quarantanorum» (ki
adva PEETznél és A honfoglalás kútfőiben). Ebből a «Conversio»-
ból értesülünk arról, hogy hazánk dunántúli és dunáninneni ré
szeiben, valamint a verünk határos osztrák örökös tartományok-

Ny elvtudományi Közlemények. XXXIII. 18 
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ban milyen nevű szentek tiszteletére emeltet a salzburgi papság 
templomokat a IX. században. Ha mi e szentek neveit összehason
lítjuk a Szent István királyunknak tulajdonított oklevelekben (v. ö. 
KABÁCSONYI J . : Szt. István király oklevelei és a Szilveszter-bulla), 
valamint egyéb XI., XII. századi emlékeinkben előforduló szentek 
neveivel, meglepő egyezést fogunk találni. Ez egyezések a követ
kezők : 

1. A nyitrai adománylevélben «ecclesia sanctiEmerami» fordul 
elő, az 1111. évi zoborhegyi eredetiben fennmaradt oklevélben «in 
ecclesia sanctorum Emerami, Andree et Benedicti» olvasható. Szent 
Emmeram püspök van a nyitrai káptalan régi pecsétjein is (v. ö. 
JEENEY, Tört. tár II. 158.), s ma is a nyitrai püspöki templomnak 
egy része Szt. Emmeram tiszteletét hirdeti. 

A «Conversio» azt mondja, hogy ADALBAMMUS salzburgi érsek 
(meghalt 836-ban) «ultra Danubium . . . . in Nitrava consecravit 
ecclesiam» (HFK. 310. 1.). A szentnek neve nincs megemlítve, de 
ez nem lehet más, mint Szt. Emmeram, kinek ereklyéi a regens-
burgi Szent-György-kápolnában feküdtek, a hová a freisingeni 
Szent-Péter-templomból szállították. A bajorok térítőjének, Szent 
Emmeramnak tiszteletére monostor állott a X. században Régens -
burgban, s hazánkban a honfoglalás előtt nagy volt a tisztelete, 
mert egyik ófelnémet nyelven megmaradt imája megvan szlovén 
és óbolgár nyelven (v. ö. MELICH : Szláv jöv. I. 1. 50. 1.). 

2. A zalavári alapítólevélben azt olvassuk, hogy ott «ecclesia 
beati Adriani, qui est in Zala . . . cum capellis in honorem sancti 
Georgii et sancti Laurencij» áll. A zalavári konventnek még 1757. 
évi pecsétjén is Szt. Adorján van ábrázolva, jobb kezében zászlót, 
baljában pedig pajzsot tartva (v. ö. JEENEY, Tört. tár II. 162.). 
Zalában ma is van Szent-Adorján község, Veszprémben Adorján
háza, Vasban Andorlak (magyarosított név. szlov. Adriánci, «od 
Sz. Adriána mántrnika takozváni». Zobriszani szlovén 71. 1.). 
A szentnek tisztelete mellett tesz tanúságot az is, hogy Adorján 
nálunk elterjedt személynév volt. Egy 1157—58-i oklevelünkben 
«Ego Stephan[us] filius Adrianiv olvasható (v. ö. FEJÉEPATAKY, III. 
Béla oki. 28. 1.), egy 1186-ban «per adrianum budensem preposi-
tum nostrumque cancellarium» áll; a MargLeg.-ban (224. 1.) 
«adrian jfpan vr»-ról van szó. Hely- és vezetéknevekben pedig az 
Adorján (v. ö. SZAMOTA-ZOLNAI : Oki. szót., Münch.-k.: naptári rész 
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márcz. 4 : Adorian) és Adrán, Adrián (v. ö. Nyr. XXXII. 81.) 
Dunántúlra egész a mai napig kimutatható. 

A «Conversio»-ban azt olvassuk, hogy Mosaburgban, a ké
sőbbi Zalavárott PRIBINA szlovén fejedelem salzburgi mesterembe
rekkel építtetett egy templomot, a melyet LIUPRAMMUS 850—864 
közt felszentelt és «in qua ecclesia Adrianus martyr humatus pau-
sat». A zalavári alapító levél szerint Zalavárott Szent György ós 
Szent Lőrincz tiszteletére emelt kápolnák állottak. A «Conversio» 
jól ismeri e szentek neveit, mert a salzburgi papság egy templo
mot «in honorem sancti Laurentii (HFK. 313. l.)» szentel fel, s 
Eegensburgban Szent Emmerám csontjai a Szent-György-kápolná
ban voltak. Szent Lőrinczre (v. ö. MargLeg. 97, 126, 223 : zent 
levrine, levrync, Münch.-k. naptári rész aug. 10, 17: lerinch, Apóst, 
mélt. 21 : zent lorynceth) még csak az a megjegyzésem van, hogy 
a magyarországi naptárban ünnepnapja volt Szent László decre-
tumai szerint már a XI. században, s hogy személyneveink közt a 
XI., XII. századtól a mai napig gyakran előfordul (az 1111. évi 
zobori oklevélben Laurentius presbyter van, ugyanez időben az 
esztergomi érsek szintén Laurentius, 1134. évi oki.: Laurenti[us] 
nlius Salomonis, 1138. évi oki.: capellanum nostrum, nomine 
Laurencium, canonicum de Tithil; 1162, 1171: curiali comite 
Laurencio, 1181: sacerdos Laurentius stb.). 

3. A veszprémi püspökség alapító-levelében olvassuk, hogy 
Veszprémben «ecclesia sancti Michaelis archangeli» áll. A vesz
prémi püspökség régi pecsétjein «Szent Mihály arkangyal szár
nyakkal, karjait kiterjesztve)) van ábrázolva (v. ö. JERNEY, Tört. tár 
II. 159.). A veszprémi egyház okleveleinkben gyakran egyszerűen 
«Sanctus Michael» nek van nevezve (v. ö. pannonh. apátság al. 
lev.: eccl[esi]a s[anct]i Michahelis, 1079—80: Guden oklevele: 
s[anct]o michaeli, s[anct]o MicHaeli). Szent Mihály arkangyal (v. ö. 
HB.: bovdug michael archangelt) hazánkban egyébként is nagy 
tiszteletnek örvendett; Szent Mihály arkangyal tiszteletét hirdette 
az erdélyi egyházmegye, s volt klastrom is tiszteletére (v. ö. Pila 
1116—1131-i oki.: monasterio s[an]c[t]i Michaelis, MargLeg. 111 : 
«ky másképpen neueztetyk nyulaknak zygetenec. zent myhal clas-
troma mellett*). Szent Mihály arkangyalnak ünnepnapot rendel 
Szent László decretuma s számtalan ember viselte a Mihály nevet 
a XI., XII. században (v. ö. «Géza és neje . . . 974 körül vették fel 

18* 
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a keresztségét és Géza, a Stefan, testvére a Mihály keresztény ne
vet nyerte» PAULEE, A m. nemz. tört.2 I. 24.); Guden 1079—80-i 
oklevele szerint Veszprémben «michael p(res)b(yte)r» van, Szent 
László egyik udvari káplánja Mihály, II. Béla egyik bakonybéli 
oklevele Miehael parasztról tesz említést; egy 1135-i oki. «homo 
condicion. Michal»-t említ; 1181 -i oki. Pécsett «hospes MichaeU-
ről szól; a MargLeg.-ban van «myhal vr» (65, 94, 104, 224. 1.) s 
ugyanott «myhalfy jacab»-ról történik említés (187.1.). Mindezek 
az adatok azt vallják, hogy Mihály arkangyalnak nagy volt a tisz
telete hazánkban a XI., XII. században. 

A «Conversio» szerint ADALWINUS salzburgi püspök KOCEL 
szlovén fejedelem jelenlétében «ad O r t a h u . . . consecravit in ho-
norem sancti Michaelis archangeli (HFK. 313.)» egy templomot. 
Ortahu-t nem azonosítom a mai Ortaházá-v&l (v. ö. 864-ben: 
Ortahu, 1032-ben Orta: viele Ortschaften in Baiern und Ober-
österreich; OESTERLEY: Hist. geogr. Wb.), sem pedig Veszprémmel. 
A Szent-Mihály-adatnak azonban mégis megvan az a bizonyító 
ereje, hogy e szentnek a tisztelete hazánkban közvetlen a honfog
lalás előtt már megvolt. 

4. A «Conversio»-ban a felsoroltakon és a Bold. Szűz Mária 
tiszteletére emelt templomokon kívül még a következő szentek 
tiszteletére emeltet a salzburgi papság templomokat, kápolnákat 
Pannóniában és az osztrák örökös tartományokban: Szent Péter 
(kolostor Salzburgban és v. ö. Szent László 1083—95-i oki.: eccle-
siam beatissimi martini ad monasterium beatissimi petri»), Szent 
Pál, Ker. Szt. János, Szent János ev., Szent Hrodbert (ez a szent 
alapította a salzburgi püspökséget, a mely 798-ban érsekséggé 
emeltetett; misekönyörgése megvan a Pray-kódexben, ünnepnapja 
pedig márcz. 27-én naptárainkban, KNAUZ, Kortan 263; helyneve
inkben 1365-ben Luprichio\u&, 1366-ban Rnpertf&lua. Vasmegyé
ben, CSÁNKI, Magyarorsz. tört. földr. II. 788. Kadovánfalva alatt; 
Beregszásznak régi Lupreeht-mza, neve szintén Buprecht: Hrod-
bertus-szal függ össze), Szent Margit (apáczáink közt a XIII. század 
elején igen elterjedt név volt a Margit, még pedig Margit és Marga
réta alakban; északol. emlékekben Margerita Sitzungsber. XL. 
113. és Malgarida u. o. LXVII. 697. fordul elő. A mi Margit unk 
Margerit-hő\ Margrit-en keresztül lett; Marghrit vezetéknevek a 
németek közt ma is vannak), s a specziális pannóniai szentek közül 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 27'7 

Szent Márton (v. ö. monasterium s. martini in monte pannonié 
KÁBA oki. 1177; ecclesia sancti martini in vrodi, II. Béla oki., 
ecclesia sancti martini: Brátkán 1157—58. oki.; személynevek
ben: Martynus prépost Veszprémben GUDEN oki. 1079—80, egy 
bakonybéli paraszt neve II. Béla alatt martinus, 1135-ben: mor-\ 
tun; a MargL.-ban 153, 171. egy somogyi paraszt neve marton 
stb.) és Szent István (számtalan személynévben, a mit előmozdított 
az is, hogy Szent István királyunk is e szentnek nevét viselte; a 
passaui püspökség szintén Szent István vértanú egyháza volt; lásd 
az István névnél). 

A «Conversio»-nak e szentjei mind kimutathatók templo
mok, kápolnák neveiben, XI., XII. századi személy- és helyneve
inkben, a mi ékesen beszél a kereszténység folytonosságáról a pan
nóniai részekben. 

A kereszténységnek hazánk dunántúli és dunáninneni részei
ben a honfoglalással való meg nem szakadása mellett tesz tanúsá
got az ókeresztény pannóniai szenteken (Márton, István) kívül 
Szent Ipoly tisztelete (róla volt czímezve a zobori apátság, 1157-
ben van Ipoly nevű püspökünk, FEJÉRPATAKY : III. Béla oki. 27 ; 
a MargLeg.-ban 215. «jpolt ispán »-ról van szó), Szent Szabina 
temploma (v. ö. «ad locum qui dicitur Dyod, in ecclesia sancte 
Sabine» V. S. Ger. 19. §.; MargLeg. 23, 63, 67, 206: soror *abyna), 
Szent Anna (számtalan dunántúli templom ma is ennek a szent
nek nevéről nevezve), Szent Agatha stb. 

A második rétegbe tartoznak azok a szentek, a kiknek tiszte
letét hazánkban csak a XL, XII. században tudjuk kimutatni, s a 
kiket feltétlenül az ide beözönlő idegen papok terjesztettek el. Ha 
a magyarságot a keresztény hitnek az olaszság nyerte volna meg, 
s benne ez szilárdította meg, akkor e rétegben sűrűn kellene elő
fordulnia az észak-olasz szenteknek. A specziális észak-olasz szen
tek azonban nem fordulnak elő, a mint azt a következő, nem 
éppen teljes összeállítás igazolja. ; -

1. A tihanyi apátság Szent Ányos püspökről van czímezve 
(jERNEYnél Tört. tár II. 120. Szt. Ányos vagy Ángyán olvasható), 
az 1055-i alapító levélben «ad ecclesiam sancte Marié sanctique 
aniani episcopi et confessoris . . . in loco qui vulgo dicitur tichon* 
olvasható. DÁVID dux 1095 i oklevelében «monasterio s(ancti) 
a(niani) tichoniensis» áll, Szent Anianus orleansi püspök neve 
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megvan legrégibb személyneveink közt is (v. ö. Oki. szót.), s benne 
van legrégibb naptárainkban is (v. ö. KNAUZ, Kortan 137.). 

Hogy Anianus tisztelete a németeknél el volt terjedve, arra 
idézem IV. Henrik német császár egyik oklevelét (WENZEL : Árp. 
U. 0. I. 28.), a mely 1074-ben kelt s Enns folyó mentén egy falu
nak szól, a melyben «altare sanctorum Martini et A?iiani» van. 

i . A somogyi klastrom alapító-levele azt vallja, hogy a mo
nostort 1091-ben Szent Egyed tiszteletére alapították. Egykorú 
okiratokból tudjuk, írja FBAKNÓI (Szent László lev. a montecassinói 
apáthoz, 13. 1.), hogy Szt. László Somogyvárt általa alapított apát
ságot Szent Egyednek tiszteletére szentelte, a francziaországi 
(Saint-Gilles) apátság alá rendelte s szerzeteseivel népesítette be. 
Legrégibb személyneveink közt az Egyed igen gyakori (v. ö. 1171-i 
oki.: ego Benedic filium fratris mei Egidium és Oki. szót. 1135: 
Egud stb.). 

A Szent Egyedről szóló czikkben a Kirchen-Lexikon azt írja, 
hogy tiszteletére voltak templomok Franczia-, Német-, Lengyel
es Magyarországban. Szent Egyed Karintiának ma is a védő 
szentje; a gráczi «Domkirche» Szent Egyed tiszteletét hirdeti. 
Olaszországban azonban a Szent Egyed-cultus a XI. századból ki 
nem mutatható. 

3. A bakonybéli apátság Szent Móricz tiszteletére épült (v. ö. 
1086 : ad monasterium Sancti Mauricii, 1135-i oki.: monasterium 
sancti mauricii, u. o. cenobio mauricii, mauricii de bel; a V. S. 
Ger. 9. §.-ban egyszerűen beel). A hagyomány azt tartja, hogy ezt 
a kolostort Szent István a német földről behívott Szent Gunther 
tanácsára építtette, s mint a Kirchen-Lexikon megjegyzi, a bakony
béli monostor «bewahrt bis heute Gunthers zeitweiligen Aufent-
halt in frommem Andenken». Szent Gunther Csehországban halt 
meg (1045. okt. 9.) Dobravodán (itt van Szent-Gunther-hegy is), 
de neve hazánk személynevei közt is ismert lehetett, mert a ba
konybéli javakat összeíró 1086-i oklevél mint határjelzést hasz
nálja ezt, hogy «ad sepulchrum Gunther». 

Szent Móricz ókeresztény szent, tisztelete azonban főleg 
Németországban és Francziaországban (itt ma 18 Saint-Maurice 
helynév van) volt elterjedve s az osztrák örökös tartományokban is 
vannak Szent-Móricz helynevek. 

4. Külön csoportot alkotnak XI., XII. századi szentjeink közt 
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a specziális német szentek. Ide való Szent Gál. A skót barát Gallus-
ról, ki Alamanniában : a sváb földön térített s ki a Sanct Gallen-
kolostort alapította, ezt írja a Kirchen-Lexikon: «Am 16. Október 
begehen den Festtag des Heiligen mit einem besonderen Officium 
die Bisthümer in der Schweiz, in Deutschland, in den oesterr. 
Erblanden deutscher Zunge, in Tirol und Böhmen und ebenda 
finden wir aueh seit den áltesten Zeiten St. Gallen-Kirchen». Hogy 
e szentnek nálunk is nagy volt a tisztelete, bizonyítják a követke
zők : a) A magyarországi naptárban szintén okt. 16-án ülték meg 
e szent ünnepét (KNAUZ, Kortan 191.1.); p) Személyneveink közt 
a Gallus már 1177-ben előfordul («Gallus comes"», KÁBA oki.; más 
adatok: Oki, szótár), s helyneveink közt a régi időben Dunántúl 
van GraZosháza (Zala- és Vas-m., CSÁNKI, Magyarorsz. tört. földr. 
II. 748, III. 54.), GálostelkQ (u. o. Feüér-m., III. 329.), Gálosíaha, 
(u. o. Somogy-m. II. 607.) s ma is van Szent-Gál (1281-ben: de 
villa Sancti Galli, CSÁNKI. III. 252.) és Szent-Gáioskér helynevünk. 
Ide tartozik a somogyi Gyalán is. a hol a XIV. században volt plé
bánia (KARÁCSONYI : Szent István oki. 41.); a helynévre v. ö. Gallus 
Gillianiis mellékalakját, f) A Pozsonyi krónikában 1228. év alatt 
olvassuk : «consecrata est ecclesia . . . in qua continentur . . . reli-
quie . . . de sancto Gallo confessore» (v. ö. ENDLICHER: Mon. Arp. 
58. 1.); S) Gallus-nak a legrégibb magyarországi missalékban benn 
volt a misekönyörgese is, a mint azt a Pray-kódex tanúsítja (v. ö. 
A Pannonh. Szent Ben. r. tört. I. 454.). A Németországban térítő 
többi skót barátot szintén megtaláljuk hazánkban vagy kápolnák 
neveiben, vagy helyneveinkben. Ilyen Kilián (v. ö. Würzburgban 
Sanct Kilián: WATTENBACH : Deutschl. Geschichtsquellen6 I. 124; 
Henrik 1007-i oklevelében: sanctorum Kiliani et Georgii, KARÁ
CSONYI : Szent István oki. 44.), a kinek Colonat és Totnat tár
saival ünnepnapja benne van hazai naptárainkban (v. ö. KNAUZ, 
Kortan 206, helyneveink közt: Gyergyó Kilyénfa\Y&), ilyen továbbá 
Columbanus, a kinek nevét Kálmán királyunk is viselte, a mint azt 
latin okleveleinkben Colomannus-szál váltakozó Columbanus alak 
is bizonyítja (v. ö. az 1009-i veszprémi oklevél latin szövegét, muz. 
példány: Golumbano; más a Colomannus osztrák vértanú, v. ö. 
KNAUZ, Kortan 156.). Ez ir barátok tiszteletéhez járulnak a tulaj
donképi német szentek; ilyenek: Szent Willibaldus eystatteni püs
pök, Szent László idejében két kápolnája volt: Ravazdon és 
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Tepej-én (v. ö. Pannonh. Szent Ben. r. t. I. 563.); rnisekönyörgése 
van a Pray-kódexben, s mellette még a következő német szentek
nek : Zsigmond, Osvaldus (v. ö. Osvát nevű embereinket), Lamber
tus (v. ö. Lambertus krónikaíró, hersfeldi benczés, élt 1071. 
táján; nálunk 1111-ben zobori oklevélben Lambertus decanus, 
1135-ben: Lambertus comes budrugiensis; naptárainkban Lom
pert, Lombért stb.), Rudbertus, Brictius ( = Bereczk), Waldburga, 
Ottmarus. Szent Gotthard (hersfeldi benczés, 1005-ben, Guntherrel 
egy időben élt) tiszteletét hirdette a szent-gotthárdi apátság (1183-
ban alapította III. Béla; 1198-ban : fratres cysterciensis ordinis in 
Sancto Gotthardo, CSÁNKI, Magyarorsz. tört. földr. II. 797.). A német 
szenteknél azonban ki kell emelnem, hogy ismét nem akármely 
német vidék szentjei vannak nálunk. A freisingeni szenteket: 
Corbinianust, Florianust pl. hasztalan keressük nálunk a XI., XII. 
században. 

5. A német szenteken kívül vannak nálunk cseh szentek is ; 
ide számítom Szent Adalbertet, Szent István tanítóját, kinek tisz
teletét az esztergomi egyházmegye hirdeti s kinek neve számtalan 
Albertünk (v. ö. MargLeg. 142, 188, 190: paraszt ember neve Al
bert ; V. s. Ger. 11. §.-ban egy barát neve Albert; továbbá 1157-i 
oki.: ecclesia sancti Adalberti, FEJÉEPATAKY : III. Béla oki. 27; 
Szent László idejében kápolnája volt Varsányban, Pannonh. Szent 
Ben. r. 1.1. 563.) és Bélánk nevében van meg. Specziális cseh szent 
volt Szent Vertesei, s nálunk idevalók a zalamegyei Szent-Vinczló 
és Szent-Viszló (v. ö. CSÁNKI, III. 110.), személyneveink közül 
Becsen (v. ö. cseh Bicén == Venczel, GEBAUER : Staroc. slovn.; ok
leveleinkben: 1162: per notarium bicenium seribi, 1171: seriba 
regis Becen seripsit, 1181 : uilla Becen, usque ad sepulchram uxo-
ris Becen és FEJÉEPATAKY: A kir. kanczellária 28, 91. 1., a hol 
Vicenus mellékalakja is van) és Vének cseh eredetű. Cseh papoknak 
tulajdonítom Szent Vid (Prágában a X. században volt Szent Vid 
tiszteletére emelt templom; itt voltak Szent Venczel csontjai, v. ö; 
Arch. f. slav. Phil. XXV. 14, 17: H nojtosKHitif K i{HMH<rprk CKÍTAPO 

i\tt<\\ O A^H^Y1* CTpdNOy SíXTAQA OKOIO HA &ÍCTI anocTOAOif . . . . 
MpÉHíCtlIO JKÉ K HCTHHOy KHCTk T'fcAO l í f l | l fC/UKd KNÉ3A ypHCTOr 

AioKtiA- u. o:c3A^ JKÍ upKKk ciííTAro J&HJ^A ; Szent- Vid-templom-
nak volt a XIV. században a papja Nep. Szent János is) és Szent 
Kelemen tiszteletének elterjesztését (v. ö. a tihanyi 1055-i alap^ 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 281 

levélben : uilla . . . . que simul ad sanctum clementem terminatur; 
Szent Kelemen tisztelete nagyon el lehetett terjedve a cseheknél; 
COSMAS művének második könyvét CLEMENS brzewnowi benczés 
apátnak ajánlotta, WATTENBACH, Deutschl. Geschichtsquellen II. 
205; Prágában a XIII—XIV. szádadban volt Szent-Kelemen
kolostor, Szent-Kelemen-templom, v. ö. HELFERT, Spisy Jána 
Húsa, index). E Csehországból elterjedt szentek tiszteletére csak 
azt jegyzem meg, hogy nálunk Adalberten kívül a XI. században 
voltak cseh papok is; bizonyítja ezt a Vita s. Ger. 12. §.-a, a hol 
azt olvassuk, hogy Gellérthez wconcurrebant.. . . Tewtonici, Bo-
herni, Poloni, Gallici et ceteri» ; bizonyítja továbbá FELICZIÁN esz
tergomi érsek 1134-i eredetiben fennmaradt itéletlevele, a hol a 
zágrábi népre vonatkozólag ezt olvassuk: «Ad instruendam huius 
plebis ignorantiam quendam boemicum uenerabilis uite uirum nő
ni ine DUCH (olv. Duh; SZAMOTA-ZOLNAI Oki. szótárában dúc alatt 
1434-ből Georgius Dwch alighanem Duh-n&k és nem dúc-nsik olva
sandó) idoneum repperit (v. ö. még Duh cseh voltára KARÁCSONYI, 
Szt. Gellért 59.)». — A mai dunántúli püspökségek névtárai
ban több templom a prágai Nep. Szt. János tiszteletere van 
emelve (v. ö. Eátót, Kajár, Esztegár), de jóllehet e helyek közül 
Kajár előfordul már a XI. században, a szentnek a tisztelete újabb, 
mert Nep. Szent János a XIV. században élt Prágában s a Szent-
Vid-templom papja volt. 

6. Az eddig felsoroltakon kívül van még Szent Miklós egy
háza a XI., XII. században (ünnepnapja Szent László decretumai-
ban ; Prágában a XIV. században temploma volt, v. ö. HELFERT, 
Spisy Jána Húsa, index) s Szent Cletusnak Kiliti-ben. A mai du
nántúli Kiliti helyről a veszprémi püspökség 1827-i schematis-
musában ezt olvassuk: «Kiliti (Pagus). Parochia Antiqua e Ssec. 
14. restaurata 1794. Ecclesia ad S. Cletwm*. Hogy régen is Szent 
Cletus tiszteletére volt az idevaló templom, a falu neve bizonyítja. 
Kiliti ugyanis Szent László 1083—95-i eredetiben fennmaradt ok
levelében is előfordul Cletii alakban (később Clety, v. ö. Pannonh. 
Sz. Ben. r. t. I. 308, CSÁNKI, II. 620.) s ez teljesen érthető Cletus, 
illetve Cleti névből (v. ö. KNAUZ, Kortan 156.). Párhuzamos helyet 
azonban külföldi templomokból nem tudok e szentre idézni. 
t. :- A szenteknek nevei közt sem a régi, sem pedig a XI., XII. 
századi réteg nem tüntet fel specziális észak-olasz, illetve velenczei 
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szenteket, s ez nézetem szerint az olasz térítést hirdető elmélet 
ellen egyik legerősebb érv. A XI., XII. századi oklevelekben meg
maradt magyar személynevek közt, a mint azt a keresztnevek tár
gyalásánál látni fogjuk, szintén hasztalan keresünk olyan nevű 
papokat, embereket, a milyenek Olaszországban, illetve Velenczé-
ben voltak. Később, a XII. század végén, s még inkább a XIII.. 
XIV. században elterjednek nálunk is az olasz szentek (v. ö. 1238-
ban: abbas ecclesie S. Pantaleonis de insula Danubii, ma Duna-
Pentele, CSÁNKI, III. 342 j személyneveknél lásd Donát-ot), de ez 
kereszténységünk felvételénél későbbi kor már. 

A szentek tiszteletével szorosan összefügg az, hogy minő be
rendezésű mise- és egyéb könyvek voltak nálunk a XI., XII. szá
zadban. Szent László 1083—95-i oklevelében olvassuk, hogy 
Pannonhalmán volt «psalterium gallicanum, ebraycum, grecum», 
itt azonban «gallicanus»-on nem olasz, hanem franczia beosztású 
zsoltárkönyvet kell értenünk (v. ö. Szent István kir. emlékezete, 
173. 1. és Pannonh. Szent Ben. r. tört. I. 355, más franczia ha
tásra, a milyen a miséhez való előkészületnél a festi használata 
v. ö. Pray-kód.: ad pectinem és PRIKKEL : A Pray-codex 22. 1.).*) 
A misekönyvekre útbaigazítást nyújt a naptári rész. s ez, mint szent 
Gál ünnepe napjánál bizonyítottam, szintén német mintára volt 
csinálva. Meg vagyok róla győződve, hogy a misekönyvek naptári 
része a kiinduló ponton szintén csak olyan volt. a milyent akkori
ban a salzburg-passaui egyházmegyékben használtak. S a CYRILL-
és METHOD féle naptártól itt is csak külömbségek vannak; ebben a 
naptárban (X. századi, megvan az Assemani evang.-ban) pl. Szent 
Adorján ünnepe augusztus 26-ára esik, holott a róm. kath. egyház, 
s így a magyar kath. egyház is legrégibb naptáraink tanúsága sze
rint e szentnek napját márczius 4-én ülte. 

Végig mentem VOLF összes érvein; kutattam a helyesírást, a 
kiejtést, vizsgáltam a X—XII. századi olasz betűtypusokat, meg
említettem a X—XII. századi velenczei latinságot, a szentek tisz
teletét, s úgy találtam, hogy a mi térítőink a kiinduló ponton nem 
voltak olaszok. A magyarok sem a keresztény hitet, sem az írást, 

*) E kötet 1. része 153. lapján helytelen az állítás, hogy gallicus 
régi emlékeinkben csak «francziát» jelent. A középkori lat. terminológiában 
Gallia = Észak-Olaszország is, s ugyanakkor Franczia == Franeziaország. 
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sem a hazai latinságot nem kapták Velenczéből. VOLF értekezésé
nek alapgondolata tulajdonkép a Szent Gellértről szóló szép legen
dánkra van alapítva, de a mikor elismerem, hogy Gellért lehetett 
XI. századi papjaink közt a legműveltebb, legtanultabb, a papság 
nagy többsége nem volt olasz. A legendában már az is feltűnő, 
hogy Velenczében, Bolognában semmit sem tudtak a magyarok 
közt történt térítésről; Szent Gellért arról, hogy itt téríteni való 
vidék is van, nem Velenczében, hanem Risinától a dalmát vizeken 
értesül, a mikor Jeruzsálembe akar menni. E tervétől idehaza ná
lunk csak ismételt rábeszélések után áll el. s mikor térít, akkor 
sem Dunántúl történik az, hanem Tiszántúl. S mikor itt neki is 
képzett papokra van szüksége, nem velenczei társait hívja, hanem 
küldi Waltert Székesfejérvárra, a ki hét magyarul tudó barátot hoz. 
Egyházmegyéjébe azután is «Tewtonici, Boemi, Poloni, Gallici et 
ceteri» nemzetiségű papok jönnek. Már PAULEE GYULA is megje
gyezte, hogy Olaszországból a XI. században az ott levő zavarok és 
egyéb sülyedt állapotok miatt papokat kapni nem lehetett. S ha
sonló panaszt olvasunk Szent Lászlónak a montecassinói apáthoz 
írt levelében is (v. ö. FRAKNÖI : Szt. László lev. a montecass. apát
hoz Bpest, 1901. 4. 1.: «Ezért fájlaltam, hogy te az én országom 
állapota felől senkit sem kérdeztél ki s még ezen részekben sem 
tudakozódtá l . . . . Már eddig is kedveskedtem volna néked aján
dékokkal, ha nem féltem volna attól, hogy a ti országtokban ural
kodó zavarok közepett, gonosz emberektől támasztott akadályok 
szándékomat meghiúsítják))). 

Az olasz térítést hirdető elméletet tehát nem vallom; keresz
ténységünk kezdetét, latin-betűs műveltségünk terjesztőit a ki
induló ponton, értem X—XII. században nem az olaszoknál kere
sem. Hogy azonban a magam nézetét az összes idevágó adatok 
alapján kifejthessem, meg kell vizsgálnom egy másik elméletet is, 
s ez az ÁSBÓTH OSZKÁRÓ. 

10. §. ASBÓTH régebben azt bizonyítgatta (v. ö. NyK. XVIII. 
Szlávság a magyar keresztény terminológiában czímű értekezését), 
hogy a cseheknek kiváló részük volt a magyarok megtérítésében. 
Az elmélet szerint a csehek a magyarokat inkább csak a latin
betűs írásra s a latin betűk olvasására tanították, míg a magyar
ban levő szláv keresztény terminus technicusok ASBÓTH szerint 
nem a cseh keresztény terminológiából, hanem a CYBLLL és ME-
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THGD-féle nyelvemlékek keresztény terminológiájából valók. Ott, a 
hol a CYRILL és METHOD-féle keresztény terminológia akár jelen
tésben, akár a szó képzésében vagy egyéb hangformájában a ma
gyarban levő megfelelő terminus technicustól külömbözött, ÁSBÓTH 
a tények vallomása tllenére hypothesishez folyamodott, s azt 
mondta, hogy nyelvünk tanú a mellett, hogy az illető kifejezés így 
is hangzott CYRILL és METHOD nyelvében. De még így sem sikerült 
minden szláv eredetű kifejezésünkről bebizonyítania, hogy a CYRILL 
és METHOD-féle terminológiából való. A zsoltár szót pl. sehogy sem 
tudta megmagyarázni a CYRILL és METHOD-féle keresztény termi
nológiából, ezt az egy szót egyenesen a csehből magyarázta, mond
ván : «meglehet, sőt valószínű, hogy a zsoltár szó nyelvünkbe nem 
a CYRILL és METHOD-féle nyelvből, hanem k i v é t e l k é p egyene
sen a cseh nyelvből került" (NyK. XVIII. 411.). 

Az ÁSBÓTH féle tanításból kiemelem, hogy ÁSBÓTH és VOLF 
közt csak az írás és a latin olvasás eredetére volt nézeteltérés, ke
resztény szláv kifejezéseinket mind a ketten e g y és u g y a n 
a b b ó l a n y e l v b ő l : a CYRILL ós METHOD féle dunántúli szláv 
nyelvből magyarázták (ekkor még ÁSBÓTH is vallotta a MIKLOSIOH-
féle ószlovén elméletet). 

Azt, hogy cseh papok is voltak hazánkban a XI. században, 
tagadni nem lehet. A szentek tisztelete tárgyalásánál magam is 
bizonyítottam. Az azonban igen feltűnő, hogy a cseh papok nem a 
cseh nyelvben levő keresztény terminus technicusokat terjesztették 
el nálunk, a mint elterjesztették a lengyeleknél, a kiket ők térítet
tek, hanem elterjesztették CYRILL és METHOD kifejezéseit. ÁSBÓTH 
részletesen foglalkozik ez ellenmondással, s hajlandó feltenni, hogy 
a cseheknél,*) sőt az összes szlávoknál kezdetben a CYRILL és 
METHOD-féle egyházi nyelv lett volna a liturgia nyelve. E gondo
latát, valamint egész cseh elméletét nem részletezem tovább, mert 
ÁSBÓTH rég lemondott erről az elméletéről, s újabbat állított fel 
helyette. 

Idők jártával ugyanis megváltozott a tudományos felfogás a 
CYRILL és METHOD-féle emlékek nyelvének eredete felől. A tudo
mányos kutatások lassan-lassan bebizonyították, hogy a CYRILL és 

*) Hogy a cseh fejedelmi udvarnál volt szláv liturgikus nyelv, arra 
v. ö. Arch. XXV. 10. .,T:-- •< 
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METHOD-féle emlékek nyelve kiindulási pontján, első redactiójá-
ban, tehát ez irodalmivá váló nyelv kezdetén nem moráviai vagy 
pannóniai eredetű. CYRILL és METHOD, mielőtt hazánkba jött, egyes 
szentírási helyeket, imákat már előbb lefordított Konstantinápoly
ban, s a fordítás nyelve csakis Szaloniki és vidékének bolgár nyelve 
lehetett, a mely a testvérpár anyanyelve volt. Az első fordítások 
nyelve sem lehetett tehát a Moráviában vagy Pannóniában beszélt 
népi nyelv; részben megerősítették e nézetet a Maczedóniában tett 
nyelvjárás-tanulmányok, s még inkább azok a vizsgálatok, a me
lyek a CYRILL és METHOD-féle X., XI. századi emlékek szókészletét 
történeti fejlődésében kutatták. így pl. bebizonyult, hogy CYRILL 
és METHOD hazánkba jövetele előtt a pap-ot HfptH-nek (< gör. 
íspstk) nevezte. A CYRILL és METHOD-féle nyelvemlékek legrégibb 
szerkesztésében, az evangéliumok szövegében a pap-nak csakis 
HípíH a neve. A germán eredetű szláv norrk = pop'b csak a fiata
labb szerkesztésű óbolgár nyelvemlékekben fordul elő, s ez igen 
erős bizonyíték a mellett, hogy CYRILL és METHOD a pop'b szóval 
működése területén, tehát hazánkban ismerkedett meg. Egy ger
mán eredetű pop'b szónak Konstantinápolyban való felvétele kü-
lömben is érthetetlen, viszont a gör. Tíaizac, (= clericus minor, v. ö. 
KLUGE EtWb. pfaffe alatt) szóból CYRILL és METHOD nyelvében nem 
válhatott volna pop'b, mert a gör. -ag végű szavak az óbolgárban 
-a-ra végződnek (v. ö. gör. aaTavás = óbolg. COTONA : sátán, 'IoóSa? 
= HKVV», 'Itóvá? = Hona, 'Iwaías = HosH'k, ©ojxág = Torna stb.). 
Itt a gör. %a%5Lc, csakis *nona = *popa alakot adhatott volna, de 
ez az óbolg. emlékekben nem fordul elő. A HtpiH : noirk szóhoz 
hasonló egyéb kifejezések is szép számmal mutathatók ki az óbol
gár nyelvemlékek szókészletének történeti fejlődésben való vázolá
sánál s bizonyítják azt, hogy nem minden óbolgár nyelvemlékben 
előforduló szó egyszersmind a beszélt bolgár népnyelvből való. 
A legrégebbi nyelvemlékek szókészletének ily történeti fejlődésben 
való vázolása, az egyházi szláv nyelv szókincsének ily evolutiós 
magyarázata a legmeggyőzőbben JAGIC «Zur Entstehungsgeschichte 
der kirchenslavischen Sprachew (Wien I, II. 1901.) czímű tanul
mányában van megírva. CYRILL és METHOD ez elmélet szerint sokat 
merített a moráviai-pannóniai keresztény terminológiából, a hol 
volt kereszténység a testvérpár működése előtt is, s volt keresztény 
szláv terminológia is. A kereszténységet bizonyítja a «Conversio 
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Bagoariorum et Quarantanorum», a mely felsorol a szlávok közt 
templomokat már CYRILL és METHOD idejövetele előtti (861-ben 
jöttek hazánkba) időkből (pl. Nyitrán 836 előttről). A mikor ha
zánkból a CYRILL és METHOD-féle keresztény terminológia kivonult, 
szókészlete fejlődésében meg nem akadt, hanem Bulgáriában és 
Maczedóniában tovább gyarapodott. Hiszen SYMEON bolgár czár 
idejében az óbolgár irodalom nem igen állt többől, mint szentírási 
szövegekből s néhány liturgikus könyvből, a melyekben imák, ho-
miliák, legendák voltak. Ezekben pedig nem volt meg mind az a 
szó, a mire az óbolgár nyelv irodalmivá való tételénél szükség volt. 
Kétségtelen dolognak látszik, hogy a szókészlet gyarapodásához a 
X. században nagyban hozzájárult JOHANNES exarcha Bulgaricus 
fordítói munkássága is (v. ö. Archív XXV. 49 : LESKIEN : Die Über-
setzungskunst des Exarchen Johannes: «In seine Arbeit (t. i. 
Johannes-éba) etwas náher einzudringen, hat aber ein Interessé, 
weil er offenbar durch seine Übersetzungen einen grossen Theil 
der theologischen Termini des Kirchenslavischen geschaffen hat»; 
VONDRÁK: 0 mluvé Jana exarcha bulharského, 1. 1.: «Jan exarch 
bulharsky zdokonalil tedy a obnovil v jistém smyslu církevní jazyk 
slovansky, neb aspon hlavné k tomu prispéb). 

ASBÓTH gondosan figyelembe vette a CYRILL és METHOD nyel
vére vonatkozó újabb kutatásokat s Dunántúlról áttette elméleté
nek területét más vidékre. VOLF értekezésének megjelenése óta 
ugyan sohasem beszélt többet arról, kik térítették meg a magyaro
kat, kik tanították meg a latin-betűs írásra és olvasásra ; csupán a 
magyarban levő szláv keresztény terminusokat vizsgálja ezentúl 
minden további vonatkozás nélkül.*) E hallgatásból az derül ki, 
hogy az óbolgár keresztény terminológiát hirdető cseh papokról 
ASBÓTH lemondott; e helyett azt vallja, hogy a magyarban levő 
szláv szók többsége egy a CYRILL és METHOD-féle nyelvhez hasonló 
bolgár nyelvjárásból került. Ebből a bolgár nyelvjárásból került a 
magyar keresztény terminológia szláv része is. Az egész elméletet 
pedig átkarolja az a vezető gondolat, hogy ez a bolgár hatás (ke
reszténységünkben is) nyelvünket mai hazánkban, még pedig a 

*) Az orosz Akad. #Izvjestija» 1902-i évfolyamában megjelent czik-
kében elismeri már, hogy a magyarok román nyelvű népektől tanultak írni, 
olvasni, s különösen az angyal szóbeli gy-iől bizonyítja,hogy ráto- rom. eredetű. 
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Duna-Tisza-közön, továbbá Tiszántúl Erdély felé érte. ASBÓTH ez 
állítást Pest városa bolgár nevével fényesen bebizonyítva látja. 

E tanításra a következő észrevételeim vannak: 
a) A kereszténységnek felvétele, a magyar állam megalaku

lása hazánk dunántúli részeiben, a Duna-Dráva közt fekvő terüle-
ten történt. Nagyon jól tudja ezt ASBÓTH is, mert a «Szlávság a 
magyar keresztény terminológiában)) czímű értekezésében ezt írja: 
«A régi magyar állam a Dunán túl, a nyugati államok szomszéd
ságában fejlődött monarchiává, ott találjuk az első király és az 
első érsek székhelyét, ott vették föl a keresztény hitet a magyarok» 
(NyK. XVIII. 321.). S a hol a magyarok a keresztény hitet felvet
ték, ott vették föl a keresztény terminologicus kifejezéseket is. 
Hiszen ezek gyakran nem is népi szavak; a malaszt-oi pl. min
denki csakis az «Ave Maria»-ban mondja, de a nép külömben 
nem használja, értelmét nem tudja. A kereszténység felvétele he
lyétől a kereszténységgel együtt járó terminus technicusok tehát 
elválaszthatatlanok. S a ki e kifejezések felvétele megmagyarázá
sánál nem a dunántúli részeken mozog, a mint azt ujabb elmé
leténél ASBÓTH teszi, annak tanítását eleve is kétkedéssel kell 
fogadnunk. 

b) A Duna és Tisza közt fekvő terület kereszténységéről, ke
resztény térítéséről a IX—X. században sehol semmit sem olva
sunk. Gyér lakosságáról azt sem tudjuk, bolgár nyelvű szláv volt-e 
s hozzá keresztény. Sőt ha elfogadjuk PAULEE érvelését, mely sze
rint a Belgráddal, Szeremmel szemközt fekvő gyér lakosságú terü
letet kell értenünk CONSTANTINOS «kereszteletlen» területén, akkor 
inkább arra van bizonyítékunk, hogy a Duna-Tisza-közön a IX. 
században pogány szláv törzsek tanyáztak (v. ö. Bp. Szemle 
LXXXVI. 156.). A Szerémségben azonban, a mely a IX—X. szá
zadban bolgár birtok volt, a bolgár egyháznak volt püspöksége 
(«Wir wissen nicht seit wann, am Ende des IX., gewiss aber im 
Laufe des X. Jahrhunderts bestand in Sirmium ein Bisthum der 
bulgarischen Kirche, das áusserste gegen Nordwesten», JIREC. 
Christ. Elem., Sitzungsber. CXXXVI. XI. 94.), itt érintkezett a 
bolgár birodalom a frankkal (v. ö. Fruska gora nevét, a mely 
«frank erdő»-t jelent). A szerémi Szent-Demeter ( = Mitrovica) és 
Bzent-Erenye itt régi, IV. század óta meglevő kereszténységről be
szél. A Szerémségnek azonban kereszténységre térésünkben semmi 
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része, hazánk területéhez Szent István idejében nem is tartozott, 
csak később került [azt hiszem, Szent László levelében a monte-
cassinói apáthoz ez a kifejezés: («Ungarorum item) Messie (rex.. . 
in Ungaria), Messia (Selavonia») tulajdonkép a Messia == Moesia 
Szerémséget jelent]. 

A Tiszántúlra, erre a nagy árvíztérre (v. ö. PAULER, A magy. 
nemz. tört .21. 6.), van ugyan adatunk a Szent-Gellért-legendában, 
hogy Szent István idejében, a XI. században Ajtony Bodonban a 
görögök szertartása szerint megkeresztelkedett (v. ö. V. s. Ger. 
10. § : vAchtum . . . qui secundum ritum Grecorum in ciuitate 
Budin fuerat baptizatus» ; Bodon-ra, v. ö. hogy a mai Viddin régi 
bolgár neve B-hdinh, Bdinh volt, Sitzungsber. CXXXVL XI. 89; 
Achtum olvasására lásd KARÁCSONYI czikkét, Turul IX. 94.), tudjuk 
azt is e legendából, hogy ez az Ajtony «construxit in prefata űrbe 
Morisena monasterium in honore beati Joannis Baptiste, consti-
tuens in eodem abbatem cum monachis grecis, iuxta ordinem et 
ritum ipsorum».*) Ha ezek a barátok egyházi szláv nyelven végez
ték az istentiszteletet, akkor is a magyarság közt a Dunántúl nem 
téríthettek a XI. században. De nem is lehetett sok dolguk Ajtony 
legyőzése után, mert az oda térítés czéljából menő Gellért dunán
túli papokkal, tehát róm. katholikusokkal végezte a térítést. Az a 
kevés adatunk tehát, a mi a Maros-Tisza-közre a kereszténységet 
illetőleg megmaradt, azt vallja, hogy itt a térítés csak a X. század 
végén, illetve a XI.-ben indul meg. 

Tovább Erdély felé menve KEDRENOS nyomán tudunk egy 
HIEROTHEUS nevű görög barátról, a ki 950 táján Erdélyben terjesz
tette a kereszténységet; SAROLTA állítólag a görög szertartást kö
vette, de Erdély kereszténységéről sem beszélhetünk, mert, mint 
PAÜLER mondja, GYULA halálával visszahanyatlott a nép a pogány-
ságba (v. ö. A m. nemz. tört. Szent Istvánig 102, 186. 1.). 

Ott, a hol a kereszténység ilyen gyenge s ilyen szórványos 
még a X. század végén s a XI. század elején, a magyarok a keresz
tény terminológiát át nem vehették, a ritusbeli külömbsóget pedig 
egyelőre csak megemlítem. 

*) Más gör. kel. kolostorról hazánkban nem tudunk semmit sem 
SAFARIK feltételezi; hogy hazánkban másut t is lettek volna cyrillica írást hasz
náló kolostorok, de ez semmivel sincs bizonyítva (v.ö.Ueber den Ursprung 13.1.). 
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Figyelmen kívül hagyom e fejtegetésemben, hogy a bolgár 
birtokok neve alatt ismert IX—X. századi területek valóban bol
gár szláv nyelvű birtokok voltak-e mind. Erdélyre, a hol már 
670—680 közt ismer a történelem szlávokat (v. ö. JIRECEK: Die 
Kom. I. 29.), azt hiszem, hogy a mai értelemben vett bolgár szlá
vok laktak; a Szamos mentén lakó KEAN (neve nem bolgár-szláv, 
mert a szlávban ea : é előtt c, esetleg c-nek kellene állani), a mint 
KARÁCSONYI veszi (v. ö. Szt. István emlékezete, 191. 1.), népe lehe
tett bolgár-szláv, ugyanígy Biharban (v. ö. PAULER, A m. nemz. 
tört.2 I. 6, 7, 485.). A Duna-Tiszaköz azonban nem volt az. Hasz
talan hivatkozik ÁSBÓTH Pest városa nevére, mert, jóllehet Pest 
neve kétségtelenül bolgár szó, ANONYMUS világosan mondja, hogy 
lakói TAKSONY idejében jött bolgár telepesek. ANONYMüsnál a hely 
ez: «Nam de terra Bular venerunt quidam nobilissimi domini 
cum magna multitudine Hismahelitarum quorum nomina fuerunt 
Billa et Bocsa. Quibus dux per diversa lóca Hungarorum condo-
navit terras, et insuper castrum, quod dicitur Pest, in perpetuum 
concessit». Még 1218-ban is Pest lakói «Saraceni de Pest» (v. ö. 
HFK. 462. 1.). Hogy Bular földön tulajdonkóp a Volga melletti 
Bulgáriát kell-e értenünk, az a dolgon nem változtat semmit sem, 
mert még a X. században a szláv nyelvű bolgárok közt is voltak 
mohamedánok. Pest neve tehát, a mely bolgár telep, nem bizonyít 
a Duna-Tiszaköz bolgár lakossága mellett. 

c) Legfontosabb ellenvetésem azonban az ÁSBÓTH- és a VOLF-
féle, keresztény terminológiánk szláv részét illető tanítása ellen, 
hogy akár a Duna-Tisza-közön lakó bolgár keresztényektől, a kik a 
IX—XI. századra az elmélet érdekében feltételezett lakosok, akár 
pedig a Dunántúl beszélt CYRILL és METHOD-féle nyelvből, illetve 
nyelvjárásból magyarázzuk keresztény terminus technicusainkat, 
a végeredmény az, hogy nyelvünk szláv keresztény kifejezései a 
gör. keleti szláv keresztény terminológiából valók. Hogy a római 
és a görög egyház hivatalosan csak a XI. században szakadt el, az 
a dolgon nem változtat semmit. A szakadás előtt az egyes püspök
ségek vagy Bómának, vagy Konstantinápolynak voltak alárendelve. 
Bóma a nemzeti nyelveknek semmi teret sem engedett, ellenben 
Bizancz megengedte a liturgiában a nemzeti nyelvek használatát 
is. Innen van CYRILL és METHOD szláv nyelvű istenitisztelete. CY
RILL és METHOD Konstantinápolyban PHOTIOS patriarcha, Bóma e 
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legnagyobb ellenségének tanítványa. S mikor CYRILL és METHOD 
megjelenik Moráviában, a nyugati kútfők közül éppen a minket 
legjobban érdeklő «Conversio» «quidam Greecus Methodius»-nak 
nevezi az egyik testvért. A CYRILL és METHOD-féle terminológia 
továbbfejlődésében a gör. kel. szlávság terminológiája egész a mai 
napig. A ki tehát azt tanítja, hogy a magyar nyelv keresztény ki
fejezéseinek szláv része CYRILL és METHOD keresztény terminoló
giájából való, annak okvetlen azt kell vallania, hogy a magyarság 
előbb görög keleti keresztény volt. Erre azonban KARÁCSONYI JÁNOS-
sal együtt én is azt kérdezem: «Mi köze a görög egyháznak a ma
gyarok megtérítéséhez ? (v. ö. Kath. Szemle XIV. 306—310.). 
A felelet azonban nálam nem az, hogy semmi, hanem, hogy majd
nem semmi. A magyarság legelőször gör. kel. keresztényekkel, még 
pedig bolgárokkal érintkezett a honfoglalás előtt. A gör. keletiseg
gel való érintkezés mellett tesz tanúvallomást GYULA és BULCSÚ 
konstantinápolyi keresztsége s a «Vita Methodii» azon adata, hogy 
METHODot egy aldunai magyar vezér szívesen fogadta, keresztény 
tanait szívesen hallgatta s gazdagon megajándékozva bocsátotta el. 
A legrégibb keresztnevek közt is nyoma van nézetem szerint a gör. 
keletiekkel, különösen a bolgárokkal való érintkezésnek. így pl. a 
bíborban született CONSTANTINUS nyomán SZABÓ KÁROLYnál (Magyar 
tört. torrásai I. 4, 5.) és PAULERnél (A m. nemz. tört. az Árp. kor. 
I. 18.) azt olvassuk, hogy ÁRPÁD utódja ZSOLT és VÁL; általában a 
ZSOLT utáni fejedelmet történetíróink VÁL-nak olvassák s Vál hely
ségünk is van Fejér megyében. Ha helyes a VÁL alak, úgy ez hang
tani formájában bolgár alak. A X—XI. századi bolgárfóldi Codex 
Supr. óbolgár nyelvemlékben VALENS (gör. OuáXT]?) császár neve 
OyAvi (v. ö. Cod. Supr. 141, 143, 144, 145, 146, 147. 1.), s e for
mára összevetendő, hogy ez emlékben VICTOR = OifHKTop'k (u. o. 
144, 146, 149, 150. 1.), VALERIANUS == QyáMfMA (u. o. 138. 1.). 
Szár LÁSZLÓ testvére, VAZUL, a kinek nevét Vászoly-, Vaszol-n&k 
kell olvasnunk (v. ö. Vászoly helynév Zala megyében; az 1086-i 
bakonybéli oklevélben levő cWazil cum uxore et íilii duabusque 
íiliabus» alighanem német név, v. ö. 13. §. Német neveknél), 
szintén a gör. paotXsD?, gör. kel. szláv EdCH/Vh. formájából való. 
800—1200 közt Kelet-Európában rendkívül el voltak terjedve 
az ótestamentumi nevek (v. ö. JIRECEK: Die Bom. I. 57, Arch. XXI. 
550.). A bolgár fejedelmek közt Ozija, Goliad (v. ö. Sitzungsber. 
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CXXXVI. XI. 87 : Visio des Propheten Isaias), Simeon, Benjá
min, Dávid, Mojses, Áron szerepelnek a X—XI. században ; a 
bizanczi császárok közt ez időben Izsák (bolg. Isakij) ül a 
trónon. A bizanczi császársággal való érintkezés az oka, hogy 
ez ótestamentumi nevek ebben az időben Velenczében is meg
vannak (v. ö. a IX. században Velenczében San Geremía, San 
Moise, San Samuele, San Zaccaria templomok, JIRECEK: Die 
Eom. I. 57.). 

A mi XI., XII. századi neveink közt is sok az ótestamentumi 
eredetű, ime egynéhány ezekből: Ábel (jobbágy neve 1181. oki.), 
Ábrahám (1079—80-ban: Abraham uclmga, 1171-ben abram házi 
szolga), Dániel (nyitrai kanonok 1111.), Dávid (Szent László nagy
bátyja; 1138: dauid pannonhalmi apát), Ézsau (1186: bihari 
comes), Illés (Helias comes 1055-ben), Izsák (111.6—1131 : yj'aac, 
1134: yj'aac, 1135: yfaac jobbágy), Jób (1186: esztergomi érsek), 
Judit (MargLeg.-ban 215, 221 : soror judit), Mózes (1105—1106: 
nyitrai comes, előfordul 1111, 1113-i okl.-ben; MargLeg. 178,215, 
221 : bezprimy moyfej vr), Salamon (király, és 1186: Mokvd de genere 
Solomun), Sámuel (Aba S.), Sámson (I. Endre fia, Salamon néven 
király, v. ö. Pray-kód. évjegyzetei: Samfon filius Andree regif 
nascitur és 1117. tájáról való oki. : Thomaf comes filius Samfo-
nis), Saul (1116—31: notator Satdus, 1111: Savi de Bichar, 
1193: Saulus kalocsai püspök) stb. Az ótestamentumi helynevek 
is idevalók; «Árpád a mai Székesfejérvár közelében Noe hegyén 
ütötte fel sátrát» (PAULER, A m. nemz. tört. Szent Istv. 41. 1.), s ez 
a Noe hegy megvan ma is e néven Székes fej érvárt. 

Az egyháziak közt is megvoltak ez ótestamentomi nevek; a 
spalátói 1159. évi Absalon püspökről az van mondva, hogy «hun-
garus» volt. Ugyanitt van 1112-ben egy Manasses püspök (v. ö. 
Spalátói schematismus), a ki szintén «hungarus», s nálunk 1111 — 
1113-ban Manasses Zagorje, illetve Zágráb püspöke (v. ö. zobori 
1111-i és 1113-i oki.). Ez a Manasses név azonban előfordul a bol
gároknál is (v. ö. LAVROV : Obzor). Megemlítem ez ótestamentomi 
nevekkel kapcsolatban, hogy az ótestamentomból vett szentek kö
zül Ábrahám-nak, Izsák-n&k, Jákob-nak, Lázár-nak misekönyör-
gései is vannak legrégibb missalénkban (v. ö. Pannonh. Szt. Bened. 
r. tört. I. 454. 1.). 

Ha csupán ez ótestamentomi nevek alapján kellene véle-
19* 
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ményt mondanunk gör. keletiségünk mellett, azt mondanám, hogy 
e neveknek nincs semmi bizonyító erejük, mert a XI., XII. század
ban Stájerben, Csehországban is sok az Ábrahám, Absolon, Dá
niel, Dávid, Ézsau, Illés, Káin stb. nevű ember (v. ö. EBBEN : 
Eegesta L, index és ZAHN értekezését). Kapcsolatban azonban 
más tényekkel, a milyen volt Vél, Vászoly s a Method-
legenda adata, ez ótestámentomi nevek bizonyítanak annyit, 
hogy a magyarok már a honfoglalás előtt érintkeztek keresz
tényekkel, egyesek az urak közül már e hazába keresztényekül 
jöttek be. E mellett tanúskodik szerintem az 1109-i veszprémi 
görög oklevél is, a hol a latin szövegből kiolvasható (v. ö. FEJÉB-

PATAKY: Kálmán kir. oki. 35 : «vetus autem privilégium iuxta lin-
guam a u c t o r i s m o n a s t e r i i grece scriptum», ugyanígy az 
Orsz. levéltári példányon), hogy e monostort a görög nyelvet hiva
talos nyelvéül valló úr alapíthatta,*) s Szent István csak adomá
nyokkal látta el (Veszprém neve is szláv személynévből való lásd 
12. §. Szláv eredetű neveknél). Ilyen úr azonban csakis gör. keleti 
lehetett. A nép zöme azonban Dunántúl, tehát olyan helyen lett 
keresztónynyé, a hol az istentiszteletet a latin ritus szerint vé
gezték. 

Ha mi vallatóra fogjuk a magyar nyelv szláv eredetű keresz
tény terminológiáját, csodálatos pontossággal meg fogja erősíteni 
a fentebb közölt elszórt adatokat. így pl. a m. kérészt szó kétség
telenül a gör. kel. szláv terminológia krhsfb: crux szavából való. 
így nevezte CYBILL és METHOD a «crux»-ot, s ezen a né yen isme
rik a gör. kel. szlávok ma is. A róm. kath. szlávok azonban, legye
nek azok bolgárok vagy szerbek, a «crux»-ot krié-nek hívják. 
A róm. kath. szláv ker. terminológiában a krhsfrh «keresztség))-et 
jelent (v. ö. vízkereszt; lásd részletesen a kérészt szó tárgyalásá
nál). A m. kérészt «crux» tehát kétségtelenül gör. kel. szláv kifeje
zés. A mint azonban a finn risti (= kreuz) szóból, a mely szintén 
a gör. kel. szláv terminológia krhsti, szavából való (v. ö. MIKKOLA : 
Berührungen 129.), nem következik még, hogy valaha a finnek 
gör. keletiek lettek volna, éppúgy nem következik a mi kérészt 

*) KARÁCSONYI JÁNOS a görög oklevelet Gellérttel íratja (Szent Gel
lért élete), másutt meg azt mondja (v. ö. Szent István oklevelei 27, 31.), 
hogy görög oklevelet szokás volt kiállítani róm. kath. fejedelmeknél is. 
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«crux» szavunkból sem a mi gör. keletiségünk. Ha azután figye
lemmel kisérjük többi szláv eredetű kifejezésünket, a milyen pl. a 
malaszt, a pokol, az alamizsna, az apácza stb., azt fogjuk látni, 
hogy CYRILL és METHOD, S általában a gör. kel. szlávság nem hívta 
a malaszt-ot milosth-nak, a poklot sem phklo-nak, alamizsná-t al-
muáhno-nak, apáczá-t opatica-nak, mert a gör. kel. szláv termino
lógiában, s első sorban CYRILL és METHODnál a malaszt = hlagodéth 
(később blagodath), a pokol = adi>, az alamizsna =• milostyni (e szó 
a gör. kel. szláv milostb = misericordia, irgalom-ból képzett szó). 
az apácza = érhnica, m'bniska stb. A mi szláv eredetű keresztény 
terminologikus kifejezéseink közül azok, a melyeknek ismerete 
magában zárja a keresztény tanok ismeretét, az illető szavakat 
használók kereszténységét, csakis róm. kath. szláv kifejezések. 

A fejtegetés megértéséhez szükséges tudnunk, hogy a szláv 
népek keresztény terminológiája nem egységes eredetű, s nem min
den szláv népnél a CYRILL és METHOD-féle terminológiából való. 
Más a róm. kath. szláv, s más a gör. kel. szláv keresztény termi
nológia. CYRILL és METHOD kifejezései gör. kel. szlávok. A testvér
pár működése előtt hazánkban voltak szláv keresztények, s volt 
szláv keresztény terminológia is, a mely CYRILL és METHOD kifeje 
zéseitől külömbözött. Kitűnik ez a glagolita Kijevi töredékekből, 
valamint a Bécsi levelekből is, a melyek róm. kath. emlékek. S ott, 
a hol a magyarság letelepedik, államot alapít s a kereszténységet 
felveszi, latin ritusú róm. kath. egyház van. Ennek az egyháznak 
a működését ideig-óráig CYRILL és METHOD tevékenysége meg
zavarta, de semmi néven nevezendő maradandó nyomot nem ha
gyott, mert ehhez hosszú ideig tartó csendes fejlődés lett volna 
szükséges, a melyről semmit sem tudunk (v. ö. Archív f. sl. Ph. 
XXIV. 265.). Hogy itt-ott Csehországban a X. században írhattak 
még glagolita betűkkel, lehetett még a fejedelmi udvarnál szláv 
istentisztelet, az a dolgon nem változtat semmit. CYRILL és METHOD 
rövid munkásságának minden nyomát eltörülték a bekövetkezett 
események, s ez a honfoglalás volt. KONSTANTINOS azt mondja, 
hogy a magyarok szétverték a morvákat úgyannyira, hogy «a nép 
maradékai szétzüllve a szomszéd népekhez menekültek, úgymint a 
b o 1 gá rokhoz , a türkökhöz, a h o r v á t o k h o z és más népekhez 
{HFK. 103.1.)». SAFARIK a «horvát» szóra különös súlyt fektet (v. ö. 
Ueber den Ursprung 13. és még Ead CXXI. 129—130.), mert KON-
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STANTINOS ez adatával magyarázza azt a jelenséget, hogy a horvát
nyelvű szigeteken és tengerparton a CYEiLL-féle glagolita írás a 
szláv istentisztelettel már a X. században megvolt, s ezzel magya
rázza azt a jelenséget, hogy a Quarnero szigeteinek horvát nyelvé
ben vannak olyan sajátságok, a melyek nem horvátok, hanem 
szlovén-tótok. S tényleg egy ilyen szigeten, Yeglián találtak is 
CYRILL és METHOD nyelvén készült X'—XI. századi emléket, s ez az 
óbolg. Glagolita Clozianus. 

KONSTANTINOS helyéhez és SAFARIK magyarázatához csak azt 
jegyezzük meg, hogy hazánkban a menekülésnek Adria felé való 
iránya nem volt szokatlan. így menekültek a tatárok elől is hazánk 
lakosai s egy ilyen csoport alapította a dalmácziai polícai respubli-
cát, a melyben a magyarországi eredetű családoknak egész a XVIII. 
század végéig kiváltságos helyzetük volt (v. ö. Reise durch das 
Oesterr. Illyrien von R. von H. Wien 1822, II. 45. és Mon. jur. 
slav. mer. IV. Statut polickí). 

KONSTANTINOS helye tehát feltétlenül hiteles. CYRILL és ME
THOD tanítványai könyveikkel. írásaikkal egyetemben elmenekül
tek a bolgárokhoz, horvátokhoz, nem hagyva maguk után a törté
nelmi nyomoknál egyebet. Az ideig-óráig megzavart latin ritusú 
istentisztelet tehát nálunk tovább ól a X—XI. században. A ma
gyarok egészének a róm. kath. vallásra való térése területi kérdéssé 
lesz, Dunán túl nem lehettek másokká; itt ismerkednek meg a latin 
betűkkel is. 

A magyar nyelv keresztény terminológiájának szláv része is 
róm. katholikus szláv. A bolgárok azonban nem voltak róm. katho-
likusok. BORIS bolgár fejedelem 870-ben keresztelkedett meg Kon
stantinápolyban, s a pápa. jóllehet kísérletet tett, hogy Boris az ő 
fennhatóságát elismerje, czímezvén őt leveleiben «imperátor »-
nak, «rex»-nek, holott neki csak a «dux, áp)((ov» volt a czíme, 
hasztalan fáradozott, mert BORIS nem csatlakozhatott Rómához. 
STMEON alatt a X. század elején virágzó bolgár irodalom van, de ez 
a CYRILL és METHOD-féle keresztény terminológiát használja s gör. 
keleti. A bolgár birodalom hanyatlása után 1018-ban a bolgár terület 
legnagyobb része Konstantinápoly fennhatósága alá kerül. Amásodik: 
bolgár czárság idejében, a XIII. században CALOIOANNES bolgár 
czár és III. INNOCENOIUS között szintén folytak tárgyalások, a melyek •• 
alapján CALOIOANNES hajlandó lett volna királyi koronáért Róma 



SZLÁV JÖVEVÉNYSZAVAINK. 295 

fennhatóságát elismerni, de e tárgyalások is eredménytelenek ma
radtak (v. ö. Píc, Zur Abst. der Rumánen 91. L), A bolgárok közt 
róm. katholikusok csak a XV., XVI. század óta vannak, s ezek az 
Erdélyből kivándorolt és elbolgárosodott szász bányászok, vala
mint a bosnyák francziskánusok által megtérített paulikánusok 
utódai. Csakhogy ezeknek a bolgároknak is más a keresztény ter
minológiája, mint a CYRILL és METHOD-terminologiát használó gör. 
kel. bolgároké. A róm. kath. bolgár a «keresztet-) kri£-nek, kelyhet 
kalez-nek (és nem casa-nak, mint a gör. kel.) stb. nevezi. A róm. 
és a gör. kel. bolgárok keresztény terminológiájában általában az 
a ritus szerinti kiilömbség van, a mi a szerbeknél. Itt is, ott is a 
gör. kel. keresztény a CYRILL és METHOD-féle terminológiát hasz
nálja, ellenben a róm. kath. nem ezt használja. 

ASBÓTH összes, a kereszténységre vonatkozó szláv kifejezé
seinket érintő vizsgálataiban az a sarkalatos tévedés van, hogy a 
szláv keresztény terminológia e kettősséget észre nem vette. 

d) Következő ellenvetésem, hogy az újtestámentomi nevek 
közt egyetlen egy sincs, a mely bolgár szláv közvetítéssel került 
volna nyelvünkbe. Pedig kétségtelen, hogy Jézus Krisztus, József 
(régen József), Márk (régen Márkus), Lukács (régen Lúka is), 
János, Tamás, Júdás, Jakab, Barnabás (régen Borbás is), Taddeus, 
Heródes. Pontius Pilátus stb. nevek nélkül kereszténységet ter
jeszteni nem lehet. CYRILL és METHOD nyelvében, s általában a 
gör. kel. szláv terminológiában Hcoyrk (Iszusz), HocH([rk (Joszif), 
HOAHTS. (Joan), AO^KA (Luka), TOMA (Torna), HK>A,A (Juda), Hpo,<Vk 
(írod), llffiTHHCK'k ÍIHAAT'K (Pőtijsk Pilat), HONA (Jona), HoSH'fc 
(Jozija), HCAK-K (Iszák), HcaH'fc (Iszaija), HCKAPHOTTK (Iszkariot), 
HiíKoirk (Jakov), H'kKOKAk (Jakovlj), KAPÁKKÁ (Varavva), TA^ÍH 
(Tadej) stb. a használt alakok, s ezekből a mi szavainkat meg
magyarázni nem lehet. A mi neveink róm kath. latinos formában 
közvetített nevek, de nem görögösek, illetve CYRILL és METHOD-
féle bolgár szlávok. Az újtestámentomi nevek hangtani alakjának 
tehát a malaszt szóval egyenrangú bizonyító ereje van. 

Ugyanilyen a viszony egyéb nevekkel is; olyan keresztnevek, 
a milyeneket bolgároknak közöl DUVERNOIS szótára vagy a MILA-
DINOV testvérek népdalgyűjteménye, nálunk a XI., XII. század
ban nincsenek. Lejjebb látni fogjuk, hogy a mi XI—XII. századi 
okleveleinkben előforduló személyneveink közt, a mennyiben e 
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személynevek szlávok, nincsen semmi bolgár typus. A szláv sze
mélynevek képzésénél ugyanis van egy képző, a mely kizárólag 
bolgár-oláh, s ez a képző az -ul, -ulo, -ula (v. ö. MARETIC : 
Narodna imena i prezimena, Ead LXXXII. 127: Pejul: Péter, 
Scepul: István, Nicul: Miklós stb.). A mi dunántúli XI., XII. szá
zadi okleveleink személynevei közt ilyen -ul, -ulo, -ula képzésű 
keresztnevek nincsenek. Ez is fontos adat, ha egyáltalában szük
ségesek az adatok arra, hogy Dunántúl nem lakott bolgár szlávság 
a honfoglalás idején. 

e) A CYEILL és METHOD-féle terminológia azonban elválaszt
hatatlan a glagolita, illetve cyrillica írástól, s nálunk erre sincs 
semmi bizonyíték.*) Mondhatná ugyan valaki, hogy a horvát 
nyelvű tengerparton és szigeteken, továbbá Isztrián mindig róm. 
kath. szlávok laktak, s mégis glagolita írással éltek már a X., XI. 
században. Lehetséges tehát, hogy kath. nép is glagolita betűkkel 
ír. Ez ellenvetésre csak az a megjegyzésem, hogy a horvát glago
lita irodalom keresztény terminológiájában nem gör. kel., hanem 
róm. kath. szláv. Már a legrégibb emlékek, a milyenek a XI. szá
zadi Baskai feliratok, a milyenek a XII. századi Bécsi levelek, ter
minus technicusaikban róm. kath. szlávok. Itt az apát = opafb 
(CYRILL és METHOD nyelvében Hro\f/M«H'k — igumern,), a pokol: 
pbklh (hímnemű; cseh-tót-lengy.-ben peklo semleges nemű; CYKILL 
és METHODnál: a^'k = adna), az ostya = ostija (CYEILL és METHOD-
nál es a gör. kel. szlávban : npocíjwpa = proszfora és onp'kcN'kK'k = 
opréswbk'hj stb. Jóllehet tehát a horvátban glagolita írás is hasz
nálatos, a keresztény terminológia itt is róm. kath. szláv. Hazánk 
dunántúli részeiben azonban latin-betűs írás volt, a mint azt az 
ószlovén Freisingeni nyelvemlékek vallják, a mely emlékekben 
még a betűk ductusai is olyanok, mint a mi XI. századi eredeti 

*) Cyrillicával leírt magyar szöveget kettőt i smerek; az egyik a 
XVI. századi aranyosszéki mohácsi nyelvemlék (kiadta JIUNFALVY P., 
Budapest 1890. Értek, a nyelv- és szépt. kör. XV. köt.), a másik a ruthén 
ember í r ta XVII I . század végi, esetleg XIX. eleji szöveg (kiadta MIKLOSICH: 
A\a"hapcKH hnpll/\CKHA\ FIHC/WfNHAM, sarajevói Glasnik, 1889, I I I . 1— 
10. és PASTENEK: Bibliogr. 391.). Glagolita í rással azonban egy magyar 
nyelvemlék sincs; v. ö. I I . I s tván korából való állítólagos glagolita ok
levélre FEJÉEPATAKY: Oklev. I I . Is tván korából 16. 1. ós «Észrevételek a 
11. Is tván idejebeli 1131-i magyar oklevélre» ez. füzetet. 
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okleveleink magyar szavaiban levő betűk (v. ö. a z alakjáról a 
helyesírásnál). 

f) Azon ellenvetéseimet, a melyeket a VoLF-féle tanítás ellen 
a szentek tisztelete, valamint a szentek ünnepe napja alapján tet
tem, itt csak megemlítem. Az ókeresztény szenteknek, a kik nálunk 
a XI. században előfordulnak s a CYRILL és METHOD-féle naptár
ban is benn vannak, többször más napra esik az ünnepük a mi 
róm. kath. naptárunkban, mint a gör. kel. CYRILL és METHOD-félé-
ben. S a szentek tisztelete alapján kifejlődött helynevek hazánk
ban szintén a róm. kath. vallás mellett tesznek bizonyságot. Szent
tel összekapcsolt helynevünk igen sok van, a mint van mindenütt 
róm. kath. vidéken. A gör. kel. Szerbiában, Bulgáriában Sveti ( + 
a megfelelő szent neve) helynevek nincsenek, ugyanígy Oláhország
ban, Oroszországban (v. ö. e fejtegetésre JIREC. : Die Bom. I. 57. 
és Das christliche Element in der topographischen Nomenclatur 
der Balkanlánder, Sitzungsber. CXXXVI. XI. 18—41. 1.). A hely
nevek általában személynevekből (ide tartoznak a Szent-íel össze
kötött nevek is), törzsfők neveiből keletkeztek vagy a hely vala
mely jellemző tulajdonságától erednek (fák, mocsarak, erdők stb.). 
E helyneveket egyik nép a másiktól csakis békés és csendes együtt
élés mellett veheti át (v. ö. JIREC. Die Bom. I. 31, 32.). S mi a 
helynevekből hazánk dunántúli és dunáninneni részében szintén 
ki tudjuk mutatni a honfoglalással meg nem szűnt folytonosságot. 
Nem említve itt Nyitra (838-ban Nitrava: Convers. Bagoar., 
OESTERLEY : Hist. geogr. Wb.), Rába (folyó, 790 ben Arrabo stb., 
u. o. és HÖLDER: Altkelt. Sprachschatz), Szála (folyó, v. ö. 850-ben 
Salapiugin u. o.), Bakony (v. ö. u. o.) neveket, a melyek közvetlen a 
honfoglalás előtt előfordulnak aConversioban és másutt, részleteseb
ben csak a zseliczi erdő nevét említem, a mely szerintem személynév
ből való. A zseliczi erdő Kaposvártól délre terült el (v. ö. Pannonh. 
Szt. Benedek r. tört. index alapján), itt telepedtek le 1220 táján 
tótok a mai Ropoly és Denna (régen Rupul és Didna, ez utóbbi 
«praedium»-ot jelent) falvakban. A mellem erdő régi okleveleink 
közül az eredetiben megmaradt 1083—95-i oklevélben így fordul 
elő: «Quindecimum praedium est infra seleZ, quod dedit rex 
l[adislaus] ad pasturam porcorum»; III. Sándor pápa levelében 
«oratórium in villa porcorum custodum in silva Seliz» olvasható 
(v. ö. Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I., oklevelek közt). — A«Conversio 
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Bagoariorum»-ban az egyik szlovén úr neve Siliz; JAGIC (Zur 
Entst. I. 86.) e névre ezt mondja: «Unter den heutigen Familien-
namen fand ich ím Slovenischen Silic, aber auch Silic (nachge-
wiesen in Radkersburg), das zu Siliz gut stimmt». Én azt hiszem, 
hogy a «Conver8Ío» Siliz nevű szlovén urának neve, a ki Pannó
niában élt, megmaradt a mi Selez, Seliz = Zseliczi erdőségünk 
nevében. A Siliz = Seliz, Selez szót én is jAGiccsal a szláv -I>CI» 
kicsinyítő képzővel ellátottnak tartom, s az alapszót annak az em
bernek a nevében lehet keresnünk, a ki II. Béla 1135-i eredetiben 
megmaradt bakonybéli oklevelébenSele-nek van nevezve(v. ö. Szella 
és WENZEL, Arp. ü . 0. I. 47.). 

A helynevek, szentek tisztelete és naptári ünnepe tehát mind 
a honfoglalással meg nem szűnt szlovén folytonosság mellett 
vallanak. 

Az itt kifejtett okok érthetővé teszik, hogy én ÁsBÓTHnak 
újabb, keresztény terminológiánk szláv részét illető magyarázatát 
nem fogadom el. Szerintem e szláv reszt illető kutatások helytelen 
alapból indultak ki. A magyar nép egész összege a róm. kath., 
tehát latin ritus szerint keresztelkedett meg; a kutatásnak tehát 
abban az irányban kellett volna mozognia, hogy vizsgálja, minő a 
róm. kath. szláv, s minő a gör. kel., s így a CYRILL és METHOD-féle 
keresztény terminológia. Csakis ilyen irányú vizsgálódástól várha
tunk e nehéz kérdésben a történelemmel egyező eredményt. 

11. §. A magam nézetének a kifejtésót két nagy részben kisér
tem meg. Az első rész tárgyalni fogja XI—XII. századi kereszt-, 
személy- és helyneveinket, a második rész pedig kereszténységre 
vonatkozó kifejezéseinket. 

A személy-, illetve keresztneveknek rendkívül fontos bizo
nyító erejük van, ha kellő óvatossággal végezzük velük vizsgálódá
sainkat. Ha THOMSBNnek sikerült kimutatnia, hogy az orosz álla
mot megalkotó elem germán törzs volt, úgy ebben a bizonyításban 
egyik fontos érv, hogy olyan germán nevek, a milyenek a vezetők 
közt orosz földön a IX—X. században otthonosak, a germánságnak 
csakis egy bizonyos részében voltak ekkor használatosak. A magya
rok közt előforduló XI. századi ótestamentomi nevek alapján én is 
azt állítottam, hogy őseink között a kereszténységgel való meg-' 
barátkozás kezdete honfoglaláselőtti, bár ótestamentomi neveket 
ebben az időben találunk a salzburgi egyházmegyében (v. ö. ZAHN, : 
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Ueber steiermárkische Taufnamen, Mittheilungen XXIX. 19.), s 
találunk a cseheknél is (v. ö. ÉRBEN: Kegesta L). Nálunk a keresz
ténység elterjesztésénél a keresztnevek fontosságát legelőször KA
RÁCSONYI JÁNOS vette észre (v. ö. Szent Gellért élete és művei 188— 
189.), s azt mondta, hogy minél régibb korra megyünk vissza, 
annál sűrűbben találkozunk olasz származású magyar kereszt
nevekkel. Ezt a tanítást VOLF GYÖRGY is magáévá tette (v. ö. Első 
keresztény térítőink, Bud. Szemle LXXXV. 179, LXXXVI. 78.). Se 
KARÁCSONYI, se VOLF a kérdést behatóbban nem vizsgálta; olyan 
keresztneveinket, a milyen Miklós, Kálmán, Imre, János, Iván, 
Béla, a melyek pedig a legrégibb időktől a mai napig egész közön
ségesek nálunk, meg sefemlítették. Szakszerűen egyik se vizsgálta az 
átvett nevek hangalakját. Ez az oka annak, hogy olyan specziális 
olasz hangalakú nevek, a milyen Pongrácz (ol. -ngr-, lat. -ncr-; 
v. ö. JIRECEK. Die Rom. I. 2, 50: «Der Name -ngr- üblich auch in 
Yenedig und Apulien», vei. latin emlékekben Pangratius, BER-
TANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 20, 29. 1.), Boldizsár (ol. -ld-, lat. 
-It-: ol. Baldassar, Baldessare, vei. ol. Baldissera, lat. Balthasar; 
v. ö. magy. kordina és kortina: ol. rd, lat. rt), se VoLFnál, se KARÁ-
csoNYinál meg sincsenek említve. Aztán, a mi rendkívül fontos, 
a két érdemes kutató egyike sem vetett ügyet arra, hogy mi 
melyik századba esik; nem vizsgálta, milyenek a XI—XII. szá
zadi velenczei, illetve olaszföldi nevek, nem kutatta, hogy az 
olasz földön kívül ebben a korban vannak-e pl. szláv területen is 
olasz eredetű nevek. Velenczében pl. Szent Gellért testvére Rinet, 
egyik társa a velenczei kolostorban Sirdianus, ugyanekkor a velen
czei évkönyvek szerint Velenczében Victor pap van. Nálunk sem 
Victor, sem Sirdianus, sem Rinet nincs. Egy-egy latin-olasz névből 
még semmi sem következik; ki kell azt is mutatni, hogy a kérdé
ses korban az illető név csakis Velenczében és vidékén valóban jára
tos volt. KARÁCSONYI is, VOLF is pl. a Fabianus nevet, a mely nálunk 
igen korán fordul elő (v. ö. 1095: Dávid dux lev.: t es t i s . . . Fábiá
nnái episcopus; 1116—1131: Fila oklevele: testis Fabianus; az 
1134-i oklev. szerint Szent László alatt a bácsi érsek Fabianus, 
tehát ugyanaz, a ki 1095-ben van Dávid dux levelében; 1181: 
Fabian világi ú r ; későbbi adatokat láss Oki. szót.), közvetlen olasz 
eredetűnek tartják (a szó fába : bab szóból való), feledik azonban, 
hogy ilyen nevű pap, főúr a XI—XII. században nincs sem Velen-
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czében, sem Dalmácziaban (v. ö. JIEEC. Die Rom. I. 71, e szerint 
az -ianvs végű nevek Dalmácziaban ritkák), sem pedig a Quarne-
rón vagy Isztriában. Veglia szigetén pl. az első Fabianus 1387-ből 
mutatható ki (v. ö. SUEM., Acta 94. 1.). Ha ellenben a XI—XII. 
századi morva-csehországi okleveleket nézzük, találunk elég F'abi-
anus-t (v. ö. EEBEN, Regesta I. 67k:Pabian alatt). Egy másik példa 
a Peregrinus név. Az 1111-i zobori alapító levélben aPeregrin 
iudex»-ről olvasunk. A név kétségtelenül olaszföldi; előfordul a 
XII. században Aquilejában (v. ö. KOVÁCS : Index), megvan Dalmá
cziaban (v. ö. JIEECEK : Die Rom. I. 2, 50.), Pelegrin alakban Ve-
lenczében (BEETANZA e LAZZAEINI, II diai. venez. 17. L). Csakhogy 
nem csupán ezeken a területeken volt használatos; megvolt a szó a 
salzburgi egyházban (v. ö. Pilgrim X. száz. salzb. püspök), megvolt 
Stájerországban (v. ö. ZAHN, Urkb. des Hz. Steiermark I, index), s 
használatos volt a cseheknél is (v. ö. EEBEN, Regesta I, index). 
Általában az olaszföldi latin nevek el voltak terjedve a németeknél 
is (v. ö. ZAHN, Ueber die steierm. Taufnamen, Mittheilungen XXIX. 
19. 1. jegyzet), s a cseheknél is. 

Fontos szavazata van a keresztnevek kérdésénél annak is, 
hogy hazánkban, a mint azt a szentek tisztelete tárgyalásánál hang
súlyoztam, Dunán túl a honfoglalással meg nem szűnő keresztény
ség mutatható ki. SpecziáKs pannóniai szentjeink nevei (István, 
Adorján, Márton) egyszersmind legrégebbi keresztneveink. A hon
foglalással meg nem szűnő folytonosságot azonban a keresztnevek
nél is ki tudjuk mutatni. A «Conversio Bagoariorum et Quaranta-
norum» arról értesít, hogy a honfoglalás előtt, 860 táján Dunán 
túl a salzburgi papság egy templomot szentel föl «in honorem 
sanctae Deigenitricis Marisé», s a templom papjául Dominicus pres-
bytert jelöli a püspök. A Dominicus keresztnév ott van legrégibb 
okleveleinkben is; az 1001-i pannonhalmi alapító levél Dominicus 
püspökről beszél, az 1193-i oklevél szerint Dominicus a zágrábi 
püspök, s ugyanez oklevél «comes Dominicus n-t is említ. Jóllehet 
tehát a Dominicus név a IX—XV. században Velenczében, Isztriá
ban, a román nyelvű alpesi tartományokban, Dalmácziaban egyike 
a legközönségesebb neveknek (v. ö. JIEECEK, Die Rom. I. 2, 33.), 
mi e névnél hazánk területére a honfoglalással meg nem szakadt 
folytonosságról beszélhetünk. 

Hogy a nevek (keresztnevek és egyéb személynevek) is némi 
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világosságot derítsenek kereszténységünk kezdetére, összegyűjtöt
tem az adatokat azokból a XI—XII. századi oklevelekből, a melye
ket EEJÉRPATAKY LÁSZLÓ értekezései eredetieknek mutatnak ki.*) 
Az így összegyűjtött neveket összehasonlítoan igyekszem tárgyalni 
és szigorúan ügyelek az illető név hangalakjára. A hangalakra 
ugyanis nagy súlyt kell helyezni, sok név pl. latin-olasz eredetű, a 
közvetítés azonban feltétlenül szláv. Itt e tekintetben csak két pél
dát hozok fel. Az egyik a Beneta szó. A Gellért-legendában (19., 
20. §.) Beneta püspökről van szó; ugyanez a Beneta az 1055-i tiha
nyi alapító levélben «Benedictus archiepiseopus»-nak van aláírva, 
KNAUZ szerint is az esztergomi széken 1046—1055-ig «Benedictus, 
alias Beneta* ült. Ez adatokból kétségtelen, hogy Beneta == Bene
dek. VOLF a Beneta alakot hajlandó olasznak tartani (v. ö. Első 
keresztény térítőink, külön lény. 101. 1.), az olaszban azonban 
-etto a férfi (tehát ol. Benetto), -etta pedig a nőneveket meg
jelölő képző (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 71. ós ol. Benedetto-
ból szerb-horv. Beneto, horv. akad. szót.), s azonfelül a t hosszú, 
míg a mi adatunkban rövid. A szláv nyelvekben ellenben az 
-eta (v. ö. MIKL. P. N. Denk. X. 226.) közönséges férfineveket 
alkotó képző, melynek délszláv alakja -eta; s délszláv forrá
sokban a Beneta = Benedek csakugyan elő is fordul (v. ö. 
MARETIC, Bad LXXXII. 104.). A Benedek-nek más, szláv képzőkkel 
ellátott alakjaira v. ö. 12. §. Szláv nevek : Béna, Benyata, Bencze, 
Benus. — A másik példa Miklós szavunk. A szót s-e alapján köz
vetlen olasznak lehetne tartani; az olaszban azonban nincs m-es 
alak n helyett. A lat. n helyett m-mel van a szó a lengyelben (v. ö. 
Arch. V. 113.), csehben (v. ö. Mikulás szavunkat), a szlovénben és 
a kaj-horvátban. A cseh és a lengyel nyelvet ki kell zárnunk az 

*) FFJÉRPATAKY LÁSZLÓ idevágó értekezései a következők: 1. Kálmán 
király oklevelei, Bpest 1892; 2. Oklevelek I I . Is tván király korából, Bpest 
1895; 3. I I I . Béla király oklevelei, Bpest, 1900. — Az okleveleket az érte
kezésekhez mellékelt facsimilékben haszná l tam; felhasználtam a M. N. 
Múzeum levéltára XI—XII . századi magyarországi oklevél-facsimiléit is, 
valamint a «Pannonhalmi Szent-Benedek-rend története* czímű m ű fac
similéit is. A t ihanyi 1055-i alapító levél egy részének facsimiléjét BÉCSEY 
VIKTOR dr. szívességének köszönöm. A XI—XII . századi személyneveket 
sohasem az oklevél-gyűjtemények szövege, hanem mindig a facsimile alap
ján közlöm. 
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átadók sorából, mert innen nem tudjuk megmagyarázni szavunk 
-ós végét. Egyedül a szlovénben hangzott a szó s hangzik ma is 
Miklav£-nak (TRUBEBnél 1575-ben előfordul Niklauá is, Letop. 
1891 : 140.), a mely az olaszföldi szlovénben a friauli nyelv hatása 
alatt Miklav-\á lett (v. ö. Arch. XIV. 196. és STREKELJ, Ben. rokop. 
XXI. L). Hasonlóan ír JIRECEK is, mondván (Die Eom. I. 2, 49.), 
«die sl. Porm Mikleus [: helyesen: Miklaus] gehört dem nördli-
chen kroat. Gebiete an, ebenso Mikula». — JIRECEK írására csak 
azt jegyzem meg, hogy nálunk Dunán túl 1086-ban van «Micula 
vinitor», s hogy a vasmegyei szlovének közt ma is vannak Mikola-k 
(Péterhegyen, Vasban). A Miklós név tehát, a mely XI—XII. szá
zadi keresztneveink közt sűrűn fordul elö (v. ö. Miklós alatt) 
szlovén hangalakkal közvetített latin szó. S ilyen latin eredetű, de 
szláv közvetítéssel került keresztnevünk több van (v. ö. Bereczk, 
Bertalan, Balázs, Gergely stb.). 

A XI—XII. századi eredeti oklevelekben levő neveinket (ke
resztnevek, személy- és helynevek) a következő három csoportban 
fogom tárgyalni: 

a) Szláv eredetű nevek. E részben tárgyalom azokat a neve
ket, a melyek szláv szóból erednek. Ide sorolom azonban azokat a 
neveket is, a melyek tőszavukban nem szlávok, de szláv képzővel 
ellátva kerültek hozzánk. E rész egyúttal felelet VOLF azon állítá
sára, hogy «nálunk feltűnő kevés a szláv eredetű keresztnév**. 
Azokat a szláv neveket, a melyeknek csak a hangformája szlávos, 
tőszótagjuknak megfelelő helyen tárgyalom, pl. Miklós-t a latin 
nevek közt. 

p) Német eredetű nevek. A legcsattanósabb bizonyíték, hogy 
német eredetű keresztneveink is vannak, az Imre név. Imre her-
czeg óta a mai napig kedvelt név volt a mi népünknél ez a ke
resztnév. 

Y) Latin-görög eredetű nevek. A biblia, főleg az újtestamen
tum útján elterjedt nevek. Mivel Máté, Lukács, Márk, János, Jó
zsef, Júdás, Jeruzsálem stb. nevek nélkül kereszténységet terjesz
teni nem lehet, e résznek a keresztény terminus technicusokkal 
egyenlő értékű bizonyító ereje van. 

12. §. Szláv eredetű nevek. 
Balaton : 1055 : tihanyi alapító levél: in loco tichon super 

balatin, u. o.: ab eodem lacu bolatin, u. o.: in bolatin; — a tó ne-
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vének kétségtelen a szláv eredete (v. ö. cs. bláto, t. blato, szerb-
horv. blato, bolg. bláto, melléknév blácki CANKOFF 24, 42, szlov. 
blato, or. bolóto); fontos azonban, hogy a külömböző egyházi szláv 
emlékek KOCEL, 860 táján élő dunántúli szláv fejedelmet «KNA3 
EAATÉNivCKkiH»-nek, azaz «balatoni fejedelem»-nek hívják (v. ö. 
JAGIC: Codex slov. rerum gramm. 3.1.: KoYbTk KNA3 K/UTíHkCKkiH, 
12. 1.: KoYÉ/rk i;n/.\3a K/UTÉNCKA, 14. 1.: KIVÍVVA KHA3A K/UTKCKA, 

19. 1 . : KoCTEAA Kll/A3„\ KAATkINhCKA . . . . EAATÉNkCKArO, 670. 1. : 
KocTíAia KHí3a K/UTHCKaro). — Ez adatok azt vallják, hogy a Bala
ton név közvetlen a honfoglalás előtt is megvolt, s élete a honfog
lalással meg nem szakadt. A szó a-ja miatt (Balaton) inkább dél
szláv eredetű lehet, mert a blato-heli a, csak a délszláv nyelvekben 
rövid (szerb-horv. blMo, hazai szlov. blato: v. ö. szvoje bl&tne 
csrejvle, Zobr. szlov. 42, bolg. blato), míg a csehben hosszú az a 
(v. ö. cs. blato, tótban újabb rövidülés blato). Ez azonban nem fel
tétlenül bizonyos, mert a cs. bláto á-ja továbbképzésben (v. ö. cs. 
blatina : sumpfgegend, blatny: kothig) szintén megrövidül. 

Batonya : 1111-i zobori alapító levél: pristaldum Batona 
nomine, u. o.: Jaresclau filius eiusdem cause pristaldi Batona; 
1113-i zobori alap. lev.: aliumque Bathona nomine; — a szó a 
szláv -ona képzővel alakult, a melynek az északi szláv nyelvekben 
rendesen -on a megfelelője (v. ö. Dobrony alatt és JIREC. Die Rom. 
I. 72, MARETIC, Rad LXXXIL 123.); MIKLOSICH szerint (Denkschr. 
XIV. 13.) bat- tőszóból csak szláv helynevek alakultak, azon
ban a megfelelő személynév hiányzik. Hogy ez a tanítás nem 
helyes, arra v. ö. a cseh Batín, Batina férfineveket (GEBAÜER, Slov. 
staroc.) és a szerb-horv. Batina (horv. akad. szót.), Batina (MARE
TIC, Rad LXXXIL 116.) neveket. A mi Batonyá-nk ezekkel egy 
tőből fakadt. 

Becsen, Bicsen : 1162 : per notarium Bicenum seribi; 1171 : 
seriba regis Becen; 1171—1392: cuius seriba Beccen fűit; 1174: 
per Becenum; 1181: uillo, Becen, u. o.: usque ad sepulchrum uxoris 
Becen; — a név a lat. Vincentius cseh Bicén, Becen formája; v. ö. 
cs. Bicén, Bicén (GEBAUER, Slov. staroc.), régi cseh oklevelekben 
Bicén, Bycen, Bicno, Bizzen (legrégibb adat 1144 bői, lásd ÉRBEN: 
Regesta Bycen alatt). Ebből a Bicsen, Becsen alakból való a mai 
cseh Cenek (nálunk 1260-ban KOVÁCS indexe szerint van Chenek, 
olv. Csenek nevű férfi). V. ö. Vének. 
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Béla : 1086 : bela, férfi név (v. ö. még KOVÁCS Index 70: Béla 
nomen viri. — caput mansionis salifodinalis 1086-ban); a XI—XII. 
században három királyunk viselte e nevet, a kiknek neve okleve
leinkben és pénzeinken bela-, Bela-noXi van írva; — a latin Albanus, 
Albaninus, Albinus vagy Blancus szláv fordítása Béla (v. ö. 
MARETIC, Rad LXXXI. 113. Bjelimir-nél). A lat. Albinus a közép
korban el volt terjedve Velenczében, Isztriában, Rómában, Apuliá-
ban, Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 2, 21.), Stájerország
ban (v. ö. ZAHN, Ueber die steierm. Taufnamen, Mittheilungen 
XXIX. 19.), Csehországban (1090-ben, ÉRBEN, Regesta). Béla férfi
név csakis a szerb-horvátban van, még pedig a IX., XI., XII. szá
zadban (v. ö. horv. akad. szótár Bjela alatt, DANICIC : Rjecnik : 
lvfc/\A Oypouik, MIKL. P. N. Denk. X. 253, MARETIC LXXXII. 82, 
JIREC. Die Rom. I. 2, 65 ; bolg. Bélé, Sborn. XV. 194.). Mint nöi 
név, a Béla nálunk nem fordul elő; az Oki. szót. Bella, Bella neve 
(lásd Béla alatt) lehet az olasz Bella vagy pedig a Béla olaszos 
Bella írású alakja (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 68.). 

A szláv béh,: fehér szóból az -a képzőn kívül más személy
név-származékok is vannak XI—XII. századi okleveleinkben; 
ilyenek: 

a) Bélos, esetleg Bélus: 1152: Béli comitis, 1156 és 1157: Belő 
comite (nomin. Belus); 1156—1412: Belos báni; — a szó a szláv 
bél'h: fehér-bői alakult -os (illetve -8b) képzővel (v. ö. János-néX is); 
v. ö. szerb-horv. Bélos, Bjelos (JIRECEK, Die Rom. I. 73; 2, 65, MIKL. 
P. N. Denk. X. 231, 252, horv. akad. szót., MARETIC, Rad LXXXII. 
124.). Ma a kaj-horvátban vezetéknév Belus (Rad LXXXII. 129.). 

P) Belő szláv : 1162 : Beloslao preposito ; — a szláv bélh és 
slavb összetétele, s MARETIC szerint «lucidam seu felicem glóriám 
habens» az értelme (v. ö. Rad LXXXI. 113.). A Bjeloslav : Bélo-
slavb név szerb-horv. oklevelekben fordul elő (v. ö. horv. akad. 
szót., JIEECEK, Die Rom. I. 2, 65.). 

Y) ? Bélta : 1086 : Belta (KOVÁCS Indexe szerint: caput man
sionis in praedio Sar); — az a nézetem e szóról, hogy a BéloslsbY 
vagy Bélomir név beczéző alakja (v. ö. szerb-horv. Bokta > Bogo-
slav, Hranta>Hranisla,Y, Milta >Milis\sbY, MARETIC, Rad LXXXII. 
153.), s -bta a képzője. Kérdőjellel azért láttam el, mert hasonló 
szláv nevet nem tudok kimutatni. 

Béna: 1086: hic sünt liberi: Béna (KOVÁCS Indexe szerint 
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«Bena, liber, equitans monasterii S. Mauritii de Beel 1086»); — 
az Oki. szót. szerint okleveleink Béna nevét béná-nak kell olvas
nunk. Ez olvasatnál valószínűbb, hogy az oklevelek Béna személy
nevét a Benedictus-bó\ kell magyarázni. A Benedictus-heli Ben-höl 
(más magyarázat a szláv ben-re, MIKL. P. N. Denk. X. 245.) szláv 
-a képzővel alakult a Béna személynév. Béna személynevek van
nak Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 2,* 25.), s vannak 
Csehországban is (v. ö. ÉRBEN, Eegesta Béna: nobilis 1222-ben, 
cseh Béna = Benedictus, GEBAUER, Slov. staroc.). A Benedictus itt 
közölt XI—XII. századi alakjain kívül szláv a Bencze (v. ö. dalm. 
horv. Bince, JIRECEK, Die Eom. I. 73, 2, 25.), Becze, Benke, BenkŐ, 
Benda, Beneda, de ezeket, mivel a XI—XII. századi anyagban nem 
fordulnak elő, nem tárgyalom. 

Bene : 1198 : Bene (szolga neve); — szerb-horv.-szlov. Bene. 
Beneta: A Gellért-legenda 19. §.,20. §.-a szerint «episcopus», 

az 1055-i tih. alapító levél szerint Benedictus esztergomi érsek; 
részletesen írtam róla, hogy a szláv -eta, délszláv -eta képzővel 
alakult szó (lásd 11. §.), v. ö. Benyata. 

Benus: 1086: tornator Benus (KOVÁCS Indexe szerint: tor-
neator monasterii S. Mauritii 1086-ban); — a J5ew(edictus)-ból 
szláv -usb képzővel alakult szó; v. ö. cseh Benus (MIKL., P. N. 
Denkschr. X. 232.), hasonló délszláv alakot nem ismerek, -ush kép
zős keresztnevek azonban vannak a szerb-horvátban (MARETIC 
Ead LXXXII. 129.) és a bolgárban is (v. ö. bolg. Manus [Vingán 
ismerek Manusov családot], Milus, DUVERNOIS szótára: Sobst. 
imena lic). 

Benusa: 1086: eques Benusa (KOVÁCS Indexe szerint «Be
nusa, equitans* 1086-ban); — a lat. .Benedictus, esetleg Benigims 
szláv -usa férfineveket alkotó képzővel (esetleg -jusa, s akkor a szó 
Benyusa-n&k olvasandó). Benusa, illetve Benyusa férfinevet forrá
saimból nem tudok kimutatni, van azonban női név Benusé (v. ö. 
GEBAUER : Slov. staroc. == Benigna). V. ö. Budusa. 

Benyata: 1086: eques Benata (KOVÁCS Indexe szerint «Be-
nata, de ordine equitantium homo melior» 1086-ban); — a lat. 
Umedictus-ból a szláv -eta képző cseh-tót -lata megfelelőjével al
kotott szó (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 226.); a cseh oklevelek
ben Benata nobilis Moraviensis (1222-ben, ÉRBEN Eeg.), Benata 
pürchgravius (1261-ben, GEBAUER Slov. staroc.). A Benata alakot 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. •*«•' 
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Benyata-nak kell olvasni. E fejtegetésből az derül ki, hogy a Beneta 
délszláv, a Benyata pedig északi szláv: cseh-tót változata egy 
*Ben-eta alapalaknak. 

Bera, esetleg Bére : 1080 : ad locum ubi Martinus incendit 
aratram Bére iudicis (az adatban Bére egyesszámi genitivus Bera-
ból, bár a szláv eredetű nevek okleveleinkben itt-ott ragozatla-
nok, v. ö. 1111-i zobori alap. lev.: Jaresclau filius eiusdem cause 
pristalat Batona); az Oki. szót. helytelenül sorolja a magyar 
szavak közé; a szó a szláv Beri-voj ( = coliige exercitum), Beri-
drag (coliige caros), Beri-siaN (coliige glóriám, MARETIC, Ead 
LXXXI. 113.) név Bére beczéző alakja -e, illetve -̂  képzővel (v. ö. 
Boré > JBori-slavból, JIRECEK, Die Eom. I. 71.). vagy pedig -a-val, 
v. ö. horv. Bera (Ead LXXXII. 81.), Berka (v. ö. Dunán túl a 
szlovének közt Berke vezetéknév Tótkeresztúron) stb. 

Besa: 1086: Laurentius comes filius Bese comitis (v. ö. Oki. 
szót. 1138—1329: Bese), az adatban Bese talán genitivus, bár az"-a 
végű szláv nevek okleveleinkben itt-ott ragozatlanok (v. ö. Batonya, 
Bera) ; — szerb-horv. Besa (beczéző alak a i?m'-slav-ból -bsa 
képzővel, horv. akad. szót., MARETIC, Ead LXXXII. 151.). A kép
zésre v. ö. Pósa. 

Beszpre'm, v. ö. Veszprém. 
Beztridus : V. S. Ger. 19. §.: Beztridus, u. o. 20. §.: Biztridus 

episcopus uulneratus et ad mortem; — e szó nézetem szerint 
összetétel, s első tagjában a szláv bezi> (sine) van; ilyen személy
nevek a cs. oe^-druh: sine socio, bez-déá: sine avo (v. ö. MIKL., 
P. N. Denkschr. X. 233, ÉRBEN : Eegesta). A szó utótagját nem 
tudom megfejteni; lehet, hogy utótagjában talán a cs. styd (v. ö. 
cseh nestyda: unverschámter mensch, ostuda: schamloser mensch, 
Arch. XII. 57, 65. horv.-szerb Bestud Ead LXXXI. 99.) vagy egy 
szláv str'bd'b (v. ö. MIKL., EtymWb. 327.) rejlik. 

Beztrius : 1135: Beztrio agriensi episcopo; — a név erede
tére kétféle lehetőséget ismerek. A Beztrius latinosított alak a szláv 
hezia (sine) és a szláv stryj (patruus, nagybátya) szavak összetételé
ből, s akkor olyan szó, mint a cs. Bez-déd személynév, a mely = 
sine avo. — Nem lehetetlen azonban, hogy a szó a szláv bystr'b 
(schnell, munter, clarus) latinosított alakja (v. ö. szerb Bistra női 
név = Ciara?, horv. akad. szót., MARETIC, Ead LXXXII. 69.). Ez 
utóbbi magyarázatot az is támogatná, hogy Bezter (Beztur, olv. 
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Béztör, KOVÁCS, Index) nevű férfinév előkerül okleveleink XIII. 
századi anyagából (v. ö. Pestreus). 

Bihar: 1086: faber Bichor (a bakonybéli monostornál) ; 
mint helynév: 1135: Bichoriensis, 1186: Efau .Bic/iariensis comi-
tis, 1193: Both comite de Bichor, 1198: Mica bichoriensi 
comite; — JIRECEK a mi Bihar megyenevünkről ezt mondja 
(Geschichte der Bulg. 82.1.): «Bihar hat einen slavischen Na-
men, conf. böhm. Bédtory, serb. Bijor». A cseh nyelvemlékek
ben van Bychor, Bichory, Bychors (v. ö. GEBAUER, Slov. 
staroc. Bychori falatt) helynév; ismerik a szót a szerb emlé
kek is KHyoph. ( = Bihort. Bichorb, DANICIC, Rjecn. alakban, s 
NovAKOvicnál azt olvassuk (Zak. St. Dusana, 168. 1. jegyzet), hogy 
Bihor a Lim folyó mentén elterülő vidéknek és ugyanott egy város
nak a neve (v. ö. még horv. ak. szótára). A Bihar helynév nézetem 
szerint a Bihac helynévvel (v. ö. horv. ak. szót.) egy tőből, a bych-
ből ered, melyről MIKLOSICH azt írja (0. N. Denkschr. XIV. 19.), 
hogy bych-hel alkotott helynév van elég, de a megfelelő személynév 
nem mutatható ki. A mi emlékeinkben megvan ez a személynév. 
Egyébiránt a cseh Bychori (Bychory) helynév is csak Bychorb 
személynévből való; a csehben ugyanis, mint más szláv nyelvek
ben is, a helynév a személynévből úgy is alakult, hogy a személy
nevet egyszerűen a többes számba tették, s helynév vált belőle 
(v. ö. MIKL. 0. N. Denkschr. XIV. 6.); a Bychori pedig többes 
számi alak. 

Bitó, v. ö. Vid. —Bocsek, v. ö. Posco. 
Bodin : 1086 : faber Bodin, u. o. : dolator Bodin (a bakony

béli monostoréi voltak); — horv.-szerb Bodin (férfinév, horv. akad. 
szót., JIRECEK, Die Rom. I. 2, 66.). A szláv név beczézö alak vagy 
Budi-mii-hől (v. ö. MARETIC, Rad LXXXII. 116. és ny. bolg. Budin, 
Sborn. XV. 194.), vagy pedig Bogdin-h'ó\ (v. ö. u. o.). 

Bogát: 1055 : Bagat mezee ; 1083—95 : villa Bagag; e név
ről azt hiszem, hogy helyes alakja Bogát s mint ilyen személynév 
(v. ö. horv. Bogát, MARETIC Rad LXXXII. 95.); KÉZAI «De nobilibus 
advenisw czímű fejezetben azt írja, hogy «illi q u i . . . Bagath nomi-
nantur, eorum generáció de Boemia ortum habét». 

Bogitta: 1086: Bogitta («caput mansionis salifodinalis, 
KOVÁCS Index), ugyané férfinév egy II. Béla korabeli oklevélátirat
ban Boguta; — es. Boguta (1143-ban), Bogutha (1185-ben), Bohit 

20* 
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(1180-ban, v. ö. ÉRBEN, Eegesta, GEBAUER, Slov. staroc.), lengy. 
Boguta (MIKL. P. N. Denkschr. X. 247.), szerb-horv. Bogeta, Boguta 
(horv. ak. szót., MIKL. P. N. Denkschr. X. 247.). A személynév a 
Bogát-t&l együtt a szláv Bogo-sl&Y névnek a beczéző alakja. 

? Boleom : 1086 : pellifex Boleom; — nézetem szerint e szó 
az okleveleinkben előforduló Boleta (v. ö. KOVÁCS, Index) névvel 
egy tőből fakadt; mindkettőre v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 249. 
és a cs. Boream (sacerdos, testis Znoymse, 1243-ban, ÉRBEN, Ee
gesta) alakot. 

Bor: 1086: eques Bor (v. ö. KOVÁCS Index: «Bor . . . eques 
monasterii S. Mauritii 1086», más adatokat Oki. szót.); — cseh 
Bor (EBBEN, Eegesta, MIKL. P. N. Denkschr. X. 249.), szerb-horv. 
Bor (az alakulásra v.ö. szerb-horv. Ber: Berislav-ból, E A D L X X X I I . 
134.). Továbbképzések Boré, Boro (horv. akad. szót., JIRECBK, Die 
Eom. I. 2, 67.). V. ö. Boroneg. 

Boronég: 1135: arator Boroneg (KOVÁCS Indexe szerint: 
«Boroneg arator ecclesias in Vindurna 1135»); — összetett szó a 
szláv bovb (pugna) és a szláv néga (v. ö. MIKL., P. N. Denkschr. X. 
296: curatio infantis) szavakból. MARETIC a szerb-horv. Brato-neg, 
Brato-neg (horv. akad. szót. és Ead LXXXI. 115.) nevet «fratris 
curam habens»-szel fordítja; ez alapon a miBoronég-ünk «pugnae, 
proelii curam habens»-nek fordítható. A Borone'g-hez hasonló össze
tételű név több van XI—XII. századi anyagunkban (v. ö. Obonég, 
Ubone'g és későbbi adatok Baboneg, Boboneg, KOVÁCS, Index továbbá 
Négus). A szláv népek közt -négi> (férfi), -néga (nő) szóval összetett 
neveket találunk a cseheknél (v. ö. Obonég-nél a cseh adatot), szlo
véneknél (v. ö. ZAHN, Urkundenb. des Herz. Steierm., index: Dob-
ronega, Tobronega mulier 1150-ben), szerb-horvátoknál (v. ö. Bra-
tonég, Radonéga, Vekenega: olv. Vecenega XI. száz. Zárában, JIREC., 
Die Eom. I. 2, 67 ; Vojnég, MIKL. P. N. Denkschr. X. 296 ; Pribi-
neg, Prvoneg Ead LXXXI. 126.). Itt említem meg, hogy 1903. nya
rán Erdélyben Borgón egy Bozneg (helyesen Bozsneg) Joakim ku-
ruzslót tartóztattak le (BHirlap 1903. szept. 25, 12. 1. 3. hasáb), 
talán Erdélyben is vannak ilyen -nég nevű oláh emberek. 

Bozstéh: 1135: arator Bozteh (az oklevél szerint Vindor-
nyán); — cseh oklevelekben Bozteh (1088-ban), Boztech (1180, 
ÉRBEN, Eegesta); ez alakokat olvasd Boétéh-nék és v. ö. GS.Bo&éch 
GEBAUER, Slov. staroc. A mi nevünk cseh eredetű, horvát azért 
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nem, mert itt a szó az oklevelekben «Bosethech» (olv. Boíetjeh = 
divinum solamen habens, MARETIÓ, Rad LXXXI. 114.) alakban van 
írva. A szó összetett a bogi* és a téha-ből. V. ö. XI—XII. századi 
anyagunkban Utih (1086-ban vtihj és Vojteh (1055-ben Woiteh) 
alatt. 

Bratiszló : 1116—1131: pristaldus Bratiflou (Fila adomány
levele); — szerb-horv. Bratislav (horv. akad. szót.; jelentése «fra-
tris glóriám habens», Ead LXXXI. 115.), Bratoslav (JIRECEK, Die 
Rom. I. 2, 67.). MOHOSÉIN (Slavj. imenoslov) közöl cseh oklevelek
ből Bratizlaus alakot is, de GEBAUER, Slov. staroc.-je csak Bratro-
slava alakot ismer (u. így MIKL. P. N. Denkschr. X. 252.). A mi 
Bratiszló-nk délszláv név. 

? Bribín : 1086: villa Bribin (v. ö. KOVÁCS: «Bribin villa 
cum família S. Mauritii»); — e szóban én a szláv Pn&i-slav ( = 
accessit glória, MARETIC, Rad LXXXI. 126.) név beczézett alakját 
látom. A cseh oklevelekben Pribislav Sn&i-zlaus-nak is van írva 
(ÉRBEN, Regesta I. 634.), s hasonló p : b írásbeli felcserélések a 
stájeri XI—XII. századi oklevelekben is előfordulnak (v. ö. ZAHN, 
Urk. des Hz. Steiermark, index: Bridizlaus és Preczlaus) ; ilyen 
írásbeli alaknak tartom a Bribin-t a helyes Pribin helyett. Ez a 
Pribiíi pedig előfordul a délszláv nevek közt (v. ö. Rad LXXXII. 
117. és a pannóniai szlovén fejedelem Pribina, Privina nevét), s 
megvan a csehek közt is (v. ö. Pribin 1206-ban, ÉRBEN Regesta). 
Ennek a cseh Pribin-nek a változata a MoRosxiNnál közölt morva-
cseh Brivinus alak is. 

Budusa: II. Béla itéletlevele a bakonybóli apátság 20 man-
siója ügyében : testis Budufa ; — a név a szláv Budi-(mir, -mii, 
-slav, -goj)-ho\ alakult -ma, esetleg -jusa képzővel (v. ö. Marusa : 
mascul. Rad LXXXII. 130.). Dunán túl a szlovének közt ma is, a 
múltban is gyakoriak voltak az -ma, -osa, -hsa vezetéknevek (v. ö. 
Primusa, Leposa, Persa, Raposa, Donosa, e nevek a felsőszölnöki 
plébánián levő «Liber proventuum parochialium 1845»-bői valók). 
V. ö. Benusa. 

Budi: V. S. Ger. 19. §.: Budi, u. o. 20. §.: Budi quoque 
episcopus lapidibus obrutus transit ad glóriám (v. ö. KOVÁCS, 
Index: Budy comes cur. de Budrug 1280-ban); a név egy a Budi-
mir, Budi-ú&v szavakban levő Bud-Aal; azért írtam Bud-ot, mert 
a Budi-sl&v megfelelő kicsinyítője Bude (v. ö. horv. akad. szót., 
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JIRECEK, Die Eom. I. 2, 67.) s Budi alakot legfeljebb MoROSKraból 
tudok közölni (Budyj). A V. S. Ger. Budi episcopusa azonban 
nem ezzel a Budyj-jal, hanem a Bude-vel egy, s azt hiszem, a szó
ban olyan megfelelés van, mint a Bálint (— Valent), Boldizsár (ol. 
Baldessar) nevekben, vagy pedig írott alak (e helyett i). 

? Buka, Bukán: 1086: mansio Buca; 1198: Buke (szolga neve) 
és Bueca; 1135 : Bucan comes curialis et Bichoriensis; — v. ö. cseh 
oklevelekben Baka (custos eccl. Boleslav. in Wlikou 1052-ben), 
Bakán, filius Neg (1052-ben, ÉRBEN Begesta), horv. Baka (horv.. 
akad. szót., a szó Bucolus-ból való, v. ö. még MOROSKIN, Slavj. 
imenoslov). — Az l l l l - i zobori levél BuqueM (olv. BukenJ-je (Deda 
et Cace qui ambo íilii Buquen, u. o. Buquen) aligha ide való, mert 
ha a szó alapja latin (Bucolus) vagy szláv (v. ö. MIKL. 0. N. 
Denkschr. XIV. 19, 20.) buk-, bak-, akkor -en'b képzővel csakis 
Bucen, Bucen lehetne a szlávban a szó. A délszláv Vuken alakot is 
a vuk-hól Vucen-nek kell olvasni (v. ö. Bad LXXXII. 102.). A Buka, 
Bakán (Bükén) tehát csak egyezik a XI. századi cseh nevekkel, 
eredete azonban aligha szláv. 

Butka vagy Butyka: II. Béla itéletlevele a bakonybéli apát
ság 20 mansiója ügyében: pristaldus Butca (v. ö. ERDÉLYI L.: 
A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 30. ].); — a szó a szláv 
Budi-mii, Budi-s\ü.\ Budbko beczéző alakjából való, a mely a ki
ejtésben Butko (délszláv, horv. akad. szót., MOROSKIN, Slav. Ime-
noslovj Bad LXXXII. 145, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 67.), esetleg 
Butyko (cseh-tót kiejtés szerint). A név előfordul a szerb-horvátban, 
és a XI—XII. században a cseh oklevelekben (v. ö. ÉRBEN, Begesta, 
GEBAUER, Slov. staroc.). 

Czéka*) esetleg Csecsa, Cséka: 1171: ioubagionem Ceca 
(Benedek veszprémi comes oklevele, melylyel Iregh nevű prediu-
mát a veszprémi egyháznak adja); -— a szó értelmezésénél kétféle 
lehetőség van; ha az adatot Czéka-nak olvassuk, akkor a névben 
a szerb-horv. Céka (férfinév, horv. akad. szót.; bolgár nevek közt 
Céko, MOROSKIN Slav. imen. és DUVERNOIS szótára: nevek) nevet 
kell látnunk, a mely a szláv Cvéti-m.ii'h beczéző alakja (v. ö. MA-
RETIC, Bad LXXXII. 82.). — Van azonban más lehetőség is; egy 
1088-i cseh adatban egy bányásznak Ceca a neve (v. ö. ÉRBEN, Be-

*) Az oklevelek c kezdőbetűvel írt szavait lásd a k alatti neveknél is. 
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gesta), ezt az adatot EBBEN is, MOEOSKIN is GVca-nak olvassa. Sze
rintem a szót inkább Cséka-nak kell olvasni, s ez esetben a szó 
eredetére v. ö. a Csács, Csákány alatt felhozottakat. 

Czetk: 1171: unum ioubagionem nomine Cetk (Benedek 
veszprémi comes oklevele); — a név délszláv eredetű, még pedig 
egy *Gvétbkb alakból való (v. ö. KOVÁCS Indexe szerint egy 1272-i 
oklevelünkben Ceuetk = Czevetk [cazmai, körös-belovármegyei 
emberj teljesebb alak is előfordul). Ez a Cvéthk'b alak ugyan nem 
fordul elő az általam ismert anyagban (v. ö. cseh Kvétek: cocus 
1057-ben, ÉRBEN, Eegesta), de teljesen azonos jelentésű a szerb-
horv. Cetko (MOEOSKIN, Slav. imenoslov) Cvjetko, Cvetko (VÜK), 
bolg. Cvétko névvel. A név tehát a GWíi-mir név beczéző alakja, 
s a cv- szókezdet kizárja a cseh eredetet (itt a szó Zcr-vel van, v. ö. 
Kvétek). Más cseh névre meg, a milyen a Cietkov helynévben levő 
Cétbk (v. ö. GEBAUEE, Slov. staroc. és MIKL. 0 . N. Denkschr. XIV. 
70.) vagy a cseh oklevelekben levő Cetech (olvasd Cetek?. Cetéch?, 
Cetéch ? v. ö. EBBEN Eegesta és MOEOSKIN, Slav. imenoslov), a jelen 
esetben gondolnunk se lehet. — Csak a szó képzőjére van még 
megjegyzésem. A magyar Czetk-ben levő k szláv -L/CL kicsinyítő 
képző. E képzővel kereszt- és személynevek csakis a csehben, len
gyelben és a szlovénben (kaj-horvát, Rad LXXXII. 144.) alakul
tak; más szláv nyelvben, pl. szerb-horvátban (szerb bélbk, tolbk 
Denkschr. X. 228, ewrbkh Mon. serb. 432. 1., 1445 év: KHÉSS MHO-
TOIIIS uöpLKio) igen ritkák az e képzővel alkotott nevek, bolgárból 
meg egyetlen egyet sem tudok kimutatni. A mi régi személyneveink 
közt igen gyakori ez a -bki, képző (v. ö. Bank Pann. Szent Ben.-r. 
t. I. 802, Stefk: István, Bratk, Butk, számtalan példát lehet gyűj
teni a KovÁcs-féle Indexből); az ilyen -L&L-kel ellátott szavak né
zetem szerint vagy cseh-tótok, vagy kaj-horvát-szlovének. — 
V. ö. Petko. 

Csácse : 1111 -i zobori oklevél: Deda et Caee qui ambo filii 
Buquen; — az adatban előforduló mindhárom név előfordul a 
cseh oklevelekben is (v. ö. Buka, Déda). A zobori adatot esetleg 
Csáes-nük is lehetne olvasni, ha felteszszük, hogy a Cace-beli ce = 
és; az eredetiben azonban határozottan Gace áll. A régi cseh 
nevek közt Các, későbbi cseh Cec, Cieé (GEBAUEE, Slov. staroc.) alakot 
találunk, e név a cseh oklevelekben Cacc, Cece (Scecz stb. EBBEN, 
Regesta; a cseh oklevelek «c == cs hangjelzése előfordul a zobori 
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oklevélben is) alakban fordul elő. A cs, Các személynév meg van 
magyarázva MiKLOSiCHnál (P. N. Denkschr. X. 219, 326.), s e sze
rint a szó a szláv cak- (expectatio) származéka. Ugyanebből a cak-
ból való a délszláv cekan, cseh-tót cakan személynév, a melyből 
viszont a magyar Csákány helynév veszi eredetét. A csákány szó 
mint személynév nem kerül elő XI—XII. századi eredeti oklevél-
anyagunkban. 

Csejka: 1137 : ceyka («colonus monast. s. Mart. de s. mont. 
Pannon. oblatus», KOVÁCS, Index); — cseh cejka (mint férfinév 
előfordul egy 1052-ből való cseh oklevélben, mint női név 1088-
ban Ceyka alakban, ÉRBEN, Eegesta, v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 326.). 

Déd; 1198: Ded (libertinus fia); v. ö. Déda, Dedsa. 
Déda: 1111-i zobori oki.: Deda et Cace qui ambo filii Bu-

quen; 1113-i zobori oki.: Est empta terra iugera de quodam viro 
nomine Deda, u. o. Deda: 1116—1131: Acha oklev.: abbati Deda; 
— cseh oklevelekben Déda férfinév (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 274: dédi,: avus, déd), horv.-szerb Djéda (horv. akad. szót.). — 
A szó a Dédo-mir, Dédo -slav (v. ö. MARETIC, Ead LXXXI. 116.) 
beczéző alakja. Ugyanide való az Oki. szót. 1236—1239. évi követ
kező adata: «Dicti Modoros Dedfiaw (v. ö. Déd alatt). A XIII. szá
zadi dunántúli helynevek közt 1220 táján (v. ö. KOVÁCS, Index 
1230-ból) találunk egy Dedna «villa slavonica»-t, ez a falu ma 
Denna (XIII. századi tót telepítés, v. ö. Pannonh. szent Ben. r, t. 
I. 158., s a t. dedina [pnedium, falu]-ból való). 

Dedsa: 1181 (III. Béla egy Szőllős nevű birtok eladását jóvá 
hagyja): Dedja (jobbágy neve); — az előbbi Déda-v&\ egy tőből 
fakadt szó, csakhogy ez az -hsa beczézgető képzővel alakult; Dé-
dus, Dédos alakokat ki tudok mutatni a csehböl, Dédsá-t azonban 
nem. A képzésre v. ö. Pósa, Besa. 

Derzs : 1157—1158: Ders comitis (v. ö. PEJÉRPATAKY, III. 
Béla oki. 28.); — v. ö. cseh oklevelekben Dersko, Dirsco (= DrZek, 
ÉRBEN, Eegesta, GEBAUER, Slov. staroc.), szerb-horvátokban Der£a, 
Dirsko (= Drhéa, Drhiko, JIRECEK, Die Eom. I. 71.), Drisimir, 
Drbzimir (horv. akad. szót.). — Ez adatok alapján a m. Derzs be
czéző alakja a szláv Drhzi-mir, Drtii-slav személynévnek (v, ö. 
MARETIC, Ead LXXXI. 119.). V. ö. Dezső. 

Derzsihna: 1134: (Feliczián esztergomi érsek itéletlevele) 
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Derj'ihna (Zágráb vidéki nemes ember); — ezt az adatot Dréihna 
alatt közli a horvát Akadémia szótára is ; a szó a Derzs-zsei egy 
tőből fakadt, csakhogy az -ikana képzővel alakult (v. ö. MARETIC, 
Ead LXXXII. 113, JIRECEK, Die Eom. I. 73.). Fontos, hogy 
Drhz'ih'hna név csakis szerb-horvát nevek közt fordul elő. 

Dobrony: 1086: in Cupan . . . . equites sünt Dobron (v. ö. 
KOVÁCS, Index : «eques monast. s. Mauritii»); — cseh Dobroá(v. ö. 
ÉRBEN, Eegesta, GEBAUER, Slov. staroc.). A név a szláv dobrb (bo
nuszból való képzés -onb képzővel. A név eredetére fontos, hogy az 
ronb- nyal képzett nevek kizárólag cseh-tót-lengyelek(v.ö. JIRECEK, Die 
Eom. I. 72.), míg a délszláv nyelvekben -ona-val alakulnak e nevek 
(v. ö. MARETIC, Ead LXXXII. 123.). E szerint a cseh-tót-lengyel 
Dobroü-n&k a szerb-horvátban Dobrona a megfelelője (v. ö. JIRECEK, 
Die Eom. I. 2, 70.). A mi szavunk cseh-tót eredetű. V. ö. Batonya. 

Dombrava : 1134: populum de dumbroa cum terra et silua 
(Feliczián esztergomi érsek itéletlevele a zágrábi püspökség erdeje 
felől); — ez adat azért fontos, mert bizonyítja, hogy a XI. század
ban (az oklevél Szent László korára vonatkozik) Zágráb vidékén az 
orrhangú magánhangzók a kaj-horvátban egyes szavakban még 
éltek; v. ö. óbolg. dabrava (arbores, nemus, silva), cseh dúbrava, 
szerb-horv. dúbrava (silva), szlov. Dombrava (hetynév, Letop. Lai-
bach 1882—3, 201. 1.), s ma is vannak Zágráb, Varazsd, Kőrözs-
Belovár megyékben Dúbrava falvak (v. ö. horv. ak. szót. és Hely
ségnévtár). 

Duch, esetleg Duh: 1134: «Ad instruendam . . . huius plebis 
ignorantiam quendam b o e m i c u m uenerabilis uite uirum no-
mine Duch idoneum repperit» (Feliczián esztergomi érsek itélet
levele); az Oki. szót. 1434-i Georgius Dwch adatát szintén Duch, 
illetve Duh-nak kell olvasni (v. ö. Oki. szót. dúc alatt); — az adat
ban világosan meg van mondva, hogy Duch vagy Duh cseh ember 
volt, tudvalevőleg ő volt az első zágrábi püspök is. Duch nevű em
berek tényleg csakis a csehek közt voltak (v. ö. Cas. cesk. Mus. 
.1832. 62.1.). 

Fila: 1116—1131 : ego Fila; 1181: Fila cum filio (kétszer); 
— a szláv -a képzővel ellátott beczéző alak Filip (Fülöp)-ből; ha
sonló név a cseh Fila (— Fülöp, GEBAUER, Slov. staroc.), horv. 
Fila (horv. ak. szót.), ny. bolg. Filé (Sborn.XV. 199.). Nézetem szerint 
ugyanide való az 1171 -ben előforduló magy. Filese (szolga neve) név is. 



3 1 4 MELICH JÁNOS. 

•? Finta: 1116—1131: clerico eius phinta; 1181: Vendég; 
cum filio Finta (jobbágy neve); — a csehben közönséges gúnynév 
a Jintár (betrüger, Arch. XII. 72.), mivel azonban a szó eredete 
homályos, s a szlávban / kezdetű szó nincs, kérdőjellel láttam el 
(v. ö. meg Oki. szót.). 

Gedesa: 1086: Gedesa (dolator monasterii s. Mauritii); — 
v. ö. szerb-horv. Godesa (> Godimir-bő\, Ead LXXXII. 103.). 

Gira, Geuril, Geura v. ö. György és Gellért. 
Gnev. Az 1086-i oklevélben egy férfi neve Gnein-nek, 

ugyanez a név II. Béla alatt Gnenu-nak van irva, mindkét esetben 
Gneitu = Gnev a szó, s ennek kicsinyítője az 1086-i oklevélben 
levő Gneuku (== mansio neve, olv. Gnevka), a mely személynévből 
lett helynév: a névre v. ö. gnévh alatt (MIKL. P. N. Denkschr. X. 
263.) Gnev, Gtieuca stb. neveket. 

Görga, Görge : 1086: pistor . . . Gurga (az adatot lásd a horv. 
akad. szótárában is Grga alatt), 1240: Gurge (Oki. szót.); — szerb-
horv. Grga, Grgo (beczézö alak Gergely-bő\). Ugyanide valók s a 
Gergely szlávos beczézö alakjai következő adataink is : 1135: Gur-
gute (arator Vindornyán, olv. Görgöte), 1181 : Gurgas (úr neve, 
olv. Görgős). V. ö. Gergely. 

Hoda: 1137: Hoda, 1211: Hoda (v. ö. Oki. szól); 1181: 
Hada; — a névnek kétféle eredete lehet. Lehet a szó a szerb-horv. 
Hodi-úrn, -voj (Ead LXXXI. 120, Denkschr. X. 323.), cseh-tót 
Chod, Chodata beczézö alakja s ez esetben a név délszláv. Lehet 
azonban a délszláv Godi-mir, Gode slav, cseh Hodi-al&v (v. ö. cs. 
Hoda, Casop. mus. cesk. 1832. 62, GEBAUER, Slov. staroc.) szárma
zéka is, s ez esetben a mi szavunk cseh-tót. 

Grab, Graba : 1083—95 : Eegalis pristaldus quorum vocatur 
Graba; 1134: Semegiensi comite Grab (ez a Grab Szent László 
idejében élt, mint szláv név fel van véve a horv. akad. szót.-ába 
is); — szerb-horv. Grab (MIKL. P. N. Denkschr. X. 266.). régi cs. 
Grabka (Grab-bó\, ÉRBEN, Eegesta), újabb cs. Hrab. 

Iván, János. A lat. Joannes, gör. 'Iíöávv/jc megfeleléseit itt 
tárgyalom, mert az ennek megfelelő valamennyi magy. Iohannea 
keresztnév szláv úton jött. 

a) A lat. Joannes XI—XII. századi eredeti okleveleinkben 
Johannes-nek, tehát h-val van írva [adataim ezek: 1111: Johannes 
palatinus comes; 1134: per Johannem; 1137: per Johannem; 
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1138: per Johannem notarium; 1152: Johannis com.; 1171—1392; 
Johannes coni.fil.Calmer; u. o. Jo/iawwes(szolganeve); 1181 ; Johannes 
faber, Johannes (két pécsi hospes), 1186: Johannes (veszpr. püspök), 
1198: Jo/iawwe[canadienfiselecto];—a vulgátában Joannes van,Dal-
mácziában, ahol az olasz írás elterjedt, szintén Joannes az alak (v. ö. 
JIBECEK, Die Rom. I. 2, 40; a vei. évkönyvekben azonban Johan
nes is); nálunk is később, mikor igen erős kultúránkra az olasz 
hatás, Joannes-i találunk (v. ö. pl. a V. S. Ger.-ban mindig Joannes 
van írva, 10. §.). A lat. Joannes a német és cseh oklevelekben /i-val 
van, tehát Johannes (v. ö. ÉRBEN, Regesta). 

P) Iván : 1086: Hic sünt liberi Jüan . . . Yuan in Keteloca 
eques Yuan aratores in Cupan Yuan,- 1135: homo cond. Jüan; 
továbbképezve 1171—1392: Juanka comes de Luchman (v. ö. még 
Pannonh. Sz. Ben. r. t. Index: Joanka; okleveleink Joan-jéX 
Jovan-nak kell olvasni, Oki. szót.); — az adatok azt vallják, 
hogy Icán közönséges népies keresztnév volt Dunán túl a XI. szá
zadban ; ma is a dunántúli megkülömböztetés az, hogy Iván = 
Keresztelő Szent János. Ez a megkülömböztetés kivehető régi nap
tárainkból is, mert a régi naptárakban Iván név csakis Ker. szt. 
János ünnepe napjára van írva, ellenben a többi Johannes-szeiat 
(pl. alamizsnás János, aranyszája János, olajban főtt János) a nap
tárban mindig János néven szerepel (v. Ö. KNAUZ, Kortan). Ker. 
Szt. Jánosnak nagy volt a tisztelete hazánkban a XI. században, 
ünnepnapja benne van Szent László decretumaiban is, míg János 
apostolé és evangélistáé nincs meg (v. ö. még ZAHN, Ueber die 
steierm. Taufnamen, Mittheilungen XXIX. 42.1.). Ott a hol a szlá
vok közt az olaszok terjesztették a kereszténységet, az ol. Giovanni, 
ó-északol. Zuane, Quano (Denkschr. XXII. 167, Sitzungsber. XLVI. 
124.), vei. ol. Zuane, Zane (batista, euangelista, BEBTANZA e LAZZA-
RINI, II diai. venez. 22,39, 44.), friauli Zaán, Zuanut, Zaneto (Arch. f. 
slav. Phil. XIV. 235.) hatása alatt Z-kezdetü alakok vannak (v. ö. görzi 
szlov. Zvan, Zvan, ca-horv. Zváne, Zvane, dalm.-horv. Zan, Za-
nello, Zive, Zvan stb., STEEKELJ, Beneski rokopis XVII. 1., Arch. 
XIV. 235, JIBECEK, Die Rom. I. 69, 7 1 : 2 , 40.). Nálunk z-s alakok 
nincsenek, mert a mi szavunk közvetlen szláv eredetű. Kérdés 
azonban, milyen szláv nyelvből való. A cseh-tót-lengyel nyelvet 
kizárjuk az átadók sorából, mert ott Iván ma nem népi szó, jól
lehet a XI—XII. századi oklevólanyagban előfordul. A délszláv 
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nyelvek közül kizárhatjuk az óbolgárt is, mert CYRILL és METHOD 
nyelvében kizárólag Joawh: \qa\vk (V. Ö. Assem. ev. jun. 24-én) a szó. 
A bolgár oklevelekben még 1230-ban is ASSEN így kezdi oklevelét: 
«43"h IOAN» =s= azi. Joan. A szerb oklevelekben is még a XIV. század 
elején is ICÁNK == Joan fordul elő (v. ö. Zbornik 1344-ből). A XIV. 
században azonban fellép a JuuBdNk alak is (u. o. 1398. és később 
a Nikol. evan.-ben), a mely az Iván eredetibb alakja. A külömböző 
bibliafordítások vagy Joawh-i, vagy Ivawb-t írnak. Kizárólag Iván 
a «János» neve a hazai szlovén, a dalmát-horvát (TRUB., BERÓ., 
ZÁRAI, RAN., sp. BERN.) ÓS a VuK-féle szerb fordításban (a régebbi 
gör. kel. szerb fordítások Joani>-, Jovawb-t írnak). A bolg. mai for
dítások közül Iván a kath., Joam> a gör. kel. fordításokban van. 
Nagyon helyes az a megjegyzés, a melyet a horv. akad. szótára 
tesz, hogy a gör. kel. szerbek inkább Jovan-t használnak, míg a 
kathol. szerbek Ker. Szt. Jánosra Ivan-t mondanak. A mi Iván-unk 
is kath. szláv eredetű kifejezés (v. ö. szlov. Iván, kaj-horv. Iván, 
DALM. Biblia Register, ca-horv. Iván, róm. kath. szerb Iván — gör. 
kel. szerb Jovan, kath. bolg. Iván: KRISTOFCSÁK, Kas nauk 9, gör. 
kel. bolg. Jován BERNEK. Chrest. 184, és Joan, gör. kel. or., kisor. 
Ivanit), s nézetem szerint hazai szlovén eredetű (v. ö. helynevek hazai 
szlov. Ivanóc = ma Szt. Benedek és a hazai szlov. közt sok 
Iván van). 

Y) Ján, János: 1086: Jan (férfinév); II. Béla nem ered. ba-
konybéli itéletlevele : Jan; ugyanebben Jan', a mely talán = Ja-
nus és Janca = Janka (jobbágy); a szó alakjára: Münch.-k.: 
ianus (naptári rész jan. 3, maj. 6, 9, 28, jun. 24, 26, jul. 1, aug. 
29, decz. 27.), János (jan. 27.), yanos (Marg. Leg. 87, de Marg. L. 
219: zent jván napyan, Ap. mélt. 1, 18, 19, 21, 39, 45, 53, 54.), 
janos (Marg. L. 134, 155, 190; v. ö. még KNAUZ, Kortan Johannes 
alatt); — a mily biztos az, hogy az Iván délszláv alak, ép olyan bizo
nyos, hogy a, Jan (olv. Ján) cseh-tót-lengyel eredetű. Csakis e három 
nyelvben hangzik a Johannes == Ján-n&k (cseh-tót-lengy. bibliák 
és ÉRBEN Regesta). Ebből a cseh-tót-lengy. Ján-ból -usb (esetleg 
-osb) képzővel alakult egy cseh-tót-lengy. Janush (v. ö. cs. janus, 
lengy. janusz Denkschr. X. 232.), a melyből a magy. János eredt. 
A délszláv nyelvekben szintén van Janus, Janos (v. ö.RadLXXXü. 
124, 130, horv. akad. szót.; Janus Buzan KRCELIC müvében, Dal-
mácziában Janos í)obrota, Cattarói schemat. 1902; kaj-horv. janué 
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almoznik, Letop. Laibach 1887. 218. 1.); ez lehet délszláv képzés 
(v. ö. osztr. szlov. Jani és Janez — János), de lehet magyar ere
detű szó is. A délszláv nyelvekben ugyanis -us és -os beczéző ne
veket alkotó képző szintén élő képző (v. ö. horv. Ivanus: Ivan-ból, 
SURM. Acta croat. 136, 137, 269. stb.) v. ö. még JIRECEK. 

Izbég: 1152: epei izbeg, 1156-1412: Izbegh episcopi; össze
vethető a cseh oklevelekben levő Zbeh-hel (v. ö. ÉRBEN, Eegesta), 
délszláv *zbég-ge\ vagy a délszláv izbégT>-ge\; ez utóbbi azonban 
mint név nem fordul elő a szláv forrásokban. 

Jareszló: 1111-i zobori oki.: Jaresclau filius eiusdem caus§ 
pristaldi Batona; — a cseh oklevelekben a XI—XII. században 
sok Jaroslav van (v. ö. ÉRBEN, Eegesta), v. ö. cs. Jaroslav, lengy. 
Jaroslaw, or. Jaroslavb, szerb-horv. Jaroslav (horv. ak. szót., Rad 
LXXXI. 105.). Bolgár embert tudtunkkal nem hívtak Jaro-slavB-
nak, s ki nem mutatható a név Dalmáezia horv. személynevei
ből sem. 

Kakát: 1157: de Cokot (ma Párkány, v. ö. FEJÉRPATAKY, III. 
Béla kir. oki. 27.); — hazai szlov. kokout (kakas; v. ö. részletesen 
Szláv jövevényszavaink I. 1. 115.). Más magyarázatot láss MIKL., 
0. N. Denkschr. XIV. 38, XXIII. 182. 

Kanizsa: 1086: Quartum decimum prsedium est super Ti-
sciam in introitu Cnesa (v. ö. ezt a helyeta Gellért-leg. 10. §.-ával: 
exercitus Chanadini fugám iniens latuit in uepribus Kwkyner et 
Zewreg et in omni Canysa usque a Ticiam); ugyanabból a szláv 
szóból, a honnan Kanizsa, van képezve a mai Kenése (v. ö. 1055-i 
tih. lev.: in eodem bolatin inter putu uueieze et Knez, NyK. XXV. 
145. és Kenesa, III. Béla cancellariusa, FEJÉRPATAKY, III. Béla kir. 
oki. 15.1.). A régi m. Knézsa (Kanizsa), Knéz (= Kenése) a szláv 
k^ne^zh-nek hhne_íij melléknevéből való, még pedig annak nőnemű 
alakjából kimeí^ja (vhsh), s jelentése «prsedium regis, principis* 
(v. ö. Denkschr. XXIII. 181, szlov. kneza, Karinthia kneija). 

Karácsony: XIII. század elején Crachin (szolga Láziban 
Dunán túl, v. ö. 1198: curacun (férfi) és Karachyn, Karasun, 
Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. Index); — cs. Kracín (Denkschr. XIV. 
38.), esetleg t. kracún (mely esetben v. ö. a szó részletes tárgyalá
sát a ker. term. technicusok közt Karácsony alatt. V. ö. Pünkösd. 

Karakó: 1156—1412: in parochia Crocoyenfi (ma Karakó, 
Vas vm.); 1113: de villa Craco (ma Krakován, Nyitra vm.); — a 
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cseh személynevek közt van Krok (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 
281.), a melyet MJKLOSICH Krak-nak olvas; ebből való tovább
képzés Krokov, Krakov ( = Krok-é, Krak-é), a melyből a dunántúli 
Karakó való. A szláv Krak-ból eredt helyneveket lásd MIKL. 0 . N. 
Denkschr. XIV. 38. a hol szlov. Krakovo alak is közölve van. 

'? Kasztelicz: 1055: kaztelic, eaztelic; — helynév, a melyre 
összevethető a cs. t. kostel: templom, kicsinyítve kostelbch; MJK
LOSICH Keszthely nevünket is ebből a kostel-böl magyarázta. 

? Klanisa: 1134: cum Clanifa et Petro fratre eius; — aszó 
Feliczián esztergomi érseknek a zágrábi püspökség «dombrava» 
nevű erdeje felől való itéletlevelében fordul elő : két mássalhang
zón való szókezdete miatt szláv szó, eredetét azonban nem tudom 
(v. ö. szlov. Klanjec, Klance, Klance: via augusta, Denkschr. 
XXIII. 180.). 

? Koczd : 1162 : in uilla Kacil,- — ezt a nevet én Koczel IX. 
századi dunántúli szlovén fejedelem nevével hozom össze, a kinek 
nevéről JAGIC azt írta, hogy szláv eredetű szó (v. ö. Zur Entst. I. 
85.). A szláv eredet azonban nem egészen bizonyos. Az 1162-i 
Kacil ma Keczöl, Keczel-ipxiszta,, s előfordul a XIII. században 
Kecil-nek is írva (v. ö. Pannonh. Sz. Ben. r. tört. I. 158. jegy
zet). A szlovén Koczel fejedelem neve német forrásokban, így a 
«Conversio»-ban, Ghezil-wek van írva. Ez az alak pedig GRIENBER-
GER szerint német (v. ö. Zur Entst. I. 86.). A ném. személynevek 
közt a Chaezlin, Kacilin-nel (v. ö. EÖRSTEMANN, I. 306—7, Karin-
thiában Kazzilinus = Chezil, Checil, JAKSCH, Urkundenbuch) vál
takozik a Cathelo, Chatili, Katóit. A mi emlékeinkben a Keta 
mellett előfordul a Ketel is [v. ö. 1086: quintum predium quod 
dicitur Ketel lóca. u. o. Kete lóca, u. o. Ketel (arator neve), u. o. 
eques Keda. Az 1086-i oklevél Ketel-je lehetne íráshiba is Kecel 
helyett, csakhogy ez ellen szól ANONYMUS, a hol szintén van Ketel 
vezér és Ketel potaca (ANONYMUS 15. §.); Kacil és Ketel tehát alig
hanem két külön szó. 

Kolon: 1055: per médium aque que vocatur culun ; 1086: 
in Clun (ma a helység Kolon) ; — kettős mássalhangzón való 
kezdete miatt idegen szó; hasonló helynevet a szlávságból nem 
tudok közölni (a lengy. Klonow aligha idevaló, Denkschr. X. 280, 
XIV. 37, XXIII. 180.). Lehetséges, hogy a szó a szláv kloniti (incli-
nare flectere) igével függ össze. A bolgárban van klón (ág, galy) szó, 
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de ezt görög eredetű jövevénynek tartják, s így a mi /fo/on-unkkal 
semmi összefüggése sincs (v. ö. DUVERNOIS : gör. XACÓV). 

Krízs: 1086: Cris (mansionak a neve Dunántúl); — a szláv 
kríéh csakis róm. kath. szláv kifejezés; személynevekben és hely
nevekben a róm. kath. szlávok közt gyakori volt a XI—XII. szá
zadban (v. ö. EBBEN, Regesta és MIKL. P. N. 0. N. Denkschr. X. 
282, XIV. 39, XXIII. 189.). 

Kuna, Kunes : 1086: Cuna (arator és vinitor Kajáron); II. 
Béla bakonybéli itéletlevele: Cuna (paraszt ember neve); 1135: 
eunes (homo condit. in Kuyar); 1198 : cum uxore cune; —'• a cseh 
személynevek közt van Kuna, Kunes, Kunata (v. ö. Cas. cesk. Mus. 
1832. 63. 1.). ezeket a neveket MIKLOSIOH (P. N. Denkschr. X. 232, 
283.) a szláv kuna (nyest) szóval hozza össze, s ugyanígy magya
rázza MARETIC (Had LXXXII. 74.) a délszláv Kuna-t (femin., nő, 
bolgárban is 8bornik XV. 196.) is. Lehetséges azonban más magya
rázat is; a nem. Kunigunda beczézö alakja Kuna (v. ö. ZAHN, Ueber 
die steierm. Taufn., Mittheilungen XXIX. 15.) s a Conradus-, 
Cunradus-nak Cvno (v. ö. STAEK, Kosén. Sitzungsber. LI. 273.). 
E szerint a cseh és magy. Kuna, Kunes lehet a Konrád, nŐnevek-
ben Cuniganáa, beczézö alakja ( Kunes -re v. ö. Mikes > Miklós-hői). 

? Kup : 1111-i zobori lev.: Cup (férfinév); — v. ö. szerb Pri-
kup, Kupijen (MIKL. P. N. Denkschr. X. 283.). 

László: 1079—80: Ladiflauo, 1086: Ladhlao, Ladizlaij, 
Ladizlaus ; 1083—9: Ladizlauus ; 1095: Ladizlao; Hartv. v. s. 
Stephani 24. § : regis Wladizlai; pénzeinken: Ladislavs, Ladi-
selavs, Ladizlaus, Lazla ,• naptárainkban Lazlo (Münch.-k. jun. 27, 
jul, 30.), zent lazlo kiralh (Apóst. m. 55.), Lazlo (Marg. Leg. 47, 
177.); serennay lazlo (Marg. Leg. 205, 228.); temporibus insuper 
Stephani introiuit quidam miles Gotfridus... a quo egreditur ge
neráció Ladislai (KÉZAI, De nob. aduenis); — cseh, lengy., szerb-
horv., bolg. Vladislav, cs. Lacek, horv. Lackó (SURM. Acta croat. 
290.). - A horv. Laclav (SURM. Acta croat. 135, 140, 292, 311.) 
magyar eredetű, míg a horv. Lavoslav, szlov. Laroslav a Leopold 
újabbkori fordítása (v. ö. MURSEC, Bogocastje, 197.1.). A középkori 
szószármaztatás szerint «Ladislaus quasi laus diuinatus data po-
pulis dieitur» (Leg. St. Lad. 2. §.). 

Lázii, ma Lázi : 1086: Quartum prsedium est quod vocatur 
Lazii; — ugyanilyen hely előfordul Csehországban is, v. ö. ÉRBEN, 
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Eegesta: 1177-ben: Lázi: villa ecclesiae Prag., comiti Pribizlao 
tradita, 1239-ben Lázi villa in Morauia. A szó számtalan Láz hely
nevünkkel egyetemben a szláv Za^-ból való (laz sa eine bergfláche, 
ein unangebauter ort, ein ungeackerter platz im felde, ackerrand, 
gereut, gehag, Denkschr. XXIII. 192.). 

? Lesz: 1086: A culmine montis qui dicitur Lessu, u. o. per 
semitam in summitatem Lessu montis; — szláv lési, (silva, szám
talan helynévben Denkschr. XXIII. 194.). 

Lútya: II. Bélának egy 1092-i oklevél átiratában : Luta (ser* 
vus regis, capite tonsus iussu Sar comitis); — v. ö. cs. Luta (= 
Luta, Ljut'a: 1054-ben: arator in villa Domesi, 1029-ben: Luta: 
comes, fráter Zuest castallani Olomuc, ÉRBEN, Eegesta, MIKL. P. 
N. Denkschr. X. 286.). Ugyanebből a szláv IjuVh szóból való a szláv 
Luthco (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 286.), a ha,zai szlovének 
közt a IX. században előforduló Liute-mir, Liutza (egyéb dél
szláv alakokat lásd JAGIC, Zur Bntst. I. 86. és Ead LXXXL 
121.) név. 

Mala: 1113 : inter terram viri nomine Mala; — szláv Mala 
(v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 286, Ead LXXXIL 74). 

Malaszt: 1086: Pozman cum filio suo milozt (vicalis cum 
equis, v. ö. KOVÁCS Index); — a rendelkezésemre álló források azt 
vallják, hogy a milostb szó mint férfinév csakis a cseheknél mutat
ható ki (a tótok közt Milosrdny nevűeket magam is ismerek), v. ö. 
cs. Milost (férfi), Milosta (nő; v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 224. 
és MOEOSKIN, Slav. imenoslov). 

Mánya: 1171: Mana (szolgáló neve); — v. ö. cs. Mánia 
(GEBAUER, Hist. mluv., EBBEN, Eegesta, MIKL. P. N. Deekschr. X. 
219, 287.), szerb-horv. Mant-slav (Ead LXXXL 121.). Az idézett 
helyeken adott magyarázatokhoz v. ö. Emánuel. Lehetséges, hogy 
az 1086-i oki.-ben előforduló Manhat (olv. Manyát, vinitor) szin
tén ide tartozik (-at képzőre v. ö. Fijat: Fülöp Ead LXXXIL 95.). 

? Marovit: 1181-ben: Marouit (pécsi hospes); —azt hiszem, 
a szláv személynevekben levő Mar (Marcus?, MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 287, Ead LXXXL 122.) és -vit összetételéből való (v. ö. szerb-
horv. Drago-vit, Draze-vit, Dobro-vit, Lude-vit, Zemi-vit, Ead 
LXXXL 117, 118, 121, 134, MIKL. P. N. Denkschr. X. 254, szlov. 
Mede-vet, Medvit ? JAKSCH, Urk. b. Kárnth.: 1156-ban: rusticus 
in Lez). 
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Meloan: Marg. Leg. 76, 222: nitrai meloan vrnak, nyttray 
meloan; — a szót Melován-nsk olvasom (v. ö. Radovdn-ná\ az 
1086-i Radoan alakot) s összevetem a cs. Milovan személynévvel 
(v. ö. MIKL. Denkschr. X. 288. és Miivan, KOVÁCS, Index). 

Merisa : 1166: filio meo Merrisa ; — cs. Miresa (filius Ea-
dostae vinitoris, 1115-ben, ÉRBEN, Eeg., Denkschr. X. 232, 291.). 
V. ö. Nemere = szláv Nemira. 

Mikó : 1157, 1162: Mic<> archiepiscopus (átiratokban Micu : 
1156—1412), 1171 : Micou (veszpr. házi szolga); 1198: Mim bi-
chorienfi comite, u. o. micuse szolga neve; ebből való latino
sított alak Mieudinus (episcopus 1186, v. ö. Farkadinus, Nezdinus); 
— a szó vagy a Nicolaus, vagy pedig a Michael kicsinyítése (v. ö. 
Ead LXXXII. 137: szerb-horv. Miko, és cs. Mikus: «Michael» s= 
Micus, ÉRBEN. Eegesta). — A Nicolans-bó\ való származás mellett 
az m- szókezdetről lásd Miklós-nál. Az 1174-i oklevelünkben elő
forduló Myske, illetve Myskeh lehet a Nicolaus Mik-sa alakjából 
való (P. N. Denkschr. X. 287.) mássalhangzócserével, de lehet a 
szláv Misko, Miesko (Michael) mása is. 

Mikola, Mikula: 1086: Micula (vinitor); — a vasmegyei 
szlovének közt ma is vannak Mikola-ék (Péterhegy), a tótok közt 
Miknla-ék (Szarvas); v. ö. cseh oklevelekben Mikulcice (villa, 1052-
ben), Mikolau (= Nikolsburg 1218, ÉRBEN, Eegesta). A szó a Nicolaus 
névből való s a bolgárban csupán n-es Nikola, Nikul, Nicolo alakjai 
vannak (v. ö. JIREC. Die Eom. I. 2, 49, DUVERNOIS és Ead LXXXII. 
127. és a Miklós szónál az m- szókezdetről való jegyzetemet). 

Mutina: 1086 : In Cupan hij sünt equites Mutiria; — a cseh 
oklevelekben közönséges név a XI—XII. században Mutina (v. ö. 
1031-ben Mutina: custos castri Vzoue, 1102-ben testis stb. ÉRBEN, 
Eegesta, MIKL. P. N. Denkschr. X. 223, 294.), míg a délszláv ok
levelekben Mutina nevű ember nincs (v. ö. a lat. Muto-ra, JIRECEK, 
Die Eom. I. 76.). 

Mutmér: Mutmer (előkelő úr II. Béla itéletlevelében, a mely 
a bakonybóli apátság 20 mansiójáról szól; v. ö. KOVÁCS, Index); — 
a név a szlávság területén csak a horvátoknál mutatható ki a IX. 
századból. A latinbetűs emlékek szerint a IX. században Monte-
7)ierus «dux Slavonise» volt (v. ö. MJKL. P. N. Denkschr. X. 294, 
MARETIC, Grammatika 17. és Ead LXXXI. 124, MOROSKIN, Slavj. 
Imenoslov), a bíborban született CONSTANTINOS MoovTijJi'ijpos-nak 
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írja nevét, egyéb emlékekben Montemirus, Muncimirus, Mucimir 
alakban fordul elő. VIII. János pápa 875 táján buzdítja Monteme-
rus-t, «ducem Sclavonise, ut ad Pannoniensium reverti studeat 
dicecesim, et ad episcopi illic constituti (Methodii) pastoralem re-
currat sollicitudinem» (EBBEN, Regesta I. 16.). A magyar Mutmer 
név a honfoglalással meg nem szakadt folytonosság mellett érv 
(v. ö. Domonkos, Zselic és a szentek tisztelete). A Mutmer név 
összetett név a szláv mq,ti, (turbatio) és mir (pax) szavakból (v. ö. 
hazánk területén közvetlen a honfoglalás előtt Chotem i r, Liute-
mir, Witemir, Goimer nevű szláv embereket JAGIC, Zur Entst. 
I. 86.); MABETIC szerint (Rad LXXXI. 124.) jelentése: «in pertur-
bationibus, in bello modum habens», vagy «ille, qui in bello sese 
moderaturo. 

Négus: 1086: Negus (férfinév: v. ö. KOVÁCS, Index: Negus 
• mansio cum salifodioo 1086-ban és família); II. Béla-kori átírt 
oklevélben: Neg' = Negus; — szerb-horv. Negus (Rad LXXXII. 
130.), lengy. Niegusz (MIKL. P. N. Denkschr. X. 296.). V. ö. Boro-
nég, Nezsi'ne, Obonég. 

Nemim : 1086 : Nejíne (férfinév; ugyanez egy II. Béla király 
kori átiratban Nej'ine); — a szó a szláv néga-ból -ina képzővel 
tovább alkotott név (v. ö. a szláv Né£a, Né-Sata, Né&en neveket, 
MOBOSKIN Slav. Imenoslov), teljesen megfelelő nevet azonban for
rásaimból nem tudok idézni. 

Nezdinus: Kálmán király idejében élt (v. ö. FEJÉEPATAKY, 
Kálmán király oklevelei 16. 1.); — cs. Nezda (1088-ban: rusticus 
in villa Dubci)-ból latinosított alak (v. ö. Mikudinus, Farkadinus). 
KOVÁCS Indexe szerint Nezde, Nezda (1093-ban, illetve 1229): «villa 
ad monast. Tychon». 

Nosztop, ma Noszlop: 1086: In praedio Nuztupc; 1135: 
In Noztup praedio (később Nustup, Nozlop, v. ö. EEDÉLYI, A bakony-
béli apátság Árpádkori oklevelei 33. 1.); — a mai Noszlop helység 
személynévből való név, a megfelelő személynév Neustup, Ne-
ostup, a mely cseh oklevelekben fordul elő (v. ö. PALACKY, Cas. 
ces. Mus. 1832, 63. 1. és EBBEN, Regesta: Neustup alatt: Nostup, 
Neostup 1115-ben: homo in villa Wsechar, Neosztup, Neozstup 
1185-ben, 1188-ban: nobilis, miles, 1229-ben: Noztup, Nostuph, 
Noztuph, Neoztup, 1234-ben Nostopj s jelentése «ne lépj, ne tágíts» 
(v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 316, 0. N. XIV. 62.). 
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[Nyitra; nem szláv szó, csupán a honfoglalással meg nem 
szakadt folytonosság bizonyítására hozom fel; a 864 táján irt 
«Conversio»-ban Nitra említtetik, s az van róla mondva, hogy 836-
ban temploma volt; legrégebbi okleveleinkben is (v. ö. 1111-iki 
zobori: Nitria, 1138: Nitra) s ma is Nyitra.] 

Obonég : I I35 : Pro animabus Oboneg comitis et fratris eius 
Kviar, u. o. Oboneg comes; egészen ugyanaz a szó van az 1086-i 
oklevélben i s : «de quibus tenditur per fossas ad uiam uboneg*; 
— csupán a cseh emlékekben fordul elő hasonló név; a régi cs. 
Ubi-nega, újabb cs. Ubi-néha (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 233, 
296, PALAOKY, Cas. c. Mus. 1832, 67, MOROSKIN, Slav. imenoslov) 
női név, ennek megfelelő férfinév Ubi-nég, későbbi Ubi-néh. V. ö. 
Boronég, Ubinég. 

Orbász, v. ö. Vrbász. 
Padrag (ma falu Veszprém vm.-ben, személynévből lett hely

név): 1109: Veszprémvölgyi apáczák görög oklevele: Muz. pél
dány : Podruc, in qua villa habét filius Podruc communem terram 
cum populo abbatissej Orsz. levéltári példány: villa Podrug; gör.: 
7C(óSpooYoo (gen.); ugyanez a község egy 1157-i oklevél XIII. szá
zadi másolatában Podgrad, másutt Podrag (v. ö. Pann. sz. Ben. r. 
tört. I. index). 

A szó eredetének meghatározásánál kétféle magyarázat lehet
séges. Az első magyarázat szerint a mai Padrag, régibb Podrag a 
szerb oklevelekben előforduló Podrag személynévvel azonos (v. ö. 
Ead LXXXL 146; alakulására v. ö. a cs. Pomil, bolg. Podobr sze
mélyneveket, MIKL. P. N. Denkschr. X. 233.), s jelentése körülbelül 
«carissimus, carior». A Po-drag tehát összetett szó, po és drag-ból, 
B -drag-gal összetett személynév sok van a szláv nyelvekben (v. ö. 
MIKL. P. N. Denkschr. X. 271, Ead LXXXL 130, 133, 134, 145.). 
A második magyarázat a legrégebben írt Podrug alakból indul ki, 
s a szót po-\-drug (socius) összetételének magyarázza. Ez esetben 
a szó olyan, mint a szerb Po-brat (brat = testvér, Denkschr. X. 
233.). Mindkét esetben a szó szláv eredetű. 

Palán: 1171: Pia n, 1181: Palán, 1162?: Pulan (egy dunán
túli birtok neve, v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Árpád-kori 
oklevelei 38, 39,40.1., és ma Polány, Somogy várm.); — v. ö. szlov-
plán (offene, waldfreie gegend, der vorplatz, das glacis, PLETERSNIE), 

21* 
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cs. Novoplán (helynév, = Neu-Rode, más helyneveket Denkschr. 
XXIE. 214.). 

Palóznak (ma falu Zala vm.-ben): 1086 : In Ploznic; 1079— 
80: Guden oklevele. In Poloznic; 1109: Veszprémi gör. oki.: 
Orsz. lev. péld.: villám Poloznik, Muz. péld.: Polosinic, gör. ttö* 
Xóavix; - lehet, hogy a szláv ploski* (latus) névvel függ össze, 
v. ö. szerb plosan, plosnat (abgeplattet, Denkschr. XXIII. 216.). 
A szó képzése alapján feltétlenül szláv eredetű. 

Pesztreus: 1111-i zobori oki.: Nicolaus filius Peztrei; — 
latinosított alak a szlov. pester, óbolg. pbstrh (bűnt, MIKL. P. N. 
Denkschr. X. 299.) melléknévből. V. ö. Beztrius. 

Petkó: 1116—1131 : Fila oklevele : yfaac filius Petku (e név
nek illeszkedett formája Petke, v. ö. Pethke jobbágy, Pannonh. szt. 
Ben. r. tört. I. index); - szerb-horv., bolg. Petko (Had LXXXII. 
147, MIKL. P. N. Denkschr. X. 228, MOBOSKIN, Slav. imenoslov). 
A név a Péter keresztnév szlávosan kicsinyített alakja; ugyanilyen 
szlávos alakok még: 

a) Pétre (1055: petre zenaia hel rea, u. o. ad caput petre, 
1111 -i zobori oki.: Petre), melyre v. ö. délszláv Petreta, Petretié 
(Rad LXXXII. 105.) neveket, melyeknek nom. alakja Petre is lehet 
(-£ képzővel). 

P) Petus : 1095: Dávid dux oklevele: comes Petus; 1171: 
ioubagionem nomine Petus, 1181: Petus (úrnak a neve); — a 
szláv -us kicsinyítő képzővel alkotott szó a Péter névből. 

Plas : 1095: Dávid dux oki.: piscina Pias; — hasonló hely
nevekre v. ö. EBBEN, Regesta (Plasy, Plass, Plaz: prsedium) és 
MIKL. (Denkschr. XXIII. 215.). A szóra v. ö. szlov. plaz (lawine, 
wasserschwall, sandlehne, ein abschüssiger hügel, die stelle, über 
die der pflug rutscht, ohne sie aufzureissen, lásd még MIKL. Etym. 
Wb. pelz- alatt), cs. plaz (schlüpfriger weg). 

? Pomolceu: 1086: eques Pomolceu; — szlov. pomolcati 
(eine kurze zeit schweigen, eine pause machen, pomolcaj: ein 
kurzes stillschweigen, zamolcav : tückisch, verschlagen, zamolcljiv : 
zurückhaltend, PLETEBSNIK) igéből képzett part. praet. act. I. fa 
kérdőjel azért áll a szó előtt, mert az itt adott magyarázat szerint 
Pomolcsa v-nak kellene lenni a szónak, holott a mi adatunk Po-
molce M-et ír; az oklevél eredetijét azonban nem láttam). 

Pasa: 1135: Paufa Mufvnienfi comite et magistro tauarni-
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corum; 1206 táján Paussa (pap, v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apát
ság Árpádkori oklevelei 42, más Posa-kat lásd a Pann. Sz. Ben. r. 
tört. I. index); Marg. Leg. 209 : Soror Stepbana. . . vala Pausa vr-
nak leánya; — az, hogy vájjon az 1181-i Pous és Pousa (pécsi 
hospesek) nevei szintén idetartoznak, nem egészen biztos; — a 
Pausa szóban, melyet Pavsa-nak olvasok, én a lat. Paulus, szláv 
Pavel, Paval keresztnévnek a szláv -bsa képzővel ellátott alakját 
látom. Hasonló nevek vannak a cseh oklevelekben (Pausa, Pavsa, 
ÉKBEN, Eegesta) és a szerb-horvátokban (Pavsa, Ead LXXXII. 
152.). MIKLOSICH a szláv Pausa alakokat (nyilván Pausa-nok ol
vasva) máskép, nem a Paulus-ból magyarázza (v. ö. Denkschr. X. 
232, 298, 299, Ead LXXXII. 76.); azt hiszem, magyarázata nem 
belyes. V. ö. Budusa, Besa. 

Posko : 1111-i zobori oki.: Posco . . . canonicus; — cseh ok
levelekben Posco (Bosco, canonicus Olomucensis 1174-ben, ÉRBEN, 
Eegesta és MOROSKIN, Slav. Imenoslov). A szó helyes alakja Bocko, 
Bocek (v. ö. Bocskay nevünket). 

? Pot, Put: 1055: Inter putu uueieze et Knez (SZAMOTA ol
vasása, a ki a putu-h&n személynevet, Poí-ot lát, NyKözl. XXV. 
145 ; MARCZALT, Enchiridion : Inter putu uveieze et Knez); 1086 : 
•de quo tenditur ad statuam Puti, u. o.: hinc per uallem uadit ad 
agrum Potu; — MiKLosiCHnál ugyan találunk patb: puth (via, 
Denkschr. X. 303, MOROSKIN, Slav. imenoslov: Pata, Puta) sze
mélyneveket, mindazonáltal azt hiszem, hogy a Pot inkább német 
személynév (v. ö. FÖRSTEMANN, I. 289 : Poto, Puto, Puoto stb.). 
Megerősít ebben némileg az is, hogy KÉZAI «De nobilibus advenis» 
fejezetben ezt írja: «post hunc introiuit Pot de Lebyn, qui nomine 
alio Ernistus est uocatus . . . de isto comitis Conradi de Altunburg 
origó esse habét». A környezet, a melyben itt a Pot megjelenik, 
német. V. ö. a német nevek közt. 

Poznan : 1001-i pannonhalmi alap. lev.: Poznano (dux neve, 
más XI—XII. századi Poznan-oksá, lásd KOVÁCS, Index); — szerb
horvát, lengyel Poznan (MIKL. P. N. Denkschr. X. 221, MOROSKIN, 
Slavj. imenoslov, Ead LXXXII. 76.), ilyen személynévből való a 
vasmegyei szlovén Poznanovci (régi magy. neve Puznanócz, ma 
Pálhegy). A szó a szláv poznati (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 
577 : megismerni) ige part. prset. pass.-a. V. ö. Prodan. 

Okleveleinkben a Poznan mellett van Pozman alak is (v. ö. 
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1086 : Pozman cum filio suo Milozt (vicalis cum equo serviens és 
v. ö. Pázmánd falu)]; a Pozman alak nem szláv szó, még pedig 
nem az a szóban levő m miatt. Eredetét alighanem a németben 
kell keresni (Poss-\-man összetétele, mindkettőre v. ö. FÖRSTEMANN 
I., Karinthiában Pezman 1148, 1156-ban, JAKSCH, Urk.-bucb); 
KÉZAI szerint különben Pazman «de Sueuia» jött (De nobilibus 
advenis), s ez is a szó német eredete mellett vall. V. ö. a német 
nevek közt. 

? Preka(Precsa\?, Precza?) : 1055-i tihanyi alap. lev.: Signum 
Preca insertoris (esetleg ide való Preke, Precha, Priza = Perecse, 
Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. Index); — a nevet összevetem a dél
szláv Pre-k-usa, Pre-k-us, Pre-j-ko (v. ö. Ead LXXXII. 130, 146.) 
nevekkel, a melyek beczézett formái a szláv Predislav-nak. Való
színűtlenebb, hogy a mi adatunk Precza-nak olvasandó, s ez eset
ben v. ö. szerb Prica (accusator, Ead LXXXI. 100.). 

Preszteg (v. ö. Vas vm.: Hosszúpereszteg, Sopron vm. Német-
pereszteg) : 1086 : In Prezteg (villa cum familia s. Mauritii; WEN-
ZELnél I. 34: Prezeeg van közölve, azonban ERDÉLYI LÁSZLÓ, 
A bakonybóli apátság Arpádkori oklev. 23. l.-on az eredeti oklevél
ből Prezteg-et közöl); — lehet a szó a szláv pré (durch, über) + 
sthg: stég (via) összetételéből való s így egy préstegi* mása (általüt); 
lehet azonban pristeg-nuti-ból való is (Denkschr. XXIII. 242.). 

Prészne: 1135 : Prezne (jobbágy neve, később Perezne, v. ö. 
KOVÁCS, Index); — a szó a szlávprishni> (propinquus) származéka 
(v. ö. cs. Priztiey, Prizota, MIKL. P. N. Denkschr. X. 301. és ÉRBEN, 
Eegesta). 

Pribor: 1198: Pribur (férfinév); — cs. Pribor, Prebor (MO
HOSON, Slav. imenosl.). 

Prodanus: J175, helyesen 1185-i ok].: Prodanus (zágrábi 
püspök, FEJÉRPATAKY, III. Béla kir. oki. 8; más adatokat láss KO
VÁCS, Index); — szerb-horv. Prodan (MIKL. P. N. Denkschr. X. 
301, Ead LXXXII. 76, JIRECEK, Die Eom. I. 2, 74.). Az alakra 
v. ö. Poznan. 

Próna: 1113-i zobori oki.: de Prauna (ma Próna) : — a 
szláv pravb-hól alakult személynevekre v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 301, Ead LXXXII. 76, helynevekre pedig Denkschr. XIV. 51. 

Pulna: 1171: Pulna (szolgáló neve, az olvasat a Museum-
ban levő fac-simile után nem egészen biztos, az oklevelet lásd 
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FEJÉR, Cod. Dipl. IX. VII. 632.); — a szláv pljan-h-böl csak egy 
szerb személynevet ismerek (Plhnos == Punos, DANICIC, Rjecn. és 
Rad LXXXII. 77.); ennek a pl'hn'b (voll) melléknévnek nőnemű 
alakja pli>na. A hazai szlovénben, a szerb-horv.-ban ma a szó 
púna, a XV. század előtti latinbetűs emlékekben még pulna (v. ö. 
MELICH, Misekönyv a XIV. századból, Könyvszemle 1903. 62. 1.). v 

V. ö. Vulkán. 
Purva : 1086 : quo mittit stratam Purua; — ez út nevében 

személynévből lett helynevet látok s a hasonló személynevet a 
bolg. Prtwa: Pvbva, szerb-horv. Prhve, Prva szóban látom (v. ö. 
MIKL. Denkschr. X. 220, Rad LYXXII. 84, DANICIC, Rjec.). 

Pünkösd: 1220 táján Pincust jobbágy neve (Pannonh. szt. 
Ben. r. t. I. index); — szlov. binkosti. V. ö. a hasonló nevekre itt 
Karácsonynál, továbbá a bolgár Veligden férfinevet ( = húsvét, 
MILADINOV, Bolg. pjesmi 529. 1.). 

Rdbcza: 1156—1412: terram iuxta Rabazam; 1171 —1392: 
terram sitam Rabcham sursum; — a Rába és Rábcza folyók neve 
kelta eredetű szó (Arrabo, HÖLDER, Altkelt. Sprachst.), mi hozzánk 
azonban szláv közvetítéssel került. Az Arrabo mellékalakja ugyanis 
Arbo (mint személynév előfordul Ausztriában 888-ban, ÉRBEN, 
Regesta, ez azonban lehet német név is Aribo = Érbe). Egy ilyen 
^4r6o-ból szláv hangtani törvények szerint *Rab, Rába alakult 
(v. ö. Arbe sziget szlávúl Rab, Isztrián Arsia folyó, olasz Arsa = 
szláv Rasa, Albona = szláv Labin, Arbanum — szláv Rabbnb Arch. 
XVII. 567, XXI. 78.), a melynek Rábcza a kicsinyített alakja. A folyó 
neve a honfoglalással meg nem szűnt folytonosság mellett bizo
nyít. V. ö. Szála. 

Rad: II. Béla egy keltezetlen oklevelében : in villa Rad, 
u. o. villa Rad; — személynévből alakult helynév; a Rad sze
mélyneveket lásd MIKL. P. N. Denkschr. X. 304, JIRECEK, Die Rom. 
I. 2, 75. 

Ratfvány: 1086: Rodoan (arator monasterii s. Mauritii); 
1137: Rodowan (szőllőmunkás, nem eredeti oklev., Pannonh. szt. 
Ben. r. tört. I. index); Rodoan (II. Béla bakonybéli itéletlevele, 
szolga neve, v. ö. még KOVÁCS, Index); — cseh-lengy. Radovan, 
Radowan (a cseheknél igen elterjedt név a XI—XII. században, 
ÉRBEN, Regesta), szerb-horv. Radovan (JIRECEK, Die Rom. I. 2, 76.), 
Radovanac (MIKL. P. N. Denkschr. X. 230, 304.), nyűg. bolg. Ra-
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dovan (Sbornik XV. 198.). Mi nálunk a név cseh-tót eredetű lesz 
(v. ö. KÉZAI, De nobilibus advenis: «illi qui Rodoan et Bagath 
nominantur, eorum generáció de Boemia ortum habét). Megemlí
tem, hogy FILIPOVICS horvát szótára szerint Hadován = gör., lat. 
Hilarius, Hilarion (= der freudige). Nálunk Hilarius nevű embert 
a XI—XII. századból nem ismerek (v. ö. Példák k. 21 : yllaryon, 
jllarion apát, idegen, nem magyar kolostor feje). 

Rasinya: V. S. Ger. 5, 6, 7. §.: Rasina (pannonhalmi apát); 
— a szláv Rastislav vagy Radislav beczéző alakja (v. ö. Rasin, 
Basic Bad LXXXII. 112, 113, 117; részletesen lásd e mű külön
lenyomata I. 2, 55. 1.). LIPSZKY Bepertoriuma szerint Raszina 
község van Kőrösmegyében, ma Mamija. A szó Raszina-nak is 
olvasható, s ebben az esetben Rastina helyett való (v. ö. Denkschr. 
X. 306.). A Váradi regestrum Rahina embere Razina (olv. Raszina) 
lesz. Hazánkban a honfoglalás előtt is voltak -ina végű szláv ne
vek, v. ö. Volhán alatt Wlkina adatot. 

? Reguta : 1135 : Reguta (parasztember neve); Regön : 1086 ; 
Regvn (esztergályos); — az első szó képzése alapján szláv lehet, 
megfelelőt azonban nem tudok kimutatni (v. ö. cs. Reha, Rehen, 
régibb Rega, Regen = Gergely?). A képzésre v. ö. Gurguta. 

Ruben: 1162,1166, 1174: Bubm comite; 1171—1392: Ruben 
(pristaldus, ugyanez oklevél 1412-i átiratában «epus» = episco-
pus?); — cseh Ruben (nobilis Boh. 1225; v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 308.). Nem valószínűtlen külömben az sem, hogy valami lat. rub-
kezdetű szóból való (v. ö. horv. Rub-ets,, Bad LXXXII. 105.): 
Rubinus ? 

Somló: 1135: Isti habent s i l v a s , que vocantur Sumlu et 
Basfaia; 1152: in mezeu J'umlu; Hartv. v. s. Stephani 22. §: «iuxta 
ecclesiam sancti Saluatoris in Bukan sumlui»; — szláv suma (erdő, 
MIKL. 0 . N. Denkschr. XXIII. 246.). A szóban l epenth. van (v. ö. 
VONDEÁK, Sitzungsber. CXII. 744.). 

Szalók: 1083—95: regalis pristaldus zolic; ha ez olvasás 
helyes, akkor a Szalók-ra, v. ö. szlov. Slavko, Slavik személynevet 
(MIKL. P. N. Denkschr. X. 311.), nyűg. bolg. Slávko (Sbornik XV. 
198.), cseh oki.-ben zlawc (EBBEN, Beg.). 

Széköly: 1086: Scicul (férfi, ugyanő II. Béla alatt átírt ok
levélben ScichulJ; más adatokban sycula (szolga, Pannonh. Szt. 
Ben. r. tört. 310.). — MIKLOSICH (P. N. Denkschr. X. 318.) a szerb 
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Sekul, Sekula nevet a szláv sek- (csedere) igéből származtatja, míg 
MAEETIC a Sestra név beczéző alakjának tartja (v. ö. Rad LXXXII. 
78.). Ugyanebből a Sestra névből való volna a szerb-horv. Sejan 
(v. ö. 111 i-i zobori oki.: SeiunJ, Seka (v. ö. 1086: in Cupan hü 
sünt equites Seca). A magy. Seienl az i miatt nem lehet a székely 
szó írásbeli változata; szerintem a székely név és a scicul személy
név külömböző eredetű szavak. A scicul magyarázatánál MIKLOSICH 
magyarázatát tartom helyesnek. 

Szelemen: 1135: Zelemen(vinitor Vindornyán); —óbolg.sleni£, 
mai hazai szlov. slemen (ugyanígy hazai szlov. bremen, vrejmen). 

Szella: 1079-1080: Guden oki.: Szella (filius Herney); 
1086 : Sella (eques); 1093 : Sella (FEJÉR I. 482.), — a szláv selo-, 
cseh-tót sedlo-ből (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 310.) eredhet; 
talán.idevaló az 1135-i oklevélben előforduló Sele is (homo condit., 
olv. Szele), a melyre külömben összevethető a cseh sele is (1. fer-
kel, 2. übertragen schwein, auch der junge lecker, Arch. XII. 53.). 

Szerem: 1171 : Zerem (háziszolga neve, v. ö. Marg. Leg.-ban 
190: j'yrymenfisbely prépost); — szláv Srém, lat. Sirmium, gör. 
Sípjuov (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 2, 1, Christ. Elem. 4, 93, 94.); 
mint női név nyűg. bolg. Sréma (Sbornik XV. 199.). Szt. László 
levelében a montecassinói apáthoz a Me»»ia kitétel nézetem szerint 
— Szerémsóg. 

Szolnok : 1086 : Zolnic (pastor); talán idetartoznak a követ
kező adatok is : 1086 : hic sünt liberi Sol; 1134: Euzidinus comes 
de j'aunic; 1193: Machario comite de Zaunuk; V. s. Ger. 19, 20. 
§.: Zonug comes; 1234 táján Zonuk igmándi poroszló (Pannonh. 
szt. Ben. r. tört. I .); — ezek a szavak a szláv solb (só) : solhnikh-
ból származnak. Hasonló szláv személyneveket nem tudok közölni. 

Szombat: 1137: Sombot; 1152: Zumbota; 1171: Zumbot 
szolga neve, v. ö. Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. index); 1198: Zum
bot (libertinus), u. o. Zumbotca (női név); — óbolg. sabota (lásd 
részletesen a «Hét és napjai» fejezetben), ny. bolg. Sabotin (férfinév, 
(Sborn. XV. 199.). 

Szömök: 1135: Surnuc (parasztember neve); — a szó össze
vethető a cs. Srtiek (óbolg. snnT./CL : cervus capreolus) szóval (v. ö. 
MIKL. P. N. Denkschr. X. 313.). 

Sztára : 1138: uilla alia uocatur Stara (lásd még Ezthara, 
Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. 293.); — a szláv stari* (vetus) mel-
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léknévből képzett helyneveket lásd MIKLOSIOH 0. N. Denkschr. 
XXIII. 238. 

Sztrem: 1157: Versus Ferreum-Castrum est fluvius Eztur-
men; később Eztermeg, ma Sztrem patak Németujvártól keletre 
(v. ö. Pann. Szt. Ben. r. tört. I. index); — szláv str'hm'h (declivis) 
melléknévből csakis szlovén, horvát és szerb hely- és pataknevek 
alakultak (v. ö. MIKL. 0. N. Denkschr. XXIII. 841.); v. ö. szlov. 
Strmen, Strumen. 

Sztrizsín: 1095: Dávid dux lev.: «In aureo loco dedit . . . 
Stri/in (az eredetiben Stri/in olvasható, és nem Sirisin, a mint 
KUBINYI :\ Magy. tört. emlékek I. 1. lapján közli, a helyes olvasás 
SiOKELnél: Texte 37.)» ; — a szó nézetem szerint a szláv strig-
(nyírni) gyökérszóval függ össze; ebből való a szlov. stri&ina (kes
keny földszalag, dűlő, mezsgye két szántóföld közt). 

Szúda: 1162: per notarium Bicenum seribi ac per Sudam 
capelle mee magistrum; — cseh Suda (a XI—XII. századi cseh 
oklevelekben gyakori név, ÉRBEN, Eegesta, PALACKY, Cas. cesk. 
Mus. 1832. 66.). Ugyancsak a szláv sq,drb (judicium, MIKL. P. N. 
Denkschr. X. 319.) szóból való a 

Szudinya: 1134: quodam uiro nomine Sitdengna, de pre-
dicta silua ecclesie iniuria illata est; u. o. Sudangna (zágrábvidéki 
ember volt); — a Sudinya a sqd-ból a szláv -'hinja képzővel alko
tott szó (v. ö. horv. Surinja: «Sclavorum etiam regis fráter Surigna 
nomine aderat» 998-ik évi adat, Mon. Gertn. S. S. VII. 32.); egé
szen hasonló nevű embert azonban nem tudok a szlávságból kimu
tatni (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 221,319, MAR.Rad LXXXI. 137.). 

Szvete (esetleg Szueta) : 1135: Vindornyán aratorok : Zuete 
és Suete; — a szláv svetT> (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X . 309.) 
délszláv származéka (v. ö. szerb-horv. Sveti-, Sveto-s\a,v, Sveto-z&r, 
Sveto-mir, Ead LXXXI. 129.). 

? Talota, Taluta: II. Béla bakonybéli itóletlevelében: Taluta 
(bakonybéli szolga); — v. ö. szlov. Tol (kezes, MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 319.), nyűg. bolg. Tálé (férfi), Tála (nő, Sbornik, XV. 199.); 
esetleg ugyané szóból való (1171): villa Talud név is. 

Tapolcza: 1086: piscinam nomine Toplouuiza (Dráva m.); 
1418: Topulza (v. ö. FEJÉRPATAKY III. Béla kir. oki. 16.); —-
számtalan szláv helynévben a szláv topola ( = topolyafenyő, MIKL. 
Denkschr. XXIII. 246.) szóból. 
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Tihany: 1055-i tihanyi oki.: In loco qui vulgo dicitur Tichon 
super bolatin; 1095-i DÁVID dux oki.: Tichoniensis; V. s. Ger. 
21. §.: Tychonicmn.; — a magy. Tihany nevet eddig Szent Tichonius 
nevéből magyarázták, a nélkül, hogy e szent tiszteletét kimutatták 
volna. Mivel a szlávságban a tichiy, tihi> (csendes) melléknévből 
számtalan helynév (v. ö. MIKL. 0. N. Denkschr. XIV. 64.) és sze
mélynév (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 320. és ebből helynevek, 
Denkschr. XXIII. 246.) keletkezett (idevaló pl. Tihamér ~ Tiho-
mir), azt tartom, hogy e név szláv Tihon vagy Tihona (v. ö. Karin-
thiában 1134-ben Tychonia testis, JAKSCH Urkundenbuch) személy
névből való; v. ö. ny. bolg. Tichol, Tichil (Sborn. XV. 199.). 

Tompa : 1135: Tumpa (vinitor Vindornyán); 1198 : tumpa 
(szolga); — óbolg. tq,pi>, szlov. top, t. tupy stb. 

Trebeta: 1113-i zobori oki.: Trebeta (villa); — a szláv trébiti 
(irtani) igéből; eredhet szláv * Trebeta (v. ö. cs. Trebata, MIKL. 
P. N. Denkschr. X. 321.), délszláv Trebeta személynévből is, a mely 
azonban szintén a trébiti ige származéka. 

Ubonég: 1086: de quibus tenditur per V. fossas ad uiam 
Wboneg; — v. ö. részletesen Obonég alatt. 

Ugrin: 1086: In Cupan hij sünt equites Vgrin; 1198: vgo-
rino geuriensi episcopo; — cseh oklevelekben Ugrin (1155-ben, 
ÉRBEN, Begesta), délszlávokban Ugrin (MOROSKIN, Slav. imenoslov); 
a szó «magyar»-t jelent. 

? Ula: 1086: Via (férfinév); —MOROSKIN közöl cseh Ula 
férfinevet (Slav. imenoslov); v. ö. szerb ula (halunké, nebuló). 

Una : 1111-i zobori alapitó lev.: Quorum primus Una nő
mmé; — v. ö. cseh okl.-ben Unata, Unes, Uné-slsw (ÉRBEN, Ee
gesta). MIKLOSICH (P. N. Denkschr. IX. 322.) adatai szerint a név 
főleg cseh-lengyel forrásokban fordul elő, előfordul azonban a 
nyűg. bolgár keresztnevek közt is (Una, Unka asszony, Uno, Unco 
férfi Sbornik XV. 199.). A «Conversio»-ban az egyik szlovén urat 
Unzhat-nok hívják, s JAGIC e nevet a cseh t/neslav beczéző alakjá
nak tartja (Zur Entst. I. 85.). 

Uros : II. Béla nem eredetiben megmaradt bakonybéli itélet-
levelében: Vrof iudex (v. ö. pannonhalmi Szt. Ben. r. t.); — 
szerb-horvát Uros (MIKL. P. N. Denkschr. X. 231, 322, Bad 
LXXXII. 77.). 

Uten : Marg. Leg. 216 : bezprimy vten leánya; — e név né-
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zetem szerint a cseh oklevelekben előforduló Uta, Utek (v. ö. ÉR
BEN, Eegesta) alakkal függ Össze; Uten név MoEosKwnál is elő
fordul (Slav. imenoslov). 

Utich : 1086: Hic sünt liberi: Vtih comes; — cseh okleve
lekben Vteh, szerbekben O^rkjffc (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 
219, 321, Ead LXXXL 145, JIRECEK, Die Eom. I. 2, 78, EBBEN, 
Eegesta). Ebből a névből való Utjesenovic is. V. ö. Vojteh. 

Vászoly: 1086: Wazil cum uxore et filio duabusque filia-
bus; — a szó lehet a szláv Vasilb megfelelője, lehet azonban a 
német Wazil (stajeri nevek közt fordul elő, v. ö. ZAHN, Ueber die 
steierm. Taufnamen, Mittheil. XXXIX. 38.), Wasili (Wasigrim be-
czéző alakja. STABK, Kosenamen, Sitzungsber. LI. 331.) átvevése is. 
V. ö. német eredetű nevek közt. 

Veimir: 1095: Dávid dux levele: piscina Weimir (azt hi
szem, helyes alakja Welmir, s Dunán túl ma is van Velemér: Vas 
vm., község ós folyó: VelemirJ. A név szláv Velimir, Veimir sze
mélynévből (Ead LXXXL 130.) való. A Conversioban Witemir 
nevű szláv úrról van szó (JAG. Zur Entst. I. 86.). 

Ve len : 1086: Quod declinatur ad sepulchrum Welen ; 1162: 
In villa Welen (v. ö. ma Vas vm.-ben Velem községet); cseh 
oklevelekben közönséges név a Velen (v. ö. EBBEN, Eegesta), szerb-
horv.-ban Velen, Veién (MIKL. P. N. Denkschr. X. 222, 253, Ead 
LXXXII. 102.). A szó a Veimir, Velimir beczéző alakja. 

Vének: 1083—95: Octauum prasdium est, quod a colono 
accepit uocabulum uueinic (ma Vének, Győr vm.-ben); — a szó a 
szláv Fenceslav (v. ö. EBBEN, Eegesta: Vérma = Venceslav) névből 
való kicsinyítés; HELFERT szerint (Mistr Jána Húsa Spisy 252. 1.) 
van is cseh Vének férfinév, a mely MoEosKranál (Slav. imenoslov.) 
Vének-, Vének- és Vénék-nek van írva. A szó végelemzósben ugyan
azt jelenti, a mit Stephanus (szláv vénhch: kranz). Más szláv alakja 
a cseh Wenceslaus-nak nyelvünkben Vingyiszló, Vaiszló, Viszló ós 
Becsen, Biesen ; ez alakok a XIII. század elején mind elő is for
dulnak. V. ö. Becsen. 

Veszprém: 2?-szókezdettel bíró alakok: 1055-i tih. oki. hát
irata: bezprenensis ; 1109: Muz. péld.: de monasterio Bezpremen-
sium, u. o. consensu Bezpremensis episcopi; Orsz. lev. péld.: de 
monasterio bezprimiensium monialium ; u. o. bezprimiensis ; 1134: 
Befpremensi ; 1137 ered. oki. (SICKEL, Mon. Graph. fasc. V, tab. 
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XI.): Bezpremenfif; 1137: Befpremiensis; II. Béla alatt kelte
zetlen oki.: bezpremensis; 1138: Petrus Bezpremensis; 1171: 
bezpremiensis; 1186: Johannis Bezpremiensis episcopi; Marg. 
Leg.: bezprimet 66, 198, 199, 212, 216, 226. 1., u. o. bezbrimet 
197. 1., bezpremet 208, 218. 1., u. o. bezprimevl, bezprimmevl 4, 
198, 199. 1., u. o. bezprimy (moyíes vr) 215. 1., u. o. bezprimy 
(vten) 216. 1., u. o. bezprymy (andras) 226. 1.; u. o. bezberimy 
(clastrom) 197. 1.; itt említem meg, hogy ERDÉLYI szerint (A ba-
konybéli apátság Arpádkori oki. 21.) a XI. században Brezprem 
alak is előfordul; Anon. Bezprem ; 

V-s alakok: 1086: Sub muro Wesprem ciuitatis; 1109: sic 
TÍÖ (tea7cpé ;̂ 1109: Orsz. lev. péld.: episcopus vefprimiensis; 1116— 
1131: Wezprimiensis, uefpremsis ; 1135: t-esp[remiensis]; II. Béla 
nem eredeti oki.: wezpremie>isis; 1181: Johanne vesprimiense 
episcopo. 

A Veszprém helynév eredetileg személynévből lett helynév, 
s eredetibb alakja Bezprem (esetleg Brezprem) a magyarban. 
A szlávságban tényleg találunk hasonló személynevet; a cseh 
oklevelekben van Bezprim, Bezprem (v. ö. ÉRBEN, Regesta: 
1127: Bexperem: iudex in Moravia; Bezprim, Bezprem: páter 
Sobegridi, 1199, 1211 körül és MOROSKIN, Slavj. imenoslov), a 
mely ma Bezpfím-nek hangzanék a csehben (v. ö. MIKLOSICH 
P. N. Denkschr. X. 233.). A cseh okleveleken kívül megvan 
a szó a lengyelben is. THIETMAR Krónikájában a 999. évnél ol
vassuk: «Bolislavus . . . . ab Ungaria sumpsit uxorem, de qua 
habuit íilium Besprim nomine (PERTZ, Mon. Germ. Script. HL, 
784.)», s ugyanerről a Besprim-x'ól a Hildesheimi évkönyvek 
1031. tájáról ezt írják: «Qui Mysecho a fratre suo Bezbriemo 
subita invasione proturbatus [est] . . . sed idem Bezbrimo im
perátori coronam . . . transmisit (u. o. 98. l.)». Erről a lengy. 
Besprim, Bezbriem-x'ól tudjuk, hogy édesanyja, a kit Boleszláv 
lengyel fejedelem később elűzött magától, Judit, Géza fejedelmünk 
leánya, Aba Sámuel testvére volt. Veszprém város neve is ilyen 
cseh-lengy. Bezprem személynévből való (a Mon. ep. Vespr. LXXVI. 
lapján teljesen helytelen etymologia áll e névről MIKLOSICH nyo
mán ; MIKLOSICH idézett helyén nincs is szó Veszprémről); a szó 
«erőszakos, vakmerő»-t jelent; v. ö. cseh bezpriemy, bezprémny 
heftig, masslos, unertráglich (GEBAUER, Slov. staroé., számtalan 
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példában: kdyz urodí clovék bezprziemneho syna = protervum 
filium stb.). — V. ö. Bezprém. 

Vindornya (község Zala vm.-ben): 1086: In predio Uindurna; 
Í J 3 5 : In predio Vindurna (a faluban vinitorok is laktak); — a szó 
a lat. vinitor-hól való; e magyarázatot támogatja a régi Scewlews-
vyndorna (v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 
24. 1., ma Vindornyaszöllös) elnevezés is. A latin vinítor szónak 
szabályosan megfelelő alakja nem él a román nyelvekben (v. ö. 
KLUGE, EtWb.6: Winzer alatt, KÖRTING EtWb.: sard. bemiedore), 
mindazonáltal én a szó d-jében északolasz kiejtést látok (v. ö. pl. 
délolasz napoletano = északol.: naboledano: nápolyi). Ebből a 
lat. viititor-ból, északolaszosan ejtett vintdor-ból -uja szláv hely
névképzővel alakult a mai Vindornya, a mely «szőllőmunkások, 
vinczellérek lakta hely»-et jelent. 

Visegrád: V. S. Ger. 21. §.: Iuxta Visegrád; — közönséges 
szláv helynév a vysok (magas) és grad (vár) szóból (MIKL. 0 . N. 
Denkschr. XXIII. 258.). 

Vitán: 1086: Witan (coquus monasterii s. Mauritii, v. ö. 
KOVÁCS, Index); — szerb-horv.-bolg.: Vitán, Vitanb (v. ö. Rad 
LXXXI. 130, LXXXII. 92, MOROSKIN, Slavj. Imenoslov). A szó 
lehet a szláv vitati (lakni) ige participiuma is (v. ö. Prodan, Poz
nan) ; ez a vitati ige megvan a tótban is (v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. 
X. 254.). 

Vladiszldv, v. ö. László. 
Vojteh: 1055-i tihanyi alap. lev.: Sig. Woiteh comitis; — 

cseh Vojtéch (ÉRBEN, Eegesta: Voyteh, Woiteh, Wogeteh — Alber-
tus, sok ember viseli e nevet a XI—XII. századi cseh oklevelek
ben), lengy. Wojciech (v. ö. MIKLOSICH P. N. Denkschr. X. 258.). 
A név délszláv oklevelekben nem fordul elő, egyenlő értékű 
vele már a cseh oklevelekben is Adalbertus, Albertus. — 
V. ö. Utih. 

Vrbász (esetleg Orbász, v. ö. e mű I. 1. rész 153. lapját): 
1086: Vrbaz (vicalis cum equis); — hasonló személynevet nem 
tudok, v. ö. azonban szerb Vrbas (hely és folyó Boszniában, DANI-
CIC, Rjecnik, továbbá itt e jegyzékben a Szerem nevet). Ez a Vrbas 
nézetem szerint a szláv vrhba (salix) származéka (v. ö. Vidras = 
vidra, Vukas = vuk farkas szóból, Rad LXXXII. 93, JIRECEK, Die 
Rom. I. 2, 79.), s ugyanide való a cseh Vrbata, bolg. Vr'hban sze-
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mélynév is (v. ö. MOROSKIN, Slav. Imenoslov, más magyarázat MIK-
LOSicHnál, P. N. Denkschr. X. 259.). 

Volkán, esetleg Valkán (az utóbbi olvasásra v. ö. Valkó vár
megye, ma Vukovár) : 1135: Vulcan (arator in prsed. Thes, v. ö. 
KOVÁCS, Index); horv. Vukan (régen Bolcanus, JIRECEK, Die Rom. I. 
2, 79.), szerb Vukan, régen Vlhkan, bolg. Vlkan, Vfokan (MOROSKIN, 
Slav. imenoslov, MILAD. 529, Rad LXXXII. 92, MIKL. P.N. Denkschr. 
X. 222, 250.). A «Conversio»-ban egy szlovén úr Wlkina, s nálunk 
1166-ban Fi/ctwa (ultrasilu.episc). A szó a szláv vl'bk'b (farkas) szóból 
való képzés, s Vulk szó w-jára v. ö. Pulna. «Farkas» értelmű szóból 
személynevek voltak a görögöknél, latinoknál, németeknél is : ná
lunk is sűrűen fordulnak elö a XI—XII. században (v. ö. 1156— 
1412: prietaldus Forcos, 1162: hunc hominem nomine Forcos, 1177 
táján: Far kasio comite; 1181: Farcas comes, ugyanitt egy jobbágy 
Farcas; tovább képezve: 1181: Forcudinus, 1206 táján: Farkadí-
nus (ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 42. 1.). 

Zagorje: 11 U-i zobori oklevél: Episcopi Zagoriensis; — 
Zagorje püspökén a zágrábi püspököt kell értenünk; ma is a 
Zágráb-Varazsd megyei rész Zagorje, míg Zágrábtól nyugatra 
(Zágráb-megyében) Prigorje terület van. Zagorje *= hegyen túli 
rész, s közönséges helyet jelentő névszó. 

Zamudi: 1086: Zamudi (uicalis cum equis), II. Béla ba
konybéli itéletlevele: Samudi; — a -di végű nevek okleveleinkben 
a XII—XIII. század folyamán -d végűek, azaz úgynevezett tővógi 
magánhangzó nélküliek (v. ö. pl. 1086: eredeti oki.: predium Za-
lamadi, 1135-i eredeti oki.: terra que uocatur Zalamad). Ezt véve 
alapúi a Zamudi személynév is később Zamud alakban jelentkezik 
(v. ö. KOVÁCS, Index). A magy. oklevelek Zamudi, Zamud neve sze
rintem ugyanazt az alapszót tünteti fel, a mely a cseh nemuda 
gúnynévben van (cs. nemuda = wer mit seiner arbeit nicht vor-
wárts kommt, Arch. XII. 65.); mindkettő a szláv muditi = cunc-
tari, zamuditi = késlekedni (v. ö. MELICH, Szláv jöv. I. 1, 13.1.) 
szóból való. Zamuditi ige ma is él a kaj-horvátok közt (v. ö. zamu-
dek = időtöltés) s a hazai szlovének közt (zamidíti). A hazai szlo
vének közt egyébként ma is vannak Zamedics-ek (v. ö. Liber pro-
ventuum parochialium . . . Felső-Szölnök 1845 év, kézirat). A Za
mud szó tehát késlekedőt, «cunctator»-t jelentene. 

Zászló : 1086 : aratores in Cupan Zaztou ,- — szláv zastava. 
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Zobor: 1111: de monte Zobur ; — a név eredetileg a Zobor 
hegyen levő kolostort jelentette, s csak később vonódott át magára 
a hegyre (v. ö. Nyitram. Közi. VIII. 49, TAGÍNYI KÁROLY czikkét; 
a név Zubur alakban is előfordul). 

A szláv nyelvekben van egy szó, a mely a mi Zoöor-unknak 
teljesen megfelel; ez a szó a szláv CKuop'k = s^borb. Az óbolg. 
nyelyemlékek legrégibb redactiójában nem fordul elő a szó (v. ö. 
JAG. Zur Bntst. II. 58, 67, 73.), e legrégibb redactióban s'bnbm'b ( = 
aovaYíOYfj) a kifejezés, míg a későbbi szerkesztésű részekben ezt a 
sbnbm'b-et kiszorítja a rü>orb (v. ö. Ev. Dobrom. Sitzungsber. CXL. 
22.). Ez a s'bbor általában «gyűlés, versammlungo jelentésű (v. ö. 
bolg. zbor, sü'bor: versammlung, CANKOFF 6, 169, 209; Arkiv VIII. 
245, szerb-horv. $%bor, zbor: congregatio, Nik. SOBOL. Cerk. 66, 
Mon. IV. Pol. stat.; kisor. zbor: vásár, Sborn. LAMAN. 226. stb.). 
Megvan a szó a csehben is (v. ö. sbor = congregatio, ecclesia, 
synagoga, GEBAUER, Zalt. Wittenb. szótár és mint személynév Zbor 
alakban, ÉRBEN, Regesta). Az egyházi terminológiában a si^bovb = 
conventus, congregatio; a horv. irodalmi nyelvben «sv. Zbor u 
Rimu = congregatio sancta Romöe» ; a gör. kel. emlékekben 
s'bborbnaja crbky == ecclesia cathadrelis (v. ö. Vita s. Methodii cap. 
X V I I : \V\ CkKOpkHivH IlkpK'kKH; Cod. S u p r . : Kk C'kKOp'kH^^ l€M01f 
ll,pklíKÉ 25 . 1 , lipÉ3liyrtp'k C'kKOpkN'fcH HpkKkKH 94. 1., UpkKkKÉ 
CTvKOpkirkH 100, 103 . 1., UP'kKkKC C'kKOp'kH'klA 100, 101 , 106. 1.). 
Ebből a kifejezésből való az or. coőop'L = sobofb (főtemplom, v. ö. 
Kijevben: Sofijskij sobort). — A magyar Zobor ezek szerint ere
detileg mconventusi) -t jelent, s csak azután magát a hegyet. 

Zomok: 1086: Scurnoku (vinitor); — a szót szomok-nak olva
som, s eredetére kétféle magyarázatot tartok lehetségesnek. Az egyik 
szerint a szó összefügg a cs. zmok, zmek (drache), t. zmok (rossz 
szellem, a melyet csirke nagyságúnak tarfc a babona), bolg. smok (nagy 
kígyó, MILADINOV 540.) szóval, ugyanaz, a mi a mi nyelvemlékeinkben 
zomok ( = kígyó, v. ö. Bécsi k. Amos V. 19. és NySz.). Az óbolg. 
emlékekben zmij a «kígyó» neve s ilyen személynevekre v. ö. MIKL. 
P. N. Denkschr. X. 277. A másik magyarázat szerint a szó a szláv 
smoky (füge) szóval függ össze; ilyen nevek vannak a szlávok közt 
(v. ö. MIKL. P. N. Denkschr. X. 312.) és a mi okleveleinkben is 
(v. ö. 111 í-i zobori oki.: Figa, 1181: Figa cum filio). 

Zselicz: 1083 —95: Quindecimum praedium est infra selez, 
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quod dedit rex Ladislaus ad pasturam porcorum cum XXX. man-
sionibus sub ulcorum et trecentis porcis; 1171: Oratórium in villa 
porcorum custodum in silva Seliz (Pannonh. szt. Ben. r. tört. L), 
ma Zselicz erdő; — e névről már feljebb elmondtam azt a néze
temet, bogy személynévből lett helynév; a honfoglalás előtt van 
már egy Siliz nevű pannóniai szlovén úr, a mely nevet én MIKLO-
sicH-csal (Denkschr. X. 275.) Zilic-nek olvasom (v. ö. még JAG., 
Zur Entst. I. 86.). MIKOLA SÁNDOR barátom értesítése szerint Vas
megyében vannak ma is Zilee nevű emberek. 

13. §. Német eredetű nevek. , 
Albert: Leg. s. Steph. maior 4. §: Adalbertus boemiensis, 

u. o. 5. § : Adalbertus episcopus, beatus Adalbertus episcopus; 
V. s. Ger. 7. § : Sanctus Adalbertus; Hartv. V. s. Steph. regis : 
4. § : beatum Adalbertum Boemiensis ecclesie pontificem, u. o. 
5. § : Adalbertus; Apóst. mélt. írt könyv: 50, 52, 60. 1.: zenth 
Albert doctor | 1157-i eredeti oki.: Ecclesie Sancti Adalberti \ 
1134-i eredeti oki.: Adilbreth fráter Kaladini comitis, sumigiensis 
comes; 1156—1412: Albreht, ugyanaz 1171—1392: Albrehth 
(hospes teutonicus); V. s. Gerardi 11, 12. § : Albertus (zalai barát, 
a kiről a legenda azt mondja, hogy magyarul tud); Marg. Leg. 
142. 1.: ez embernek vala neue albert.... albert fráter, u. o. 
188. 1.: Vala egy jobbagy. kinek vala neue albert. es ev vala chy-
chety ban; u. o. 190. 1.: ez Albert bánnal; — ném. Adalberaht 
(Adalbert, Adilbret, Albert, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 140— 
142; a szó adal: adel és beraht, bért: glánzend szavak összetétele). 
A ném. eredetű Albert el volt terjedve Csehországban (itt szám
talan adatban a XI—XII. században Adalbertus és Albertus for
mában, ÉRBEN, Begesta); Dalmácziában sűrűbben csak a XII. szá
zad végén vannak Albertus-ók (v. ö. JIRECEK, Die Bom. I. 2, 21.), 
egy Odolbertus pap Zárában azonban már 1030-ban is kimutat
ható (v. ö. JIRECEK, Die Bom. I. 67.). Észak-Olaszországban a XII— 
XIII. században szintén vannak Albert-ek (v. ö. Marg. Leg. 107.1.: 
«az kevmyves mesterek, kyket hoztak vala lombardiabol. egyknek 
vala neue albert»). A magy. és a cseh nyelven kívül Albert a szó 
alakja a szlovénben és a kaj-horvátban is. V. ö. a szláv nevek közt 
Vojteh. 

Altmann: KÉZAI : De nobilibus aduenis: «Post illos [Péter 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXH1. 22 
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idejében] Altmann intrat de Fridburc miles coridatus, ex patria 
Turingorumo; — ném. Altmann (FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch 
I. 50.). 

Anshelmus: V. s. Gerardi 11. §: «Monachi . . . de Waradino 
. . . Stephanus et Anshelmus»; fontosnak tartom megjegyezni, hogy 
Anshelmus a legenda 12. §-a szerint nem tudott magyarul; — ném. 
Anshalm (Anshelm, Anselm, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 108; 
összetett szó az Ans, as, os [v. ö. pl. Osvald, Osvdt] : gott + halm : 
cassis, galea, schutz szavakból). — A név igen el volt terjedve 
Csehországban (ÉRBEN, Eegesta: Anselmus, Anshelmus), Dalmá-
cziában (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 2, 23.), Észak-Olaszországban 
(tehát Velenczében is, v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 51, 67.). Anselmus 
magyar alakja Ensel, ol. Enselmino. 

Arnolt: 1181 : Arnolt amplius archidiaconus; — ném. Ar-
noald [Arnolt, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 118; összetett 
szó a ném. Ar, illetve Arin (adler) + ivald (walter) szavakból]. Az 
Arnold név csehországi oklevelekben gyakori, Dalmácziában vagy 
Velenczében nem fordul elő. 

Ascricus: Hartv. V. s. Steph. regis: 7. §: «Ascricus cum 
suis discipulis aduenit», u. o. 7. §: Ascricus, u. o. 8. § : Ascricum, 
u. o. 9. §: presul Ascricus, u. o. 11. §: Ascricus. A Leg. s. Stephani 
regis maior-ban Asericus (v. ö. 7. § : uite religiosus Asericus páter 
cum suis discipulis aduenit; u. o. 7. § : Asericus abbas; u. o. 8. §: 
Asericum abbatem); — PAULER GYULA helyesen állapította meg, 
hogy Ascricus német név (v. ö. PAULER, A m. nemz. tört. az Árpád-
házi k. a. I. 502. 1.), kétségtelenül német benne a -ricus, a mely a 
ném. rich (reich, máchtig) latinosított alakja (v. ö. Heinricws, He 
mericus). Csak az a kérdés, mi a szó előtagja. Legendáinkban két
féle alakban jelenik meg a szó. Az egyik Asericus. E szerint a szó 
a ném. Ans (As, Os : gott) -j- rich (reich, máchtig) összetétele s 
egy az Anserich, Aserich nevekkel (v. ö. Ansericus, FÖRSTEMANN, 
Altd. Namenbuch I. 110.). A szónak másik alakja Ascricus, Aschri-
cus (olv. Aszkrikusz). Az Ascricus Asc- első tagja [ = ófn. asc, kfn. 
asch, újfn. Esche (kőrisfa)] szintén német személyneveket alkotó 
szó (v. ö. Ascarit, Ascric, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 128.), 
s teljesebb alakja Ascericus-hsLia. van meg (v. ö. 1150-ben, ZAHN, 
Urkundenbuch des Herzogt. Steyermark: Sigiboto de Houe, Aéeé* 
ricus auunculüs eius). Volna még egy harmadik alak is (Astricns, 
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FEJÉR I. 302.), de ez hibás leírásból származó alak Ascricus he
lyett. — Az én nézetem szerint az egyedül helyes alak Ascricus (olv. 
Aszkrikusz, esetleg Asrikusz); ebből való tollhibás alakok az Ase-
ricus és az Astricus. Megemlítem még, hogy PAULEE szerint Aszkri
kusz egy személy Anastasius-sz&l (v. ö. 1001 -i pannonh. alap. lev.: 
Anastasio abbate, u. o. Anastasii; V. s. Gerardi 7. § : Anastasius 
abbas Varadiensis). 

Bakony : 1086 : Bókon (arator in Cupan); u. o. iuxta Bakon 
(ma Bakony); Hartv. V. s. Steph. 22. §: iuxta ecclesiam sancti 
Saluatoris in Bukan sumlui; — részletesen írtam a szóról, s azt 
állítottam, hogy jelentése «bükkös» s a nyűg. germ. baka (ófn-
buoche, újfn. buche) névből eredt (v. ö. Szláv jövevényszavaink I. 
1. 32.). V. ö. Szála. 

? Bas : 1135 : Isti habent siluas pro se separatas, que uocan-
tur sumlu et bas faia quam emit Oboneg comes de Bas (más ada
tokat Oki. szót. Bás alatt); — az én nézetem szerint e szó egy az 
újfn. Basch személynévvel (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
216.). — Lehetséges azonban, hogy a Basilius Baso, Base beczézett 
formájából eredt (v. ö. JIRECBK, Die Kom. I. 2, 25.). 

Bertrammus: III. Béla fia Imre alatt jött spanyol eredetű 
comes (v. ö. KÉZAI, De nob. aduenis); — ném. Berahtramm (Ber
trammus, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 246; 1243-ban Cseh
országban van Bertrammus kanonok, ÉRBEN, Kegesta). 

Concius : V. s. Gerardi 11. § : «Monachi . . . de monte Pan
nonié . . . Philippus, Henricus, Leonhardus et Concius» (a legenda 
szerint nem tudott magyarul). A szó eredeténél két magyarázat 
lehetséges; az egyik szerint a név a gör. eredetű Acontius (v. ö. 
TETZNER, Namenbuch), vagy lat. Cantius (v. ö. KNAUZ, Kortan 
151. 1.) mása (v. ö. magy. Kilitii helyet Cletus, illetve Anacletus-
ból). A másik magyarázat szerint a szó német, még pedig a ném. 
Konrád beczéző alakja [y. ö. FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 557: 
Conzo, újfn. Kunz). V. ö. Cuntius. 

Conrad (olv. Konrád): V. s. Gerardi 9. § : Conrado Albense 
prépösito (ez tolmácsolta Szent Gellért szónoklatát, KARÁCSONYI, 
Szt. Gellért élete 72. 1.); u. o. 11. §: m o n a c h i . . . de Zaladino . . . 
Conradus et Albertus (a legenda 12. §. szerint tudott magyarul); 
1172-ben Conradus (jobbágy, Pannonh. Szt. Ben. r. tört, I. 605.); 
KÉZAI, De nob. aduenis s «Post hunc introiuit Pot de Lebyn . . . de 

22* 
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isto comitis Conradi de Altunburg origó esse habet» ; magy. Con-
rard (thüringiai barát, Erdy-k. 642. 1.); — ném. Chuonrat (Cön
vád, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 316.). 

Cuntius (olv. Kuncziusz): 1001-i pannonhalmi oki.: Cuntio 
(ablat., dux neve); — ném. Cunitio, Cunzo (1024-ben, = Cune-
rado, STAEK, Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 305, 
319, ÉRBEN, Eegesta: Cunczo). Contius és Cuntius nevet tehát 
a Konrád beczéző alakjának tarthatjuk (más magyarázat: FÖRSTE
MANN, Alth. Nam. I. 556.); a Konrád név Csehországban elterjedt 
név, Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Eom.) és Velenczében (ola
szosan Conrado és Corrado) a XI—XII. században ismeretlen. 
V. ö. Gönczöl. 

Detre: 1146: Thidrich, 1282: Detrich kuta (v. ö. az adatokat 
Oki. szót.); — ném. Theudoricus (Dettrich, Dittrich FÖRSTEMANN, 
Altd. Namenbuch 1190; cs. Detrich ÉRBEN, Eegesta, romagn. olasz 
Dieterich, Sitzungsber. LXVII. 696.). Az alakra v. ö. Hedre, Imre. 
A Detre előszavában levő diót, diet több germán név alapjául szol
gált; ilyen Ditmar (pécsváradi apát a XIV. száz. elején, KARÁCSONYI, 
Szt. István oklevelei 78.) és ilyen névnek a kicsinyítése a germ. 
Theudila = újfn. Tytil, Titel. Feltéve, hogy Titel város neve 
személvnévből való (v. ö. 1138-ban: Laurencium, canonicum de 
Tithil), lehetséges, hogy e ném. Titil ;'v. ö. KISCH, Festgabe 12. 1.) 
névnek a mása. 

Duda: 1086: Duda (dolator, v. ö. Oki. szót.); — ném. Duda 
«Duda und Dudicha könnten demnach = Thiudo, Thiudiche, d. 

h. verkürzungen von mit thuid gebildeten zunamen sein». STARK, 
Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 287.), v. ö. cseh Duda 
(ÉRBEN, Eeg.), ny. bolg. Dudo és JIR. , Die Eom. I. 2, 33. V. ö. Tota. 

Ecilinus : 1086: Ecilinus (mansio neve); — ném. Ecelin. 
STARK (Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 334.) szerint 
az Adelbertus, Adalbertus beczéző alakja, másik beczéző alakja 
Acelinus; ugyancsak az Albert beczéző alakja Aci (v. ö. u. o. 332, 
333: Azzi, Azelo), a mely 1086-i oklevelünkben egy esztergályos 
neve. Ezelinus nevű emberek vannak Karinthiában (1138-, 1157-
ben, JAKSCH, Urkb.), Csehországban (v. ö. ÉRBEN, Eegesta: Azeli-
nus, Ezelenkirchen stb.). A ném. Ezzelin, Ezzo TETZNER szerint 
(Namenbuch) «der kleine Edle» jelentésű. Az alakulásra v. ö. 
Vecelinus, Macelinus. 
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Élse, Élzse, ölzse: Marg. Leg. 151: «Vala némely penitencia 
tartó kynek vala neve evlse. es vala nemet»; — a szó a nérn. Elsa, 
Else, Hsa, Ilse (TETZNER, Namenbuch, Elisabeth alatt) mása (v. ö. 
El£a, SÜEMIN, Acta croat. 227. 1., kaj-horv. Jalsa, 1823-i varazsdi 
kalendárium). Lásd részletesen Erzsébet alatt. 

? Embel: 1171: Embel (házi szolga neve), 1080: Embel 
(mansio neve); — azt hiszem, hogy az .Emfrrih (v. ö. Imre)-ben 
levő Emb-nek -l- kicsinyítő képzővel való alakja. Az -mb-: -mm-mé 
való assimilácziójából azután Emmel (v. ö. Emmel Tielmann ke
resztnevét, s lásd FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch, Antal alatt). 

? Emel: 1086 : Emel (mansio), u. o.: in predio quod uolgo 
dicitur Emel; — e szó lehet a ném. Ernest, Emst -l- kicsinyítő-
vel ellátott beczézett alakja. Hasonlót azonban nem tudok közölni 
forrásaimból. Az 1055-itih.al.levélben levőErneus-i(«$ignumEmei 
comitisw; v. ö. GUDEN 1079-i oklevelében: Szella filius Herney, az 
írás FÖRSTEMANNnál: Emest és Hernest, Hernust, más adatot láss 
Oki. szót.) talán szintén .Ernó'-nek lehet értelmeznünk, s nem Ire-
naeus-nak, mert Irenaeus nyelvünkben Erénye (v. ö. Szent-Erenye 
kolostor, JIREŐEK, Christ. El. 10, 97.) és Ireneus (v. ö. Marg. Leg. 
192: zent jreneufnak monoftoraban). Megjegyzem külömben, hogy 
a szlovénben Jer nej is van, a mely tulaj donkép Irenaeus (MIKL. 
Vergl. gr. I*. 334.), ma Bertalan-t jelent. V. ö. Herneus, Erénye. 

F erén ez : XI—XII. századi anyagunkban e név nincs meg; 
Szent Ferencz szerzetének az elterjedésével a XIII. század után 
terjedhetett el nálunk, mint keresztnév; a névnek azonban ma
gyarul mindig Ferencz volt az alakja (v. ö. Münch.-k. naptári rész 
okt. 4. Ferenc; Marg. Leg. 41, 102: zent ferenc zerzetybevl, Péld. 
k. 37 : zent ferenchnek, Apóst. mélt. 55. 1.: zent fferenczh és Oki. 
szót.); — a szó a ném. Francio (= franc, frank) umlautozott alakja 
(v. ö. ném. Frenko, Frenkin, Frenekin, Frenehin, FÖRSTEMANN, Alth. 
Namenbuch I. 413.); KiscHnél (Festgabe der Stadt Bistritz 13. 1.) 
találunk Frentz alakot is (a budap. tud. egyet. 1901/2-i hallgatói 
közt van Frentz nevű is, v. ö. Almanach). A szláv Brankovic- ok szin
tén ide való példák. Ugyancsak a ném. Francio-bői való volna 
(v. ö. Turul X. 96.). 

Franczika, Szent László udvari káplánja, ha helyes volna 
FRAKNÓI (Szt. László lev. a montecasinoi apáthoz, 10. 1., később 
bácsi érsek) állítása; az oklevélben ugyanis Fancica van, s ez 
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ugyanaz a szó, a mi Fancsal, v. Ö. 1134: (Ladizlaus) suum capela-
num Fancicam delegauit qui etiam üli ecclesie ofíicinarios de 
semigiiensi et zalensi comitatu ordinauit); — az fr- kezdetet tartva 
helyesnek v. ö. Francica-Nava, ma catániai érsek és lásd Fancsal. 

Folkus : 1157—58: Folcus comitis (FEJÉRPATAKY, III. Béla 
kir. oki. 28.); 1152,1171 —1392: Fulcns (comes); 1162. 1174: Fulco 
comite; 1171: Fulcone... eodem tempore comes capelle Vido. fráter 
Fulconis; 1162: Fulkumar, 1181 : Fulcamarus (ispán, e két utóbbi 
adatot lásd ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori oklevelei 37, 
39. 1.); — ném. Fulco, Folco, Folkmarus (FÖRSTEMANN, Alth. Na
menbuch 438, 443.). A név el volt terjedve a rháto-román nyelv 
területén (v. ö. JOPPI : 1335-ben: Folchus Antonii de porta Bro-
xana) és Dalmácziában (1059-ben: abbas Fulco, JIRECEK, Die Rom. 
I. 2, 36.). 

Frova: 1181 : Nomine Froa, uxor Marcellj, u. o. : Elelis cu-
rialis comes Froue; — ha a névre csupán egy adat: a Froa volna, 
azt lehetne gondolni, hogy a szó a ném. Froda (v. ö. TETZNER, Na
menbuch) alakja, a melyből a d akár német területen (v. ö. Gode-

fridus alatt Gauíridus), akár északolasz nyelvterületen (v. ö. pl. 
Grado neve népiesen Grao, lásd e kiesésre GRÖBER, Grundriss I. 
363.) kiesett. Ezt a magyarázatot azonban lerontja az, hogy ugyan
ebben az oklevélben Froue (egyes gen.) alak is előfordul, s ez bizo
nyíték, hogy a Froa alak Frova-nak olvasandó. Ez az alak pedig 
azt mutatja, hogy a név a ném. Frowa (Fraw, Frouwa, Frau, 
KISCH, Festgabe 13.1., FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 1.414.) mása. 

Galterus : 1157 : Galterus episcopus; a ném. Waldhar, Wal-
ther franczia emlékekben Galter (FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch, 
[. 1245.). míg az olasz alak Qualterio, Gualterio. Dalmácziában 
JIRECEK szerint nincsen Walter, Qualterio nevű ember (v. ö. JIRE
CEK, Die Bom. I. 2. rész; az én gyűjtésemben 1180-ban Sebenico-
ban van Gualterio kanonok). V. ö. Waltherus. 

Gellért: V. s. Gerardi: Gerhardus ; Leg. s. Lad. 6. § : sancti 
Gerhardi; Leg. s. Steph. mai., 13. §, Hartv. v. s. Steph. 14. §: 
Gerardus de Venecia; Marg. Leg. 148, 1.: zent gelyert hegye alat; 
naptárainkban: Gelerd, Gelert (KNAUZ, Kortan 192.1.), Gyolerdh 
(Winkler-k. naptára); 1079—80: Guden oklevele: Gerardus (vesz
prémi magister); — ném. Gerhard, Gerhart (Gerard, FÖRSTEMANN, 
Altd. Namenbuch I. 480, ol. Girardo, vei. ol. Girard). Szent 
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Gellért neve ném. eredetű név, a mint azt már KARÁCSONYI JÁNOS 
is helyesen fejtegette. A Gerhardus név JIRECEK szerint longobárd 
vagy frank eredetű (v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 68, 2. rész 38), a 
mely Gerardus, Girardus, Giraldus alakban el volt terjedve Dal-
mácziában és Észak-Olaszországban (948-ban a páduai érsek 
Gerardus: Giraldus, v. ö. ÉRBEN, Regesta). Olaszországban min
dig h nélkül írták, nálunk h-vol is. KARÁCSONYI Szt. Gellért élete 
és művei ez. művében (311. 1.) Gyirót nevű helyneveinket Ger-
hard : Gellért nevéből magyarázta; azt hiszem, nem helyesen. 
Nézetem szerint e nevek a ném. Garivald, Girald, Girold, Gerold, 
FÖBSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 486.) névből valók (v. ö. 1156— 
1412: terram ville udvarnicorum nomine Gerolth; 1171—1392: 
terram nomine Gherolth). Ugyanebből való Szent-Grót nevünk is. 
Gellért beczéző alakja: 1086: Geura, 1134: Geuril, Gira. 

? Gil: 1171 : Gyl (fejérvári kanonok, ERDÉLYI, A bakonybéli 
apátság 38. 1.); — azt hiszem, a szóban a ném. Gilo ( = Gisalber-
tus) beczézett szó lappang (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
514, STARK, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 296.), s ugyanennek -k-
képzövel ellátott kicsinyített német alakját látom Gilco nevében 
(v. ö. 1055 : Signum Gilconis comitis). V. ö. Gilebertus. 

Gilebertus: 1181: Gilebertus (magister hospitalis Quinque-
eccles.); 1210 táján Gilbert (somogyvári apát, Pannonh. Szt. Ben. 
r. tört. I. index); v. ö. Példák k. (Nyelvemléktár VILI.): «01vastatyk 
ez barátról, hog gylbertos vgy mondót»; —ném. Gilabert és Gisal-
bert (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 514, 521.), Gillebertus, 
Gilbertus (STARK, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 296.). A mi nevünk 
Gisalbert bői való, ennek van naptárainkban Gillebert (v. ö. Gizellá
nál), Gislebert mellékalakja. A név megvolt Dalmácziában is (v. ö. 
JIRECEK, Die Rom. I. 2, 39; észak-olasz emlékekben Gilibertus, 
Gibertus), míg a velenczeiekben Qilberto (1315. évi adat, BERTANZA 
e LAZZARINI, II. diai. venez. 69. 1.). 

Gizella : Hartv. v. s. Steph. 10. § : Sororem . . . Henrici, 
Gislam nomine, sibi in matrimonio sociauit; Leg. s. Steph. mai. 
10. § : Sororem . . . Henrici. . . Gillam nomine sibi in matrimonio 
sociauit; HELTAI Krón.-jában a név Giszla (v. ö. Nyszót. lét szó 
alatt II. 593.); ezzel a Giszla, Gisla alakkal váltakozik emlékeink
ben a Kisla, Kesla alak (v. ö. KÉZAI, De nob. aduenis: «Hermanni 
.>;•* .generáció ex Nurimberc oritur, satis sünt nobiles, cum regina 
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Kisla intrauerunt» : a Kesla alak egy XI. századi oklevél XIV. 
századi átiratában fordul elő, WENZEL, Arp. UO. I. 22: cum Kesla). 
A ném. Gisila (Gisela. Gisla, Kisla, Gilla, FŐRSTEMANN, Altd. 
Namenbuch I. 520.) el volt terjedve az osztrák örökös tartomá
nyokban is (v. ö. ZAHN, Urk. des Hz. Steiermark és JAKSCH, Urk. 
Kárnth.), J 180-ból kimutatható Velenczében is (v. ö. JIRECEK, Die 
Rom. I. 76, 2. rész 38.). 

Godefridus : 1113-i zobori alap. lev.: Ego Godefridus abbas, 
u. o. kétszer még: Ego 6We/[ridus] abbas; ennek az apátnak az 
1111-i zobori oklevélben «Gaufredo abbate» alakja fordul elő. Egy 
másik pap az 1111-i zobori oklevélben «Godefridus presbiter*-nek 
írja magát; — v. ö. ném. Godqfrid (Godefrid, Godefrit, Godefred, 
FŐRSTEMANN, Alth. Namenb. I. 533.) és ném. Gaufridus (STARK, 
Kosenamen der Germánén, Sitzungsber. LII. 307.). Megjegyzem, 
hogy a -fridus helyett álló -fredus román (franczia vagy olasz, v. ö. 
ol. Goűredo, vei. ol. Gofredo, egy 1034-i zárai oklevélben: Ego 
Ansfredus presbiter scripsi) nyelvi alak. Godfridus, tehát d s alak 
előfordul a cseh oklevelekben is (v. ö. ÉRBEN, Regesta). — A ném. 
Godafrid egyébként Gotfrid alakban is előfordul, v. ö. 1156—1412 : 
Gotfrith, ugyanaz 1171—1392: Gothfridus (hospes teutonicus) és 
KÉZAI, De nob. aduenis: «Temporibus . . . Stephani regis tercii 
introiuit in Hungáriám quidam miles Gotfridus nominatur de Mes-
nensi regioné . . . Hic namque Gotfridus, cum esset ingenuus filius, 
scilicet comitis Hersfeldensis . . . stb.» 

Gotselrnus: 1135: Dat(um) p(er) man(us) mag(ist)ri Gotfelmi; 
— ném. Gauzhalm (Gotselm, FŐRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
502.). A szóban ugyanaz a gaud ( + helm) van, a mit a Godeíxidvm-
ban találtunk. 

Gönczöl: Anon. 57 : Guncil; nevekben Kenézei, Könczöl 
(v. ö. Oki. szót.); — ném. Gunzili (Güntzel, Günzel, FŐRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 558.). A németben a név összekeveredett a 
Chuonrat, Conrad beczéző alakjaival, s ma a Konrád kicsinyítése. 
V. ö. Cuntius. 

Günter: 1086: ad sepulchrum Gunter (Szent Günter neve, a 
kinek biztatására Szt. István a bakonybéli apátságot építette s a ki 
Csehországban halt meg (1045 okt. 9.), így fordul elő: Hartv. v. s. 
Steph. 14. §: beatus Gunterius; Leg. s. Steph. mai. 14. §: here-
mita beatus Gutherius; a mi oklevelünk Gunter-je ezzel a Günther-
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rel nem azonos); — nem. Gunther (Gunter, Gunteri, FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 564.). A név el volt terjedve Csehországban 
(v. ö. ÉRBEN, Regesta: Guntherus), Karintiában (v. ö. JAKSCH, Urk. 
b. Guntherius). 

Gyárfás: Geruasius (Kálmán király idejében nyitrai püspök); 
1157: Geruafio (Geurienfi episcopo); —ném. Gerwas (FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 1271, TETZNER, Namenbuch). A név igen elter
jedt volt Csehországban (COSMAS műve első részét Geruasius érsek
nek ajánlotta, WATTENBACH, Deut. Gesch. quell. II. 205.), Dalmá-
cziában (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 71, 83, 86, 2. rész 38; itt van 
Cerbasius, (Jeruasio is közölve), Velenczében (vei. XII. századi em
lékekben S. Gervasius és S. Jervasius, PERTZ, Mon. G. SS. XIV. 
70, a XIV. században Jeruasio (v. ö. 1315-ben: da sen Jeruasio, 
BERTANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 66. L). A XIV. századi szerb 
oklevelekben vannak gör. kel. barátok, a kik ezt a nevet viselik 
(v. ö. Zbornik: 1312—17: ifp©/we»Naya TtpiucHie, 1331: liepKacHia). 
Lásd még a gy betű tárgyalásánál (NyKözl. XXXIII. 189.), a hol 
tévesen van mondva, hogy a nyitrai püspök Szt. László alatt Gyár
fás, helyesen Kálmán alatt. 

György; lásd Georgius-nál. A szó ö-jét német umlautozott 
hangnak tartom, azért említem meg e helyen. 

Hedricus : KÉZAI : De nobilibus aduenis: Postea Wolfer cuin 
Hedrico fratre suo introiuit de Uiltonia. . . existo namque Hedrici 
origó esse habat»; —ném. Hederich (Haderich, FÖRSTEMANN, Altd. 
Namenbuch I. 648.). Ebből a névből valók a Hedre nevű helyne
vek, v. ö. Detre, Imre és Heinrich. 

Henricus : V. s. Gerardi 11. §: Monachi de monte Panno
nié quatuor Philippus, Henricus, Leonhardus et Concius (a legenda 
12. §-a szerint Henricus tudott magyarul). A V. s. Gerardi 12. §-
ában van egy másik Henricus pap is, a kiről olvassuk: «Ueniens 
Albam (t. i. Maurus) . . . intrauit scolas, ubi erat quidam t e w t o -
n i c u s nomine Henricus qui erat puerorum uicemagister». A világi 
urak közt: 1156, 1157: Henricus curialis comes (ugyanez egy 1156— 
1412 oklevélben: Heyderici curialis comitis, 1152: Hendrici, 
Heidricus, Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. index); 1135 : Heidricco; 
1162: Heidrico palatino comite; — ném. Heinrich, Henderich 
(v. ö. FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 578, 592, 648, ZAHN, Urk. 
Haidenrich). A névben három név összekeveredése van: Hagan-
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rih, Haimirih és Hadarih. A Haimirih-nek beczéző alakja Heimo 
(v. ö. nálunk Heymo, ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Arpádkori 
oki. 42.), a melyből a magy. Hím család (v. ö. Kisfaludy: Himji, s 
ebből való a Himód helynév is, Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I.) neve 
is ered. — Megjegyzendő, hogy Velenczében és Dalmácziában 
Henricus-t (olaszul Enrico, vei. ol. Henrigo 1318-ban: BERTANZA e 
LAZZARINI, II diai. venez. 75. 1.) a XI—XII. századból nem tudok 
kimutatni. V. ö. Imre. 

Hermann: KÉZAI: De nob. adv.: Hermanni generáció ex Nu-
rimberc oritur . . . cum regina Kisla intrauerunt; 1181 : Hermám 
(pécsi hospes); — n é m . Hariman (Herimann, Hermán, FÖBSTK-
MANN, Altd. Namenbuch I. 627.). 

? Herneus : 1079—80: GUDBN oki.: Szella filius Herney; 
nézetem szerint Herneus egy az 1055-i tihanyi levél Erneus-ávsA 
(1055: Sig. Ernei comitis), Salamon király Eruyé-jével (v. ö. FEJÉR-
PATAKY, Oki. II. István kir. korából 10. L). A név a ném. Ernst 
(Ernő) mása lehet, a melynek FöRSTEMANNnál H-s írása is elő
fordul (Htmust, fíernast, //ernist, Altd. Namenbuch I. 126,). 
V. ö. Emel. 

Imre: V. s. Gerardi: 9. §: Hemerici ducis, u. o. ducem He-
mericum; Leg. s. Emerici 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. §: Hemericus; Leg. 
s. Lad. 6. § : Hemerici; Imre király neve egy 1198-i eredeti ok
levélen: Hemericus || KNAUZ összeállítása szerint (Kortan 181.) 
naptárainkban Emericus (Emiricus, Emricus, Emenricus) a leg
többször előforduló alak |j Leg. s. Steph. mai. 15. § : uiri Heinrici, 
Hartv. v. s. Steph. 18. §: pueri Henrid; az Ann. Hildesh.-ben is : 
Heinricus, Stephani regis filius, 1152 : sci henrici; a naptárakban 
Heinricus, Henricus, Hinricus (v. ö. KNAUZ, Kortan 181.); ugyanitt 
említem meg, hogy Imre királyunkat a Pozs. Krón. és pénzei Henricus 
rexnek nevezik. A név eredetének helyes értelmezéséhez csakis a ma
gyar nyelvtörténetben megőrzött alakok adnak útmutatást. Itt ilyen 
alakokat gyűjtöttem össze: a)Imbreh [«zent ymbreh» Apóst, méltós. 
írott k. 55. 1.; ilyen alakból való a varazsdi horv. 1823 évi kalen
dárium Imbrih (nov. 5-nél) adata s v. ö. hogy Varazsd-megyében 
van Imbrihovec (ma Imbrijovec)], Embre (Oki. szót.; v. ö. 1450-i 
esztergomi zsinat: Emebrici, KNAUZ, Kortan 181, a XV. század 
végéről való novi-i horv. glagolita missale naptárában Imre her-
czeg neve «Jembrih kralt-nak van írva); —p) Imrék (KNAUZ, Kor-
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tan 181, Marg. Leg. 46, 47. 1.: jmreh), Imrö (Érdy-k. 616. 1.: 
Ymrőh, mai népnyelvi Imrö, v. ö. Nyr. XXIII. 462.), Emreh (KNAUZ, 
Kortan 181.), Emrö («zenth Emroh, WiNKLER-k. naptári rész); — 
7) Imre, Emre (számtalan adatban), a nép nyelvében Imrék is 
(Nyr. XXXII. 81.). 

A magyar nyelvtörténetben megőrzött -mbr- alakok kétség
telenné teszik, hogy az Imre név a ném. Ambricho (Embrico, Im-
brico, írott alak Hembrico is, FÖESTBMANN, Alth. Namenbuch I. 80, 
Embricho ZAHN, Urkundenbuch des Hz. Steier. I.) név mása. Köz
vetlen német név; Észak-Olaszországban vagy Dalmácziában ilyen 
nevű emberek nem voltak. Megjegyzem, hogy a nevet némelyek 
Henrik-kel egynek vették, ez azonban tévedés. A szó alakulására 
v. ö. Detre, Hedre és Udalricus-nál Őrli (Ulrich), míg az -mb- : m 
megfelelésre v. ö. Kálmán királyunk nevét, a ki az ír barát Colum-
banus nevét viselte (az 1109-i veszprémi görög-lat. oklevélben [Muz. 
példány] vColumbanus rex» néven fordul elő Kálmán királyunk). 

Konrád ; lásd a német eredetű nevek közt Conrad, Gontius, 
Cuntius és Kuna. 

Lambertus: 1111 -i zobori oki.: Lambertus... decanus; 1135: 
Lamberto comite Budrugiensi; a bozóki prépostság alapítója Lam-
bert (v. ö. FEJÉEPATAKY, Oklev. II. István korából 28, PAULER, A m. 
n. tört. I. 301, 609.), Szent László királyunk testvére Lambert; — 
ném. Landnbercth (Lambert, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 
832.). A szó Dalmácziában nem volt elterjedve (v. ö. JIRECEK, Die 
Rom. I. 2. rész), ellenben Stájerországban (1110 körül: Lambertus, 
1150: Lampertus ZAHN, Urkb. des Hz. Steierm.) és különösen Cseh
országban sok a Lambertus (ÉRBEN, Regesta). A szó magyar alakjai 
naptárainkban Lompert, Lampert (Lomperth, KNAUZ, Kortan 207.), 
Lompeerth (Winkler-kód. naptári rész). A szóban levő o > a meg
felelésre v. ö. Ágota (más magyar alakja Agatha is, KNAUZ, Kortan 
132.) > lat. Agatha, Borbás (más alakja Borrobás, Barrabás, Bar-
labás) > lat. Barnabás, Borbála > lat. Barbara, Pongráez (régen 
Pangrácz is) > olaszos ejtéssel lat. Pancratius stb. 

Leonhardus: V. s. Gerardi 11. §: «Monachi . . . de monte 
Pannonié quatuor Philippus, Henricus, Leonhardus et Concius (a 
Vita 12. §.-a szerint ez a barát nem tudott magyarul); TT- ném. 
Leonhard (FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 843.). Velenczében 
Leonardus (h nélkül) a XH. századtól, Dalmácziában pedig a XIII. 
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századtól mutatható ki a szó (alakja: Leonardus h nélkül, kicsi
nyítve Leune, Lőne, Lunardo, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 42, vei. ol. 
Limardo, 1299. oklevélben, BERTANZA e LAZZARINI, II. diai. venez. 
11. 1.). A Leonhardus eredetét a szó magyar alakja dönti el. 
A szónak ugyanis naptárainkban Lénárd, Lénárt az alakja (v. ö. 
Lenard, Lenart, Lenhart, Lenarth, KNAUZ, Kortan 208.). Ez az 
alak pedig nem magyarázható meg az olaszból. Az északolaszban 
ugyanis, s ez áll a velenczei nyelvre is, a lat. eo-ból io lett (v. ö. 
Denkschr. XXII. 174. 1.: Leopart: ol. Lionpardo, u. o. lionfante; 
vei. ol. lionfante: elefánt, vei. ol. Hon, liona: leone, leonessa 
BOERIO, vei. ol. Symion: lat. Symeon, BERTANZA e LAZZARINI : II 
diai. venez. 36. 1.); innen Lionardo da Vinci neve s ugyanez 
a hangtani sajátság van Tivadar szavunkban is. A magy. Lénárd-
ban azonban az eo helyén é (esetleg eredetibb e) áll, s ugyan
ilyen eo helyén álló e-re legrégibb példánk 1079—80-ból való 
(v. ö. 1 0 7 9 - 8 0 : Guden oklevele: Tefil iudex = Teofil; 1111-i 
zobori oki.: Thebaldus comes sumuginensis, ugyanennek neve 
az 1113-i zobori levélben Teobaldus, Kálmán király arbei ok
levelén pedig Theobaldus). A ném. eo-yal bíró szavaknál az eo-ból 
vagy ie, i lett (v. ö. Lienhardus, Lienhartus, Linhardus, ZAHN, 
Ürk. des Hz. Steierm. index, JAKSCH, Monumenta, index; a Váradi 
regestrum szerint volt egy jobbágyunk Leopoltus néven, ma ez 
Lipold, Lipót: ném, Letpold, Litpold; v. ö. Dénes szó tárgyalását, 
a mely régen Dyenes, Dienes), vagy pedig é, e (v. ö. Lehnardt, Lé
nárd, Lennert, Lendert, FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I. 843, 
KISCH, Festgabe 17.). A lat.-ném. eo < e alakú Lenart van a cseh 
oklevelekben (1174-ben ÉRBEN, Begesta), ugyancsak Lenard a szó 
alakja a szlovénben is (XV. századi adat: Lenard, Arch. für slav. 
Phil. XIV. 196, STREKELJ, Beneski rokopis XX, ugyanitt friauli 
Lunardo alak van közölve, v. ö. Bagusában is Lunardo, JIRECEK, 
Die Kom. I. 2, 42; XVI. századi szlovén adat: TRUBERnél 1575-
ben Lenard, Letopis Laibach 1891 : 140. 1., Krajnában ma Sent 
Lenart hely van). Ilyen szlovén-német úton van közvetítve a m. 
Lénárd. Olasz területről a szó hangalakja miatt nem kerülhetett 
(v. ö. ca-horv.-ban Levenardo, SURMIN, Acta croat. 203, 313, 314.). 

Lithouch; v. ö. Lutovic. 
Lutovic: 1055-i tih. alap. lev. : Signum Lutovic comitis; — 

ném. Liudowicus (Liutwic, Luitwig, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 
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876.). A szó eredetére nem egy a ném. Chlodowich (Hlodwig, Lud-
wig: Lajos) szóval, idők folyamán azonban ezzel összekeveredett 
(a Ludwig: Lajosnak nincsen t hangzású alakja FÖRSTEMANNnál); 
a mi szavunk a ném. liud (volk) és ívig (kampf) szavak összetételé
ből alakult név. Ezt a ném. liud szót látom én az 1116—1131-i 
oklevél Lithouch («Lithouch regio iudice») nevében is (v. ö. FÖRS-
TEMANN, Alth. Namenbuch I. 858: Lituoka femin.), a megfejtést 
azonban nem tartom biztosnak. V. ö. Lajos. 

Macilinus: 1137. eredetiben fennmaradt oklevél: Macelinus 
episcopus; 1134: Macilinus (zágrábi püspök II. Béla alatt); 
1086: Maselinus (mansio neve, személynévből való); — ném. 
Mazelin (Macelin, Matzilin. Maselin, FÖRSTEMANN, Alth. Namen
buch 1.927, ZAHN, Ueber die steierm. Taufn. Mittheil. XXIX. 38.1.; 
Stájerországban 1150-ben Macelinus, ZAHN, Ürkundenbuch I, in
dex; 1071-ben Mazelinus, testis in Misnia: Meissen, ÉRBEN, Re-
gesta I. index; román nyelvi írott alakja Mascelinus, v. ö. Travaux 
et mémoires de l'universitó de Lille, 1120. évi oklevél). — A név 
német kicsinyítés, s semmi köze az olasz Mazolinus, Maculinus-
hoz (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 2, 43. Madius-nál). 

Machtildis: Hartv. V. s. Stephani 24. § : Comitissa uero 
quedam nobilitatis eximie matróna, comitis Albi Udalrici socia, 
regis Wladizlai sororis filia, nomine Machtildis . . . morti proxima 
fuit» ; 1198: Quinta mansio Feldef cum uxore Mahtelt; — ném. 
Mahthildis (Machtildis, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 898; 
ZAHN, Urkundenb. des Hz. Steierm. index: Mahthilt, Mathildis). 
Dalmácziában és Velenczében a szó Matelda (BERTANZA e LAZZARINI, 
II diai. venez. 37. 1.) alakban volt elterjedve (JIRECEK Die Rom. 
I. 2, 46.). 

Mahal: 1 134: Mahal (zágrábvidéki nemes ember; előfor
dul II. Béla bakonybéli itéletleveiében is Mahal alakban); — ném. 
Mahal (v. ö. helynevekben: Mahalineschirichun, FÖRSTEMANN, Alth. 
Namenbuch I. 896, II. 1043.). Vájjon a csehek közt ma előforduló 
Máchal szintén ide tartozik-e, nem tudom megmondani. 

Mosón : 1137 : De ciuitate Muff un ; 1135 : Pausa musvniensi 
comite et magistro tauarnicorum; —ném. Mosum, Mosan (FÖRSTE
MANN, Alth. Namenbuch II. 1114; u. o. 1095: Misenburc; lásd rész
letesen LUMTZER-MELICH, Deutsche Ortsnamen 7. 1.). 

Nana: 1055: Signum Nane agasonis; 1116—1131 : Fila 
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oklev.: Wezprimiensi presule meo uenerabili Nana; II. Béla egy 
keltezetlen oklevelében: Nane Vezpremiensis ecclesie episcopi 
olvasható; 1135: Nana (pécsi püspök); 1157 : de Nana (ma köz
ség); — ném. Nana (Nanna, FÖESTEMANN Alth. Namenbuch1.949, 
STAEH, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 284.). A ném. Nana, Nanna 
ugyanaz a szó, a mely megvan a Ferdinawd-ban is ( = magy. Nán
dor jelentésileg, etymologiai szempontból azonban a magy. Ná.n-
dor, régibb Landor esetleg a lat. Leanderből való is lehet v. ö. 
Nyr. XXVII. 466. és már 1086-ban van nálunk Nandir eques). 
A névre v. ö. ny. bo]g. Nana (férfi, Sborn. XV. 197.). 

Odalricus; v. ö. Udalrieus. — Őrli, v. ö. Udalricus. 
Pot: KÉZAI: De nobilibus aduenis: «Post hunc introiuit Pot 

de Lebyn»; — ném. Budo (Puto, Poto, Potho, Pott, FÖESTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 289.). SZAMOTA szerint a tih. apátság alapító 
levelében előforduló putu («inter putu uueieze» NyKözl. XXV. 
145.) szóban Pot személynév lappang; ugyanez a személynév van 
szerintem az 1086-i eredeti oklevélben is, ezekben az adatokban : 
«hinc per vallem vádit ad agrum Potu; u. o. de quo tenditur ad 
statuam Pnti». V. ö. a szláv nevek közt. 

Pous, Pousa; v. ö. a szláv nevek közt Pósa. 
Pozman: 1086: Pozman ; KÉZAI. De nobilibus aduenis : Páz

mán (de Sueuia); — v. ö. Poznan-nál a szláv nevek közt. 
Radla (Brunon. v. s. Adalberti); — ném. Radila (FÖESTE

MANN, Alth. Namenbuch I. 994.). A Radla név beczézö alak, a mely 
•l- képzővel alakult (v. ö. STARK, Kosenamen, Sitzungsber. LII. 
310: Fritla, Danla, Rodla = Eudolf, Aetla = Attila stb.).— Ok
leveleinkben előforduló Rad (II. Béla keltezetlen oki.: in villa 
Rad) szláv eredetű személynév, v. ö. Radvány a szláv nevek közt. 

Ratoldus: KÉZAI, De nob. aduenis: «Post hoc intrauit Oli-
uerius et Ratoldus tempore regis Kalomanni, de regno Apulorum 
Caserta ortum habent»; -— ném. Radoald (Rátold, FÖRSTEMANN. 
Alth. Namenbuch I. 1004.). B névből való Rátát helynevünk (v. ö. 
Leomold: Lipót). 

Robertus: 1111-i zobori oki.: Rbbertus prepositus strigonien-
sis ; 1113 : Robertus ; — ném. Hrodebert (Conversio Bagoariorum-
ban Hrodbertus, későbbi salzburgi emlékekben: Rodbertus,- Róbert, 
FÖESTEMANN, Alth. Namenbuch I. 720; újfn. Róbert, Rubert, Rup-
per% Ruprecht). — Naptárainkban Rubarth (zenth Eubarth, Batthy. 
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misek.), Rupert (KNAUZ, Kortan) fordul elő. ZAHN azt írja, hogy a 
Róbert a ném. Hrodbert francziásított alakja (v. ö. Mittheilungen 
XXIX. 54, Graz), fontos azonban, hogy a zobori alapító levélben 
o-val van írva a szó (Ruobert-nek olvasandó tehát), s ez német jel
zés. V. ö. Rupa. 

Rudlep: 1181: Rudlep (pécsi hospes); — ném. Ruodleip 
{Hrodlef, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 735.). 

? Rupa: 1.135: Rupa (arator neve); — azt hiszem a Ruprecht 
Ruppo beczéző alakjából (TETZNER, Namenbuch 73. 1.) való (v. ö. 
Mlpel = Buprecht, Arch. f. slav. Phil. XII. 52.). V. ö. Róbert. 

Szála: A «Conversio»-ban a mai Zalavár Salapivgin néven 
fordul elő (v. ö. FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch II. 1279.), a folyó 
pedig Sala néven; a mai Zala folyó neve (írva Zola is, v. ö. 
FEJÉRPATAKV, III. Béla kir. oki. 15. 1., Sala is 1166-ban) eredetileg 
ném. Salaha, s szóról szóra «Sós vizet», «Sajót»> jelent. A Szála 
név szintén az itt talált lakosságnak a honfoglalással meg nem 
szűnt folytonosságáról tesz bizonyságot. 

Taszló : V. s. Gerardi 11. §: «Monachi... de Beel duo Crato 
•et Thazlo*) (a Vita 12. §-a szerint Thazlo tudott magyarul); — 
ném. Tassrlo (Thasilu, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1142.). 
Longobárd eredetű név, a mely a bajoroknál a VII—XIII. század
ban igen el volt terjedve. 

Teobahliis: 111 i-i zobori oki.: Thebaldus sumuginensis 
comes; ugyanez Kálmán király arbei oklevelén: Theobaldus s az 
1113-i zobori oklevélen Teobaldus (sumigiensis); — ném. Theudo-
bald (Theutbald, Thiotbald, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1165, 
Tkeobald, TETZNER, Namenbuch). A m. oklevelekbeli Thebaldus-m 
v. ö. 1079'—80 oklevélben Tefd és lásd részletesen Lénárd alatt. — 
Ugyanez a név van a Tiboldus-ban is (v. ö. magy. Tibád is); KÉZAI, 
De nob. aduenis: «Tunc eo tempore ad ducem Geicham uenit 
comes liboldus de Fanberg, qui Graun Tibold est uocatus. unde 
de eadem progenie Graun quidam usque hodie simpliciter nomi-
nantur. Ex isto illi de Bobocha orti deriuantur. Isti et enim sünt 
d e D e u c h u n l a n t » ; a Tibold alakra v. ö. FöRSTEMANNnál Thio-
bold, Thibold és a mi neveink közül Lipót. — Teobaldus nevű,em
berek a XIV. században Zárában, Ragusában is vannak (v. ö. JIRE-
CEK, Die Rom. I. 2, 59.). 

? Tota, Tuta: «Sororem Totam (KÉZAI, De nob. aduenis, 
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XII. század végén; oklevéladat 1171-ből. FEJÉRPATAKY, Kálmán 
kir. oki. 10; Tata, ERDÉLYI, A bakonybéli apátság 38.); — talán a 
ném. Tuto, Tato, Tatto (beczéző alak Tassilo-hoz, TETZNER, Na-
menbuch) szóval függ össze; lehet azonban olasz is (v. ö. Tota: 
cum mia fija Tota, BERTANZA e LAZZARINÍ, II diai. venez. 44. 1.), 
s esetleg bolgár is (nyűg. bolg. Tota, Sbornik XV. 199.). V. ö. 
Duda. 

Udalrictts: Hartv. v. s. Stephani regis 24. §: «Comitissa 
uero quedam nobilitatis eximie matróna, comitis Albi Udalrici 
socia, regis Wladizlai sororis filia, nomine Machtildis... iam morti 
proxima fuit»; — ném. Odalric (Udalrich, UHalrie. Olrich, Ulrich, 
FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 981.). A Batthy. misekönyv nap
tárában «zenth Orly» = Ulrich. 

Ulfodus: 1111-i zobori alapító levél: Hector filius Vlfodi; — 
a név talán összevethető a ném. Wolfhad (Wulfad, Vulfad) vagy 
pedig a ném. Vulfoald (Vulfold, Wlfad, Vulfald, FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 1350, 1356.) személynevekkel. 

Waltherus: V. s. Gerardi 12. § : «Quibus susceptis eos sub 
manu magistri Waltheri constituit . . . íilios suos tradebant Wal-
thero . . . magister Waltherus . . . Waltherus autem preerat illis in 
cantura»; u. o. 14. §: «Dixit ad Waltherum: Walthere... Walthere 
. . . Waltherus». Leg. s. Ladislai 10. §: «Bex itaque Stephanus 
Colomanni filius hanc causam Walthero Waradiensi episcopo . . . 
commisitu; ugyanez 1134-i oklevélben: Walterii (episcopi warad.); 

ném. Waldhar (Walther, Waltheri, FÖRSTEMANN, Alth. Namen
buch I. 1244.). V. ö. Galterus. 

Wazil: 1086: Waz'd cum uxore et filio duabusque filia-
bus; — a szláv nevek közt kifejtettem, hogy ez Vaszil ( = szláv 
Vasil: paatXso?)-nek is olvasható; nem lehetetlen azonban, hogy 
a szó a ném. Wazil (v. ö. ZAHN, Ueber die steierm. Taufnamen, 
Mittheilungen XXIX. 38.), Wasili (Wasigrim?, STARK, Kosén ámen, 
Sitzungsber. LII. 331.) mása. V. ö. Weeelinus. 

Wecelinus: KÉZAI, De nobilibus aduenis: «Post modum intrat 
de Wastuburc Wecelinus» (v. ö. Vecelín német vendégre, PAULER, 
A m. n. tört. I. 35.); — né.m. Wezelinus (= Werinharius, STARK, 
Kosenamen, Sitzungsber. LII. 334, Wetzel, Koseform zu Werther, 
TETZNER, Namenbuch, Wezelin, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 
1274.). A képzésre 1. Macelinus-t, Eeelinus-t. 
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Wernolt: 1137: Wernolt (comes), 1138: Vernolt; — ném. 
Wrerinolt (FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1270.). 

Wido: 1463: Widone pristaldo, 1166: Widone comite; 
1171 : Eodem tempore comes capelle Vido. fráter Fulconis; 1171— 
1392: Regioque sigillo sigillatum per Wydonem capelle magis-
t r u m ; — ném. Wido (FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch I. 1279.). 
A szó román nyelvi formája Guido. 

Willibaldus : 1181 (nem ered. oki.): Villibaldus presbiter; — 
ném. Willabald (Willibald, FÖRSTEMANN, Alth. Namenbuch 1.1304.). 

Willermus : 1111-i zobori alap. lev.: Willermus grammati^ 
cus; a ném. Willahalhi Willermus alakjai FÖRSTEMANN (Alth. Na
menbuch I. 1.311: Villerm, Willermus, Guillermus, Gillermus) 
összeállítása szerint csupán franczia forrásokban fordulnak elő. 
A V. s. Gerardi 4. §-a szerint a velenczei apát Gwillermus volt (ve-
lenczei okiratokban Viligemo, Uiligelmo, Uielmo, Vilielmus alako
kat találtam, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. veneziano 18, 77. !,); a 
román nyelvekben általában a g kezdetű alak járatos (v. ö. JIRE-
OEK, Die Rom. I. 68, 2. rész 39: Guilielmus; KÉZAI, De nob. ad-
uenis: Betse uero et Gregory similiter de Francia generáció oritur, 
ex cognacione Guilielmi dicti Cornes); ilyen romanizált alakú ne
vek előfordulnak a cseh (ÉRBEN, Regesta: Guilielmus) és a karin-
thiai (v. ö. JAKSCH, Monumenta I : Guilielmus, Guilelmes) okleve
lekben is. A magyarban a névnek két formája van; Vilmos, a mely 
latinizált német eredetű és Gillyínos (v. ö. Marg. Leg. 64: moco-
nyay guillinius-nak, u. o. 78: guiellinos hercheg, u. o. 202: guiel-
lynos), a mely olasz közvetítés. V. ö. Memel. 

Wolferus: 1111-, 1113-i zobori alap. levelek: Vvolferus (egri 
püspök); 1157—58: Wolfer (comes; ez utóbbira v. ö. KÉZAI, De 
nobilibus aduenis: «Postea Wolfer cum Hedrico fratre suo introi-
uit de Uiltonia»); — ném. Vulfkar (Wolfher, Wolfer, FÖRSTEMANN, 
Alth. Namenbuch I. 1350.). A Pannonh. Szt. Ben. r. tört. I. 808. 
lapján Valfer alak is előfordul. 

14. §. Latin-görög eredetű, valamint a biblia útján elter
jedt nevek. 

Ábel: 1181 : Ábel cum filio; — lat. Ábel, gör. 'AfieX. A gör. 
kel. szláv fordításokban Avel% a szó, míg a latin kiejtésen alapuló 
róm. kath. szlávban Ábel. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIÚ. » 
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Ábrahám: 1079—80: Guden oki.: Abrakain uchuga; 1171 : 
Abram (házi szolga); Hal. Besz.: Abraam, Apóst. mélt. 35 : Ábra
hám (más adatokat láss Oki. szót.); —lat . Ábrahám, gör. 'Appaájt. 
A görög kel. szláv fordításokban &npad<urk = Avraam a szó, míg 
a róm. kath.-okban Ábrahám, Abraam (SURM. Acta croat. 219.), 
Abram (Dalm., Bern. és Zárai lect.). Velenczében a szót Habraam-nak 
is írták, ugyanígy Dalmácziában (v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 2, 2 1 ; 
Banina lect. Habram, Bad CXXXVI. 183.). Nálunk e h- szókezdetű 
írás a XI., XII. században nem fordul elő. A cseheknél van Ábra
hám nevű ember a XII. században (ÉRBEN, Regesta). 

Ádám : Hal. Besz.: Adamut (olv. Ádámot), Apóst. mélt. 38, 
47: Adam f eua, Adam (XIII. századi adatokat láss Oki. szót., a hol 
Adamus alak is van); — lat. Adam, Adamus (JIEECEK, Die Rom. 
I. 2, 21.). 

Adorján: 1157—58: Ego Stephanus filius Adriani; 1186: 
per Adriamim budensem prepositum nostrumque cancellarium; 
1198: Adriano ultrasiluano episcopo; Marg. Leg.: 224: Adrián 
jfpan vr; naptárbeli alakok: Adorian, Adrián (KNAUZ, Kortan 13.1. 
és Oki. szót.), a mai nyelvben : Adrán is előfordul (Nyr. XXXII. 
81.); — lat. Adrianus (Conversio Bagoar. et Quar., lásd a szentek 
tárgyalását), Hadrianus. A magy. Adorján eredetibb Adrján-ból 
való. Ilyen alakok vannak a szlávban is (v. ö. zárai 1803-ban nyom
tatott Narednik boxanstvenoga officia: Adrján, horv. OAP^N'* 
OAP'^N-IV = Odrján, 1433-ban, 1436-ban, SURM. Acta croat. 135, 
139, a hazai szlovénben Adrián, Zobr. szlov. 71.). A lat. i + ma
gánhangzó j kiejtése a X—XV. századi egyházi latin kiejtéssel függ 
össze (v. ö. szlov. Marján, cs. mafan = Marianus, Mátyás, Sebes
tyen, Fabjan stb.). A magy. Adorján akár egy lat. egyházi kiejtés-
beli Adrjanus-hól, akár pedig a szláv Adrján-ból való. — Dal
mácziában és Velenczében a XI., XII. században nincsenek 
Adrianus-ok. 

Ágnes: Marg. Leg. 68, 132, 213, 214, 218,219. 1.: soror 
agnes, agnest; u. o. 182, 183. 1.: karoly vitéz húgának leánya . . . . 
ev neky vala neue agnes . . . . mykoron ez agnes; Erdy-k. 198 : zent 
Agnes (naptári adatokat 1. KNAUZ, Kortan 132.); — lat. Agnes, 
Agnesa, Agneta, ol. Ágnese, vei. ol. Ágnese, gen. ol. Gneisa, friauli 
Gnese (1381-ben Gnesa), Dalmácziában a szó Agnesa, Nisa, Nisiea 
és N'éSa (JIREŐEK, Die Rom. I. 2, 21.). A horv. <?&-nyelvben Njeia 
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(NBMAN. II. 23.), az olaszföldi szlovénben Njeza (XV. száz. Gnexa)'; 
a legtöbb szlovén nyelvjárásban Neéa (Archiv f. sl. Phil. XIV, 234, 
STEEKELJ, Ben. rokop. XXI. 1.). A mi emlékeinkben ilyen észak
olasz : velenczei vagy pedig friaulira visszavezethető NéSa, Njé£a 
alak nincs (v. ö. Marg. Leg. 151 : tiala némely evzvegy azzony 
állatnak leánya kynek vala neve neste; ez a Neste lehet az Anasta-
sia beczézö alakja (v. ö. bolg. Nasta Sbornik XV. 197.) vagy pedig 
a cseh Nestezka, Nétise, PALACKY, Cas. ces. mus. 1832.). Van azon
ban naptárainkban Annos (Batthy. misekönyv jan. 21.), a melyet 
ZOLNAI az Agnes-böl a tegnap: tennap analógiájára magyaráz (Magy. 
Könyvszemle III. 108.), a szót talán össze lehetne vetni az ódalm. 
Anes {= Ágnes, JIEECEK, Die Bom. I. 86.) névvel is. 

Ágoston: 1134: Augustino (esztergomi kanonok); más neve
ket a XIII. századból Oki. szót.: Ágoston, Ágaston; zent Ágoston 
(Péld. k. 28, 44, 64, 65, 66, 67, Apóst. mélt. 6, 25, 27, 29, 47, 
Erdy-k. 515. stb., naptári adatok KNAÜZ, Kortan 143. 1.), zent 
agiftan (Birk-k., M. Kszemle 1889. foly. 8. 1.); — lat. Augustinus, 
ol. Agostino, gen. ol. Aostin, Ostin, szlov. horv. Augustín, Avgustin. 
A lat. au: vulg. lat. ú > a-ra v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 362 : 
agustus (horv. agust: augusztus hava, SURM. Acta croat. 254.). 

Ágota: zent agota (Erdy-k. I. 323.), naptárainkban: zent 
Ágota és zent Agatha (v. ö. KNAUZ, Kortan 132.); — lat. Agatha, 
Agata, szlov. horv. Agata. Az a < o megfelelésre v. ö. Borbás, 
Ompod: Ampudinus, Opuliai: Apuliai (1371-ben, FEJÉRPATAKY, 

Oki. II. István korából 22. 1.), Pangrácz : Pongráez, orgona : organa 
stb. Szent Ágota tiszteletének helye Cataniában volt (v. ö. JIREŐEK, 
Die Bom. I. 53.), Velenczében is volt tiszteletére emelt templom a 
XI. században. Nálunk Szent László decretumaiban nincsen 
ünnepnapja. 

Alajos, v. ö. Lajos. 
Aibus, v. ö. Udalricus-t a német nevek közt. 
Alexander, v. ö. Sándor. 
Alexius, v. ö. Elek. 
Ambrus: 1116—1131: Ambrofio episcopo Geuriensi (Acha 

oki.); 1181: Ambrosius (világi úr neve) | magyar alakok: Ambwrws, 
Amburus, Ambrus, Ambrus (KNAUZ, Kortan 135.), Amborus (Winkler-
kód. napt. rész, Erdy-k. I. rész, kiadás 379. 1.), Ambrus (Péld. k. 
64, Apóst. m. 13. 1., más adatokat láss Oki. szói) ; — lat. Ambro-

23* 

<i 



356 MELICH JÁNOS. 

siu?, ol. Ambrogio. Brogio, Ambrosio, gen. ol. Breuxu, Brüxin, cs 
Ambroz, Bro£ (GEBAUEE, Slov. staroc.), szlov. Ambro£ (JANEZIC szót.). 
A név el volt terjedve a cseheknél (ÉKBEN, Eegesta) a XII. század
ban, míg Dalmácziára csupán XIII. századi adataink vannak (v. Ö. 
JIBECEK, Die Eom. I. 2, 22, itt Ambroxius adat Ambroéius-n&k 
olvasható). 

Ampudinus : 1162, 1166 : Ampudino comite ; 1171: Palatino 
comite^líMj9«ÉÍmo(oklevéiátiratokban Ambodinusbanus 1171—1392. 
oki., Ampudinus 1425-ben FEJÉKPATAKY, III. Béla oki. 15.1.); 1174 : 
Ompudino; Marg. L.: 190: Ompudbán, Ampudinus; lat. Ampudinus. 

Ananias: 1116—1131: Acha oki.: Anania geuriensi cano-
nico; — lat. Ananias (v. ö. cseh Ananias, GEBAUEB, Slov. staroc.), 

Anasztdzius : 1001 : pannonh. al. oki.: Anastasio abbate, 
u. o.: Anastasii (v. ö. Anastasius brewnowi apát); V. s. Gerardi: 
7. §: Anastasium Waradinum abbatem; — lat. Anastasius, gör. 
AvaoTáoto?. A név el volt terjedve Dalmácziában is a X., XI. szá
zadban (JIKEŐEK, Die Eom. I. 2, 22.) s megvolt a cseheknél is (v. ö. 
GEBAUEE, Staroc. slovnik). V. ö. Ágnes. 

Ancilla : Marg. Leg. 229. 1.: soror ancilla; — lat. ancilla. 
András, Endre: 1055: Andreas . . . . rex; 1055: Signum 

Andreáé comitis; 1086: Sexta uilla que dicitur Andree Episcopi; 
u. o. ad fornacem calcis Andree Presulis; u. o. quod dedit Andreas 
Episcopus; 1134: Geuril filius Andree comitis ; 1131—41 : Andre 
(veszprémi prépost); 1193: Andrea comite de suprun; Marg. L. 
16: varadi andras vrnak, u. o. 222: varady andras vrnak, u. o. 
226: bezprimy andras ; pénzeken : Andreas rex || Andre kyralnak 
(Érdy-k. 639.1.), zent andras (Apóst. mélt. 35, 38,53, Erdy-k. I. rész 
216. 1.; Jord.-k.), Anderjds (Münch.-k. naptári rész, az evang. rész
ben Luk. VI. 14.), Andorjds (Münch.-k. naptári rész: máj. 11, 
evang. rész: Máté IV. 18, X. 2, Márk I. 16, 29, III. 18, XIII. 3, 
Ján. I. 40, 44, VI. 8, XII. 22; Batthy. misekönyv; v. ö. KNAUZ, 
Kortan 136, a hol ném. Sand Andre is van, továbbá Oki. szót.); — 
lat. Andreas, gör. 'AvSpsa?. A szerb-horv.-szlov.-ben a magyar
hoz hasonló hangalakkal van meg a szó, v. ö. stajeri, kar. és 
hazai szlov. Andras (Zobr. szlov. 71, KÜZMICS, Nouvi zakón, JANE
ZIÓ, másutt Andrea, DALMATIN), isztriai horv. Andrijas (1275-ben, 
SUEM. Acta croatica 60. ].), ca-horv. szigetek: Andrijas, Andrejas 
(SÜEM. Acta croat. 127, 170.), horv. Adrijáé (FILIP. szót.), Andrias 
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(horv. akad. nagynzót. II. b. 256. 1.), szerb Andrejaé (1389-i oki. 
Zbornik 53, 54. 1.), Andreáé stb. (u. o. 1394-i oki., 58. 1.), Ándrijas 
(VUK3 szót.). A szláv alakok esetleg -as képzővel képzett alakok is 
lehetnek (MARETIÓ, Ead LXXXII. 94.). 

A csehben Ondfej, Ondra mellett Endriáé is (GEBAUER, 
Staroc. slov.), a tótban Ondrej, Ondro, a lengyelben Andrzey a szó. 
A görög kel. szlávságnál ANAP"^ = Andrea (y. ö. Cod. Mar., Supr. 
90, 92 : AH'APÉA), Andréj, Andrij (orosz, bolg., szerb, horv. SURM. 
Acta croat. 170.), Andrija, Jadrij (v. ö. dalmácziai adatokat Kad 
CXXXVI. 183, JIREŐEK, Die Rom. I. 2, 22.), Jadre (bolg.). A magyar 
Endre a szláv-ném. Andre (v. ö. JIREŐEK, Die Rom. I. 71, Ead 
LXXXII. 97. és KNAÜZ, Kortan 136.) mása, ez az eredetibb alak 
meg is van az Erdy-k.-ben 639. 1.: «zent Erfebeth . . . magyary 
Andre kyralnak leánya» ; hangrendi átcsapásra v. ö. Elek, Elemér, 
Ensel. 

Az András igen elterjedt név volt Csehországban (ÉRBEN, 
Regesta), Dalmácziában, a hol több templom állt tiszteletére (v. ö. 
JIREŐEK, Die Rom. I. 58.). Fontos dolognak tartom kiemelni, hogy 
Velenczében e szent tiszteletére a X. századtól a mai napig nem 
volt emelve templom, míg a mi legrégibb ünneplendő szentjeink 
közt Szent András apostol is ott van (v. ö. Szt. László decretumai; 
az 1111-i zobori oklevélben levő «ecclesia sanctorum Emerami 
Andree et Benedicti» Lengyelországból hazánkba jött András 
szkalkai vértanú egyháza, v. ö. Leg. s. Lad. 6. §., Hartv. v. s. Steph. 
7. §., Leg. s. Steph. maior 7. §.). — V. ö. Dris. 

Anna: Marg. Leg. 76, 222. 1.: soror anna; 199. L: anna 
asszony (Oki. szót.: Annos is); —la t . Anna, ol. Anna, gen. ol. 
Netta, Ninna, cs. Hana stb. 

Antal: Marg. Leg. 112.1.: pesten zent awíaZnak clastroma 
mellet, 58. 1.: pesten zent emíaZban; naptárainkban Anthal, Antal 
(KNAÜZ, Kortan 140, Érdy-k. L rész kiadás 447, ,464. 1.); — lat, 
Antonius, ói. Antonio, vei. ol. Antolin, gen. oí. Tőgnu, Tugnin. 
A szláv nyelvekben Anton (a XV. században, szerb DANICIC, 
Ejecnik, horv. Anton, SURM. Acta croat. index), Antoní (GE-
BAUER, Staroc. slov.), Antonij (gör. kel. orosz, szerb, bolgár) 
a sző. A név Dalmácziában 1275-től mutatható ki, de akkor 
is főleg a papság közt van elterjedve (JIREŐEK, Die Rom. I. 68, 
2. rész 23.), Csehországban a XII. században csak egy Antonius 
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van kimutatva, a név csak a XIII. század után terjedt el (ÉRBEN, 
Begesta). Nálunk se tudok Antal nevű embert a XI—XII. század
ból (v. ö. Oki. szót.), csupán az 1177-i Kába oklevelében előforduló 
Ant (comes noui castri) nevét lehetne az Antonius : Antho, Anthoe, 
Antus (JIRECEK, Die Eom. I. 2, 23.) beczézŐ nevéből magyarázni. 
A magy. Antal forma lehet az Anton-ból dissimiláczióval keletke
zett alak, s ez esetben eredetibb formája * Antol; ilyen Antol alak 
van a XV. századi horvát emlékekben (v. ö. SURM. Acta croat. 
243. 1.: 1465-ből: Antol Ivcakov vnuk, Antol Levkusevié, Antol 
Hrastocak), a melyet azonban az Ant-ból -ole képzővel származott 
alaknak is felfoghatunk (v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 70: lat. -ulus, 
ol. -uglio, arbei -ole tárgyalását, Bartole). 

Ányos: 1055 : ad ecclesiam sancte Marié sanctique Aniani 
episcopi et confessoris... in loco Tichon; 1095: Monasterio sancti 
Aniani, u. o. sancti Aniani abbas; — lat. Anianus. JERNEJ szerint 
Ányos és Ángyán egy szó (Tört. IL 120.), hosszú m/-ból a magyar
ban válhatik -ngy-, v. ö. dinnye és dingye (MTsz.), s így egy Ania-
nos: Annyanus-hő\ lehet Ángyán<•. A lat. i (e)-f- magánhangzó: vulg. 
kiejtésbeli j -j- magánhangzó lágyítja az előtte levő mássalhangzót 
(v. ö. Dorottya, Sebestyén, Mátyás, ostya, sekrestye stb.). 

Apalín: Marg. Leg. 21 : zenth apalyn azzony, u. o. 30: zenth 
apalyn gőróg czazar leánya (v. ö. Apalína, naptári adatokat, KNAUZ, 
Kortan 142.); — lat. Apollónia. A lat. -ona végzet in-, ina-\á az 
Adria-menti horvátban lett (v. ö. Albona, ma Labin); a szó ma
gyarázatánál tehát nem kell az Apollinaris hatására (vei. ol. Apó
nál) gondolni. 

Azok a szavak, a melyek a lat. bibliában b szókezdettel, vagy 
pedig bármilyen más hangtani helyzetben b hanggal bírnak, a gö
rög szövegben p-t tüntetnek fel. A gör. kel. szláv bibliákban az 
ilyen gör. p = v-vel van; a mi szavaink itt is nem a gör. kel., ha
nem a róm. kath. szlávval egyeznek, a mennyiben b-vel vannak 
(v. ö. pl. Bethania, gör. Brj&avía, gör. kel. szláv Vitanija [BHTA-
tiirk]; róm. kath. szláv Bethania, magy. Bethania stb.). 

Balázs: zent Balaas, Balas (Érdy-k. 212, KNAUZ, Kortan 148, 
Oki. szót., a hol Balázs mint keresztnév csak a XV. század utáni 
időből van közölve; v. ö. még magister Blasius, FEJÉRPATAKY, III. 
Béla kir. oki. 16.1., jegyzet; magyar eredetű nevek SURMIN, Acta 
croat. 292: Balas, u. o. 327 : pop Balaé, u. o. 328: pop Balas, 
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u:o. 332: Balasvi, XV. századi adatok); —lat . Blasius, ói.Biagio, 
vei. ol. Biasio, romagnai ol. Bies (Sitzungsber. LXVII. 653.), gen. 
ol. Biaxu (x = é). A régibb vei. olasz kéziratokban a lat. cl-, pl-
(v. ö. GRÖBEB, Grundriss I. 556.), bl- csoportban még megvan az 
l; egy 1309. évi vei. okiratban Biasio (v. ö. 1309 die V in maco. 
Cho mesario mio frar Biasio), egy másik vei. okiratban 1310-ből 
Biasio («Io Biasio», v. ö. BEBTANZA e LAZZARINI: II dialetto vene-
ziano 27, 31. 1.) olvasható. A friauli nyelvben is 1413—1414-ben 
Blas a szó alakja (v. ö. Arch. f. slav. Phil. XIV. 234: misar di Blas, 
di Sent Blas). Azt lehetne már most gondolni, hogy a mi szavunk 
is ilyen régi vei. ol. hangtani állapotot őrzött meg. A közvetlen 
vei. ol. eredet ellen azonban az szól, hogy nálunk a név a XI., XII. 
századból ki nem mutatható ; a másik ok, a miért a szót nem tart
hatjuk közvetlen észak-olasznak, illetve velenczeinek, az, hogy a 
körülöttünk fekvő szláv nyelvekben a szó régtől fogva a magyar
hoz hasonló hangalakkal van meg; a szláv alakok ezek: lengy. 
Biaiej, cseh Blaéej (Blaz, EBBEN, Kegesta), szlov. BlaS, Blás, gen. 
Bláía (XV. száz. adat, Arch. f. sl. Phil. XIV. 234, STREKELJ, Be-
neski rokopis XVIII, XIX. 1., itt a szó nem olaszból, hanem a bajor 
Bldsi-, Blasl-boi van származtatva, görz. szlov. Blá% STEEKELJ, 
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Görz. Diai. 390; 1575-ben TRUBERnél S. Blash == Blaz, lajbachí 
Letopis 1891 : 140. 1., jANEáic), horv. Bla£ (kaj-területen és az 
adriai éa-nyelvben, számtalan adat SURMIN Acta croatica-jában), 
szerb Blaz (VUK8). A szlávság görög keleti része Vlasija-t mond 
(v. ö. or. Vlasija, SREZNEVSKIJ, Drev. sl. pam. naptár; bolg. Vlasija, 
Vlas%: Vlasov den; Boszniában a középkorban Vlasin dan, ebből 
való a róm. kath. szláv raguzai Vlaho, v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 
85, 2. rész 27, Christ. Elem. 35. 1., Bad LXV. 168.). Az átvétel né
zetem szerint a mi nyelvünkbe a szlovénből történt, a mint azt az 
idemellékelt térkép szépen feltünteti. 

Bálint: Zent Balynth, Bálint (Erdy-k. 223, KNAUZ, Kortan 
281.); mint személynév az Oki. szót.-ban XVI. századi adatokban: 
Walent, Walint; — lat. Valentinus, szlov. Balent, Balant (JANE
ZIC), horv. Valent (SURM., Acta croat. 48, 114, 461.). A lat. v a ma
gyarban is válhatott b-vé (v. ö. Bolffgank: Wolfgang, Batthy. 
misek, október 31.), nem lehetetlen azonban, hogy a vulg. lat. ki
ejtésben a v bilabiális hang volt (v. ö. JIRECEK, Die Bom. I. 84. és 
nálunk bolt: ol. volta, régibb ol. bolta, szlov. bolta, Verona = cseh 
Berun, ném. Bern, Venecia = cs. Benátky, Vitus = m. Bitó, horv. 
dalm. Bitté stb.), s innen magyarázható a b. A lat. e helyén levő i 
olaszos hangtani sajátság. 

Barnabás: 1116—31: Fila oklevele: Testes: Barnabás, 
1152: Barnabás regis nótárius, 1157—58: per notarium Bar
nában (fontos itt a görög accusativus, később nálunk is lati
nosan, egy 1156-i oklevél 1412. másolatában: per Barnabam, 
a Vulgatában is Barnabam); a név gyakori személynév (Oki. 
szót., ép így Csehországban is, ÉRBEN, Begesta, míg Dalmá-
cziában csak a XIV. században, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 24.). A szó 
magyar alakjai Barrabás (az egész Münch.-k.-ben ez az alak), 
Borbás (Jord.-k.: Máté XXVII. 17, 20, 21, 26, Márk XV. 11, 15, 
Ján. XVIII. 40.), Borbaas (Érdy-k. 333.), Bo/robás (Winkl.-k., v. ö. 
még KNAUZ, Kortan 145, Oki. szót.); — lat. Barnabás, ol. Barnába, 
tel . ol. Bernaba (v. ö. BERTANZA e LAZZARINI : II dialetto venez. 
29 .1 . : 1309. évi adat: sen Bernaba, u. o. 31. 1.: 1310. évben: sen 
Bernaba). Megjegyzem, hogy a Vulgatában Barnabás az apostol, 
Barabbas pedig az egyik lator neve, e két név nálunk összekevere
dett (v. ö. Jord.-k.). A szláv nyelvek a magyarhoz hasonló hang
alakú szót mutatnak: a) Lat. Barnabás apostol, gor. Bapva(3ás, gör. 
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Kel. szláv VarhJtava (WA^WUAKA, WAQHAHA) = rom. kath. szláv: a) 
bázai szlov. Barnabás, staj. szlov. Barnabás, cseh Barnabás, t. 
Barnabás, lengy. Bárnábász, hazai paul. kath. bolg.: Barnábas ; 
b) osztr. szlov., szerb-horv. Barnába (VUK, TRUBEB, DALMATIN, 
angol bibi. osztr. szlov.); p) Lat. Barabbas lator, ol. Barabba, gór. 
Bapappá?, gör. kel. szláv tíap<iitiM == Varavva = róm. kath. szláv: 
hazai szlov. Barabbas, osztr. szlov. Barabás (Jézus moje pozs. 
197. 1., DALMATiNnál Barabás), t. Barabás, cs. Barabbas, lengy. 
Barabbasz. A lat. s helyén álló s hang tehát a körülöttünk fekvő 
róm. kath. szláv népeknél megvan. 

Benedek: 1055: Signum Benedicti archiep. (ugyanez a pap 
a V. s. Ger. 19, 20. §-ában Beneta); Leg. s. Steph. mai. 7. §., 
Hartv. v. s. Steph. 7. §.: Benedictus (Lengyelországból jött szerze
tes) ; 11.34: Benedictus custos, 1170: Benedieto ; Marg. Leg.: 51, 
66, 67, 203, 204, 219, 220: soror Benedicta (a latin alak még: 
1116—31, 1157—58: sancti Benedicti); magyar alakú kereszt
nevek : 1 !35 : Beneduc (vinitor), 1171 : Benedic (comes bezprimi-
énsis), u. o. Ego Benedic; Marg. Leg.: 139, 152 : Btmedevk (ács és 
szabó emberek), u. o. 157: Benedek (egy fiú neve; más magyar 
oklevélbeli adatokat láss Oki. szót.); naptárakban a szentnek Be
nedek, Benede (KNAUZ, Kortan, 146, 147.), Benedeg (Példák k. 5.) 
iieve kerül elö. A névnek nyelvünkben számtalan kicsinyítése van 
(v. ö. Oki. szót. Bece, Beké, Bene, Bence, Benke, Benko; saját gyűjté
semben magyar alakok: Bedének, Béna, Benata, Bende, Beneta, 
Benuxa, Benus, lásd a szláv eredetű nevek közt); — lat. Benedictus, 
ol. Benedetto (olasz kicsinyítések: Benno, Bene, Betto, Bettino, Bene-
dettino, Bettuzzo, Bettazzo), vei. ol. Benetto, friauli Benedett (innen 
olaszföldi szlovén Benedet, Arch. f. slav. Phil. XIV. 234, STREKELJ, 
Beneski rokop. IV.). A szláv nyelvekben a szónak következő alakjai 
Vannak: szlov. Benedik (Bedenik, Benko, Benedek, JANEZIC, Zobr. 
szlov. 77.), horv. Benedik (FILIP. szót., horv. akad. szót., SUBM. 
Acta croat. 135, 269, 350, 351, u. o. 243: Bendek, dalmát és dalm. 
horv. alakok: Benedocco, Benko, Benda, Bene, Bince, Béna, JIRE-
CEK, Die Rom. I. 71, 72, 73, 2. rész 25. 1.), cseh Benedikt (Ben, 
Béna, Benata, Benda, Beneda, Benedicht, Bének, Bénik, Benka, 
Benes, GEBAÜER, Staroc. slov., Bina, Byn, EBBEN, Regesta), kath. 
hazai bolg. Benedikt (KBISTOFCSAK, Kas nauk 3.1., ny. bolg. Véné, Venko 
Sborn. XV. 194.). A magy. Benedek azért nem olasz eredetű, mert az 
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olaszban a lat. -ct:tt-vé lett, olaszos alakban Benedet-nek kellene lenni 
a szónak, ilyen azonban nincs, míg az olaszszal érintkező szlovénben 
van (Benedet, Ar.f. sl. Ph. XIV.234.). V.ö. a szláv eredetű nevek közt is. 

Bereczk: 1086: Briccius (egy mansio neve Dunántúl, v. ö. 
CSÁNKI, Magyarorsz. t. földr. II. 736 : 1331 : villa Beruzk Vasvár
megyében), 1171: Burucci (olv. Böröczk, esetleg: Börökczi; a 
Pannonh. Szt. Ben. r. t. I. 803. lapja szerint Brictius volt a váczi 
püspök neve 1222 táján, későbbi adatokat láss Oki. szót., naptá
rakban Bereck, Beretzk, Beretzzk (KNAUZ, Kortan 150.), Berecz 
(Érdy-k. II. 457.); — lat. Brictius. A név sem Dalmácziában, sem 
Velenczében nem fordul elő. A magyar Bereczk szláv közvetítéssel 
került nyelvünkbe. A kaj-horvátban a szó Brcko (FILIP. szót., va-
razsdi kalendáriumokban írva Berczko is = Brcko, horv. akad. 
szót.), osztr. szlov. Britius, v. ö. TRUBER 1575-ben, Letopis, Lai-
bach 1891 : 140. 1.); a magyar a Brcko alakból való. Ezt a nézetet 
részletesen Bertalan ós Gergely szavaknál fogom megokolni. 

Bertalan: Mint keresztnév, már a legrégibb időkben is el 
volt terjedve (v. ö. Oki. szót.; igen elterjedt név Csehországban 
ÉRBEN, Kegesta és Dalmácziában, JIRECEK, Die Bom. I. 2, 24.), 
Szent László király Szent Bertalan napját az ünnepek közé so
rolta; magyar alakjai: Bertalam (Erdy-k. II. rész kiadás 255.1., 
Batthy. misek., Winkl.-k., Jord.-k., Marg. L. 126, 223.), Birtalam 
(Münch.-k.: Máté X. 3, Márk III. 18, Luk. VI. 14.), Bartallus, 
Bertalan (KNAUZ, Kortan 145, Apóst. mélt. 36, 54.), Bortolon, 
Barthalom, Bertalem, Bertalom (Oki. szót.); —lat . Bartholomaeus, 
ol. Bartolomeo, Bartolommeo, vei. ol. Bortolamio (v. ö. BERTANZA e 
LAZZARINI : 11 dialetto veneziano: 1300. évi adat: Bartholameo 
pleuane 15. 1., 1307 : Bertholomio 23. 1., 1307: Bartholomeo 25. 1., 
1308, 1310: Bortolamio 26, 31. 1.), bolognai ol. Bertelmí (Ferrari 
szót. X. 1.), romagnai ol. Bértul (Sitzungsb. LVI. 655.), genovai 
ol. Bertume, Bertumelin. — Nézetem szerint a magyar Bertalan, 
Birtalan szláv, még pedig római katholikus szláv közvetítéssel ke
rült nyelvünkbe. A görög keleti szlávságnál Vartoloméj a szó (gör. 
Bapd-oXopaioQ : óbolg., bolg., kisor., szerb, bolgárban V'hrtolom is, 
Sbornik XVI—XVII. 2, 35.), míg a róm. kath. szlávságnál 6-vel 
van a szó (t. Bartolomej, cs. Bartolomej, lengy. Bartlomej, horv. 
Bartolomej). A szerb-horv.-szlov. nyelvben a lat. mássalh. + voca-
lis -j- r szókezdet mássalhangzó + r-ré is lesz, így lett a trinitas' 
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ból trntat (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 51 : Sveti Trntat), Brictius-
ból Brcko, Gregorius-bó\ Grgur, Bernardw-böl Brnát, Brnjád, 
Chrisogonus-ből Krsogon, breviárium -ból brviar, Varava-bó\ Vrva 
(Nikolj. ev.), ferula-bö\ hrla stb. Ugyanígy lett a lat. Bartholo-
maeus-ból is a szlovén-horvátban *Brtolom (a mai szlovén Brtalan 
és Birtalan, KÜZMIGS, Nouvi zak. magyar eredetű; v. ö. szerb 
Nikolj. ev.: Vrhtolomej = Bertalan ; Brtol: Bertalan, horv. akad. 
szót.), a mely alakból aztán *Birtolom, Bertolom, illetve Bért alám, 
Birtalam lett (a végre v. ö. káptalan : eapitulum) a magyarban. Az 
osztr. szlovénben a Bertalan-nak Jernej a neve (v. ö. TRUBER ka-
lend. 1582: aug. 24: Bartola Jerneia jogra, u. o. Sueti Jernei, Kres 
I. 174, II. 643, 644, lajb. Letopis 1891 : 137.), a mi az eredet sze
rint Irenaeus-nek felel meg (MIKL. Vergl. gr. I2. 334; v. ö. Erénye, 
Herene a német nevek közt). 

Betlehem: Münch.k. : Bethlechem (Máté II. 1, 5, 6, Ján. VII. 
42.), Betlechem (Máté II. 8, Luk. II. 4, 15.), Betlehem (Máté II. 16.), 
Bethlehem (Jord.-k., KÁROLVI). A Königsb. töredék szalagjain csak 
bethle van, a többi rész le van vágva; — lat. Bethlehem. A róm. 
kath. szláv fordítások két részre szakadnak: Bethlehem, Betlehem 
van a szlovénben, VuK-féle latinbetűs horvát-szerbben, hazai paul. 
bolgárban, lengyelben, ellenben Betlem a csehben (kralici bibi., 
régen azonban itt is Bethlehem, ÉRBEN, Eegesta), tótban, dalmát 
horvátban (Rad CXXXVI. 183.), olaszföldi szlovénben (lajbachi 
Letopis 1891 : 100.) és TRUBER-DALMATIN horv. glag. fordításában 
(itt Betleem). A h nélküli alakok az olasz Betleem-böl valók, míg a 
h-sok a Vulgatabeli latinból. — A görögben a szó BY]9-XSS|A S ennek 
megfelelően az összes gör. kel. szláv fordítások Vitleem-et, Vitle-
jem-et, Vitliom-ot, Vithleem-et, Vithliem-et írnak. 

Bitó: Nézetem szerint az Oki. szót. helytelenül magyarázza 
a XIII. század óta kimutatható Bitó kereszt-, illetve személyneve
ket; a szó a lat. Vitus szóból eredt a szláv Bitté, Bittoje közvetíté
sevei (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 72, 2. rész 64.), v. ö. Vid, továbbá 
a Bálint-n&l mondottakat. 

Boldizsár: Az ótestamentomi Baltassar a Bécsi kód.-ben 
kivétel nélkül Baltazár; a Boldizsár keresztnév nálunk nem ré
gibb a XVI. századnál (v. ö. Oki. szót.); •— lat. Baltassar, ném. 
Balthasar (beczézö alakja Balzer, népetym.: Walthauser, LEXER, 
KarnWb.). A m. szóban levő-íi kétségtelen olasz hang, v. ö. ol. Bal-
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dássare, Baldessare, bolognai ol. Baldassar (FERRARI szót.), vei. ol. 
Baldissera (BOERIO) és magy. kordina-béli d-t. A szláv nyelvekben: 
a szlovénben Boltiíar (JANEZIG szót., 1519-iadat: Bolteshar, olv; 
Bolteéar, lajbachi Letopis 1891 : 138, 1607-ben: Boltifar, talán 
tfz-szel kell olvasni, u. o. Letopis 1891 : 100. L), a horvátban Bal-
dasar, Baltaéer (horv. akad. szót.). A név Dalmácziában, Cseh
országban nem volt elterjedve a XI., XII. században. 

Borbála, mellékalakja Borbara, Barbara (Oki. szót., KNAUZ, 
Kortan 144, Apóst. mélt. 30, Érdy-k. II. 1 ; beczéző alakjai Boris, 
Borcza, Borcsa stb.); —lat. Barbara, ol. Barbara, gen. ol. Barbua. 
A róm. kath. szláv nyelvekben Barbara (v. ö. SURM. Acta croat. 
257, GEBAÜER, Staroc. slov.: Barbara, Barbora, lengy. Basia Arch. 
f. slav. Phil. V. 113.), míg a gör. keleti szlávságnál, valamint Dal-
máczia legdélibb részén Varvara (Zborn. 27, JIRECBK, Die Rom. 
I. 58.). A szóban levő o-ra v. ö. Ágota. 

Borbás, v. ó. Barnabás. 
? Bunal: 1086: Hic sunt liberi: Bunal; — e név Bonal-nak 

olvasva esetleg lehet a lat. Bonus személynévnek (v. ö. JIREOEK, 
Die Rom. I. 2, 27, 28.) -ulus, -olus, esetleg -ellus képzővel ellátott 
kicsinyített alakja. 

Candida :*) Marg. Leg. 38, 125, 223. 1.: soror Candida ; — 
lat. Candida (TETZNER, Namenbuch 101.). 

Caritas: Hartv. v. s. Steph. 22. §: Quedam indusa iuxta 
ecclesiam sancti Saluatoris in Bukan sumlui, nomine Karitas; — 
lat. Caritas (TETZNER, Namenbuch 101.). 

Catapanus: 1086: In Cupan hij sunt equites: Catapan; 
1193 : Per manus magistri Katapani Albensis prepositi; más XII. 
század végei oklevélben : «per manus magistri Catapani agriensis 
écclesie electi»; — lat. catapanus. A XI., XII. századi latin króni
kákban catapanus byzanczi birodalmi méltóságnév, körülbelül 
helytartót jelent (v. ö. Du CANGE: catapanus, catepanus, catipanus: 
prseses, prsefectus provinciáé vei civitatis. Ita porro appellabuntur, 
qui in Italiam ab Impp. Byzantinis mittebantur, provincias ac ur-
bes recturi); a szó a lat. capitaneus görögösített alakja. ^Catapanus 
imperialis)) az apuliai helytartó Joh. diac. velenczei évkönyvében, 
PERTZ M. G. SS. VII. 35; u. o. 536. 1.: «princeps illius (insulae 

*) Több latin c-vel kezdődő szót 1. a k betűnél. 
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Cypri), quem Katapant, hoc est secundum dominum, vocant»; 
u. o. 62. 1.: «Tunc etiam imperátor Basilius saneti imperii eon-
stantinopolitani praecepit cuidam satrapse suo, illi, qui cognomina-
tur cataponti)) stb. 

Cecília: Marg. L. : 215, 228: soror cecilia | zenth Cecília 
Romay fenator leánya Apóst. mélt. 30; zent Cecilia (Erdy-k. II. 
rész, kiadás 493.), naptárakban Cecilia, Cicelli és Cecelle (KNAUZ, 
Kortan 151.); — lat. Caecilia (TETZNER, Namenbuch 101.), ol. Ce
cília, vei. és gen. ol. Sesilia, ném. Cácilie, cs. Cecilí. Dalmácziában 
a név igen ritka s a XIV. század előttről ki nem mutatható (JIE. Die 
Bom. I. 2, 29, Velenczében 1305-ben először, BERTANZA e LAZZA-
RINI, II diai. venez. 18: cecilia), Grado-ban Szent Ágota templo
mában az egyik oltár az ő tiszteletét hirdette (PERTZ, M. G. SS. 
XIV.). A név magyaros alakja Cecellye (v. ö. Münch.-k., Batth. mis. 
nov. 22: Cecette és Oki. szói), a melyben a hosszú l északolasz 
sajátság (v. ö. északolasz XV. száz.: llo — lat. li + o : vespertillo: 
vespertilio stb.). 

Csépános, v. ö. István. 
Dámján : 1086 : Hic sünt l iber i . . . Cosmus (sic!), Damianus, 

u. o. Damianus (mansio neve); naptárakban: Demien, Damyan 
(KNAUZ, Kortan 159. 1., Érdy-k. II. 328; Szent-Kozma-Dámján 
község Baranya vm.-ben, CSÁNKI II. 526.); az Oki. szót. Domány 
alakokat is közöl a XIII. századtól fogva; — lat. Damianus, ol. Da-
miano, szlov. Damianus (1575-ben, Letopis 1891 : 140. Laibach), 
cseh Damián, Dámján, Doman, horv. Domjan (SURM. Acta croat. 
87, 116, 175, 182, 250, 321, u. o. Damjan 265. 1.), szerb Damijan 
(Zbom. 24. 1.), dalm. horv. Domjan (JIREC. Die Rom. I. 2, 32.), 
bolg. Dhmhán. Velenczében a XI., XII. században nem volt Szent 
Kozma és Dámján tiszteletére emelt templom, Dalmácziában majd 
mindenütt; a szentek tisztelete elterjedt a gör. kel. egyházban is. 
A név el volt terjedve a cseheknél is (ÉRBEN, Regesta). 

Dániel: 1111: Dániel et Posco canonici (v. ö. még Oki. 
szót.); — lat. Danid, ol. Daniello. Szerb oklevelekben Danii 
(Zbornik 25. 1.). Elterjedésére v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 2, 3^, 
ÉRBEN, Regesta. 

Dávid: 1086 : Dauid ; 1095 : Danid uenerabilis dux ; 1137, 
1138: ab abbate Dauid (pannonhalmi apát); zent dauid (Marg. 
Leg. 74, Apóst. mélt. 7, 10, 35. 1.); a XVI. században Dauit alak-
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ban (Oki. szót.); — lat. Dávid, ol. Dávidé, gen. ol. Davidde. Elter
jedésére v. ö. JIKECJEK, Die Eom. I. 2, 32, EBBEN, Regesta. Velenczé-
ben ismeretlen mint keresztnév. 

Demeter: Zent Devmeter martyr. Zent Demeter (Marg. Leg. 
126, 223, Érdy-k. II. 403; naptárainkban Demeter, KNAUZ, Kortan 
162. 1.); lehetséges, hogy az Oki. szót. Demeh neve (lásd Demeter 
alatt) Dé'me-nek olvasandó, s akkor ide való az 1198. eredeti oki. 
dume (szolga: olv. Döme) neve is ; — lat. Dimitrius (és Deme-
trius), cseh Dimitr, Demitr, Dmitr (ÉRBEN, Regesta, GEBAUEB, 
Staroo. slov.), szerb-horv. Dimitr, Dhmitr, beczéző alakja Dima 
(JIBECEK, Die Rom. I. 71, 2. rész 32, Rad LXXXII. 83, Zborn. 41.1. 
stb., Arkiv VIII. 273, SuEMranál Domitr 215. 1.), ny. bolg. Dmítr, 
Gmitr, Mitr (Sbornik XV. 194, 197.), or. Dmitrij. A név el volt 
terjedve mind a gör. keletieknél (v. ö. Száva-Szent Demeterről, 
JIBECEK, Christ. Elem. és Die Rom. I. 54.), mind pedig a róm. 
katholikusoknál (v. ö. EBBEN, Regesta, Velenczében már 803-ban 
van egy Dimitrius polgár, PEBTZ, M. G. SS. VII. 13, Rivoaltoban 
eccl. s. Dimitrii, u. o. XIV. index). 

Dénes: 1162 : Dionifio comite; 1171: Dionifio (abl.); 1177 : 
Dionifius comes baaciensis; 1181: Dionis Budrigiensis eubagio; 
1186: Dionifij baaciensis comitis || dienus (Oki. szót.), Dienof 
(Winkler-k. naptári rész, naptárainkban Dyenes, Dienes KNAUZ, 
Kortan 163, 164; zenth dyenes doctor, Apóst. mélt. 1, 41.); —lat . 
Dionysius, gör. Aiovóaios, ol. Dionigi, Dijonisijo; szlov. Dionii, 
Donié (JANEZIC), horv. Dionis, Dijonié, Dijonií (horv. akad. szót.), 
Divis (FILIPOVIC szót.), cs. Divis, Dionyzi (GEBAUEB, Staroc. slov.). 
A gör. kel. egyházban Dionisij a név (Zbornik 5. 1.). A magyar 
szóban levő ie a lat. io helyén német sajátság (v. ö. ném. Dietrich 
stb., lásd részletesen Lénárd alatt). A magy. Dienes-ből Gyenes 
alak keletkezett, erre v. ö. diák : gyák, dió : gyó. Se Velenczében, 
se Dalmácziában a XI., XII. században Dionysius nevű emberek 
nem fordulnak elő, ellenben igen sok Dionysius van a cseheknél 
ez időben (ÉRBEN, Regesta). 

Dezső. A Mon. Strig. I. 49. l.-ja szerint «Desiderius, vulgo 
Dersy» volt 1067—75-ben az esztergomi érsek; nézetem szerint 
Dersy szláv név, s semmi köze a Dezsó-höz (v. ö. Ders a szláv ne
vek közt); a Dezső alakjára v. ö. lat. Desiderius, ol. Desiderio, gen. 
ol. Dexidéiu (x = &). 
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Domonkos: 1001 : Dominico archiepiscopo; 1193: Dominico 
zagrabiensi episcopo; 1193: Dominico curiali comite et eodem 
Budrigiensi; zent Damonkos, Damonkus (Érdy-k. 448.), zent Da-
rnancos (atyánk oltára elevt, Marg. Leg. 111, napya 134. 1., zerzety 
Példák k. 43.), Damuncus (Birk-kód. Könyvszemle 1889 : M. 1.), 
Domokos, Damokos (Münch.-k. máj. 24, jul. 5, aug. 5, egyéb ada
tokat és alakváltozatokat láss KNAUZ, Kortan és Oki. szót.); — lat. 
Dominicus, ol. Domenico (beczézve; Menico, Menghino, Ghino, 
Beco), gen. ol. Menegu, staj. szlov. Dominkus (Letopis 1887 : 75, 
mint vezetéknév, hazai szlov. Dominik, Zobr. szlov. 55. 1.), cs. 
Dominik, ca-horv. Dimankué (SUEM. Acta croat. 307, máskor Do-
minig, Domenig, Dominik u. o. 39, 45, 81, 146, 251.). JIEECEK a 
lat. Dominicus-röi ezt írja: «Dominicus, ebenso wie in Vénedig, 
Istrien, den romanischen Alpenlándern einer der gewöhnlichsten 
Namen in Dalmatien im IX—XV. Jahrhundert (Die Rom. I. 2, 
33.)». A név hazánkban a «Conversio» szerint meg volt közvetlen 
a honfoglalás előtt is (lásd e mű 11. §.-át), megvolt Csehországban 
is (EEBEN, Eegesta). A XIII. századi Szent Domokos szerzetének 
elterjedésével a név mint keresztnév még jobban hódított. 

Donát: Előfordulására, csupán XIII. századi adataim vannak 
(v. ö. Oki. szót. és Marg. Leg. 23, 206: soror fabyna donat vrnak 
leyanya, Sabina . . . heuyzy donat vrnak leánya); — lat. Donatus, 
ol. Donato, vei. ol. Donao, horv. Dunát. A név Velenczében, Dal-
mácziában már a legrégibb időkben el volt terjedve (v. ö. JIEECEK, 
Die Rom. I. 2, 35, Muranoban Szent Donat, Karinthiában 1154-
ben: St. Veit apud ecclesiam s. Donáti, JAKSCH, Urk.-buch). 

Dorottya: Zent Dorottyák azzonth, zent Dorotya (Apóst, 
mélt. 22, 30. L), Dorottia (Erdy-k. I. 318, naptárakban Dorotya is, 
KNAUZ, Kortan 178.), beczéző alakja Dorkó (Oki. szót.); — lat. 
Dorothea, horv. Doroteja, Dorotija, Dorica, Dorka, Dóra (FILIPOVIC 
szót. és SUEM. Acta croat. 108, 109, 166.), cs.-t. Dóra, Dorota, 
Doruse. Szent Dorothea ereklyecsontjai Gradoban feküdtek (v. ö. 
M. G. SS. VII.). 

Drízs: Marg. Leg.: 223.1 . : betamy drifnak leánya; — a 
Drizs névről az a nézetem, hogy az Andreas olaszos beczéző alak
jával függ össze, v. ö. ol. Andrea, Drea, gen. ol. Dria, Drin, Driu-
Un, Lehet azonban Drusus (antioch. vértanú)-ból is való. V. ö. 
András. 
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Efezsom : János ephefomba,n (Apóst. mélt. 54.); — v. ö. cs. 
Efef (GEBAUER, Slov. staroc.). Az alakulásra lásd Egyiptom. 

Egyed: 1185: Egud (jobbágy neve); 1171 : filium Egidium; 
XII. század vége dat. oki.: Egidio (curiali comite regine); 1198: 
Egidius (szolga neve, v. ö. még Oki. szót.); zent Eged (Ehr.-k. 77, 
78, Egyed Érdy-k. II. 294, naptárakban, KNAUZ, Kortan 179.); 
több község nevében: Zent-Eged (CSÁNKI II. 407, 525.); — lat. 
Egidius, horv. glag. Éjid, isztr. ven. lad. Ze'ilo (IVE 43.), cs. Egidius, 
Idík, Jilji, Gilges, Gilia, Gilje (igen elterjedt név, ÉRBEN Eegesta), 
ném. llgen. Szent Egyed tiszteletét az 1091-ben alapított, délfran-
czia eredetű somogyi konvent terjesztette el nálunk. Velenczében, 
Dalmácziában a név a XI., XII. században ismeretlen. 

Egyiptom: Egiptom (Jord.-k.), Egiptum (Apóst. mélt. 54.), 
Egyptom (Példák k. 79.) stb.; —la t . Aegyptus, gör. M^omoi;, ol. 
Egitto. A szláv nyelvekben a szó #-vel (gör. kel. szláv: óbolg. 
Giym"h, IBiynÉTk, lengy. Egipt), vagy j-ve\ (cs. Egypt, olv. 
EjiptJ, vagy gy-ve\ hangzik (dalm. horv. Hedipt, Edipet, Ead 
CXXXVI. 183.). A magyar szó a lat. accusativus Aegyptam (vulg. 
lat. Ejiptom) alakból való, v. ö. Nyr. XII. 130. és még az ilyen 
accusativusi alakokat: «Epiftola harmad vafarnap Efefomban 
(Döbr.-k. 153. 1. = Epistola Pauli ap. in Ephesum), u. o. 157. 1.: 
zent pal philipenfefbe = ad Philippenses; Apóst. mélt. 31 : zenth 
pal apastal ad philipenfes, u. o. 188, 189: Epiftola Pal galataf 
nevő görög varofba . . . Galatafba == ad Galatas, a város neve 
Galatia stb. 

Elek: Mint személynév XIII. századi (Oki. szói, egy Alexius, 
ki később Gempo, Chump néven fordul elő, már III. Béla alatt, 
PEJÉRPATAKY, III. Béla kir. oki. 16. 1.); zent Elek (Apóst. mélt. 30, 
64, Érdy-k. II. 101, Münch.-k. jul. 17.); —lat . Alexius, ol. Alessio, 
gen. ol. Lesciu (OLIVIERI szót.). 

Elias, v. ö. Illés. 
Erneus, v. ö. Emel és lat. Hereneus, gör. Etprjvaíoc 
Erzsébet: Marg. Leg. 54, 56, 64, 65, 66, 165, 177, 201, 202, 

204, 205, 224, 229: soror evrfebet, u. o. zent evrfebet 35, 56, 112, 
187. 1. és zent erfebet ázzon falva 192, 193. 1.; u. o. 151. 1.: evlse 
es vala nemet | emlékeinkben Elfebet váltakozik az Erfebet alak
kal (v. ö. naptárak, KNAUZ, Kortan, Jord.-k., Erdy-k. II. 461, 476. 
ós Oki. szót.); — lat. Elisabetha, Elisabeth, ol. Elisabetta, vei. ol. 
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Isabeta (v. ö. BERTANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 29, 37. 1.: 1309-
ben: Ysabeia mia muier, 1311-ben: dona Ysabeta), gen. ol. Lisa, 
Lisetta. Lisin, Betta. Lisabetta (OLIVIERI szót.), isztr. ven. lad. 
léahiéta (IVE 48. 1.), staj. ném. Elspeta (ZAHN, Urk.-b.); cseh Elí-
béta, AUbeta (Ela, Elska, Etika, GEBAUER, Slov. staroc.), t. AUbeta, 
lengy. EUbieta (Arch. f. sl. Phil. V. 113.). osztr. szlov. Lizbeta, Eli-
zabeta, Elspeta, Ospeta (Kres I. 174, Letopis 1887 :218, oklevelek
ben Karinthiában: Ellisa, Elsbeta, Ellis JAKSCH, Urk.-b.), kaj- és 
ca-horv. Eliz'abeta, Elía (SURMIN, Ácta croat. 227. 1.), JaUabet, 
Alíabet, JaUa, Jalsabeta (Letopis 1887: 210, Lajbach; 1823-i va-
razsdi kalend.); hazai szlov. Oáébet (Staris. 34.) magyar eredetű 
lesz. — Ez összeállításból az derül ki, hogy z-s, s-es alakok van
nak a lengyelben, cseh-tótban, szlovénben, kaj- és ca-horvátban, 
azaz a róm. kath. szlávoknál. A gör. kel. szlávságnál Eliszavet, 
Jeliszavet a név (óbolg., bolg., szerb, or.: B/\HcaueTk; Eliszáva, 
Eliszavéta, Liszavéta, Féta. bolgár Sbornik XV. 195, 196, 199.). 
A nev elterjedésére megjegyzem, hogy a XI., XII. században sok 
Erzsébet van a cseheknél, németeknél; Dalmácziában (v. ö. JIRE 
CBK, Die Eom. I. 2, 35.) és Velenczében azonban egy sincs. 

Etheius: 1111-izobori al. lev.: Etheius socius eius; u. o. 
Etheio ; — eredetét nem tudom (v. ö. HPK. 462. 1. jegyzet). 

Eiifrozsina ; Marg. Leg. 213 : soror frosia ; —la t . Euphro-
syue, gör. Eü<ppoaóv/]. A név megvan a cseh emlékekben is (v. ö. 
ÉRBEN, Eegesta), míg Dalmácziában vagy Velenczében nincs meg. 
A rövidülésre v. ö. Femia = Euphemia (JIRECEK Die Eom. I. 2,36.). 

Emebius, v. ö. özstéb, 
Eusidinus: 1134: Euzidinus comes de íaunic; 1157—58: 

post obitum Euj'idini fratris mei; — nem lehetetlen, hogy Euge-
uius névből képzett szó, mely esetben ide való volna az 1171-i 
Euzen is (v. ö. ERDÉLYI, A bakonybéli apátság Árpád-kori oki. 38.). 

Eustachiu*: 1152: Evjtachius íilius Pecli; — lat. Eustachius 
Éva: Apóst. mélt. 38 : adam f eua stb.; — lat. Eva. A róm 

kath. szlávságnál Éva (v. ö. GEBAUER, Staroc. slov.), míg a' gör.. 
kel.-ben I 6 K 4 , 6KK<\ és IBiira (MIKL. Lex. pal.),nyug. bolg. Évga, 
Évda (Sbornik XV. Í9b.). 

Eziehius : 1078—80 : Ezieiué (úrnak a neve Dunántúl); -r-
lat. Hesychius (naptárainkban Esitius-n&k is írva, KNAUZ,. Kortan). 
. . J M I : 1186 : Efaxi (bichariensis comes);, 1198 : EJav (pala-

Nyelvtudornányi Közlemények. XXXIII. ^ 
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tino comite), u. o.: EJau (curiali comite et eodem canádienfe); — 
lat. Enau. A név el volt terjedve Csehországban is (v. ö. ÉRBEN, Heg. 
GEBAUER, Slov. staroc.: Esau, Ezau), Velenczében nincs meg a szó. 

Fábián: 1095: Fabianus episcopus, ugyanaz: Leg. s. Eme-
rici 8. §: Fabiano cancellario; ugyanaz: 1116—1131: Fabianus,-
ugyanaz: 1134: Fabianus (bácsi érsek, Szt. László alatt) | 1181 : 
Fabian (világi úr; későbbi adatokat láss Oki. szót.; Szent Fabyan 
Erdy-k. I. 291.); — lat. Fabianus. A név el volt terjedve Csehország
ban (v. ö. EBBEN, Regesta: Fabian és PabianJ. Se Dalmácziában 
(JiKECEKen kívül v. ö. SURM. Acta croat. I. index), se Velenczében 
a XI., XII. században nem találtam Fabianus nevű embert, vagy 
pedig Szent Fabianus tiszteletére emelt templomot. A velenczei 
XI. századi híres Flabiani család neve (v. ö. PERTZ, M. G. SS. XIV. 
index) &ftavius szóból ered. 

Fancsal : 1055 : Signum Fancel comitis; 1137 : Fanzal (pa
latínus comes), 1138: Fanjai (palatínus comes); átírt oklevelek
ben: 1086: Fonsol (coquus, ez adat benn van az Oki. szót.-ban is), 
II. Béla bakonybéli itéletlevele : Fonsol (palát, comes); — ZOLNAI 
az Oki. szót.-ban e nevet a tájnyelvi fancsal-\a\ (MTsz. = irigy, 
kaján; kancsal) egyezteti; azt hiszem, megfelelőbb e szóban a lat. 
infans (unmündig, kind) valamely románnyelvi származékát lát
nunk (v. ö. ol. fanciullo : kind, ráto-rom. fantschello: kind, fan-
tschella: magd. KÖRTING, EtymWb., San Fantino, Fantuccio, Fan-
tozzi, Cronica Veneta II. 66.); ugyanide valónak tartom a 

Fancsika nevet is: 1134: suum capelanum (t. i. Szent László) 
Fancicam delegavit. FRAKNÓI (Szt. László levele a montecassinói 
apáthoz 10. 1.) Szent László egyik udvari káplánját Franciea-nak 
nevezi s franczia eredetűnek tartja; az oklevélben azonban, a hol 
a pap neve fennmaradt, Fancica olvasható. V. ö. egyébiránt Fe-
rencz ós Francsika alatt és Mon. strig. I. 82: Fanchuka. 

Felicián: 1111: Felicianus prepositus albensis; 1116— 1131: 
Fila oki.: Feliciano (esztergomi érsek), ugyanaz 1134, 1135, 1137, 
1138-i okleveleinkben; 1181 (nem ered. oki.): Felicianus (vesz
prémi pap): — lat. Felicianus. Szent Felician ereklyecsontjait 
Olaszországból Németországba vitték (PERTZ, M. G. SS. VII. 309.). 
Velenczében, Dalmácziában e szentnek nem volt tisztelete, Felician 
nevű emberek a XI., XII. században itt nincsenek. Velenczében a 
X. és XI. században Szent Félix tiszteletére emelt templom volt 
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(velenezésen: San Felise, Cronaca Ven. II. 143, genovai ol. Féltse, 
dalmát horv. Felic, JIEECEK, Die Rom. I. 2, 35.), s számtalan velen-
czei és dalmát embert hívtak Félix = Felise-nek. Nálunk azonban 
nincs Félix nevű ember a XI.. XII. században. 

Frozsia, v. ö. Eufrozsina. 
Fülöp : V. s. Gerardi 11. § : Philippus (pannonhalmi barát, 

a ki a legenda 12. §.-a szerint tudott magyarul; ugyanő lesz az 
a Philippus, a kit a legenda 21. §.-a «abbas chanadiensis»-nek 
nevez); KÉZAI, De nob. aduenis : «miles Gotfridus... de Mesnensi 
regioné, a quo egreditur generáció Philippi»; 1181: PhiUpus 
(pécsi hospes) | Marg. Leg. 100, 121, 122, 123, 125, 126, 230: 
Eztergomy fylep érsek I zenth phylop, philop, fwlop (Apóst. mélt. 36, 
54. Filipp Erdy-k. I. 414.); v. ö. Oki. szót., a hol Pdip alak is 
van; — lat. Philippus, ol. Filippo, vei. ol. Felippo (elterjedt név a 
XIII., XIV. században, BERTANZA e LAZZARINI, 11 diai. venez. 69, 
ugyanekkor Dalmácziában, JIRECEK. Die Eom. I. 2, 51.), genovai 
ol. Feipu ; szlov. Filip (Zobr. szlov. 79.), horv. Filip, Pilip (1450-
ben, SURM. Acta croat.), cseh Filip stb. — V. ö. a szláv nevek közt 
Fila, Fi lese. 

Gábor: 1152,1157: Gábriel comes, 1157—58: per Gábrielem 
comitem, 1162: Gábrielé comite; Kön. Tör. Szál.: Gabri(el), zent 
gabriel archangal (Apóst. mélt. 61. és v. ö. Oki. szót.); lat. — Gábriel 
vei. ol. Gabriel (mint név előfordul Velenczében, v. ö. ser Gabriel, 
1314. évi okmány, BERTANZA e LAZZARINI: II diai. venez. 54. 1.), 
szlov. Gábriel, horv. Gabriel, cs. Gabriel, Gabrus. A görög-keleti 
szlávoknál a szó Gavril, Gavriil (> gör. Ta^pvqk), tehát u-vel van, 
míg a róm. katholikusoknál 6-vel. A róm.-kath. szlávságban a szó 
beczéző alakja Gabro, Gabre (v. ö. JIRECEK, Die Rom. I. 71, 2. 
rész 37.). 

Gál: 1177: Gallus (comes albensis ultrasiluanus); magyarul 
Gálos és Gál (Oki. szót.); — lat. Gallus, ol. Gullu, szlov. Gal (laj-
bachi Letopis 1891 : 130), cs. Havel (igen elterjedt keresztnév, 
ÉRBEN, Regesta). Az írbarát Gallus neve Dalmácziában is el volt 
terjedve (JIRECEK, Die Rom. I. 2, 37.), Velenczében San Gallo ká
polna volt (v. ö. ERSCH és GRUBER : Grado alatt). 

Galambod: 1181: Golombud (veszprémi előkelő úr); — e 
szó talán a magy. Galamb és az ol. Colomba, gen. ol. Cumba 
személynév együttes hatásának köszöni eredetét; gólqbh nevű em-

24* 
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bejek vannak a cseh-szerb-horvát-bolgárban is (Sborn. XV, 194, 
M I K L . Denkschr. X. 264.). V. ö. Komp. 

Gáspár: Az Oki. szót. a XV. századból közöl Gaspar neveket; 
lat. Gasparus, ol. Gaspare, Gastparo, gen. ol. Gaspau, ném. Kaspar, 
cs. Kasper, Kaspar, vei. vidéki szlov. Gaspar (lajbachi Letop. 1891 : 
100), horv. Gaspar (SURM. Acta croat. 76, FILIPOVIC szót.). 

Gergely: 1135: Capellanum nost rum nomine gregorium, u . o. 
per prsedictum gregoriánt cape l l anum; 1 1 7 4 : Gregorium (liberti-
n u m ) ; KÉZAI, De nob. aduen i s : Betse uere et Gregorij similiter 
de Francia generáció oritur, u. o. Gotfridus a quo egreditur gene
ráció Gregorij ; Marg. Leg. 5 7 : fráter gevrgel, u . o. 218—219. 1.: 
somogy gergely v r ; u . o. 120 : gergely p a p a ; zent gerger (Érdy-K. 
I. 347., Apóst. mel t . 12, 13, 28, 56, nap tá rakban Gergely); az 
Oki. szót.-ban Gregor, Gergör alakok is vannak ; — lat. Gregorius, 
ol. Gregorio(beczézö alakjai: Goro. Gorio, Gregoriello, Gorello), vei. 
ol. Grigoro (BERTANZA e LAZZARINI, De diai. venez. 85. 1.), Grigor, 
Grigol (IVE 17. 1.), gen. ol. Grigheu, ómilánói Grigol (Sitzungsber. 
LIX. 7 , 1 2 . ) ; rovignói ven. lad. Griguório, Grigúr, Garguório, Gar-
gório, pisanói ven. lad. Ghirigone, friauli ráto rom. Grivól (ez utóbbi 
alakokra v. ö. IVE 17.1.). A szláv nyelvek közül a gör.-kel. szlávság-
ban Grigorij, Grigorije a szó (ny. bolg. Gligór, Grigori, Sborn. XV. 
194.), míg a r .-kath. szlávságnál ezeket az alakokat találjuk : lengy. 
Grzegorz, cseh Hrehor, t. Gregor, szlov. Gregor (olaszföldi szlov. 
Grgur, Grigur, karszti szlov. Grgüor, Greguór, STREKELJ, Ben. rok. 
VI, XX, Arch. f. slav. Phil . XIV. 200, 234., Zobr. szlov. 20, 77., 
lajbachi Letopis 1890 : 236., Grego. Kres I I . 644), borv.-szerb 
Gregur (ca — horv. Grga, Grgo, dalm.-horv. Grgur JIREŐEK, Die 
Eom. I. 81 , 2. rész 39 . ; egyéb horv. beczézö alakokat lásd itt a 
szláv eredetű nevek közt Görga, Görgős stb.), róm.-kath. hazai bolg. 
Gérgur (KRISTOFCSÁK, Kas nauk 8, 9. 1.). Az en nézetem a Gergely 
(Gevrgel: Görgély) szóról, hogy egy szláv Grgur, Grgor alakból 
való, a melyre a magyar első e ö változata is r ámuta t szerintem. 
A Gergely név beczézö alakjai is mind előkerülnek a szlávságban. 
V. ö. Görga, Görgős, Görgöte. 

Grossus : 1086 : Hic sün t l iber i : Grossus; — l a t . Grossus 
(v. ö. JIRECEK. die Bom. I. 2, 39. 1. és ÉRBEN, Begesta Grossus). 
• MELICH JÁNOS. 



Mondattani egyenletek. 
i. 

AEISTOTBLES óta ismeretes ez a két egyenlet: 
A kutya j fehér = A kutya | fehér (van). 
A kutya | ugat = A kutya | ugató (van). 

Ebből a két egyenletből azt látjuk, azt kellene látnunk, hogy 
a fehér épen olyan állítmány, mint az ugat. A fehér épen olyan 
állítmány, mint az ugat, mondom még egyszer, nem azért, mintha 
ezt tagadná valaki — hisz amaz egyenleteket helyeseknek vallják 
mind a logikusok, mind a grammatikusok — hanem azért, hogy 
egy pillanatra se feledkezzünk meg arról, hogy & fehér épen olyan 
állítmány, mint az ugat (mondom harmodszor is). 

Miért tartom ezt oly fontosnak? Azért, mert a grammati
kusok nagyobb fontosságot tulajdonítanak a lappangó van-n&k 
ebben a mondatban: A kutya | fehér, mint ebben: A kutya ugat. 
Ebben figyelembe sem veszik a van-t s az ugatás fogalmát tartják 
állítmánynak; abban a van-t tartják állítmánynak s & fehérség 
fogalmát csak «az állítmány kiegészítőjének» nevezik. 

De már, grammatikus uraim, kiáltják a logikusok, ez vastag 
következetlenség. Mert ha ebben: A kutya | fehér (van) csak 
kiegészítője az állítmánynak a fehérség fogalma, akkor ebben is : 
A kutya | ugató (van) csak kiegészítője az állítmánynak az ugatás 
fogalma; vagy, ha ebben állítmány az ugatás fogalma, akkor abban 
is állítmány a, fehérség fogalma. 

Lám, már is megfeledkeztek arról, hogy & fehér épen olyan 
^(rsedicatum), mint az ugat. Térjünk csak vissza az egyenletekhez : 

pt (fehér) = ax v (fehér van) 
p% (ugat) = a2 v (ugató van). 

Mind a logikusok, mind a grammatikusok helyeseknek vallották 
ezeket az egyenleteket. A következő pillanatban a grammatikusok 
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már azt akarnák elhitetni a mathematikussal, hogy pt = v, p2 ~ ŰL2. 
Erre a logikusok így riogatják őket: ha p1 — v, akkor p% is = v ; 
vagy ha p a == a2, akkor j9j is =s ö t. 

Én, a mathematikus megengedem, hogy a logikusok követ
kezetlensége nem oly vastag, mint a grammatikusoké, de azért 
következetlenség biz az. Az egyenletekből eddig csak annyit tud
tunk meg, hogy az első mondat állítmánya aft, a második mon
dat állítmánya a%v, vagy általánosan, hogy p = xv. Nem az egyik 
vagy a másik tényező (t. i. x vagy v). hanem a két tényezőnek 
szorzata egyenlő p-vel. Mi a két tényező külön-külön, arról eddig 
semmit sem tudunk. 

Csak gyaníthatjuk, hogy a logikusok és grammatikusok sze
rint az egyik tényező valami m á s é r t e l e m b e n v e t t á l l í t 
m á n y volna, a másik tényező pedig ennek a más értelemben 
vett állítmánynak a k i e g é s z í t ő j e . Mathematice: a szorzat
nak egyik tényezője m á s é r t e l e m b e n v e t t s z o r z a t , má
sik tényezője ennek a más értelemben vett szorzatnak a k i e g é 
s z í t ő j e . Furcsa terminológia, de hagyján. A grammatikusok és 
logikusok azon veszekesznek tehát, hogy a két tényező (x és v) 
közül melyik a más értelemben vett állítmány s melyik a kiegészítő. 

A grammatikusok szerint hol v, hol x volna a más értelem
ben vett állítmány, tehát hol x. hol v a kiegészítő. A logikusok 
szerint mindenkor vagy x, vagy v a kiegészítő, tehát vagy v, vagy 
x á más értelemben vett állítmány. Világosítsuk meg ezt néhány 
példával: 

A kutya | fehér == A kutya | fehér (van). 
A kutya j itt van = A kutya | itt (van). 
A kutya | nálam van A kutya | nálam (van). 
A kutya j a kertben van == A kutya | a kertben (van). 
A kutya | ugat = A kutya | ugató (van). 
A kutya | csontot rág = A kutya | csontot rágó (van). 
A kutya | betegnek látszik = A kutya | betegnek látszó (van). 
A kutya | őrzi a házat = A kutya | őrzője a háznak (van). 

A grammatikusok szerint fehér, itt, nálam, a kertben, ugató, 
csontot rágó, betegnek látszó, őrzője a háznak részint kiegészítők, 
részint más értelemben vett állítmány ok. tebát a van részint más 
értelemben vett állítmány, részint kiegészítő. A logikusok szerint 
a van vagy minden esetben más értelemben vett állítmány, vagy 
minden esetben kiegészítő, tehát a fehér, itt, nálam stb. vagy 
minden esetben kiegészítők, vagy minden esetben más értelemben 
vett állítmányok. 

Ismeretes dolog, hogy a logikusok a két lehetőség közül azt 
választották, hogy a v tényező minden esetben kiegészítő, az x 
tényező minden esetben más értelemben vett állítmány. Csakhogy 
nem kiegészítőnek, hanem kapocsnak (lucus a non lucendo) 
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nevezik a v tényezőt s nem más értelemben vett állítmánynak, 
hanem egyszerűen állítmánynak az x tényezőt. Minthogy a v 
á l l a n d ó t é n y e z ő s az e g y s é g n e k f e l e l m e g , a logi
kusok eljárását nemis igen kárhoztathatjuk. Eljárásuk hasonló 
u. i. a mathematikusokéhoz, a kik szintén nem sokat törődnek az 
egységgel, mivel állandó tényezője minden számnak s a szorzatot 
nem változtatja meg. (A szorzat nem változik, akár azt mondjuk, 
hogy ()'15-nek 0*3 és 0*5 a tényezői, akár azt, hogy 0*3, 0'5 és 1 
a tényezői.) 

A logikusok számára találtunk mentséget, de a grammati
kusok a következetlenség csávájában maradtak. Dehogy maradtak. 
A grammatikusok a legleleményesebb emberek a világon. Most 
azzal állanak elő, hogy a következetesség abban nyilatkozik náluk, 
hogy minden mondatban az i g é t tartják más értelemben vett 
állítmánynak. 

Az igét? De melyiket? Mert ebben az egyenletben p = xv ige 
a v is, ige az xc is, s ha az x maga is több tényezőnek, pl. y-nak 
és 2-nek szorzata, ige az yzv is. 

Ha a v-t értenék az igén, akkor a logikusok kiegészítője 
(copulája) volna az a más értelemben vett állítmány s egyszers
mind az egész beszédben az egyetlenegy ilyen állítmány. Ez csak
ugyan a logikusok mértékére szállítaná le a grammatikusok kö
vetkezetlenségét. A különbség csak az volna köztük, hogy a más 
értelemben vett állítmány és kiegészítő műszókkal megfordított 
értelemben élnének, azaz, hogy ebben a mondatban: A kutya 
ugat logice az ugató, grammatice a van volna az állítmány, logice 
a van, grammatice az ugató a kiegészítő. 

De tudtommal vannak grammatikusok — a francziák — a 
kik szerint a van az egyetlen ige a mondatban, «szófüzés szem
pontból az egyetlenegy verbe» (BRASSAI, A mondat dualismusa 85.), 
de épen ezek nem tartják ezt az igét soha állítmánynak (attribut). 
Nem is tartotta azt állítmánynak soha ember fia, csak KERN az 
efféle mondatokban: der Hund | ist weiss, de az afféle monda
tokban : der Hund | ist angekommen még ő sem ;*) és az ő nyo
mán egy-két magyar grammatikus, még pedig nemcsak az effélék
ben: A kutya | fehér, hanem az effélékben is: Én | a mondó 
vagyok. 

*) Legalább megengedi, hogy «praktische Rücksichten treiben dazu, 
im Elementarunterr icht bei den sog. zusammengesetzten Verbalzeiten nicht 
von Prádikatsnominativen und Prádikatsaccusativen zu sprechen, sondern 
fie eben als einheitliche Formen zu behandeln*. (Die deutsche Satzlehre 
105. Elmélete szerint u. i. gekommen Pradikatsnominativ — kiegészítő 
volna ebben: ich biti gekommen, gehört Prádikatsaecusativ — tárgy — 
«bben: ich habé gehört.) 
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E szerint a magyar grammatikusok a legkövetkezetesebbek? 
Ok volnának a legkövetkezetesebbek (már t. i. a következetlen
ségben, mert ne feledjük, hogy igazán következetes csak az lehet, 
aki mindvégig az xv-t tartja p-nek), ha nemcsak a fehér-hen. 
hanem az ugat-h&n is a v tényezőt tartanák más értelemben vett 
állítmánynak. De az ugat-h&n már az xvt, a két tényező szor
zatát tartják — helyesen — állítmánynak. Hát következetesség ez? 

Az, felelik a leleményes grammatikusok, mert hisz ők m i n " 
d i g az i g é t t a r t j á k m á s é r t e l e m b e n v e t t , a z a z 
n y e l v t a n i á l l í t m á n y n a k ; az ugat is ige, s nekik csak 
A kutya ugat mondattal van dolguk, nem A kutya ugató van 
logikai szőrszálhasogatással.*) 

Erre nézve ezt a kérdést intézi hozzám egy levelében ALBERT 
JÁNOS : Hát tőlük nem logikai szőrszálhasogatás az, mikor azt tanít
ják, hogy ennek a mondatnak: A kutya teher a van a nyelvtani állít-
mánya, hogy ez a, fehér b ő v í t e t t á l l í t m á n y , ellenben az 
ugat p u s z t a á l l í t m á n y ? «Szerintem (ALBERT JÁNOS szerint) 
& fehér inkább .puszta állítmány' ebben a mondatban: A kutya j 
fehér, mint az ugat ebben: A kutya | ugat. t 

Én ezt az ad hominem argumentumot nem fogadom el. 
Először azért, mert csakugyan nem tartom szőrszálhasogatásnak' 
ezt az egyenletet: A kutya fehér = A kutya | fehér (van); másod
szor azért, mert mint mathematikus egy bajszálnyit sem tágíthatok 
azon, a mit fönt mondtam, hogy & fehér épen olyan állítmány, 
mint az ugat, hogy egyik sem ,pusztább' a másiknál. 

De nem tartom szőrszálhasogatásnak ezt az egyenletet sem : 
A kutya | ugat = A kutya j ugató (van). Nem tartanám még 
akkor sem, ha nem volnának közönségesek az efféle szólások: 
mondó vagyok e h. mondom, ^v őiőáoxcov e h. sSíőaaxe. Efféle 
szólásokra számtalan példát találni, de elég lesz talán ez az egy
néhány is : Mert nagyon jól voltam én annak tudója, hogy Ígé
reteit ö híven lerója, e h. mert nagyon jól tudtam én azt. Ne 
légy életeddel könnyelműen játszó e h. ne jatszál. Ábrázatja pedig 
akárhol is számot tehető volt e h. számot tehetett. Szegényékké 
teszi a népeket a bűn e h. elszegényíti. A leves savanyú lett e h. 
megsavanyodott. A kocsis kevésnek tartja a bért e h. kevesellt. 
Kai Sfévero sv [ucj. uov "^spcov, xai aotö? iq v ő i ő á a x w v , itat 
T]aav x a O ^ j i s v o t 4>apcaaíoi %al vojxoőtSáaxaXot, ol ^ s a v SXTJ-
XO#ÓTS<; ix itáa-qq xto)(j.7]? nj<; FaXtXaíat; e h. s ő í S a o x e , i x á -

*j «Dass es eine ganz unnütze Operation ist, das finite Verbum in 
seüi Pait icipium verbunden mit dem Zeitwort sein aufzulösen, dass es 
nur Anlass gibt zn der sehr bedenklichen Vermengung des sprachlichen 
Satzes mit der Form des logischen Urteils und zu sehr geschináckloseii 
Satzbildungeu führt . . .» (KERN, Die deutsehe Satzlehre, 106.j." ' ' ' ••' 
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•8- 7j v i o, s t X Y] X ú •9- s i a a v. (És lön némely napon, mikor tanítana, 
és ott ülnének a Phariseusok, és a Törvénynek Doktorai, kik jöt
tek vala Galileának minden faluiból. Luk. 5, 17. KÁROLI szerint.) 
rH v fáp ^ é X w v s£ fotavoö ISeív aoTÓv e h. í d- s X s. (Mert sok 
időtől fogva kívánja vala őt látni. Luk. 23, 8.) OoSév á£tov $avá-
TOO s a t i v 7CS7cpaY{jiévov aöu]) e h. rc sir p a % z a i. (Semmi ha
lálra méltó nem esett rajta. Luk. 23, 15. KÁLDI szerint.) 'Arcö 
zob vöv Ss l o t a i 6 oiö? TOÖ ávfrpoMioo x a ^ i í j u s v o ; ix Sŝ iwv 
TTJ? Suvá{A£(ú<; -coö •ö-soO e h. x a ^ ^ o s t a i . (Ez időtől fogva az 
embernek Fia ül az Isten hatalmának jobbja felől. Luk. 22, 69. 
KÁROLI szerint.) 

Hasonló példák az összes ú. n. összetett igeidők: jactus 
sum, facturus sum; ich bin gekommen, ich habé gehört, ich werde 
sehen; látok vala (régebben látok valék), látni fogok. 

Van dolguk tehát a grammatikusoknak efféle mondatokkal 
is : A kutya | ugató (van). Minthogy pedig ez a mondat kétség
kívül egyenlő ezzel: A kutya | ugat, bizonyos, hogy a kik az első
ben csupán a van-t, a másodikban az ugat-ot nevezik nyelvtani 
állítmánynak, egyszer csupán a v tényezőt, másszor az x és v 
tényezők szorzatát, az xv-t nevezik állítmánynak. 

Igaz, hogy akár a v-t, akár t nevezik állítmánynak, 
az igét nevezik annak. Mert az ich bin is ige, az ich bin gekom
men is ige. De az nem igaz, hogy mindig az igét nevezik állít
mánynak. KERN-t és egy-két követőjét kivéve, a grammatikusok 
99°/o-a az efféle mondatban : der Hund | ist weiss, nem nevezi 
állítmánynak sem a v-t, sem az xv-t, hanem csupán az x-et 
(a weiss szót). Ez pedig, kivéve talán a régi magyarjáról valék, 
jártam valék alakokat, sohasem ige, hanem mindig névszó, azért 
névszói állítmánynak is nevezik. 

Nálunk tudtommal KALMÁR ELEK az egyetlen grammatikus, 
a ki nem él a névszói állítmány műszóval. Szerinte «lehet a főnév 
kiegészítő is, főkép a vagyok, leszek, maradok igék mellett. A van 
és vannak szókat többnyire kihagyjuk s akkor egyedül a kiegé
szítő pótolja az állítmányti). (Isk. m. nyelvt. 17.) Azaz ebben: 
A kutya | állat tulajdonképen a van az állítmány, az állat csak 
«pótolja az állítmányt». NAGY LÁSZLÓ - KOMÁROMY LAJOS szerint 
épen ellenkezőleg a van pótolja az állítmányt: «Alkalmilag fel
említheti a tanító, hogy a vagyok ige gyakran az állítmány ki-
p ó t l á s á r a szolgál a mondatban, t. i., akkor, ha a mondat állít-
mánya névszó, pl. Én tanuló vagyok. Én alany, tanuló állítmány, 
vagyok az állítmány kipótlója». (Nyr. 23:493.) Még BALOGH PÉTER 
is, a ki 1888-ban KERN nyomán azt hirdette, hogy ^állítmány 
semmi más nem lehet a mondatban, csak ige» (Nyr. 17 : 352.), 
1899-ben megjelent Magyar Nyelvtanában megengedi, hogy «néha 
főnév, melléknév vagy más névszó az állítmány». (5.) 
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S mégis azoknak van igazuk, a kik azt mondják, hogy a 
m o n d a t á l l í t m á n y a m i n d i g i g e . Nem ok nélkül ne
vezte AEISTOTBLES igének is (prjjjia. verbum) az állítmányt. A zavart 
csak az okozza, hogy sem a logikusok, sem a grammatikusok 
nem határozzák meg előre, mit kell m o n d a t t a n i igén érteni. 
A mondattani ige se nem v, se nem %, hanem mindig xv. 

Ez az xv, vagy a mi egyre megy, vx ige nemcsak ebben a 
mondatban: der Hund | ist gekommen. hanem ebben is: der 
Hund | ist weiss. KERN az utóbbi mondatban azért nem látja a 
vx igét, mert nincs tiszta fogalma a mondat elemzéséről. A mon
dat, valamint más dolog is, nem oszlik tüstént végső elemeire. 
Midőn ezt a mondatot: A kutya | fehér (van) két főtagjára bon
tottam, akkor még csak megkezdtem az elemzést. Az analysisnek 
ezen a fokán a második főtagban még a synthetikus egészet, a 
tényezők szorzatát, s z e r z e t é t (Produkt). a s z e r k e s z t v é n y t 
kell látnom. Az analysisben is rendet kell tartani, mert csak így 
teheti világossá előttünk a mondat szerkezetét. A ki az egyik 
oldalon (A kutya) a főtagot, a másik oldalon (fehér van) nem a 
főtagot, hanem ennek két altagját (s még ezekben is csak az igét 
és melléknevet) látja, az előtt már összezavarodott a mondat szer
kezete. A fehér (van) mint synthetikus egész, mint szerkesztvény. 
mint összetett szó, mint egy szó nem melléknév és ige. hanem 
csak ige. Ezt az igét épen úgy lehet konjugálni, mint akármely 
más igét: fehér vagyok, fehér vagy, fehér (van); fehér voltam, fehér 
voltál, fehér volt; fehér leszek, fehér leszel, fehér lesz. Ez & fehér 
(van) mondattanilag épen olyan szerkesztvény. mint a szépség. 
(Hisz egykor ezt is két szóba irták.) Valamint ebben nem csupán 
a ség a főnév, hanem a szépség is, úgy abban is nem csupán a 
van az ige, hanem a fehér (van) is. Az utóbbi a mondattani ige, 
a mondat állítmánya. S minthogy & fehér (van) épen úgy ige, mint 
az ugat, azért mondom én, hogy az egyik épen olyan állítmány, 
mint a másik, hogy egyik sem «pusztább» a másiknál. 

De ige az xv akkor is, ha az x tényező több tényezőnek a 
szorzata. Ebben a mondatban : A kutya | csontot rág az x tényező 
y (csontot) és z (rágó) tényezők szorzata, azaz x = yz. Ebből az 
következik, hogy p — yzv (csontot rágó (van), vagy a mi egyre 
megy, yvz (csontot van rágó). Az analysisnek ezen a fokán: A kutya j 
csontot rág első sorban az yvz szorzatot kell látnom, nem az ;, v, z té
nyezőket külön-külön. Az yvz szorzat pedig épen olyan ige, minta mi
lyen főnév a# almafakéreg. A kinek ez nehezen fér a fejébe, próbálja 
meg végig ko njugálni így: csontotrágok, csontotrágsz, csontotrág, cson
totrágnak sat. (Csak valahogy ne így: csontrágok, csontrágsz sat. a kép
viselek, hó'mérek, eszmecserélek, mindenek örömkiáltottak példájára.) 

Ha a mondatnak xv az állítmánya (már pedig más állít
mánya nincs, akár logikainak, akár psychologiainak, akár gram-
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matikainak nevezzük azt a más állítmányt), akkor himezós-hámo-
zás nélkül szólva nagy oktalanság így beszélni: ennek a mondat
nak : A kutya fehér á l l í t m á n y b ó l és k i e g é s z í t ő b ő l áll 
az állítmányi főtagja. Mert ha p annyi mint xv, akkor nem lehet 
egyszersmind annyi is mint xv-\-n. 

Hogy kerül ez á z n a grammatikusok egyenletébe (s mint 
kakuktojás a logikusok egyenletébe is)? Úgy hogy ehhez hasonló 
módon tagolják a mondatot: A koponya (a fej csontváza) két 
részre osztható : a g y i részre és a r c z i részre. A koponyát alkotó 
egyes csontokat a koponya tagjainak nevezzük. Huszonkét ko-
ponyatag van, u. m. 1. agy , 2. a r c z ( f ő r é s z e k , ezek a tőko-
ponya tagjai), 3. n y a k s z i r t c s o n t , 4. h o m l o k c s o n t . . . 
10. j á r o m c s o n t . . . 22. á l l k a p o c s ( m e l l é k r é s z e k , a 
bővített koponya tagjai). Nevetséges tagolás, de mutató nomine 
de te, grammatice, fabula narratur: «Az egyszerű mondat két 
részre osztható: a l a n y i részre és á l l í t m á n y i részre. Pl. A dús
gazdag ember j kövér ökröt hizlal. Szemérmes koldusnak üres 
a tarisznyája (így). A mondatot alkotó egyes szókat a mondat 
tagjainak nevezzük. Hat mondattag van, ú. m. 1. a l a n y , 2. á l 
l í t m á n y ( f ő r é s z e k , ezek a tőmondat tagjai). 3. á l l í t m á n y 
k i e g é s z í t ő , 4. t á r g y , 5. h a t á r o z ó , 6. j e l z ő ( m e l l é k 
r é s z e k , a bővített mondat tagjai)» (M.AKLÁEY PAP MIKLÓS, Rend
szeres magyar nyelvtan 111. és 112.) 

Az n tehát azt jelenti a grammatikusok egyenletében, hogy 
a grammatikusoknak nincs tiszta fogalmuk fölsőbb és alsóbb 
rendű tagokról. Ok valami protestáns konventfélét látnak a mon
datban. Az ilyen gyülekezetnek is két főtagja van: az egyházi és 
a világi elnök, s több-kevesebb altagja: papok, káplánok stb. az 
egyházi részről, kurátorok, presbyterek stb. a világi részről. A gram
matikusok szerint azonrendű szók gyülekezete a mondat. «A mon
datot alkotó e g y e s s z ó k a t a mondat tagjainak nevezzük», 
mondja MAKLÁTÍY PAP MIKLÓS ad normám: A konventet alkotó 
egyes férfiakat a konvent tagjainak nevezzük. 

A grammatikusok szerint p tulajdonkép se nem xv, se nem 
{xc^-ri), hanem csak ü'(ge). Ez az i hol a u-nek felel meg, mint 
ebben : A kutya | i t t van, hol xv-nek, mint ebben: A kutya ; 
ugat. De xc nek csak addig, a míg az x egyszerű tényező. Ha az x 
több. tényezőnek, pl. y-nak és 0-nek szorzata, mint ebben: A kutya | 
sokat ugat, akkor az i már zv. 

A grammatikusok állitmánya tehát olyan «egyes szó», melyet 
másképen igének is hívnak, azaz a grammatikusok állitmánya 
csak annyiban egyik főtagja a mondatnak, a mennyiben «a szók 
fejedelmet) a mondatnak egyik felén. A mondatnak ez a fele ál
lítmánynak nevezett igéből s ennek több-kevesebb kísérőjéből, 
kiegészítőjéből áll, azaz a következő mondatokban: 
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A király bosszankodása | a halálnak követe. 
A haragos férfiú j versengéseket indít. 
Mind az egész udvar ] neki varr és hímez. 
E szép országot j a nagy Árpád szerezte. 

van, indít, varr és hímez, szerezte állítmányok, a halálnak követe, 
versengéseket, neki, a nagy Árpád kiegészítők. 

Megengedem, hogy ebben is van még némi ratio. De ki 
tehet róla, hogy a grammatikusok annyira irtóznak minden helyes 
következtetéstől, hogy egyszerre azzal a kijelentéssel lepik meg a 
világot, hogy csupán a halálnak követe kiegészítő, versengéseket 
tárgy, neki határozó, a nagy Árpád alany. (Arról most ne is szól
junk, hogy nagyobb részük szerint a halálnak követe állítmány.) 

Hogy ez semmikép sem következik az elemi igenek fejede
lemmé magasztalásából, eléggé bizonyítja az a zűrzavar, mely a 
kiegészítő, tárgy és határozó megkülönböztetésében nyilatkozik. 
A németek minden genitivusban. dativusban és accusativusban 
álló szót tárgynak neveznek (genitiviscb.es, dativisches, aecusati-
visches Objekt). Nálunk 20—25 évvel ezelőtt «azokat a ragos 
kifejezéseket, melyeket egy-egy ige .vonzani' szokott, összefoglal
ták az igéhez szintén szorosabban csatlakozó accusativussal és 
dativussal a kiegészítő fogalmába». (SIMONYI. A határozókról, Nyr. 
11. 210.) SIMONYI «az objectumon (értsd accusativuson) kívül az 
igének minden határozmányát egy kategóriába, az adverbiale-be 
(határozóba), foglalja össze, akár puszta casus. akár pr;epositiós 
főnév, akár adverbium», sőt az objectumot is «inkább csak a 
hagyománynak, mintsem a meggyőződésnek hódolva» tartotta 
meg. (U. o. 211—212.) Azaz, ha SIMONYI inkább meggyőződését 
követte volna, mintsem a hagyományt, csak alanyt (értsd nevezőt), 
állítmányt (értsd igét) és határozókat különböztetett volna meg. 

Ezt megtette BRASSAI már 20 évvel előbb, még pedig teljes 
következetességgel, a mennyiben nemcsak a tárgyat (értsd accu-
sativust). hanem az alanyt (értsd nominativust) is az ige hatá
rozói közé foglalta. S méltán. Mert^ha a nagy Árpád alany nem
csak ebben a mondatban: A nagy Árpád j szép országot szerzett, 
hanem ebben is: E szép országot j a nagy Árpád szerezte, akkor 
a nominativus semmiben sem különbözik az accusativustól az 
igéhez való közére nézve. így lett az ige egyetlen fejedelmévé a 
mondatnak, minden egyéb szó pedig csak «egyenrangú jobbágygyá 
vagy vazalussá», azaz határozóvá. 

De épen úgy lehetett volna kiegészítővé, vagy tárgygyá is. 
Mert ha ez elnevezéseken nem az «egyenrangú jobbágyok)) közös 
nevét, hanem a grammatikai formák külön-külön nevét kell ér
teni, akkor egyfelől fölöslegesek, másfelől hiányosak. Fölöslegesek, 
mert azoknak a formáknak ugy is megvan külön-külön nevük; 
hiányosak, mert mit vétett a dativus, az ablativus, az elativus, az 
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i illativus stb., hogy ne kapjanak új-új nevet, mint a nominativus 
és az accusativus? \ 

Az én határozóm nem a BRASSAI hat,ározója. Én az efféle 
változatokból: A kutya | őrzi a házat. A kutya | a házat őrzi. 
A házat j őrzi a kutya. A házat | a kutya őrzi; azt a tanulságot 
merítettem, hogy a mondatnak bármely tagja (az ige is) határozó 
is lehet, határozandó is. Én nem igét és határozókat, hanem álta
lánosabban határozó és határozandó mondattagokat különböztet
tem meg. Csakhamar észrevettem, hogy a mondat mind alsóbb 
meg alsóbb rendű határozandó és határozó két-két tagra oszlik 
(már t. i. a mennyiben tagjai nem tisztán egymás mellé rendelvék) 
s a határozandó tag mindig alanyi, a határozó tag mindig állít-
mányi értelmű. Határozón és határozandón tehát nem formákat, 
hanem functiókat értettem, holott még BRASSAT is csak formákat 
értett a határozókon, midőn úgy határozta meg a mondatot, hogy 
«igéből és hozzája tartozó határozókból áll». Vizsgálódásomnak 
az lett az eredménye, hogy világos lett előttem nemcsak a mon
dat szerkezete, hanem alanya és állítmánya is. Mert mi a mondat 
alanya és állítmánya? Az a h a t á r o z a n d ó és h a t á r o z ó 
k é t t a g . m e l y e k r e , h e l y e s e n e l e m e z v e , l e g e l s ő b b 
o s z l i k a m o n d a t . Ez az alany mindig (mondattani) névszó, 
ez az állítmány mindig (mondattani) ige. Ezek a mondat főtagjai. 
Főtagjai azért, mert határozandó (alanyi) és határozó (állítmány^ 
altagokat foglalnak vagy foglalhatnak magukban. 

Erre azt mondja SIMONYI és KALMÁR, hogy megmaradt az 
alany és az állítmány, de a többi mondatrész eloszlott, mint a 
buborék. Sőt még ALBERT is így panaszkodik: «Minthogy azonban 
nekünk a mondatot szét kell szednünk az utolsó ízig, e törvény 
figyelembevételével még úgy se tudjuk megmagyarázni a mondat 
r é s z e i t , mint eddig.» (Nyr. 30 : 220.) 

SiMONYi-nak és KALMÁR-nak azt felelem, hogy megmaradt a 
functió s a forma is jóllakott. Az én theoriám mellett nem hat, 
hanem hatszázféle része is lehet a mondatnak a formára nézve. 
De e formák elnevezése nem az én dolgom. Én elfogadom, még 
ha rossznak tartom is, mindegyiknek azt a nevét, melyet a gram
matikától kapott. A mi pedig a mondatrészek functióját illeti, 
fönt kimutattam, hogy inkább meggyőződésének, mintsem a ha
gyománynak hódolva, SIMONYI is megelégedett volna az alanynyal, 

.állítmánynyal és határozóval. 
ALBERT-nek siralmára egy hasonlattal felelek. Valamely fizi

kus kimutatja, hogy bármely testnek két része vsgy vonja, vagy 
taszítja egymást (mert tertium non datur). Erre azzal áll elő 
valaki, hogy e törvény figyelembevételével még úgy se tudjuk 
megmagyarázni a testek r é s z e i t , mint eddig tudtuk. Mit felelne 
a fizikus erre az ellenvetésre? Azt felelné, hogy eleget tett föl-
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adatának, ha kimutatta, hogy a testek vagy vonják, vagy taszítják 
egymást, nem pedig, mint eddig hirdették felőlük, hogy vagy 
vonják, vagy taszítják, vagy lökik, vagy rúgják egymást, vagy 
gömbölyűek, vagy hígak. 

Alany, állítmány, tulajdonítmány {jelző), határozó, kiegé
szítő, tárgy körülbelül úgy férnek meg egymás mellett a mondat 
részeinek magyarázatában, mint vonás, taszítás, lökés, rúgás, göm-
bölyűség, hígság a test részeinek magyarázatában. Functiók és 
formák összezavarása s ugyanazon functiónak vagy formának 
csupán különböző elnevezése az egész. 

Avagy én nem szedem szét a mondatot az utolsó ízig, mikor 
azt mondom, hogy ebben: A kutya | őrzi a házat még a háza és 
t tagok is határozóul és határozandóúl vonatkoznak egymásra ? 
Nem az a különbség köztem s a többi grammatikus közt, hogy 
ők az apró részeket is látják, én nem; hanem az, hogy én a nagy 
részeket is látom, ők nem. Én ebben a mondatban: A kutya I őrzi 
a házat, látom ezt az egy részt is: őrzi a házat, nemcsak ezt a 
két részt: őrzi \ a házat. 

A grammatikusok nem is akarják a nagyobb részeket látni, 
hisz szerintük az «egyes szók» a mondatrészek, s ha akarnák is 
néha, annyira elfogultak, hogy mégsem láthatják őket. A ki így 
kezdi tagolni a mondatot: Szemérmes koldusnak üres j a tarisz
nyája (MAKLÁRY PAP MIKLÓS i. h.), vagy így: A fekete királynak 
egyetlenegy fia \ vala (KALMÁR ELEK, Isk. m. nyelvt. 4.), az nem 
látja a nagy részeket s hasonló ahhoz, a ki térd fölött, vagy térd 
alatt való vágással akarja elválasztani a czombot a lábszártól. 
Az ilyen grammatikussal szemben igaza van KARDOS ALBERT-nek, 
midőn BALASSA JÓZSEF Kis magyar nyelvtanát bírálva ezt mondja: 

«Vannak neki gyöngéi is. Ilyen elsó' sorban, hogy a mondat
elemzést a két főrész, az állítmányi és alanyi rész különválasztására 
fekteti. Szerintem ez csak megnehezíti az elemzést, mert kettős mun
kára kényszeríti a tanulót, midőn először össze kell szednie a mondat
ból mindent, a mi csak az állítmányhoz, vagy az alanyhoz tartozik, 
azután ismét külön is meg kell határoznia az állítmányhoz, vagy alany
hoz tartozó egyes mondatrészeket (tárgy, határozó, jelző).* (Philolog. 
Közi. 24 : 508.) 

A ki csak az «egyes szókat*, tehát már az elemeket (vagy 
nagyobbára már az elemeket) látja a mondatban, annak csakugyan 
semmi szüksége arra, hogy «a két főrész különválasztására fek
tesse a mondatelemzést». Mit akar az még elemezni, a ki már 
az elemekig jutott? De elemezni mégsem lehet máskép, hanem 
csak úgy, hogy előbb két főrészre, két főtényezőre bontjuk az 
egészet, a két főrészt ismét két-két részre és így tovább. Azt az 
eljárást, midőn előbb összeszedünk mindent, a mi valamely fő-
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részhez tartozik, nem analysisnek, hanem synthesisnek hívják. 
(Persze csak akkor, ha az összeszedett elemeket egybe is rakjuk, 
nemcsak rakásra hányjuk.) így is egyberakhatjuk a mind fölsőbb 
meg fölsőbb részeket s végre a két legfőbb részből az egész mon
datot, de így nem a mondatból indulunk ki. Ha a mondatból 
akarunk kiindulni, akkor bizony elemeznünk kell a mondatot, 
azaz külön kell választanunk előbb a két főrészt, azután ezeknek 
két-két részét és igy tovább, míg az elemekhez, a törzsökös ténye
zőkhöz jutunk. Ezt az eljárást követem én s ennek köszönhetem 
azt, hogy nemcsak az apró részeket látom, hanem a nagyokat is. 

Valamirevaló mathematikus eddigi fejtegetésemből is észre
vette már. miben vétenek a grammatikusok a mondat magyará
zásában. A grammatikusok nem tudnak különbséget tenni az 
abc és a-\-b-\-c közt. Nem tényezőkre, hanem összeadandókra 
bontják a mondatot. Ebben a mondatban : Szegény ember dol
gát j boldog isten bírja, nem az ab. cXde.f tényezőket látják, 
hanem az a-\-b-\-c-\-d-\-e-\-f összeadandókat. Szerintük e három 
tényezőnek : 0 3 , 0-5 és 1 nem 0*15, hanem 1*8 az értéke. 

Az alanyra és állítmányra bontható mondat mindig ténye
zőkből áll. sohasem összeadandókból, jóllehet az egyik vagy a 
másik tényező, vagy mind a kettő is, összeadandókból is állhat. 
Ezekben: Nyihog, kapál, rúg, vág | Toldi paripája = {a+bJrC-\-d) 
Xef. Fejét és szemeit j lefüggeszti = (a-\-b)Xcd összeadandókból 
áll az egyik tényező; ebben: Halnak, halnak, egyre halnak j 
színe, java a magyarnak = (a~\-a-{-ba)X{cJrd)e összeadandókból 
áll mind a két tényező. 

Az alany a szorzandó (határozandó), az állítmány a szorzó 
(határozó) tényező. Ez a főtétel, melyet a mondat szerkezetének 
vizsgálatából meríthetünk. Ebből kell a mondat magyarázatában 
kiindulnunk. 

Minthogy a mondat folyvást alsóbb meg alsóbbrendö két-
két tényezőre oszlik, az ugyanazon nemű tényezőket ugyanazon 
betűvel is jelölhetjük, ha valami jellel rendjüket is kitüntetjük. 
Legyen tehát a legfölsőbb vagy elsőrendű szorzandó (határozandó, 
alanyi) tényező s, az ugyanazon rendű szorzó (határozó, állít-
mányi) tényező p ; a másodrendűek s2 és p%, a harmadrendüek s8 

és p8. Ennélfogva ennek a mondatnak: A kutya őrzi a házat így 
jelölhetjük tényezőit, tagjait: 

A kutya (s) 
A (sa) I kutya (p2 

őrzi a házat (p) 
őrzi (p2) j a házat (s2) 

| a (s3) i házat (p3) 
I háza {p*) | t (s4 
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avagy az egész mondat 
M = s x p 

s^p2 x p*$r 
s2/r x p1. ssp' 
s*p~ x p*. s3-2)*s .-»,,•» 

Hasonlóképen oszlik tényezőire, tagjaira ez a mondat is: A házat 
a kutya őrzi 

A házat (s) a kutya őrzi (p) 
A {#) ! házat (JJ*) a kutya (p2) őrzi («*). 

I a (s3) | kutya (p3) 

Synthetice igy állíthatjuk vissza az első mondatot: 
p*s* (háza | t) — p* (házat) 
p V (a | házat) = s* (a házat) 
JpV (őrzi j a házat) = p (őrzi a házat )| 
|s2j?2 (a | kutya) = s (a kutya) j 
s j9 (a kutya j őrzi a házat) — M (a kutya őrzi a házat). 

Igaz, hogy sem a fejtő (analytikus), sem a szerző (synthe-
tikus) eljárás mellett sem tudtuk meg azt, hogy a házat t á r g y 
eset; de mit tehetünk mi arról, hogy a szorzón és szorzandón 
kívül több tényezője nincs s nem is lehet a szorzatnak. Hogy a 
házat t á r g y eset, azt nem a mondat elemzéséből vagy szerkesz
téséből, hanem másból kell tudnunk. A mondat elemzéséből vagy 
szerkesztéséből csak azt tudhatjuk meg -— de ezzel aztán meg is 
elégedhetünk — hogy az accusativus különböző rendű alanyi 
vagy állítmányi tisztet visel ezekben a mondatokban: A kutya 
őrzi a házat. A kutya a házat őrzi. A házat őrzi a kutya. 

A mondatnak bármely rendű alanyi és állítmányi tényezője 
egymással szorozva kész mondat, vagy legalább könnyen mon
dattá alakítható. Ebben a mondatban : A házat a kutya őrzi, p'2s* 
(a kutya j őrzi) kész mondat, a mint világosan megtetszik ebből a 
megfelelő Ítéletből: őrzője a kutya; s2p2 (a | házat) könnyen mon
dattá alakítható: az ház (das ist ein Haus). Ha mind a két té
nyező névszó, szorzatukat úgy alakítjuk át mondattá, hogy az 
állítmányi tényezőből igét csinálunk. 

Ilyen ige alkotására legalkalmasabb az «igealkotó elem», az 
u. n. copula- Ennek épen nem az a tiszte, hogy az alanyt össze
kösse az állítmánynyal, hanem az, hogy hovatartozásával kitün
tesse az állítmányi Hogy ennek a mondatnak: pártütő vagy te a 
te az alanya, ellenben ennek: a pártütő te vagy a pártütő az 
alanya, azt a vagy hovatartozásából ismerjük meg. Ha ennek a 
vagy-nsik az volna a tiszte, hogy az alanyt összekösse az állít
mánynyal, akkor ezt — legalább Írásban — nem is gyanítanók. 
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Helyesen ; mondja tehát WUNDT : «d i e C o p u 1 a g e h ö r t ihrér 
ganzen Entwickelung nach d e m P r á d i e a t an . Sie bleibt als 
der letzteRest jener verbalen Bedeutung zurück, welche ursprüng-
litíh das ganze Prádieat besessen hat (most is az a jelentése); sie 
gehört aber auch insofern schon zum Prádieat. als sie es eben ist, 
welche anzeigt, dass der mit ibr verbundene Begriff in prádica-
tivem Sinne gedaeht werden soll». (Logik, I. 143.) 

, Ha két tényező nem alakítható mondattá, vagy ha csak oly 
mondattá alakítható, melyet az elemzett mondat nem foglal ma
gában, vagy ha az összes törzsökös tényezők szorzata más mon
dat, akkor helytelen volt az elemzés. Itt meg kell jegyeznünk, 
hogy ha két tényező csak azért nem alakítható mondattá, mert 
szőrszálbasogatásig hajtott elemzéssel fejtettük ki, mint pl. ebben: 
háza | t, azért még nem helytelen az elemzés. De helytelen ez 
az elemzés: 

Szemérmes koldusnak üres (p) | a tarisznyája (g) 
Szemérmes koldusnak (g2) | üres (p2) I 

Az s2 és p2 tényezőkből nem lehet mondatot csinálni, vagy 
ha lehet is, ez a mondat: A szemérmes koldus üres nincs benn 
az elemzett mondatban. Ebben nem a szemérmes koldusról, ha
nem tarisznyájáról van mondva az üresség. Helyesen csak így 
lehet elemezni azt a mondatot: 

Szemérmes koldusnak (g) [ üres a tarisznyája (p) 
• Szemérmes (p2) j koldusnak (s2) I üres (p2) | a tarisznyája (s2) 

! a(s3) | tarisznyája (p3) 

Helytelen ez az elemzés is : A fekete királynak egyetlenegy 
fia (s) | vala (p). Miért? Azért, mert a tényezők szorzata: A fekete 
királynak egyetlenegy fia vala (der einzige Sohn des schwarzen 
Königs ist gewesen) más mondat. KALMÁR ezt akarta elemezni: 
A fekete királynak egyetlenegy fia vala (der schwarze König hatte 
einen einzigen Sohn. Ezt így kell elemezni: 

A fekete királynak (g) 
A (g2) j fekete királynak (p2) 

1 ' ! fekete(p8) I királynak (g3) 

egyetlenegy fia vala (p) 
egyetlenegy fia (p2) vala (g2) 
egyetlenegy (ps) fia(s3) 7 
egyetlen (p4) | egy (g*) 6 'I ' 

4 5 
; ! A grammatikusok nem a fölsőbb- és alsóbbrendű tényezőket, 

hanem az 1—7 számokkal jelölt azonrendü «egyes szókatw látják 
a mondatban. Ezeket látják már akkor, mikor még elemezni sem 
kezdték a mondatot. Igazán nem is elemezik ők a mondatot soha, 
csak elhitetik magukkal, hogy elemzik. Azért az ő ú. n. mondat-
(iemzésül: csak annyiban különbözik szóelemzésüktöh hogy a mit 

Nyelvtudományi Közlemények XXXIII. 25 
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ebben kutyának neveznek, abban ebnek nevezik. Hadd igazolja 
ezen állításunkat a következő idézet: 

«Die W o r t a n a l y s e benennt nur die Wortart und gibt bei 
flexionsfähigen Wörtern die äusseren Merkmale dieser Beziehungen 
an. Z. B. Der Tischler verfertigt Möbel: Der best. Artikel zu Tisch
ler; Tischler Subst. Nom. Sing. Masculin, starke Declin. Appellativum; 
verfertigt Verb. 3. Pers. Sing. Präs. Ind. Act. schw. Conjug. trans.; 
Möbel Subst. Acc. Plur. Neutr. st. Decl. Appell. Die Satzanalyse be
trachtet die Satzglieder und benennt dieselben: Der Tischler Subj., 
verfertigt Präd., Möbel Obj.» (Dr. KARL FERD. KUMMER, Deutsche 
Schulgr. 150.) 

Ebben Subj., Präd., Obj. e helyett ál l : Nom., Verb., Асе. 
Nem az épületet elemzi KUMMER, banem csak uj neveket osztogat 
a téglának, mésznek, homoknak, gerendának, deszkának s elhiteti 
magával, hogy most már ismeri az épület szerkezetét. Pedig csak 
úgy ismeri, mint a csákánynyal dolgozó napszámos, a kinek 
mindegy, parasztház vagy kastély, vagy színház, vagy templom, 
vagy kórház volt-e az «elemeire bontott» épület. 

A ki valóban elemezni akarja a mondatot, annak abból kell 
kiindulnia, a mit PAUL így fejez ki (de maga nem követ): 

«Eine wortgruppe (értsd: szólás, cpáaig) wird ebenso wie das 
einzelne wort als e i n h e i t erfasst, welche von dem hörenden nicht 
erst in ihre elemente zerlegt, von dem sprechenden nicht erst aus 
ihren elementen zusammengesetzt wird. (Az elemekre bontás, valamint 
az elemekből való egy berakás a tudós dolga.) Das verhältniss ist also 
dasselbe, wie bei einem compositum, wie es denn überhaupt gar keine 
scharfe grenze zwischen compositum und wortgruppe gibt.»*) (Prinzi
pien der Sprachgeschichte 163.) 

Ha ebből indulunk ki, akkor ebben a mondatban: A fekete 
királynak egyetlen fia vala, nem a vala igét látjuk elsőbb, hanem 
az egyetlenegy fia vala igét, azaz valóban egyik f ő t a g j á t a 
mondatnak. Ezt a főtagot csak a tudós KARDOS ALBERT «szedi 
össze a mondatból», a tanulatlan ember elméjében ez a főtag 
végyfolytábanvanírva» (SIMONYI, A magyar nyelv í. 40.) így: 
etjyetlenegyfiavala. Ez szerintem az á l l í t m á n y a a n n a k a 
m o n d a t n a k . 

De nem PAUL szerint. PAUL azt tartja, hogy annak a mon
datnak a vala a grammatikai s az egyetlenegy a psychologiai állít-
mánya. így látja ö az e g y s é g e t , az egy szót a szólásban. PAÜL-

*) ARISTOTELES szerint is compositum (<juv-t.JEy.svov) az efféle: fefier 
fp.íí, éles hang (Top. I. 15.). ' \ 

http://juv-t.JEy.svov
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nak agyában megvillant valami, de azonnal ki is aludt. Ö is csak 
az azonrendű «egyes szókat», nem a fölsőbb és alsóbb rendű 
tagokat látja a mondatban.*) Ez megtetszik abból a zavaros okos
kodásából is, melyet itt szakaszonként közlök, hogy minden ré
széről azonnal elmondhassam véleményemet. 

«Das verháltniss von subject und praedicat ist das verhaltniss, 
aus dem die übrigen syntaktischen verháltnisse eutspringen mit einer 
einzigen ausnahme, nümlich der c o p u l a t i v e n v e r b i n d u n g meh-
rerer elemente zu einem Satzgliede.» 

Ez nem «kivétel", hanem a mondatszerkesztésnek másik 
főneme. A mondatszerkesztés u. i. vagy a l á r e n d e 10 (unter-
ordnend), helyesebben e g y m á s b a f o g l a l ó (einordnend), vagy 
m e l l é r e n d e l ő (beiordnend, copulativ). Akár vízszintes irány
ban (egymás mellé), akár függőleges irányban (egymás fölé vagy 
alá) rakunk egybe különféle nagyságú iskátulyákat, egymáshoz 
való közük nem változik. A különbség csak az, hogy az első eset
ben fekvő, a másik esetben álló oszlopot szereztünk. Az iská-
tulyáknak egymáshoz való köze akkor változik, ha egyszer egy
másra, másszor egymásba rakjuk őket. Ez már nagy különbség. 
Az első esetben nyitogatás nélkül is látjuk az iskátulyákat, a má
sodik esetben közönséges napfény mellett azt hinnők, hogy csak 
egy iskátulyával van dolgunk. Ez a különbség a mellérendelő és 
alárendelő mondatszerkesztés közt s ezért mondom én, hogy az 
alárendelést helyesebben e g y m á s b a f o g l a l á s n a k (Einord-
nung) nevezhetjük. 

M a g á b a f o g l a l ó , a z a z h a t á r o z a n d ó t a g az 
a l a n y , m á s b a f o g l a l t , a z a z h a t á r o z ó t a g az á l l í t 
m á n y . (Einordnend und eingeordnet.) Ebben a mondatban: 
A kutya || őrzi j a házat, az őrző bele van foglalva a házba (p2 az 
s2-be), a háznak őrzője pedig a kutyába (j?V = p az s-be) vagy 
AEISTOTELES kifejezésével élve: az őrző benne van a házban, a 
háznak Őrzője a kutyában. 

Érdekes, hogy PAUL jól látja az egymásra rakott iskátulyák-

*) Csak az négyes szókat» látja WEGENEE is a mondatban. Azt 
mondja ugyan, hogy «das Glied des Satzes, welch.es den Ton trágt, d e r 
b e t o n t e S a t z t e i l i s t d a s l o g i s c h e P r á d i c a t » . De azért ebben a 
mondatban: dein Brúder | kommt i iuch szerinte mégsem kommt auch, 
hanem csak auch a «logikai» állítmány. (Az ördögnek kell az ilyen állit-
mány, nem nekem, mondaná erre a logikus.) Nem elég csak azt mondani, 
hogy a h a n g s ú l y o s m o n d a t t a g az á l l í t m á n y , de meg kell hatá
rozni azt is, mit értsünk mondattanon. Akkor aztán nem bocsátkozunk ily 
üres megkülönböztetésekbe: kommt grammatikai, auch logikai (PAUL sze
rint1 psychologiai) állítmány, mert egyszerűen azt mondjuk, hogy annak 
a mondatnak kommt auch az állítmánya. 

25* 
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ból álló egy oszlopot (die copulative verbindung mehrerer elemehte 
zü e i n e m s a t z g 1 i e d e), de az egymásba rakott iskátulyákból 
álló egy dolgot már nem látja. Persze, mert mint Írástudó a tudomány 
Röntgen-fénye mellett azt is jól latja, hogy őrzi a házat h á r o m 
szó . Épen ilyen éles a szeme KERN-nek is, a ki szerint eins und 
eins, csak egy mondattag, t. i. subjektswort ebben: eins und eins 
ist zwei, de einmal eins már ket mondattag, t. i. subjektsivort és 
adverbialattribut ebben: einmal eins ist eins. 

«Jede andere art der satzverbindung geschieht dadurch, dass 
das verbáltniss von subject und praedicat mehrmals auftritt.» 

Ez igaz, de nem eléggé világos. Mindenekelőtt jegyezzük 
meg, hogy így nem az egymásba foglaló mondatszerkezetet külön
böztetjük meg a mellérendelőtől, hanem az egymásba foglaló 
mondatszerkezetnek egyszerű nemét (A királynak fia vala. Ágnes 
mos) a szövevényesebbtől (A fekete királynak egyetlenegy fia vala. 
Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa). Az utóbbi abban 
különbözik az előbbitől, hogy az alanyi és állítmányi viszony 
többször fordul benne elő, «dass das verháltniss von subject und 
praedicat mehrmals darin auftritt». 

De még így sem eléggé világos a dolog. Bővebb magyarázat 
nélkül könnyen úgy érthetné valaki, hogy ebben a mondatban : 
Ágnes asszony a patakban fehér lepedőjét mossa azért fordul elő 
négyszer az alany-állítmányi viszony, mert Ágnesről is az van 
mondva, hogy mos, az asszonyról is az van mondva, hogy mos, a 
patakról is az van mondva, hogy mosnak benne, a lepedőről is az 
van mondva, hogy mossák. így értette a dolgot KERN. Azért leg-
kevésbbé sem csodálom, hogy ily megvetőleg nyilatkozott aztán 
az alanynak ismeretes meghatározásáról: 

(•Durchaus nichtssagend ist es, wenn man das Subjektswort als 
das definiert, von dem etwas ausgesagt wird, und durchaus unrichtig 
wird diese inhaltslose Lehre, wenn man dadurch sein Wesen im Ge-
gensatz zu anderen im Satze enthaltenen Substantiven erschöpfend 
dargestellt glaubt . . . Die ganz unzureicbende, aber durchaus übliche 
Definition des Subjektes, es sei das, wovon etwas ansgesagt wird, gilt 
nnr deshalb von ihm, weil es von j edem S u b s t a n t i v u m im Satze 
gilt.» (Die deutsche Satzlehre, 54. és 10.) 

Avagy úgy érthetné valaki, mint STEINTHAL, hogy ez a mon
dat : A fekete királynak egyetlenegy fia vala három ítélet. Első: 
fia vala, második: a király fekete, harmadik: a fiú egyetlen
egy. Azaz, hogy ennek a mondatnak három «logikai» alanya s 
ugyanannyi «logikai» állítmánya van; de grammatikai alanya 
csak egy, a fia s grammatikai állítmánya is csak egy, a vala. 

••••• Vájjon megadja-e PAUL a múlhatatlanul szükséges magyará
zatot? Halljuk csak tovább. 
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«Ist in dem ersteren falle (bei der copulativen verbindung) das 
logische verháltniss der beiden subjecle zu dem gemeinsamen praedi
cate, oder das der beiden praBdicate zu dem gemeinsamen subjeete 
völlig gleich, so lásst sich ein solcher dreigliedriger satz ohne wesent-
licbe veránderung des sinnes mit einem zweigliedrigen vertauschen, 
dessen eines glied eine copulative verbindung ist.» 

Ez. igen helyesen, azt teszi, hogy ennek a m o n d a t n a k : 
Rablás, fosztogatás, ölés \ nekünk t ré fa csak egy alanya van. en
nek a m o n d a t n a k : Fá jda lmam szélvésze | kitombolt elzúgott, 
megszűnt, elenyésze csak egy ál l í tmánya. Amabban s=( s 2 +s 2 - f - s 2 ) , 
emebben p = (p 2H-p 2- | -p 2- | -p 2J . Az értelmen akkor esnék lényeges 
változás, ha ezeket a mondatokat öt- vagy hat tngúaknak tar tanok. 

«Am reinsten erscheint die doppelheit eines satzgliedes von der 
copulativen verbindung' zu einem gliede gesondert, wenn das satzglie-
derpaar ein ihm gemeinsam zugehöriges glied in die mitte nimmt ohne 
anwendung einer copulativen partikel, alsó bei der sog. construction 
ártó xotvoo, wie sie im mhd. ziemlich háufig ist, vgl. dó spranc von 
dem gesidele her Hagene alsó spraeh . . . oder mit copulativer parti
kel : der mann ist tot und die frau.» 

Ehhez csak annyit akarok megjegyezni, hogy a magyarban 
is vannak ilyen árcö Koivob szerkezetek. Pl. H á r o m hétig vitte 
s zö rnyű sebességgel. Boszorkányok szálltak arra seprőnyélen. 
Ezekben vitte és szálltak arra a közös tagok. Nem szükség azon
ban, hogy a közös tag a közép helyet foglalja el. ''Arcö zotvoö szer
kezet az efféle i s : N a g y erökodéssel addig függött rajta. Napke
letre szigetembe viszlek. Pusz tá ró l csikóval jövök én. Kakastéjjel 
s z é p menyecske sütötte. De ö juh-téjből ú j fazékban készíti (a sa
vót). Ezekben függött rajta, viszlek, jövök én, sütötte, készíti a kö
zös tagok. 

«Das logische verháltniss zweier subjeete zu dem namlichen praB
dicate kann aber auch ein verschiedenartiges sein. Da habén wir die 
grundlage zu der im laufe der sprachentwickelung möglich werdenden 
differenzierung der doppelsubjecte zu subject und object (object im 
weitesten sinne genommen, als accusativisches, dativisches, genitivi-
sches object e tc) . Das object kann neben dem subject als ein diesem 
gleichwertiges satzglied aufgefasst werden, es kann aber auch zu dem 
praedicate in ein náheres verháltniss treten als das subject, so dass 
aus dem dreigliedrigen satze ein zweigliedriges wird, indeui das object 
mit dem praedicate zusammen ein glied bildet und zwar so, dass 
ersteres dem letzteren untergeordnet wird, ihm als bestimmung dient.» 
(Prinzipien der sprachgeschichte, 2. Aufl. 111—113.) 

íme a várva várt magyarázat! Meglehet, hogy némely jámbor 
magyar grammatikus igen mélységes ér te lműnek tartja ezt a ma
gyarázatot. Hiszen német tudós mond ta oly bizonyossággal, min tha 



390 KICKKA EMIL. 

maga átélte volna a nyelv fejlődésének ama bizonyos korszakát es 
saját szemével szemlélte volna, mint vált szét az eredetileg kettős 
alany egyszerű alannnyá és legszélesebb értelemben vett tárgygyá. 
De én csak azt mondom erre a magyarázatra, hogy notis est 
derisui. 

A helyes magyarázat ez : Ebben a mondatban : A kutya j 
őrzi | a házat többször fordul elő az alany és állítmány (a ma
gába foglaló és másba foglalt, a határozandó és határozó, a szor-
zandó es szorzó) viszonya, de n e m u g y a n a z o n r e n d e n . 
Nem két iskátulya közé van egy harmadik téve, hanem az egyik 
iskátulya (őrzi) bele van téve a másikba (a házat), ez a kettő 
pedig a harmadikba (a kutya). Vagy más szóval, az őrzi határozója 
a háznak, az őrzi a házat pedig határozója a kutyának. Vagy 
még más szóval, a házat (s2) szorzandó az ó'm'vel (»*), ezek szor
zatával (s2p2 = p) pedig szorzandó a kutya (s). Nem ez a képe 
ennek a mondatnak: M~ í-f-p-f-í == (s+s)+/> = 2 s+p , hanem 
ez: M — sXp2,s-2 = sXp. Nem két alanya és egy állítmánya van 
ennek a mondatnak, hanem csak egy alanya s egy olyan állít
mánya. mely maga is alanyból és állítmányból áll. 

Ezt a magyarázatot PAUL nem adhatta meg, mert nem a 
fölsőbb és alsóbb rendű tagokat, hanem csak az azonrendű egyes 
szókat látja a mondatban. PAUL sem tud különbséget tenni az 
a-\-b-\-c s az abc között, a mellérendelő s az egymásba foglaló 
mondatszerkezet között. Mellérendelő, árcö xotvoö szerkezetnek 
tartja az efféle mondatot is: A kutya őrzi a házat. Természetes, 
hogy így aztán két azonrendű alanyt lát benne s háromtagúnak 
tartja a mondatot. (Teheti, mert Köntgen-fénynyel dolgozik. De 
a ki közönséges napfény mellett dolgozik s kénytelen az iskátulyát 
előbb megnyitni és tartalmát kivenni, az az első megnyitás után — 
az analysisnek ezen a fokán — csak két iskátulyát láthat. 

PAUL igyekszik ugyan kéttagú mondat színeben tüntetni föl 
a háromtagú mondatot, ráfogván az egyik abinyra, hogy mint 
legszélesebb értelemben vett tárgy, vagy kiegészítő vagy határozó 
(mert ez «egyre megy. különböző csak a nevök») szorosabban 
simul az állítmányhoz (értsd igéhez), mint a másik alany, de adós 
marad a felelettel három kérdésre. Az egyik kérdés ez: Miért 
tárgy a neve minden alanynak, csak annak nem, mely nevező 
esetben áll? Erre a kérdésre nem fogadhatom el azt a feleletet, 
hogy hiszen tárgy (kiegészítő stb.) a neve a nevező esetnek is, ha 
rajta kívül meg egy nevező eset fordul elő a mondatban, mint 
pl. ebben: Bolondság az egész, vagy ebben: Én vagyok az az én. 
A másik kérdés ez: Miért nem tárgy a nevező eset, ha az accu-
sativusnál. vagy akármely más formánál szorosabban simul az 
igéhez, mint pl. ebben; A házat j őrzi a kutya, vagy ebben: 
A házat j a kutya őrzi ? A harmadik kérdés ez : Miért határozd 
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(bestimmung) az accusativus nemcsak ebben a mondatban: A kutya 
a házat őrzi, hanem ebben is: A kutya | őrzi a házat ? 

Eddigi fejtegetésünkből arról győződtünk meg, hogy vala
mely adott mondat alanyát es állítmányát annak helyes elemzésé
ből, helyes tagolásából ismerjük meg. Ez sokszor nehezebb munka, 
mint nevezőt és igét keresni a mondatban, de többnyire mégis 
könnyebb, mint arról elmélkedni, bogy kit vagy mit «képzelünk 
élénkebben személynek" (KALMÁR, Nyr. 30 : 167) a következő 
mondatokban : 

Barátod | bavátom, ellened | ellenem. A nagy világ | az élei-
iskola. Tele erszény | jó útitárs. A jó sövény j legjobb szomszéd. Szorga
lom j gazdagság, henyélés | szegénység. A hosszú szolgálat jutalma j egy 
érdempénz és rongyos öltözet. Sörénye rázása | népek reszketése, szeme 
pillantása | városok égése. Magyarnak lenni j szégyen vala. Meghalni 
az emberiség javáért | mily boldog, milyen szép halál. Az elrendelt 
igék | lépes-méz. (Példabeszédek 16, 24-. Káldi szerint.) Pünkösdi ki
rályság | a mi győzedelmünk. Gyulaíi nemzetség sarja [ mind a kettő. 
Az űr isten | az én örökségem. No csak hitvány egy élet | az a komé
dia. Haramjabarlang lett | sok sziklavár. Szép mulatság | téged néz
nem. Szabad lesz | meglátogatnom. 

Ezeket a mondatokat hevenyében is fölbontottuk két főté-
nyezöjükre (akármely gyerek is megtette volna), de bizony sokáig 
törhettük volna a fejünket, mig kisütöttük volna, ki «az igazibb 
személy» pl. ebben: Barátod | barátom. 

Azért, ha valóban meg akarjuk ismerni a mondat alanyát 
és állítmányát, gyakoroljuk magunkat a mondatok tagolásában. 
Gyakorlatul itt közlök még egy sereg mondatot, mindegyiket két 
fötagjára bontva. (Fölösleges talán megjegyeznem, bogy az a főtag 
a mondat állítmánya, melyl>en a vastag betűkkel nyomtatott, a 
legerősebben hangoztatott szótag fordul elő.) 

Katonának j kutyabaja. Erényednek | közhíre van. Szívem
nek | csak egy óhajtása van. Az én mulatságomnak j vége van. Az 
öröm végét | siralom foglalja el. A könyvet | szép, de csalfa tündér 
lakja. Pártolni kell | az irodalmat. Bogarászni | restéi. Az igazság
ban j igen nagy erő vagyon. A szomszédban j valami lakzi volt. Min
den bokorban | egy világfaló, minden bokorban | embergyűlölőt. Min
den csepp vérből | egy rózsa lett. A kis leányból | hajadon, a kis fiú
ból | ifjú lett. Az isten házából | csárda! Szörnyű vendégoldal 
reng | araszos vállán. A romlás előtt | kevélység jár. Holnap j kenyér
sütés napja lesz. Reggel | ünnep lószen. Ottan | nem egy hordó bor 
áll. A fákon | madarak, virágon I méhek; ott fönn j csattognak, itt 
lenn j döngicsélnek. Neked | költőt kell szeretned. A keservét mutató 
kebelnek j vagy szánalommal, vagy gúnynyal felelnek. Szegény török 
basát | ketté hasította. Bendőjét | ekkép tölti meg. Koszorúm szerény 
yirágit I a hazának szentelem. Etele öcsémet j királyul köszöntöm. 
Öreg szülőimet j ekkép vigaeztalák. Szegény jó anyámmal j fölfordult 



392 KICSKA EMIL. 

a világ. Némán szemléltem | a szárnyukat próbáló kis gólyafiakat,. Vele 
töltöttem | a gyermekesztendőket. Egy pénzdarabnak nézik | a világot. 
Kukoricza között találtak engemet. Homlokodra teszem | a fényes 
koronát. Végig gondolta | a régi szép időket. Ekkóp enyhítette | égő 
szomjúságát. E drága kincsen | ketten osztozunk. A kincs helyén j vér
foltokat hagyott. Sorsán j szánakozó könnyet hullatának. Asszonyom 
betegségén | szűböl szomorkodom. Az ispán úrtól j őzczombot kapánk. 
Az elmondottakhoz | e szavakat tette. Ily gondolatokkal j ért a falu
végre. E hasonlattal | derültséget keltett. Jaj | annak a kertnek! 

Azzal ne sokat törődjünk, hogy ezek közt vannak oly mon
datok is, melyeket a grammatikusok, mivel «hiányzik belőlük 
vagy az alany, vagy az állítmány, vagy néha mind a kettő is» 
(MAKLÁRY PAP MIKLÓS. Eendszeres m. nyelvt. 112, 113.) hiányos, 
csonka, kihagyásos mondatoknak neveznek. Hadd legyenek hiá
nyosak ezek a mondatok: Ily gondolatokkal ért a faluvégre. Sor
sán szánakozó könnyet hullatának. E hasonlattal derültséget kel
tett, s hadd legyenek teljesek ezek.- János vitéz ért. A magyarok 
hullatának. A képviselő úr keltett —; nekünk csak arra legyen 
gondunk, hogy helyesen bontsuk őket két-két fő tagjukra, hogy 
világosan lássuk azt a határozandó és határozó két tagot, melyekre 
legelsöbb oszlik a mondat. Ha helyesen bontottuk határozó és 
határozandó két tagjára pl. ezt a mondatot: Hiába j igyekeztek, 
akkor bizonyosak lehetünk róla, hogy amaz az állítmánya, ez az 
alanya a mondatnak. Ha mégis kételkednénk, megtudhatjuk ezt 
ebből a megfelelő Ítéletből is : Igyekezetetek | hiábavaló, vagy 
Petőfinek ebből az azonórtékű mondatából: 

(Mint lót-fut a boldogság után 
Az ember, a dőre, 
Az egyik hátra, a másik előre, 
Mikéntha már ott volna nyomán.) 
Hiába | igyekeznetek! 

Nincs az a grammatikus a világon, a ki ebben ne az igyekeznetek 
szót tartaná alanynak. (Persze mert nevező esetben álló főnévi 
igenév.) 

Ettől a kérdéstől se ijedjünk meg: Ha e hasonlattal alany 
ebben a mondatban: E hasonlattal derültséget keltett, mi a kép
viselő úr ebben: A képviselő úr e hasonlattal derültséget keltett ? 
Szintén alany ? Ennek a mondatnak tehát két alanya van ? 

Nincs két alanya. Tessék csak a tagolásra nézni: 

s p 
sa p* 

A képviselő úr \\ e hasonlattal j derültséget keltett. E hason-
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lattal most is alanya az állitmányi fötagnak, de nem alanya a 
mondatnak. Ennek a hépviselő úr az alanya. Különbséget kell 
tenni a m o n d a t a l a n y a és á l l í t m á n y a közt s ennek a 
két fötagnak a l a n y i és á l l i t m á n y i a l t a g j a i között. Ne 
feledjük, hogy egymásba foglaló, nem egymás mellé rendelő mon
datszerkezettel van dolgunk. A derültségkeltés bele van foglalva 
e hasonlatba, e derültséget keltett hasonlat pedig a képviselő úrba. 
Más szóval, e hasonlatról az van mondva, hogy derültséget keltett. 
a képviselő úrról pedig az van mondva, hogy e hasonlattal derült
séget keltett. Nem két alanya van ennek a mondatnak, hanem csak 
egy, melybe egy olyan állítmány van foglalva, mely maga is két 
egymásba foglalt tagból áll. Ha helytelen dolog két vagy több 
alanyt látnunk az efféle mondatban: A fütty s a taps | elhallga
tott, még helytelenebb dolog két vagy több alanyt látni az efféle 
mondatban: A képviselő úr || e hasonlattal | derültséget keltett. 
A ki nem látja a két vagy több iskátulyát, midőn egymásra van
nak rakva, hogy láthatná őket, mikor egymásba vannak rakva ? 

Hogy a grammatikusok mégis látják őket, annak oka az, 
hogy nem elemezik, nem tagolják, hanem szótrobbantják a mon
datot. Azonrendü elemekre, «egyes szókra» robbantják szót s 
ezeknek össze-vissza rakogatásából akarják a szótrobbantott mon
dat szerkezetét megismerni., Persze, hogy így aztán négy alanya 
is van a mondatnak, mert Ágnesről is az van mondva, hogy mos, 
az asszonyról is az van mondva, hogy mos, a patakról is az van 
mondva, hogy mosnak benne, a fehér lepedőről is az van mondva, 
hogy mossák. De épen így lehetne négy állítmánya is. Mert 
Ágnesről nemcsak az van mondva, hogy mos, hanem :iz is, hogy 
asszony, hogy patakban van, hogy fehér lepedője van. S a patak
ról is nemcsak az van mondva, hogy mosnak benne, hanem az is, 
hogy Ágnes van benne, asszony van benne, fehér lepedő van benne. 
S & fehér lepedőről is nemcsak az van mondva, hogy mossák, ha
nem az is, hogy Ágnesé, az asszonyé, a patakban van. Sőt azt is 
lehetne mondani, hogy a mossa ige nemcsak közös állítmánya a 
többi elemnek, hanem közös alanya is. Mert: a mosó | Ágnes, a 
mosó j asszony, a mosás | a patakban van, a mosott dolog (die 
Wásche, das Gewaschene) [ fehér lepedő. 

Nem épen elemeire, de mégis csak szétrobbantja a mondatot 
STEINTHAL is. Olyan apróbb mondatokra robbantja szét, melyek 
csakugyan megvannak benne. Benne, de nem mellette, mint STEIN-
THAL véli. Nem három mondat ez: A fekete királynak egyetlenegy 
fia vala, hanem csak egy. Igaz, hogy STEINTHAL szerint is csak 
egy mondat, mert ő csak ítéletet lát benne hármat, de STEINTHAL 
ezt csak elhiteti magával. A ki azt tartja, hogy annak a mondat
nak fia a grammatikai alanya s vala a grammatikai állítmánya, 
az nem láthat abban egy mondatot sem. 
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Gyakorlatúi itt közlök még egy sereg mondatot alanyi és 
áll í tmányi főtagjukra s az utóbbit két altagjára bon tva : 

Ágnes asszony || a patakban [ fehér lepedőjót mossa. Kutyafejű 
tatár népek fejedelme [| a magyar sereget | ekkóp idvezelte. Lidinek a 
magaviselete || akkor este | különös lehete. Pinty úrfi || hat puszta falu 
környékében | a legpáratlanabb gyerek. Én || műértő beszédit | mo-
solygva hallgatám. György || az édes anyját | hidegen köszönté. Az igaz
ság || felemeli j a nemzetséget. Miklósnak || (ugyancsak) jól esett | a 
falat. (Vagy talán) emberben || tartósabb | a pára. Neked || kevés 
van j ilyen csillagod. Ezt || bölcsen rendelek | az istenek. Saigon || Kom-
polti Péter volt | az úr. Nevét |j rettegve emlité j a táj. Most || a fölött 
van | a tanácskozás. Tele erszónynyel || könynyü | urat játszani. Kör-
metlen macskának || nehéz j fára mászni. így találta j népünk || a fran-
czia királyt. Nyájasan kérdezte | János vitézt || egy kis takaros me
nyecske. Vitte I az^ óriás || János vitézünket. Lóhátról olvasta | a 
hölgy |i az iratot. Álmot hozott | a bor |j latrok pillájára. A likra 
tette | tenyerét || a pap. Hírős város | az aafődön || Kecskéméb. Édes 
lesz | nekem || a keserű jutalom. Kicsalta | a leányt || édes beszédével. 
Szépen süt le | a hold || Nagyfalu tornyára. E dolgon | magam is || na
gyon csodálkozom- Előtte || miuden ilyes dolog | haszontalan. E vén 
királyi főn [j egy nagy tölgy | a korona. De szerelmem bemutatni || meg
tiltotta | végzetem. Gonosz | a tudomány II az élet úta elhagyójának. 
Fehér leplét (s3) | véres leplét ( | r) || a futó hab | elkapdossa.*) 

Nem minden mondato t ily könnyű dolog két fötagjára 
bontani . 

«De meg nem is olyan könnyű — így folytatja Kardos Albert 
fönt idézett bírálatát — a mondatot erre a két általános részre fel
bontani, mert gyakran kétség foghatja el a tanulót s vele együtt ben
nünket is, hogy egy-egy mondatrészt az állítmányhoz vagy az alany
hoz sorozzunk-e? Maga Balassa is szolgáltat erre példát a következő 
mondatban: ,Ezek (alanyi rósz) első felhevülésökben megölték a követe
ket (állítmányi rész)', holott ón s velem együtt bizonyára sokan az 
első felhevülésökben-t, mint állapothatározót inkább az alanyhoz csa
tolnám. Hozhatunk föl más példákat is, melyeknek alanyi és állítmá
nyi részre való felbontása könnyen megzavarhatja a tanulót, mint: 
A hazáért dicső dolog meghalni, vagy A jó embernek sokat kell tűrni 
és szenvedni. Hát még a mondatoknak azon megszámlálhatatlan töme
gében, a melyben nincsen alany, mennyi fejtörést fog okozni a tanuló
nak az alanyi rész keresése ?» 

*) Hogy az alanyi főtagban a második altag az állítmány, megtet
szik ebből a megfelelő ítéletből: A fehér lepel | (neki) véres lepel. A mon
dat tagjai így vannak egymásba foglalva: az elkapdosás benne van a, futó 
habban, az elkapdosó futó hab benne van & fehér lepelben, illetőleg (a tébo
lyodott asszony íllusiójánál fogva) téres lepelben. 
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Hát bizony sokszor nem könnyű dolog alanyi és állítmányi 
részre bontani a mondatot. Lesz erről még szó valamely részében 
ennek az értekezésnek, valamint arról is, hogy kell az efféle mon
datokkal elbánnunk. De azért ne féltse KARDOS a tanulót. Az a 
tanuló, a ki tudja valamiből, hogy ebben: János | tanul, János 
az alany s tanul az állítmány, könnyen megérzi (fühlt nach, mon
daná WTJNDERLICH), hogy oszlik alanyi és állítmányi részre ez a 
mondat i s : Jánosnak | tanulnia kell. KARDOS nem találja meg oly 
gyorsan a nevező esetet és az igét ebben a mondatban, mint a 
tanuló, csak meg ne zavarja a tanító úr, az alanyt és az állít
mány t. Az a tanuló, a ki tudja valamiből, hogy ezekben a mon
datokban : E szép ország j az én szerzeményem. E szép ország | 
a t e szerzeményed. E szép ország I az ő szerzeménye, az első tag 
az alany s a második tag az állítmány, könnyen megérzi, hogy 
ezekben a mondatokban is: E szép országot én szereztem. E szép 
országot j te szerezted. E szép országot | ő szerezte, az első tag 
az alany s a második tag az állítmány, s könnyen megérzi, hogy 
ezekben a mondatokban is: Új pályámon | paréj, tövis közt gá
zolok. Új pályádon paréj, tövis közt gázolsz. Új pályáján | paréj, 
tövis közt gázol, az első tag az alany s a második tag az állít
mány. Csak meg ne zavarja őt KARDOS azzal a kikötéssel, hogy 
az, a mit a mondat alanyának érez. egyszersmind olyan «egyes 
szó» legyen, mely a kicsoda? micsoda? kérdésre felel. Ily kikötés 
mellett még tudós professzor urak sem tudják alanyi és á.lítmányi 
részre osztani pl. ezt a mondatot: Én vagyok az az én. (L. Nyr. 
30 : 165—170.) Nem csoda, mert a kicsoda? micsoda? kérdésre 
nem az alany, hanem a nevező eset felel, B ha két ilyen eset van 
a mondatban, miből ismerjenek aztán az «igazi nyelvtani alanyra» ? 

De abból, hogy sokszor nem könnyű dolog alanyi és állít
mányi részre bontani a mondatot, mégsem az következik, hogy 
«a mondatelemzést ne a két főrész, az alanyi és állítmányi rész 
különválasztására fektessük», de robbantsuk szét a mondatot s 
ugy határozzuk meg aztán, hogy mi tartozott benne az alanyhoz 
s mi az állítmányhoz. Ha igazán ismerni akarjuk a mondatnak 
ezt a két főrészét, akkor a mondatnak két főrészre való bontását 
el. nem kerülhetjük. A két főrészre bontásnak majd könnyebb, 
majd nehezebb voltából csak az következik, hogy a mondat tago
lásában gyakorolnunk kell magunkat. Egy kis gyakorlat után 
könnyen boldogulunk KAEDOS példáival: A jó embernek || sokat 
kell | tűrni és szenvedni. A hazáért || dicső dolog | meghalni. 
Ezek |] első fölhevülésükben | megölték a követeket. Azt megen
gedem, hogy az első felhevtilésükben tagnak az alanyhoz is van 
valami köze. Ennek az értekezésnek folyamában ki is fogom mu
tatni, hogy mi köze. Egyelőre azonban csak annyit mondhatok, 
hogy nem «mint állapothatározónak» van kóze hozzá. Da ha ket 



396 KfCSKA EMIL. 

főtagjára akarjuk bontani a-mondatot, akkor az első felhevtilésük-
ben-t az állítmányi főtaghoz kell csatolnunk. Nem az a hibája 
BALAssi-nak, hogy rosszól választotta szét a mondat két fötagját, 
hanem az, hogy mindazáltal, hogy jól választotta szét, mégis 
csupán a megölték szóban látja az egyik főtagot. ; , 

De abban igaza van KARoos-nak, hogy a mondatnak két fő
részre választása és a beszédrészeknek s különféle eseteiknek meg
határozása «kettős munka». Annyira kettős munka ez, hogy a 
régiek az előbbit (a mondatnak két főrészre választását) nem is 
tartották a grammatikára tartozónak. MARIÜS SERVIUS HONORATUS 
megrója azokat, a kik az utóbbi munkán kívül (a beszédrészek s 
különféle eseteik meghatározásán kívül) mást is akartak nyakába 
akasztani a grammatikának s dicséri DoNATus-t, hogy nem hágta 
át a grammatika határait: «unde proprie DONATUS et rectius, qui 
ab octo partibus inchoavit, quse s p e c i a l i t e r ad g r a m m a -
t i c o s p e r t i n e n t » . Azóta áthágták a grammatikusok a tudo
mány régi határait, azaz belevonták tudománjoikba egy részét a 
régi logikának is, mely szószerint mondattant jelent. Véleményem 
szerint ezt h e l y e s e n c s e l e k e d t é k . Helytelen csak az a 
dologban, hogy már 120 esztendeje beszélnek alanyról és 411ít-
mányról, de azért ma is csak az «octo partes» körül kereskednek. 

II. 

Ebből a három szólásból: derültségkeltő (a), e hasonlattal (b), 
a képviselő úr (c) a következő hat mondatot alkothatjuk: 

1. Derültségkeltő volt j e hasonlattal || a képviselő úr 
2. E hasonlattal volt | derültségkeltő |j a képviselő úr 
3. Derültségkeltő volt j a képviselő úr f| e hasonlattal 
4. A képviselő úr volt | derültségkeltő |j e hasonlattal 
5. E hasonlattal volt | a képviselő úr || derültségkeltő 
6. A képviselő úr volt | e hasonlattal [| derültségkeitő. 

Avagy ha a volt elemet belefoglaljuk a keltő szóba s erre bízzuk 
a volt functióját (az állítmány igésítését), a következő hat mon
datot : 

P * 
A p2 s2 

1. Derültséget keltett | e hasonlattal || a képviselő úr 
2. E hasonlattal keltett | derültséget || a képviselő úr ! 
3. Derültséget keltett j a képviselő úr || e hasonlattal 
4. A képviselő úr keltett | derültséget || e hasonlattal 
5. E hasonlattal keltett | a képviselő úr || derültséget 

,: 6. A képviselő úr keltett | e hasonlattal || derültséget. ,.;... 
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1 i ;Mi a különbség e hat mondat között? : 

- A grammatikusok szerint az volna a különbség, hogy a mon
dat alanya, tárgya és határozója, egymással helyet cserélgetve, 
minden lehetséges helyet elfoglal a helyéből ki nem mozduló állít
mány mellett s hogy majd az alany, majd a tárgy, majd a határozó 
van «különösen kiemelve*). S ez igaz is, ha alanyon nominativust, 
tárgyon accusativust, határozón (ebben az esetben) instrumentálist, 
állítmányon elemi igét értünk. Csak az a baj, hogy nem ez az igazi 
különbség, az értelmi különbség köztük. 

Arra a kérdésre, hogy mi az igaz különbség köztük, előbb 
egy hasonlattal felelünk : 

2.1 3 4 = 2 3 4 
3Á 2 4 = 3 % 4 
2.1 4 3 = 2 4 3 
4.1 2 3 = 4 2 3 

••'••'v'.--- 3.i 4 2 = 3 4 2 
4.1 3 2 = 4 3 2 a -

Ezek közt a sorok közt is megvan az a különbség, hogy a kettes, 
a hármas ós a négyes szám, egymással helyet cserélgetve, minden 
lehetséges helyet elfoglal a helyéből ki nem mozduló egyes mel
lett, s mégsem ez az igazi különbség e sorok között. Hanem mi? 
Az, hogy ugyai azon a helyen akár a kettes, akár a hármas, akár a 
négyes ugyanazt a functiót teljesíti; az első helyen a százas, a má
sodik helyen a tízes, a harmadik helyen az egyes functióját. Ebből 
á különbségből, a functio különbségéből következik az, hogy az első 
sor annyi mint kétszázharmincznégy, a második háromszázhuszon
négy sat. azaz hogy minden sor más-más szám. 

Éhez hasonló az igaz különbség ama hat mondat közt is. 
Akár az a, akár a b, akár a c szólás tölti be ugyanazt a helyet, ott 
ugyanazt a functiót teljesíti; az első helyen a p2 ( állítmány ialtag), 
a második helyen az s'2 (alanyi állag), illetőleg az első főhelyen 
ket szólás együtt a p (állítmányi fó'tagj, a harmadik helyen, illető
leg a második főhelyen az s (alanyi főtag) functióját. 

De mi az oka, hogy a számban egyes, tízes, százas, ezres sat. 
functiót, azaz a functiók végtelen sorát különböztethetjük meg, a 
mondatban csak két functiót. alanyit és állítmányit? Ennek csak 
az az oka, hogy a hasonlat még nagyon sántikál. A mondatsorok 
nem összeadandókból, hanem tényezőkből állanak. Ha az a szólás 
annyi mint 2, a b szólás annyi mint 3, a c szólás annyi mint 4, 
akkor az 1. mondat nem annyi mint 2 százas + 3 tizes 4 - 4 egyes, 
azaz 234. hanem annyi mint 2 . 3 x 4 (kétszer hárommal szorozva 
négy) &wz 24. 

i i l Be így ama hat mondat közt nem volna semmi különbség, 
mert'mind á hátnak 24, azaz egyenlő a szorzata. Igaz, hogy mind 
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a hatnak egyenlő a szorzata, de ebből még nem következik az, 
hogy nem volna köztük semmi különbség, hanem csak az, hogy e 
különbséget nem szorzatuk mennyiségében, hanem másban kell 
keresnünk. S valóban meg is találjuk e különbséget a szorzatok 
tényezőinek m i n ő s é g é b e n s f ö l s ő b b v a g y a l s ó b b ren^ 
d ű 8 é g é b e n. 

Ha a 24-et előbb csak két tényezőre bontjuk, akkor 
az 1. és a 2. mondat annyi mint 6 x 4 
a 3. és a 4. « « « 8 x 3 

az 5. ós a ü. « « « 12x2. 

Eddig tehát az a különbség, hogy az első két mondatban 6, a má
sodik kettőben 8, a harmadik kettőben 12 a szorzó tényező (az 
állítmány); az első két mondatban 4, a második kettőben 3, a har
madik kettőben 2 a szorzandj tényező (az alany). 

Ha a szorzó tényezőket ismét két-két (^másodrendű) tényezőre 
bontjuk, akkor 

az 1. mondat annyi mint 2.3x4 
a 2. « « « 3.2x4 
a :;. « « « 2.4x3 
a 4. i « (i 4.2x3 
az 5. « « « 3.4x2 
a ü. « • « 4.3x2 

így már teljes a különbség a hat mondat között. Pl. az 1. mondat 
abban különbözik a 2.-tól, hogy abban 2, ebben 3 a másodrendű 
szorzó tényező (az állítmányi altag). 

A hasonlat azonban még most is sántikál. Abban t. i., hogy 
a számban mindegy, melyik tényezőjét veszem szorzónak, vagy 
szorzandónak, a mondatban nem mindegy. A szám, pl. 6 ( = 2x3) , 
ugyanaz marad, akár szorzónak, akár szorzandónak veszem ugyan; 
azt a tényezőjét. A mondat más-más mondat, ha egyszer szorzó
nak, másszor szorzandónak veszem ugyanazt a tényezőjét. V. ö. 
Vigasztaló pajtásom (a) a remény (b), Vigasztaló pajtásom (a) a 
remény (b). Amott szorzó (állítmány), emitt szorzandó (alany) az a 
tényező; amott szorzandó (alany), emitt szorzó (állítmány) a b 
tényező. 

Minthogy a másodrendű tényezőket ismét két-két harmad
rendűre (pl. e j hasonlattal = ssps), ezeket két-két negyedrendűre 
(pl. hasonlat j vele = |)4s4), ezeket két-két ötödrendűre bonthat
juk, tehát nemcsak a számban, hanem a mondatban is végtelen a 
functiók sora. 

Mi hát a különbség ama hat mondat között? Semmiképen 
nem az, hogy az alany helyet cserélget valamivel bennük. Az alany 
(s) mind a hat mondatban ugyanazon a helyen marad, valamint 
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az állítmány (p) is. A különbség az, hogy az a, b, c szólások func-
tiót cserélgetnek bennük. Igaz, hogy e mellett helyet is cserélget
nek, de nem a helycsere a fődolog ebben, hanem a functiócsere. 
A helycsere csak mellékes dolog ebben s mint az imént láttuk, 
nem is szükséges. Ebben a két mondatban: Vigasztaló pajtásom i 
a remény, Vigasztaló pajtásom | a remény, minden a maga helyén 
maradt s a két mondat mégis más-más mondat. Ellenben ebben a 
kettőben: Vigasztaló pajtásom | a remény, A remény | vigasztaló 
pajtásom, helyet cseréltek a tagok s a két mondat mégis egy 
mondat. 

Még világosabban láthatjuk a hat mondat különbségét, ha 
az a, b, c tagokat iskátulyáknak képzelve, azt vizsgáljuk, hogy van
nak egymásba foglalva. 

Három iskátulya belülről kifelé ebben a hat rendben követ-
kezhetik egymás után : i . a: b : €, 2. b : a : c, 3. a : c : b, 4. c : a : b, 
5. b : c : a, 6. c :b : a, általában p2 : s2 : s, azaz belső, középső és 
külső iskátulya. A külső iskátulya természetesen nemcsak a kö
zépsőt foglalja magában, hanem ezzel együtt is külön is a belsőt 
is, de maga nincs másba foglalva; a középső iskátulya magába 
foglalja a belsőt s maga is másba van foglalva, a külsőbe ; a belső 
iskátulya nemcsak a középsőbe van foglalva, hanem ezzel együtt 
is külön is a külsőbe is, de magában nem foglal mást. 

Ha az egymásbafoglalásnak e különféle viszonyait — magába 
(azaz a maga tartalmába) foglalón az alanyt, másba (azaz a más 
tartalmába) foglalton az állítmányt értve*) —- mondatok képében 
fejezzük ki, akkor az A schema hat mondatából a következő három
három tagot kapjuk: 

1. Derültség keltetett | e hasonlattal 
E hasonlattal élt | a képviselő úr 
Derültséget keltett | a képviselő úr, 

2. E hasonlattal keltetett | derültség 
Derültséget keltett | a képviselő úr 
E hasonlattal élt ] a képviselő úv. 

3. Derü l t sége t ke l te t t | a képviselő ú r 
A képvise lő ú r él t | e hasonla t ta l 
Derü l t ség ke l te te t t I e hasonla t ta l . 

*) Az újabb logikusok megfordítva az áll í tmányt értik a magába 
(azaz a maga kerületébe) foglalón s az alanyt a másba (azaz a más ke
rületébe) foglalton. De én a könnyebb megérthetés kedvéért AiusTOTELESt 
követem. 
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4. A képviselő úr keltett | derültséget 
Derültség keltetett | e hasonlattal 
A képviselő úr élt [ e hasonlattal. 

5. E hasonlattal élt | a képviselő úr 
A képviselő úr keltett | derültséget 
E hasonlattal keltetett ] derültség. 

tí. A képviselő úr élt | e hasonlattal 
E hasonlattal keltetett | derültség 
A képviselő úr keltett | derültséget.*) 

Ebből azt látjuk, hogy a monda t még akkor is mondatokból 
áll, ha három tagra bontjuk. A monda t ennek a három tagnak 
(három mondatnak) az egybefoglalása (ebben az esetben a követ
kező ál talános képlet szer in t : />2 az ,s2-ben, s2 az s-ben, p 2 az s-
ben). Azért a görögök nem is mondatoldásnak nevezték az efféle 
tagokra bontást , hanem mondatkötésnek, mondatkapcsolásnak (aoX-
Xóytaixoc). annak a mit a tagokra bontásból megismertek. (Vala
mely dolognak szerkezetét annak szétfejtésébel ismerjük meg.) 

ARISTOTELES a két első tagot előtéteknek (npozácssiQ), a harma
dikat utótétnek, következménynek (aopLícépaojia) nevezte el s mivel 
az utóbbit tar to t ta fontosabbnak. azon igyekezett, hogy az A schema 
mind a ha t mondntának utótétét már egy mondatból is meg
kaphassa. 

Elővette tehát az egyik mondato t , pl. az elsőt s előbb abban 
a sorban mondta el az iskátulyák viszonyait, a melyben valóban 
talál ta őket, t ehá t így: 

p2 s2 s 
I. Derültséget keltett | e hasonlattal | a képviselő úr 

p2 az s2-ben: Derültség keltetett | e hasonlattal 
«" az s-ben: E hasonlattal ólt | a képviselő úr 

p'2 az s-ben: Derültséget keltett j a képviselő úr. 

Másodszor ebben a sorban : 

p2 s2 s 
II. Derültséget keltett | e hasonlattal j a képviselő úr 

j)2 az s2-ben: Derültség keltetett | e hasonlattal 
p" az s-ben: Derültséget keltett j a képviselő úr 
s2 az s-ben: E hasonlattal élt [ a képviselő úr. 

' :! , : i ; '*) 'Ezek csak á különös égymásbafoglalás esetei. Az együttes egy
másbafoglalás eseteit már az A sehemában láttuk. .:•.. ' 
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Harmadszor ebben a sorban: 

p-1 s2 g 
I I I . Derültséget keltett | e hasonlattal | a képviselő úr 

pÁ az s-ben: Derültséget keltett j a képviselő úr 
s2 nz s-ben: E hasonlat tal élt. j a képviselő úr 
p* az s2ben: Derültség keltetett [ e hasonlattal. 

E k k é p m e g k a p t a az A s c h e m a I., °2. ós 3 . m o n d a t á n a k u t ó 
tétét s a leszarmaztatásnak ezt a három módját első, második és 
harmadik alaknak nevezte el. 

Ennek a három alaknak az a közös tulajdonsága, hogy mind 
a háromnak két-két előtétében kétszer-kétszer fordul elő ugyanaz 
a tag. Az első alakban s2, a másodikban p2 , a harmadikban s ez a 
kétszer előforduló tag. Ezt a kétszer előforduló tagot (a két előtét
nek közös tagját) mind a három alakban középső tagnak nevezi, 
mivel az A schema megfelelő mondataiban csakugyan ezek a kö
zépső tagok. 

A középső tagnak a másik két taghoz való viszonyából is
merni az alakra. Az I. alaknak egyik előtétében alany, másik elő
tétében állítmány a középső tag (az az iskátulya, mely mást is fog
lal magába, maga is másba van foglalva) s helyzeténél fogva is kö
zépső (a tagolandó, t. i. az Al. mondatban), előtte a belső (első, 
nagyobb, fölső), mögötte a külső (harmadik, kisebb, alsó) tag áll.1) 

A II. alaknak mind a két előtétében állítmány a középső tag 
(az az iskátulya, mely külön-külön is bele van foglalva a másik 
kettőbe) s elül áll (az Al. mondatban), utána az (AJ. szerint) na
gyobb s ennek utána a (szinte A2. szerint) kisebb tag.'2) 

A III. alaknak mind a két előtétében alany a középső tag (az 
az iskátulya. mely külön-külön is magában foglalja a másik kettőt) 
s hátul áll (az Al. mondatban) előtte az (A3. szerint) kisebb s en
nek előtte az (A3. szerint) nagyobb tag.3) 

De hogy kapta meg ABISTOTELES az A schema 4.. 5. és 6. 
mondatának utótétét'? GALENUS, sőt talán már ABISTOTELES tanít-

*) KocXco SE [J-éoov u.sv, o sta\ OCUTO EV ötXXio, xai aXXo EV xoúxw i o : i v o y.cu 
~r; Séov. Y'/petou asoov. áxpat Ss, xb, autó xs iv áXXt.ü ov, xa\ iv & áXXo ioxív. 
( A n a l y t . p r i o r . l ib . I . c a p . IV. I 

2) Méaov Se iv aüxcu Xéyw xb •Aa.-rlyopQÚ]j.zwv áacsotv á /pa SE, xay tov 
Xé-fExai xoiixo. lití^ov SE áxpov, xö 7tpo; xw [IEGCO XEÍJJ-EVOV' l'Xaxxov os, xb Tioppwxépw 
toÖ f/iaou. TíSÉxat ok XO JJ-ÉTOV E'SJW JJ.EV X«V xxpwv, Ttptoxov 93 xr, Se'aei. (U. O. 
cap. V.) 

3) Méoov SE ev aüxw ~kí^u>, xs>' oü a|/.cpw /.axrjfopoű[j.£V áxpa SE, xa xaxr r 

yoooújjLEva- [AEIÍTOV SE axpov, xo 7toppcóxcpov xoí jjiaou" s'Xaxxov Ss xb i^yiixEDOv. 
T&fistt SE XO jiiaov E^W JJ.SV xtÖv áxpwv, EV/JXXOV SE xrj Seaei. (U. o. c a p . V I . ) 

Nyelvtudományi Közlemények XXX!II. - " 
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ványa, THEOPHRASTUS S azóta az összes logikusok azt tartják, hogy 
sehogy sem. Azon törik tehát fejüket, miként egészíthetnék ki 
ARISTOTELES három alakját egy negyedikkel. Mintha bizony elégsé
ges volna négy alak, ha ARISTOTELES meg nem kapta volna ;mind a 
hatot. Mi is volna az az u. n. negyedik alak ? 

ARisTOTELEsnek egyik német fordítója s magyarázója, KIRCH-
MANN azt tartja, hogy ez a negyedik alak nem egyéb, mint az első 
alak alanyainak ós állítmanyainak helycseréje, azaz hogy ez volna 
az a negyedik alak : 

sa-ben p1: E hasonlattal | derültség keltetett 
.s-ben s2: A képviselő úr | e hasonlattal élt 
s-ben j)1: A képviselő úr j derültséget keltett. 

Minthogy pedig mai napság épen ezt a «galenusi alakot» 
tartják elsőnek, tehát a negyedik alak tulajdonképen ARISTOTELES 
első alakja volna.*) 

Ennyire hígvelejű mégsem volt a jó GALENUS. Nagyon jól 
tudta ő azt, hogy «a mondatok, ha helyet cseréltetünk bennük az 
alanynyal és az állítmánynyal, ugyanazt jelentik». S ha nem tudta 
volna is, még akkor is lett volna annyi esze, hogy nem egy, hanem 
három új alakkal toldotta volna meg ARISTOTELES három alakját. 
Mert hasonló módon ARisTOTELEsnek második és harmadik alakjá
ból is csinálhatni új alakokat. De az bizonyos, hogy az alanyok és 
állítmányok helycseréje által egy alakból sem kapható új eredmény. 

Más logikusok azt tartják,, hogy a negyedik alak abban kü
lönbözik az elsőtől, hogy ebben az első előtétnek alanya, a máso
diknak állítmánya a középső tag, abban, megfordítva, az első elő
tétnek állítmánya, a másodiknak alanya a középső tag. Az Al. 
mondatból csak úgy kaphatunk efféle syllogismust, ha helyet cse
réltetünk az előtétekkel, tehát így : 

1sa az s-ben: E hasonlattal élt | a képviselő úr 
yl az s'̂ -ben: Derültség keltetett | e hasonlattal 
p2 az s-ben: Derültséget keltett | a képviselő úr. 

De ez sem új eredmény s hasonló módon helyet cseréltethe
tünk a második és harmadik alak előtétéivel is. A másodikból így 
ezt a syllogismust kapjuk : 

' ':• *) Da indess die letztere" F igur sich mehr der Sprache des Lebens 
insbesondere bei den modernen Sprachen anpasst, so hat maii diese gale-
nisclie Figur zur e r s t e n Figur erhoben und sonderbarerweise für die 
erklart, welclie ARISTOTELES aufgestellt habé ; dagegen die eigentliche 
Aristotelische Figur dem GALENUS zugetheilt und zur vierten Figur ge-
macht . (Erláuterungen zu d. ersten Analytiken des Aristoteles, 30.) 
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Í
p2 az s-ben: Derültséget keltett | a képviselő úr 
p2 az s2-ben: Derültség keltetett j e hasonlattal 
s2 az s-ben: E hasonlattal élt | a képviselő úr. \}:j 

A harmadikból ezt: 

s2 az s-ben: E hasonlattal élt | a képviselő úr 
p* az s-ben: Derültséget keltett | a képviselő úr 
p2 az s2-ben: Derültség keltetett | e hasonlattal. 

Ezek sem új eredmények. 
De törüljük le a 7 syllogismus előtt az Al. mondat tagjainak 

egymásbafoglalását jelentő betűket s az egész utótétet, akkor se 
THEOPHKASTUS, se GALENUS nem fog többé új alakra gondolni, ha
nem ezt fogja következtetni: E hasonlattal keltetett j derültség. 

Ez már új eredmény, még pedig az A schema 5. mondatának 
utótéte. Csak az a baj. hogy ezt az eredményt az A5. mondatnak 
első alakján kívül az A2. mondatnak harmadik s az A6. mondat
nak második alakja szerint is meg lehet kapni. Az A2. mondatnak 
harmadik alakja szerint így : 

p2 az s-ben : E hasonlattal (volt) keltő j a képviselő úr 
s'2 az s-ben: Derültségkeltő (volt) | a képviselő úr 
p2 az s2-ben: E hasonlattal keltetett j derültség. 

Az A6. mondatnak második alakja szerint így: 
s2-ben p2: E hasonlattal keltő | a képviselő úr (volt) 
s-ben p": Derültségkeltő | a képviselő úr (volt) 
s2-ben s; E hasonlattal keltetett | derültség. 

Az Al. mondatból azonban nem kaphatjuk meg ezt az ered
ményt sem az első, sem a második, sem a harmadik alak szerint, 
hanem csak az — ö t ö d i k alak szerint. 

Ha a p syllogismus előtt is letöröljük a betűket s az utótétet, 
akkor THEOPHKASTUS is, GALENUS is ezt fogja következtetni: A kép
viselő úr élt | e hasonlattal. 

Ez ismét új eredmény, még pedig az A schema 4. mondatá
nak utótéte. De ezt az eredményt az A4. mondatnak első alakján 
kívül az A3. mondatnak második s az A6. mondatnak harmadik 
alakja szerint is megkaphatjuk. Az A3. mondatnak második alakja 
szerint így: 

p2 az s2-ben: Derültségkeltő (volt) | a képviselő úr 
p'2 az s-ben: Derültsógkeltés (volt) | e hasonlattal 
s2 az s-ben: A képviselő úr élt | e hasonlattal. 

Az A6. mondatnak harmadik alakja szerint így: 

m* 
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^ < g S H t 

s-ben p2: Derültségkeltő | a képviselő úr (volt) 
^ H I ^ Ö Ö U s-ben s a ; Derültségkeltés | e hasonlattal (volt) 
W P* *" 3: B* 3= p8-bens9 : A képviselő úr élt | e hasonlattal. 
3 O <j lg g oo 
S'ELm'crcs' E-TO' AZ A l . mondatból azonban nem kapjuk 
» ? » £ . « . j , ., ** , 
o ^ S S ^ ' í ' 1 ' meg ezt az eredményt sem az első. sem a ma-
c > ' — g - S " ^ ^ sodik, sem a harmadik alak szerint, hanem 
^ l ^ f f i S 1 * csak a — n e g y e d i k alak szerint (nem a 
2plF<^j*;—^ GALENUS negyedik alakja szerint). 
& % 9 CD p- & H a végre az a syllogismus előtt is letöröl-
——&•*&'*§'**' jük a betűket s az utótétet, akkor már THEO-
®J a1 o ő £•*< PHRASTUS is, GALENUS is észre fogja venni, hogy 
~ ü , ~ s" <> »' ez az eredmény : A képviselő úr keltett j <le-
§[m_$• S pj,o^ rültséget nem kapható meg az A l . mondatból 
cg CK? — — *« g, s e m a z eiS(j s e m a másoclik, sem a harmadik 

alak szerint. Ezt a f és (3 syllogismusokban nem 
vették észie, mer t az s2-t nehéz megkülönböz-

M , _ tetni a />*2-tőI, ha mind a kettő ál l í tmány s ne-
< I R H

< Í H H ^ héz megkülönböztetni az s tői, ha mind a kettő 
alany a két előtétben. Ok a 7 syllogismusban 

<< -d Hq M H M ^ csak harmadik, a (3 syllogismusban csak máso-
1-1 • dik alakot láttak, azaz nem vették észre, hogy 

,_, az egyik esetben az A2. mondatot , a másik 
H ^ ' ^ K H ^ #» esetben az Ao. mondato t csúsztatták az A l . 

monda t helyébe. De ezt az e redményt : A kép
viselő úr keltett | derültséget már az A l . mon
datból akarták származtatni . Minthogy ebből 
nem kapható meg az az eredmény sem az első. 

M i-5 "^ "^ *-< P sem a második, sem a harmadik alak szerint, 
i> fel t> ö fel Ü THEOPHRASTuskét alosztálvt különböztetett meg 
oT sf <£ e 5" 3= AEISTOTELES első alakjában, GALENUS pedig egy 

*% o ^ if o 8" negyedik alakkal toldta meg ARISTOTELES há-
| ] I* f[<»* shf* rom alakját. 
S* ff 51 gf í •*" Ez az eredmény : A képviselő úr keltett j 
ff* fi* ^ <r>, derültséget nem egyéb mint az A schema hato-
OT-ÍLCDK^S'^ dik mondatának utótéte az első alak szerint. 
S ^ ^ J ^ ^ ^ T ^ Ezt az eredményt, min t az ide mellékelt sche-
«* g: a a pr p mából lá thatni , az A5. mondatból is megkap-

"Z— £f E$t & hatjuk a második alak s az A4. mondatból is 
§ a § I S'*^ a harmadik alak szerint, de az A l . mondatból 
5: £ ST p* c£ Í c s a k a — h a t o d i k alak szerint. 
J*J£ ? ff &• °5 ARISTOTELES jól tudta , hogy következete
ken} - j * g e n ^ ^ n e m n é g y alakot lehetne megkülön

böztetni. De mivel az A l . mondatból nyerhető 
IV., V. és VI. alak mind megkapható annak 
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egyenes m e g f o r d í t á s á b ó l , az A6. mondatból a III. , I I . és I. 
alak szerint, azért csak há rom alakot különböztetett meg a követ
kező schema szer in t : 

ac : Derültséget keltett | a képviselő úr I. A képviselő úr keltett | derültséget 
be: E hasonlattal élt j a képviselő úr I I . E hasonlattal keltetett | derültség 
aft: Derültség keltetett | e hasonlattal III . A képviselő úr élt ! e hasonlattal 
eb: A képviselő úr élt \ e hasonlattal IV. Derültség keltetett | e hasonlattal 
ba: E hasonlattal keltetett j derültség V. E hasonlattal élt | a képviselő úr 
ca: A képviselő úr keltett | derültséget VI. Derültséget keltett j a képviselő úr. 

Ennek a schemának fölső felében, akár az AJ., akár az A6-
monda to t vesszük elsőnek vagy utolsónak (akár a derültséget, a k á r 

a képviselő urat a-nak vagy c-nek), megvan már mind a ha t utótét 
az I., I I . és I I I alak szerint. Ez az oka, hogy ARISTOTELES csak 
három, nem hat alakot különböztet t meg s ez az oka, hogy az ő 
fölosztása teljes, a THEOPHRASTUS és GALENUS fölosztása pedig, jól
lehet egy alakkal többet különböztettek meg, hiányos. 

Annak, a kinek az alakok szaporításában telik kedve, teljes 
szabadságában áll ha t (nem négy) alakot megkülönböztetni . A ne
gyedik, ötödik s hatodik alak így származik az A l . monda tbó l : 

8 s" p2 

IV. Derültséget (keltett) I e hasonlattal ] a képviselő úr (keltett) 

p" az s-ben: A képviselő úr keltett | derültséget 
s2 az s-ben: E hasonlattal keltetett j derültség 
|>2azs2-ben: A képviselő úr élt j e hasonlattal. 

s s2 pJ 

V. Derültséget (keltett) | e hasonlattal ! a képviselő úr (keltett) 

p2 az s2-ben: A képviselő úr élt | e hasonlattal 
p2 az s-ben: A képviselő úr keltett | derültséget 
s2 az s-ben: E hasonlattal keltetett | derültség 

s sa p2 

VI. Derültséget (keltett) | e hasonlattal | a képviselő úr (keltett) 

p" az s2-ben: A képviselő úr élt | e hasonlattal 
s2 az s-ben: E hasonlattal keltetett | derültség 
p2 az s-ben: A képviselő úr keltett | derültséget. 

De ARISTOTELES csak három alakot különböztetet t meg, mer t 
az A schema 4., 5. és 6. monda tának utótétét nem az A l . mondat
ból sütötte ki, hanem annak megfordításából, az A6. mondatból . 



406 KIOSKA EMIL. 

AEISTOTELES tehát nem egy mondatból, hanem kettőből származ
tatta le a hat utótétet. 8 ezt igen okosan cselekedte, mert így nem 
követett el erőszakot a nyelven, mely az a. (3, Y syllogismusok elő
tétéit, az Al. mondatra vonatkoztatva, sohasem tartotta új alakok 
előtétéinek, hanem csak az előtétek helycseréjének. 

Fönt azt mondtuk, hogy az A schemában csupán az a, b. c 
szólások cserélgetnek helyet, a szerint t. i. a mint a p2, vagy az s2, 
vagy az s functióját teljesítik, de maguk a functiók mind a hat 
mondatban ugyanazon a helyen maradnak. Ha ez meg nem vál
toztatható törvény volna, akkor a mondatsorok megfelelnének a 
számsoroknak, mert ezekben is mindig ugyanazon a helyen ma
radnak a functiók, t. i. az egyesek, tízesek, százasok sat. Legföljebb 
a kimondott számban cserélnek néha helyet. V. ö. harminczkettö 
és zweiunddreissig. De a mondat nem összeadandókból, hanem 
tényezőkből áll. Ezek helyet cserélhetnek nemcsak a számvetés
ben, hanem a beszédben is. 

Két tényező, p és s, két rendben kovetkezhetik egymás után : 
fi s vagy s p. Pl. Derültséget keltett [ a képviselő úr, A képviselő 
úr | derültséget keltett. Ez a két mondat csak annyiban különbö
zik egymástól, hogy tényezőik helyet cseréltek egymással. Azért 
egyenlőség jelével is szokás őket összekapcsolni így: Derültséget 
keltett a képviselő úr = A képviselő ur | derültséget keltett. 

AEISTOTELES így fejezte ki ezt az egyenletet: «A mondatok, 
ha helyet cseréltetünk bennük a nevekkel és az igékkel (az ala
nyokkal és az állítmányokkal), ugyanazt jelentik. Pl. fehér j az 
ember, az ember | fehér.»*) (rcspi epjAijveíac X. fej.) AEISTOTELES 
jól megkülönböztette az alany és állítmány helycseréjót az alany 

*) Érdekes ez a hely azért is, hogy a név és az ige helycseréjéről 
beszél s a például idézett két mondatban: sem Xeuzc? av5pw~o:, sa-cv ávS-pw-
iro; Xeuxbj niégis ugyanazon a helyen marad az ige, az l'aiiv. A mondattani 
igét érti . Ez nem az eatív, hanem a XÍOXÓÍ (IOTÍV). E Z az ige valóban he
lyet cserél a másik mondatban az KvSpwra; névvel. 

Az is érdekes, hogy ebben a mondatban: EOTC Xcuxb; avSpwjroí (fehér 
az ember) a Xeuxo; szón van a leggyöngébb hangsúly jegye. Ez nern azt 
jelenti, hogy a görögben nem az áll í tmány hangzott legerősebben, hanem 
csak azt, hogy a görög nyelv nem épen úgy hangzott , mint ma írják. 
ARISTOTELKS a Xsuzo; szót hangoztatta legerősebben e helyen. Ennek bő
vebb bizonyítgatásába itt nem bocsátkozhatom, de egy okot mégis meg
említek legalább annak bizonyságául, hogy a görög nyelv nem épen úgy 
hangzott, mint ma írják. CURTIUS szerint az oö (nem) «atonon, tonloso 
volt, azaz úgy hangzott volna, mint a mi az névelőnk. ARISTOTELES sze
rint a már megeredt beszédben hangszínre nézve épen úgy hangzott , 
mint a ou (a hol), de «amaz erősebben, emez gyengébben*, (Hepl aozn^-:-
zí)v HéyytD'j 4. és SÍ. fej.) Azaz, a relativum a görögben is oly gyöngén 
hangzott , mint a megyarban, a tagadó szócska a görögben is oly erősen, 
mint a magyarban. Nem volt az «tonlos» a görögben sem ott, a hol a, 
magyarban hangsúlyos. 

i 
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és állítmány functiócseréjétöl, a megfordítástól. Ma azonban így 
beszél némely logikus : «Az Ítélet megfordítása (conversio) úgy tör
ténik, hogy az alany meg állítmány helyet cserél.» (LOTZE HER-
MANN, Logika, ford. KÁRMÁN MÓR, 31.) Nem megfordítás az még, 
ha az alany és állítmány csak helyet cserél. 

Abból, hogy azt a két mondatot egyenlőség jelével lehet 
összekapcsolni, csak az következik, hogy tényezőik minőségére 
(alanyukra és állítmányukra) nézve nincs köztük különbség, de nem 
az, hogy a beszédben tetszésünk szerint élhetünk velük. A beszéd
ben különbözik a két mondat. Hogy miben, azt más helyen fog
juk tárgyalni. 

Ha két tényezőhöz egyfelől szorzandóúl, másfelől szorzóul, 
azaz mint m, mint középső tag egy harmadik járul, ez vagy a kettő 
között, vagy a kettő előtt, vagy a kettő mögött foglalhat helyet. 
A p s szorzatból e szerint ezt a három új szorzatot kapjuk: 

az s p szorzatból ezt a hármat 

p m n = p íT S 

m p s == s2 p 2 S 
p s m = p* S S2 

s m p = s s2 p2 

m s p 
s p m 

== s1 s p2 

= S p2 S2. 

Fejtsük ki e sorokat az A schemának mind a hat mondatá
ból, akkor a következő hatos csoportokat kapjuk: 

1. 
p2 s2 s Derültséget keltett | e hasonlattal | a képviselő úr A 
s2 p1 s E hasonlattal | derültséget keltett | a képviselő úr B 
p* s s2 Derültséget keltett | a képviselő úr | e hasonlattal C 
s pl s2 A képviselő úr | derültséget keltett | e hasonlattal D 
s2 s p2 E hasonlattal | a képviselő úr | derültséget keltett E 
s s'2 p2 A képviselő úr | e hasonlattal j derültséget keltett. F 

p2 s2 g E hasonlattal keltett | derültséget | a képviselő úr A 
s2 j?2 s Derültséget | e hasonlattal keltett | a képviselő úr B 
p2 s s2 E hasonlattal keltett | a képviselő úr ! derültséget C 
s p2 s2 A képviselő úr | e hasonlattal keltett | derültséget D 
s2 s p2 Derültséget | a képviselő úr I e hasonlattal keltett E 
s s2 p2 A képviselő úr | derültséget j e hasonlattal keltett. P 

p2
t s2 s Derültséget keltett J a képviselő úr | e hasonlattal A 

s2 p2 s A képviselő úr \ derültséget keltett | e hasonlattal B 
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p2 í V Derültséget keltett | e hasonlattal j a képviselő úr C 
s p* s2 E hasonlattal | derültséget keltett | a képviselő úr D 
g2 s p* A képviselő úr | e hasonlattal | derültséget keltett E 
s s2 p? E hasonlattal | a képviselő úr j derültséget keltett. F 

4. 
p2 s2 s A képviselő úr keltett | derültséget | e hasonlaital A 
s2 p2 8 Derültséget | a képviselő úr keltett | e hasonlattal B 
p2 » s2 A képviselő úr keltett | e hasonlattal ! derültséget C 
s p2 g* E hasonlattal | a képviselő úr keltett | derültséget D 
s2 s p2 Derültséget j e hasonlattal J a képviselő úr keltett E 
s s2 p2 E hasonlattal | derültséget | a képviselő úr keltett. F 

5. 
p2 sJ 8 E hasonlattal keltett | a képviselő úr | derültséget A 
s2 p2 s A képviselő úr | e hasonlattal keltett | derültséget B 
2? s s 2 E hasonlattal keltett | derültséget | a képviselő úr C 
s p2 s2 Derültséget j e hasonlattal keltett j a képviselő úr D 
s2 s p*2 A képviselő úr | derültséget | e hasonlattal keltett E 
g s2 p2 Derültséget [ a képviselő úr | e hasonlattal keltett. F 

6. 
p2 s2 g A képviselő úr keltett j e hasonlattal | derültséget A 
B* p* s E hasonlattal | a képviselő úr keltett | derültséget B 
l? s s2 A képviselő úr keltett | derültséget | e hasonlattal C 
s p2 s2 Derültséget í a képviselő úr keltett | e hasonlattal D 
s" s p2 E hasonlattal [ derültséget a képviselő úr keltett E 
8 s2 p"2 Derültséget | e hasonlattal j a képviselő úr keltett. F 

Egy-egy csoportnak mind a hat mondatában ugyanazt a 
functiót teljesítik az a, b, c tagok, azaz az A, B, C, D, E, F mon
datokat egyenlőség jelével kapcsolhatjuk össze. Egy-egy csoport
nak hat mondata tehát csak annyiban különbözik egymástól, hogy 
a functiók helyet cserélgetnek bennük. Az első csoportnak az ac 
kettes (derültséget keltett | a képviselő úr) a törzsöke. Ez a kettes 
csak egyszer cserélhet helyet: ca (a képviselő úr | derültséget kel
tett). A b tag vagy közötte, vagy előtte, vagy utána áll a kettesnek, 
így keletkeznek az &c kettesből az A, B, C, a ca kettesből aD,E , F 
hármasok. Három egymásba foglalt tagnak 36 változatát úgy kap
juk meg tehát legegyszerűbben, ha előbb a ketteseket állítjuk ösz-
sze, azután a hármasokat. 

Vegyük pl. ezt a mondatot: A katonának bátorsága teszi 
díszét. Ez egyenlő ezzel: Bátorsága teszi | díszét [| a katonának. 
Ha bátorsága teszi | díszét = ac, akkor a katonának — b. Ezekből 
a következő ketteseket kapjuk : 
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ac: Bátorsága teszi j díszét ca: Díszét J bátorsága teszi 
be: A katonának teszi | díszét eb: Díszét | a katonának teszi 
a.b: Bátorsága teszi ; a katonának b&: A katonának ] bátorsága teszi 
eb: Díszét leszi | a katonának be: A katonának j díszét teszi 
b&: A katonának teszi | bátorsága ab: Bátorsága j a katonának teszi 
ca: Díszét teszi | bátorsága ac: Bátorsága j díszét teszi. 

Ha e kettesek elé, közé és mögé berakjuk a harmadik tagot, 
megkapjuk a 36 hármast. Pl. a foa kettesből ezt a három hármast 
kapjuk : cba = Diszét j a katonának | bátorsága teszi, bca, = Aka-
tonának J diszét j bátorsága teszi, bac = A katonának | bátorsága 
teszi j díszét. 

A kettesek, mint láttuk, nem egyebek, mint a három tagra 
(mondatra) bontott mondatok utótétei az I. alak szerint, azaz min
den kettes annyi mint p2s vagy sp2. Ha tudjuk, hogy a harmadik 
tag alanya az egyik s állítmány a a másik előtétnek, a kettesből 
könnyen megszerkeszthetjük az egész mondatkapcsolatot. Mert ha 
ac = p2s, akkor b == s2. Lesz tehát: 

p2 az s2-ben — aö = Bátorsága teszi (vmijét) j a katonának 
s2 az s-ben == be = A katonának teszi (vmi) | a díszét 
}f az s-ben = ac = Bátorsága teszi (vkinek) | a díszét. 

Avagy ha ac == sp2, akkor is b az s2. Lesz tehát: 
s2ben p2 = 5a = A katonának | bátorsága teszi (vmijét) 
s-ben s2 — eb = Díszét | a katonának teszi (vmi) 
s-ben p" = ca = Díszét | bátorsága teszi (vkinek). 

Négyesek a helyes beszédben nem fordulnak elő. Ez nem azt 
teszi, hogy pl. ez a mondat: E hasonlattal | az igazoló bizottság 
ülésén j derültséget keltett | a képviselő úr helytelen volna, ha
nem csak azt, hogy ezt a hármast: E hasonlattal j derültséget kel
tett | a képviselő úr kettessé egyszerűsítjük így : (s) E hasonlattal | 
(p) derültséget keltett a képviselő úr s az új tagot harmadikul, 
nem negyedikül adjuk hozzá, így: (s) E hasonlattal || (sa) az igazoló 
bizottság ülésén | (p2) derültséget keltett a képviselő úr. Ez a mon
dat aztán így oszlik három tagra: 

s2-benp2: Az igazoló bizottság ülésén j derültséget keltett a képviselő úr 
s-ben s2: E hasonlattal | az igazoló bizottság xilésén élt (vki) 
s-ben p2: E hasonlattal | derültséget keltett a képviselő úr. 

Más példa. Ezt a hármast: A katonának j bátorsága teszi | 
díszét kettessé egyszerűsítjük így: A katonának | bátorsága teszi 
díszét s ezt az új tagot: a polgárnak harmadikul adjuk hozzá így: 
(s) A polgárnak || (s2) mint katonának | (p2) bátorsága teszi díszét. 
Ez a mondat így oszlik három tagra: 
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s2-ben p": A katonának j bátorsága teszi díszét 
s-ben r: Ez a polgár | katona 
.s'-ben p%: Ennek a polgárnak | bátorsága teszi díszét. 

Ugyanezt a mondatot azonban így is tagolhatjuk: (s2) A pol
gárnak | (p2) mint katonának || (p) bátorsága teszi díszét. Mint
hogy így alanyi főtagja oszlik két altagra, az s2 ós a p2 most ezt a 
két altagot jelöli, az s% az alsót, a p2 a középsőt. E szerint az előbbi 
syllogismus tagjainak egymásba foglalását így is jelölhetjük: p2-ben 
p, s2-ben p2, s2-ben p. 

KARDOS ALBBRxnek igaza van tehát, hogy ebben a mondat
ban : Ezek | első fölhevülesükben j megölték a követeket az első 
fölhevülesükben tagnak az ezek taghoz is van valami köze. De nem 
mint állapothatározónak van köze hozzá, hanem mint középső 
tagnak. A középső tag altagja mind az alanyi, mind az állítmányi 
főtagnak, annak állítmányi. ennek alanyi altagja. Elvileg tehát 
mindegy, hogy a mondatnak két főtagra bontásakor az alanyi, vagy 
az állítmányi főtaghoz csatoljuk-e. a középső tagot, azaz így tagol
juk-e a mondatot: (sa) Ezek | (p8) első fölhevülesükben || (p) meg
ölték a követeket, vagy így: (s) Ezek || («9) első fölhevülesükben 
(p2) megölték a követeket. De közelebbről vizsgálva a beszédet, azt 
tapasztaljuk, hogy a középső tag vagy az alsó, vagy a fölső taghoz 
szokott szorosabban illeszkedni. Ezt a mondatot: A hasonlattal 
élő képviselő derültséget szokott kelteni senki se tagolná így: A ha
sonlattal elő || képviselő | derültséget szokott kelteni. Mindenki jól 
érzi, hogy a hasonlattal élő és a képviselő közt szorosabb a kapcso
lat, mint a képviselő és a derültséget szokott kelteni, vagy a hason
lattal élő és a derültséget szokott kelteni közt. Még ezt a mondatot 
i s : A képviselő, a hasonlattal élő, derültséget szokott kelteni aligha 
tagolná valaki így: A képviselő || a hasonlattal élő j derültséget 
szokott kelteni. De ezt a mondatot: A képviselő úr, e hasonlattal 
élvén, derültséget keltett egyikünk talán még így tagolná: A kép
viselő úr | e hasonlattal élvén |j derültséget keltett ( = A képviselő 
úr la ki e hasonlattal élt] | derültséget keltett), másikunk így: 
A képviselő úr || e hasonlattal élvén | derültséget keltett. Annyi 
bizonyos, hogy egyikünk sem vethetné szemére a másiknak, hogy 
hibásan bontotta két főtagra a mondatot. Ellenben ezt a monda
tot : A képviselő úr e hasonlattal derültséget keltett már aligha 
tagolná valaki így: (s2) A képviselő úr | (p2) e hasonlattal || (p) de
rültséget keltett. Éhez hasonló pedig KARDOS ALBERTnek ez a tago
lása: (s2) Ezek | (p2) első fölhevülesükben || (p) megölték a követe
ket. Igaz, hogy ebben a változatában: Ezek, első fölhevülesükben 
lévén, megölték a követeket talán így is tagolhatnék a mondatot, 
de abban a változatában a szokás ezt a tagolást szentesítette: (s) 
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Ezek || (s2) első fölhevülésükben | (p2) megölték a követeket. Leg
alább bizonyos, hogy KARDOS nem gondolt a quod uni justum, alteri 
sequum közmondásra, mikor ezt a tagolást hibáztatta. 

Ebben a mondatban: A hasonlattal élő | képviselő || derült
séget szokott kelteni, az alanyi főtag magában foglalja mind az alsó 
mind a középső tagot. A grammatikusok tehát elég helyesen neve
zik az efféle szerkezetet: A hasonlattal élő képviselő a t t r i b u t í v 
szerkezetnek. Mert a középső tag csakugyan attributíve, azaz prse-
dicatíve, mint fölső tag vonatkozik az alsó tagra. Az attribútum a 
grammatikusok szerint is functiót jelent, nem formát, mint pl. az 
nbjectum. melyen nálunk csak accusativust szokás érteni. De abban 
már hibáznak a grammatikusok, hogy mindig csak a melléknévi 
értelmű szót tartják attribútumnak, azaz fölső vagy prsedicativ ér
telmű tagnak. A melléknév nem csak fölső, hanem alsó tagja is 
lehet az attributiv szerkezetnek. Ebben : A hasonlattal élő | kép
viselő = A képviselő j hasonlattal él, állítmánya a melléknév a 
szólásnak; de ebben : A hasonlattal élő j képviselő = A ki hason
lattal él | képviselő, alanya a melléknév a szólásnak. Ama mondat 
tehát egyszer így hangzik: (p2) A hasonlattal élő | (s2) képviselő || 
(p) derültséget szokott kelteni, másszor így: (s2) A hasonlattal élő j 
(p*) képviselő || (p) derültséget szokott kelteni. Az első esetben ez 
a syllogismus felel meg neki: 

jr-ben p: A hasonlattal élő j derültséget szokott kelteni 
s2-ben p2: A képviselő | hasonlattal szokott élni 
s2-ben p: A képviselő | derültséget szokott kelteni. 

A második esetben ez a syllogismus 

j92-ben p: A képviselő j derültséget szokott kelteni 
s2-ben p2: A ki hasonlattal szokott élni | képviselő 
s2-ben p: Á hasonlattal élő | derültséget szokott kelteni. 

Nyelvünkben annyira szoros az efféle attributiv szerkezet, 
hogy tagjai (az appositiós formán kívül) nem cserélhetnek többé 
helyet. Csizma rongyos e helyett: rongyos csizma csak a rím kedvé
ért fordul elő ebben a dalban: Huszár vagyok, nem bakancsos, 
Nem kell nékem csizma rongyos. A németben is csak a költői 
nyelvben cserélnek helyet az efféle szerkezet tagjai, pl. mein Lieb-
chen süss e h. mein stisses Liebchen. A mely nyelvekben helyet cse
rélhetnek az attributiv szerkezet tagjai, helycseréjük, legalább ere
detileg, functiócserével járt együtt. A francziában ezt ma is jól 
érezni. Szegény gyermek = un enfant pauvre, szegény gyermek 
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=e un pauvre enfant. Annak ez az ítélet felel meg: Cet enfant I 
est pauvre, ennek ez: Ce pauvre | est un enfant. 

A mi nyelvünkben csak a különböző hangsúlyozás jelenti az 
efféle szólások functiócseréjét. Azért olvasás közben könnyen meg
esik rajtunk, hogy helytelenül foglaljuk egymásba a szólás két tag
ját. Pl. én egyszer ezen a helyén kezdtem olvasni az Erdy-codexet: 
d.Doctorocnak azerth Belez mondasok zerent haroin yeles tanwsa-
gwnk lezen ez may zent ewangeliombol my ydwesseeghwnkre. 
Elssew az tvztasagnak meltossagarol. Másod az bolond zyzessegh-
nek vezedelmes voltáról. Harmad zent Borbála azzonnak eeletee-
ről» (150.). Ezt a két tagot: bolond szüzességnek olvasás közben így 
foglaltam egymásba : bolond szüzességnek. De csakhamar észre
vettem, hogy ilyesmit egy jámbor barát gondolhatott ugyan, de 
nem prédikálhatott. Elülröl kezdtem tehát olvasni a prédikácziót 
s meggyőződtem, hogy a barát bolond szüzességet akart mondani. 

Tudtam én azt BEHAGHEL könyvének olvasása nélkül is, a 
mire PETZ GEDEON figyelmeztet (Egyet. Philolog. Közi. 24 : 141.), 
hogy «a melléknév gyöngébb hangsúlyú is lehet, mint a főnév». 
Nem magam keveredtem én, PETZ kever abba az ellenmondásba, 
hogy egyfelől azt állítom, hogy «a pra?dicativ, a határozó értelmű 
tag erősebb hangsúlyú, mint a határozandó"), másfelől azt, hogy 
«a melléknévi jelző (KICSKA azt mondaná: határozó) praedicativ 
értelmű». Ezt a másfelől-t én sohasem állítottam. Én csak azt állí
tottam s most is állítom, hogy akár így hangzik a szólás: bolond 
szüzesség, akár így: bolond szüzesség, mind a két esetben az erő
sebben hangoztatott tag a határozó, a prsedicatív értelmű benne. 

Azt megengedem, hogy a főnév és a melléknév hangsúlya 
közt élőbeszédben is oly csekély a különbség (sokszor nincs is kü
lönbség), hogy nem tudhatjuk, melyik a határozó s melyik a hatá
rozandó tag közülök. De ebből nem az következik, hogy a hangsúly 
nem ismertető jele a határozó tagnak, hanem csak az. hogy ilyen
kor az egyik tag függvénye a másiknak, azaz ha határozónak ve
szem az egyiket, akkor a másikat határozandónak kell vennem és 
megfordítva. PETznek kikerülte figyelmét értekezésemnek az a része 
(NyK. 29 : 178—179.), melyben erről bővebben volt szó. 

Ellenben az efféle igei kapcsolatok: derültséget keltett, a 
magyarban is helyet cserélhetnek s helyet is kell cserélniök, vala
hányszor tagjaik, két szólásra bomlás nélkül, fnnetiót cserélnek, 
így: keltett derültséget. Efféle functiócserével pl. a D schema sze
rint a következő mondatokat kapjuk: 

D 
1. A képviselő úr | keltett derültséget | e hasonlattal 
2. A képviselő úr | keltett e hasonlattal J derültséget 
3. E hasonlattal j keltett derültséget ] a képviselő úr 
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4. E hasonlattal j keltett a képviselő úr | derültséget 
5. Derültséget j keltett e hasonlattal j a képviselő úr 
6. Derültséget i keltett a képviselő úr j e hasonlattal. 

Az A, B, C, D, E, F schemákkal más fejezetben fogunk tüze
tesebben foglalkozni, mer t előbb egy külön fejezetben az összetett 
monda t ta l kell végeznünk. It t még csak azt említem meg, hogy 
ARISTOTELES az A sehemából indult ki a syllogismusok alakjainak 
leírásában, mai napság az F sehemából szokás a syllogismusok 
tárgyalásában kiindulni. Ennek a schemának ez a ha t m o n d a t a : 

s p 
F s2 p 2 

1. A képviselő úr || e hasonlattal | derültséget keltett 
2. A képviselő úr || derültséget I e hasonlattal keltett 
3. E hasonlattal |j a képviselő úr j derültséget keltett 
4. E hasonlattal [| derültséget | a képviselő úr keltett 
5. Derültséget || a képviselő úr | e hasonlattal keltett 
6. Derültséget j | e hasonlattal | a képviselő úr keltett. 

Minthogy a ki indulás pontja más. a mi mondatelemzósünkre 
sehogy sem illenek ARISTOTELES leírásai. Sokat törték ezen a fejü
ket a logikusok. csak ar ra n e m gondolt ta lán egy sem, hogy A R I S 
TOTELES, ha az F sehemából indul t volna ki, így fejtette volna ki a 
há rom a lakot : 

s r p-
I. A képviselő úr ' e hasonlattal | derültséget keltett 

s-ben r : A képviselő úr | e hasonlattal keltett (vmit) 
s2-ben p*: E hasonlattal | derültséget keltett (vki) 
s-ben p": A képviselő úr | derültséget keltett (vmivel). 

s r p 
II. A képviselő úr | e hasonlattal | derültséget keltett 

s-ben p1: A képviselő úr | derültséget keltett (vmivel) 
s2-ben p*: E hasonlattal 1 derültséget keltett (vki) 
s-ben s*: A képviselő úr | e hasonlattal keltett (vmit). 

s r p" 
ILI. A képviselő úr | e hasonlattal | derültséget keltett 

s ben s2: A képviselő úr | e hasonlattal keltett (vmit) 
s-ben p*: A képviselő úr I derültséget keltett (vmivel) 
s2-ben p: É hasonlattal j derültséget keltett (vki). 
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A leíráspk tehát így hangzottak volna: Az I. alakban helyére 
nézve is középső a középső tag, előtte a kisebb, mögötte a nagyobb 
tag áll. A II. alakban hátul áll a középső tag. előtte a nagyobb s 
ennek előtte a kisebb tag. A III. alakban elül áll a középső tag, 
utána a kisebb s ennek utána a nagyobb tag. Mind a három alak
ban pedig a kisebb előtét áll elül. 

De talán azt veti valaki ellenem, hogy a grammatikusnak 
semmi köze a következtetéshez, ez a logikus dolga. Semmi köze, a 
míg főnévről, igéről, melléknévről, kötőszóról, nominativusról, accuÁ 

sativusról, jelen, múlt és jövő időről, szóképzőkróí, vendégszókról s 
más efféle dolgokról beszél, de nagyon is sok köze van hozzá, ha 
alanyról, állítmányról. hangsúlyról, szórendről akar beszélni. Per
sze nem annyiban van köze hozzá, mint a logikusnak, hogy i g a z-e, 
s ha nem igaz, miért hamis pl. ez a következtetés: 

A katonának j díszét teszi a bátorság 
János | nem katona 
Jánosnak | nem teszi díszét a bátorság. 

De köze van hozzá legalább annyiban, hogy ne beszéljen bolondo
kat, ha alanyról és állítmányról akar beszélni. 

Egy Khetorikában ezt olvasom : 
1. §. «Visszap i l l an tás edd ig i t a n u l m á n y a i n k r a Az 

egyes szavakat azonban nemcsak abból a szempontból vizsgálhatjuk, 
hogy mit jelentenek (beszédrészek), azaz tárgyat, tulajdonságot, cselekvést 
fejeznek-e ki (fo-, melléknév, ige), hanem meghatározhatjuk azt is, 
hogy minő szerepük van a mondatban. Minden mondatban van egy 
(vagy több) szó, a melyről valamit mondunk. A miről szólunk, az 
alany, az a mit róla mondunk, az állítmány. A mondat továbbá bő
vülhet tárgy, jelző vagy határozó által . . . Ha egy-egy mellékmonda
tot vizsgálunk, csakhamar szemünkbe tűnik, hogy az voltakép nem 
egyéb, mint a fomondatnak része, mely külön mondattá bővült. Ha a 
mellékmondatot visszahelyezzük oda, a honnan kiemelve mondattá 
bővült, akkor vagy alany, vagy állítmány, vagy jelző, vagy tárgy, vagy 
határozó. E szerint neveztük el a mellékmondatokat is: alanyi, állít-
mányi, jelzői, tárgyi, vagy határozói mellékmondatoknak.» 

Továbbá; 
35. §. «A k ö v e t k e z t e t é s . A szónok legfontosabb feladata 

tehát a helyes érvelés (okoskodás). Az okoskodás következtetések
ből áll. Pl. 

A mi boldogít, az szeretetre méltó 
Az erény boldogít, 

tehát: Az erény szeretetre méltó. 
A következtetés ezen alakját, a melyben a,harmadik tétel a két 

első következménye, syllogismusn&k hívják, A fentebbi syllogismus 
alakja a következő: 
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I. praemissa: 1. alany — 1. állítmány 
II. praemissa: 2. (új) alany — 1. alany mint állítmány 
Conclusio: 2. alany — 1. állítmány. 

Mas példa: Szeretnünk kell a mi tökéletesbít bennünket 
Az irodalom tökéletesbít bennünket, 

tebát: Szeretni kell az irodalmat.* 

Ennek a második syllogismusnak alakját már nem magya
rázza meg ETEDL FEIGYES (mert ő írta azt a Rbetorikát). Alkalma
sint nem akart papirost fogyasztani ily könnyű dologra. Hát 
könnyűnek ugyan elég könnyű a dolog, de csak úgy, ha n e m 
pillantunk vissza eddigi tamdmányainkra, vagy ha visszapillantunk 
is, egyébre nem emlékszünk belőlük, csak arra a meghatározásra, 
hogy «a miről szólunk, az alany, az a mit róla mondunk, az állít
mány ». Ha egyébre nem emlékszünk, könnyen kitaláljuk, hogy «a 
fentebbi syllogismus alakja a következő» : 

I. praem. 1. állítm. (Szeretnünk kell) — 1. al. (a mi tökéletesbít 
bennünket). 

II. príem. 2. (új) al. (Az irodalom) — 1. al. mint állítm. (a mi 
tökéletesb. benn.). 

Concl. 1. állítm. (Szeretnünk kell) — 2. al. (az irodalmat). 

De ha nagyon sokra emlékszünk vissza s azt hisszük, hogy 
az a sok többet ér, mint az a kis meghatározás, már nehezebben 
boldogulunk. De azért mégis csak boldogulunk, uti figura docet: 

I. praem. 1. alany (Szeretnünk) — 1. állítm. (kell) — 1. tárgy 
(a mi tökéletesbít bennünket). 

II. pr*m. 2. (új) alany (Az irodalom) — 1. tárgynak második 
harmada mint állítm. (tökéletesbít) — 1. tárgynak harmadik harmada 
mint tárgy (bennünket) — 1. tárgynak első harmada kiesik (a mi). 

Concl. 1. al. (Szeretnünk) — 1. állítm. (kell) — 2. al. mint 
tárgy (az irodalmat). 

Hát érdemes volt ezért visszapillantani eddigi tanulmá
nyainkra ? Erre a kérdésre talán azt feleli RIEDL, hogy én a logikai 
alanynyal és állítmánynyal zavarom össze a — rhetorikait, PETZ 
meg azzal vág vissza, hogy az a meghatározás nem jó. 

III. 

Az A, B. C. D, E, F schemákat szemlélve, azt látjuk, hogy 
írásban nem 36, hanem csak 18 mondatot tesznek ki. írásban t. i. 
nincs különbség pl. az Al. és a C3., vagy a Bl . és a 1)3., vagy az 
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A2. és a C5. mondat között. De hangos beszédben különbözik az 
A1. mondat a C3. mondattól. Abban valamivel erősebben, ebben 
valamivel gyöngébben hangzik a b tag (e hasonlattal) a c tagnál 
fa képviselő úr). Tehát körülbelől így: Derültséget keltett \ e hason
lattal \ a képviseli) úr. Derültséget keltett \ e hasonlattal \ a kép
viselő úr. Az Al. mondatban állitmánvi, a C3. mondatban alanyi 
értelmű a b tag a c taghoz képest. Világosan látni ezt a két mon
datnak három mondatra (syllogismusra,i bontásából. Az Al. mon
datból az I. alak szerint ezt a syllogismust kapjuk : 

Derültséget keltett (vki) | e hasonlattal 
E hasonlattal keltett (vmit) j a képviselő' úr 
Derültséget keltett (vmivel) | a képviselő úr. 

A C3. mondatból ezt: 

Derültséget keltett (vmivel) ! a képviselő úr 
A képviselő úr keltett (vmit) { e hasonlattal 
Derültséget keltett (vki) ; e hasonlattal. 

Abban középső tag, tehát állítmány, ebben alsó tag, tehát alany a 
b tag a c taghoz képest. 

Még világosabban láthatni ezt a mondatoknak két mondatra, 
ö s s z e t e t t m o n d a t r a való bontásából. Az A sehema szerint 
ezeket az összetett mondatokat kapjuk: 

Al. Derültség volt | az (a mit e hasonlattal keltett | a képviselő úr) 
v2. E hasonlat volt | az (a mivel derültséget keltett | a képviselő úr) 
3. Derültség volt j az (a mit a képviselő úr keltett | e hasonlattal) 
4. A képviselő úr volt | az (a ki derültséget keltett | e hasonlattal) 
5. E hasonlat volt | az (a mivel a képviselő úr keltett j derültséget) 
6. A képvjselő úr volt | az (a ki e hasonlattal keltett | derültséget). 

A C sehema szerint ezeket az összetett mondatokat: 

Cl. Derültség volt J az (a mit a képviselő úr j e hasonlattal keltett) 
2. E hasonlat volt | az (a mivel a képviselő úr | derültséget keltett) 
o. Derültség volt j az (a mit e hasonlattal j a képviselő úr keltett) 
4. A képviselő úr volt j az (a ki e hasonlattal | derültséget keltett) 
5. E hasonlat volt . j az (a mivel derültséget | a képviselő úr keltett) 
ti. A képviselő úr volt | az (a ki derültséget | e hasonla tal keltett). 

Az erősebb hangsúlyból s az igésítésből világosan látni, hogy 
az Al. mellekmondatban állítmány, a C3. mellékmondatban alany 
a b tag a c taghoz képest, azaz világosan látni, hogy a megfelelő 
egyszerű mondatok közt csak írásban nincs különbség (mind a 
kettő : Derültséget keltett e hasonlattal a képviselő úr), de értelemre 
nézve különbség van köztük. A különbség az, hogy a b és c tagok 
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functiót cseréltek egymással. E miatt az Al. és C3. mondatokat 
nem is kapcsolhatjuk össze egyenlőség jelével. 

De az Al. és Cl. mondatokat, jóllehet a szórendre nézve kü
lönböznek, egyenlőség jelével kapcsolhatjuk össze, mert a b és c 
tagok nem functiót, hanem csak helyet cseréltek bennük. 

Helyet cserélhetnek az összetett mondatban a főmondat tagjai 
is. Az A schema szerint így ezeket a mondatokat kapjuk: 

Al. Az | derültség volt | (a mit e hasonlattal keltett | a képviselő úr) 
2. Az | e hasonlat volt | (a mivel derültséget keltett | a képviselő úr) 

sat. 

A főmondat alanyát, ha csupán a mutató szócskából áll, el 
is hagyhatjuk. így kapjuk ezeket a mondatokat: 

Al. Derültség volt | (a mit e hasonlattal keltett i a képviselő úr) 
2. E hasonlat volt | (a mivel derültséget keltett | a képviselő úr) 

sat. 
Helyet cserélhetnek az összetett mondatban a főtagok is, t. i. 

a főmondat és a mellékmondat. így kapjuk az E schema szerint 
ezeket az összetett mondatokat: 

El. (A mit e hasonlattal keltett | a képviselő úr) [derültség volt ] az 
2. (A mivel derültséget keltett | a képviselő úr) | e hasonlat volt j az 

sat. 

Vagy az F schema szerint ezeket az összetett mondatokat: 

El. (A mit a képviselő úr | e hasonlattal keltett) | derültség volt | az 
2. (A mivel a képviselő úr | derültséget keltett) | e hasonlat volt j az 

sat. 

Az E és F schemák megint csak abban különböznek egymás
tól, hogy a mellékmondat tagjai helyet cseréltek egymással. De he
lyet cserélhetnek az E és F schemákban a főmondat tagjai is. így 
kapjuk ezeket a mondatokat: 

El . (A mit e hasonlattal keltett | a képviselő úr) az I derültség volt 
Él . (A mit a képviselő úr j e hasonlattal keltett) az j derültség volt 

sat. 
A főmondat tagjai maguk közé is foghatják a mellékmonda

tot, így kapjuk ezeket az összetett mondatokat: 

El. Az (a mit e hasonlattal keltett | a képviselő úr) | derültség volt 
2. Az (a mivel derültséget keltett | a képviselő úr) | e hasonlat volt 

sat. 

Ebben az esetben mégis ismételhetjük a főmondat alanyát, így: 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. "27 
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El. Az (a mit e hasonlattal keltett ! a képviselő úr) az | derültség volt 
2. Az (a mivel derültséget keltett | a képviselő úr) az | e hasonlat volt 

sat. 
Vagy így is : 
El . Az (a mit e hasonlattal keltatt | a képviselő úr) | derültség volt { az 

2. Az (a mivel derültséget keltett | a képviselő úr | e hasonlat volt ] az 
sat. 

Végre, ha csupán a mutató szócskából áll, el is hagyhatjuk a 
főmöndat alanyát, így : 

El . (A mit e hasonlattal keltett | a képviselő úr) | derültség volt 
2. (A mivel derültséget keltett | a képviselő úr) | e hasonlat volt 

sat. 

Hogy alkottuk ezeket az összetett mondatokat? A mellék
mondatot, nem véve számba a kötőszócskákat, a megfelelő egy
szerű mondatnak összes egyszersmind alanyi értelmű tagjaiból. 
(Ezek közé tartozik az ige is.) A főmondatot, nem véve számba a 
mutató s az igésítő szócskát, a megfelelő egyszerű mondatnak 
abból a tagjából, melynek nincs egyszersmind alanyi értelme, azaz 
a megfelelő egyszerű mondatnak analytikus állítmányából. Az efféle 
összetett mondat a l e g t i s z t á b b a n t ü n t e t i k i a m e g 
f e l e l ő e g y s z e r ű m o n d a t a n a l y t i k u s á l l í t m á n y á t . 

Mi következik ebből? Az, hogy ha ez az összetett mondat: 
A képviselő úr \ az (a ki derültséget keltett), egyenlő ezzel az egy
szerű mondattal: A képviselő úr keltett derültséget, akkor ennek 
az egyszerű mondatnak nem alanya, hanem állítmánya a kép
viselő úr. 

Állítmánya, veti ellenem KALMÁR, de nem nyelvtani, hanem 
logikai vagy psychologiai állítmánya s mivel nekem ebben az egy
szerű mondatban nye vtanilag is állítmány a képviselő w\ azért 
velem nyelvtani alapon nem is lehet vitatkozni. (NyK. 32, 456.) 
Legyen szabad nekem erre legelsőbb is azt felelnem, hogy nyelv
tani alapon sokkal könnyebben bizonyíthatnám ama következtetés 
helyességét, mint bármi más alapon. Egyszerűen az efféle meg
határozásokat idézhetném: «A f ő m ö n d a t m i n d i g a k i j e 
l e n t é s t t a r t a l m a z z a , az e g y s z e r ű m o n d a t á l l í t 
m á n y á t k é p v i s e l i " (WESZELY ÖDÖN, Eendsz. m. nyelvt. 90.); 
«az e g y s z e r ű m o n d a t á l l í t m á n y á t az ö s s z e t e t t 
m o n d a t b a n m i n d i g a f ő m o n d a t h e l y e t t e s í t i * (MAK-
LÁKY PAP MIKLÓS, Eendsz. m. nyelvt. 199.) sat. Kétségtelen, hogy 
a képviselő úr főmondata ennek az összetett mondatnak: (A ki 
derültséget keltett) | a képviselő úr, tehát csak állítmánya lehet a 
megfelelő egyszerű mondatnak. Lehetséges-e ennél könnyebb 
bizonyítás ? 
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De én nem fogásokkal akarok élni, hanem valóban bizonyí
tani oly kényszerítő okokkal, hogy KALMÁEnak ne maradjon több 
oka ezen vitatkozni. Mert se WESZELY ÖDÖNnek. se MAKLÁRY PAP 
MiKLÓsnak nincs igaza. Se logikailag, se psychologialag, se gram-
matikailag nem igaz az, hogy az összetett mondat főmondata 
mindig az egyszerű mondat állítmányának felel meg. Nincs igaza 
PAULnak sem, midőn az összetett mondatról azt mondja, hogy «da-
bei ist immer der nebensatz psychologisch subject, der hauptsatz 
pröedicat» (Prinzip. der Sprachg. 249.). Az egyszerű és az összetett 
mondat viszonyát ez a törvény fejezi ki helyesen: Az ö s s z e t e t t 
m o n d a t b a n u g y a n a z t a f u n c t i ó t t e l j e s í t i k a t a 
gok, m i n t a m e g f e l e l ő e g y s z e r ű m o n d a t b a n vagy 
megfordítva: Az e g y s z e r ű m o n d a t b a n u g y a n a z t a 
f u n c t i ó t t e l j e s í t i k a t a g o k , m i n t a m e g f e l e l ő ösz -
s z e t e t t m o n d a t b a n . Nem azért állítmánya tehát a képviselő 
úr az egyszerű mondatnak, mert főmondata a megfelelő összetett 
mondatnak, hanem azért, mert a megfelelő összetett mondatnak 
is állítmánya. 

Hogy a képviselő úr állítmánya, vagy ha úgy tetszik, kiegé
szítője ennek az összetett mondatnak: A képviselő úr \ az (a ki 
derültséget keltett), azt nem tagadja senki. (Ha mégis tagadná va
laki, legyen egy kis türelemmel, majd lesz szó erről is.) Mi lehet 
iaz oka, hogy rajtam, ALBERT JÁNOson s nem tudom kin kívül mégis 
alanynak tartja mindenki ebben a megfelelő egyszerű mondatban: 
A képviselő úr keltett derültséget ? 

Ennek csak az az oka, hogy a grammatikusok nem ismerik 
ezt az egyenletet: A képviselő úr \ az (a ki derültséget keltett) = 
A képviselő úr keltett derültséget, hanem csak ezt: A képviselő 
úr | az (a ki derültséget keltett) — A derültségkeltő \ a képviselő 
úr volt. A grammatikusok nem a megfelelő egyszerű mondattal, 
hanem a megfelelő egyszerű ítélettel egyeztetik az összetett 
mondatot. 

Nem mondom, hogy a grammatikusok egyenlete helytelen. 
A világért sem. Hisz magam is azt hajtom egyre, hogy ha némi 
erőszakkal is, lehetőleg az Ítélet kaptafájára kell vonnunk a mon
datot, ha világosan akarjuk látni tagjai functióját. Ebből az egyen
letből : Mások \ azok (a kiket én mulattatni vágyok) = Másokat 
vágyok én mulattatni, a gyöngébbek még nem látják elég világo
san, hogy a mások(at) ugyanazt a functiót teljesíti az egyszerű 
mondatban, mint a mások (a kik-et) az összetett mondatban; de 
teljes világossággal látják ezt ebből az egyenletből: Mások \ azok 
(a kiket én midattatni vágyok) = A tőlem mulattatni vágyot
tak | mások. 

Ez az ítélet alig fordul elő a közbeszédben, de ez itt mellé
kes dolog. A mathematikai inga sem fordul elő sehol a természet-

27* 
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bea s mégis az ő törvényeivel igazolunk minden ingaféle functiót. 
Az ítélet ilyen mathematikai ingához hasonló dolog, mert a logika, 
mint helyesen mondja STEJNTHAL, fizikája a beszédnek. A mathe-
matekai ingára nem azért van szükségünk, hogy a gyerek hintájá
ban ráismerjünk a hintára, vagy a zsebóra lendítő kerekében a 
kerékre — ezt úgy is tudjuk, vagy ha nem tudjuk, másból kell 
megtudnunk — hanem azért, hogy mind a kettőben ráismerjünk 
az ingára, az inga functiójára. Hasonlóképen az ítéletre nem azért 
van szükségünk, hogy az efféle egyenletből: Költők ápolák — 
Ápolói \ költök valának, a költők szóban ráismerjünk a nominati-
vusra, az ápolok szóban az igére, hanem azért, hogy az első mon
datban is ráismerjünk az Ítéletre, az ítélet functióira, az alanyra 
és állítmányra. 

De a grammatikusok, mint mondtam, nem ismerik rezt az 
egyenletet: Költök ápolák = Költők valának | ápolói = Ápolói \ 
költők valának. hanem csak ezt: (A kikápólák) \ költők valának 
= Ápolói | költők valának. S ezt sem azért ismerik, mintha meg 
volnának győződve nagy fontosságáról és kényszerítve bizonyító 
erejéről, hanem csak azért, mert Ösztönszerűleg érzik, hogy követ
kezni kell belőle valaminek. De hogy minek, azt nem tudják. Ha
sonlók azokhoz, a kik hallottak valaha sinusról és cosinusról be
szélni, de fejüket csóválják ezen egyenlet előtt: l 2 — sina2 = cosa2; 
sőt, ha az ember meg akarja velük értetni az egyenletet, még azzal 
állanak elő: Meglehet, hogy logikailag igaza van, de mathemati-
kailag nincs igaza, mert l2, azaz egyszer egy mathematikailag nem 
egy, hanem kettő. 

Ebből az egyenletből: (A kik ápolák) \ költök valának = 
Ápolói | költök valának, többek közt az is következik, hogy ha az 
összetett mondatnak a beszédben ez az egyszerű mondat felel 
meg: költők ápolák — már pedig hogy többnyire ez felel meg, azt 
a grammatikusokon kívül mindenki tudja — akkor ez az egyenlet 
is helyes: Költők ápolák = Ápolói | költők valának, avagy vissza
térve előbbi példánkra: A képviselő úr keltett derültséget = De
rültségkeltő | a képviselő úr volt. 

ALBERT jÁNosnak semmi oka sem volt tehát megijedni attól 
a következtetéstől, hogy «ennek a mondatnak: A hold süt le szé
pen Nagyfalu tornyára — xax' S£CT/7JV a hold az állítmánya» (Nyr. 
30, 69.). Hisz kétségtelen, hogy ez az egyszerű mondat ennek.az 
összetett mondatnak felel meg: A hold \ az (a mi szépen süt le 
Nanyfalu tornyára). Ebben állítmány a hold. Kétségtelen továbbá, 
hogy mind az egyszerű, mind az összetett mondat egyenlő ezzel az 
ítélettel: A Nagy falu tornyára szépen lesütő dolog \ a hold. Ebben 
is állítmány a hold. Kétségtelen tehát végre, hogy az egyszerű 
mondatban is állítmány a hold. Mert ha nem ugyanazt a functiót 
teljesítené a hold az egyszerű mondatban, mint a megfelelő ősszé-
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tett mondatban, akkor nem élhetnénk tetszésünk szerint akár az 
egyszerű, akár az összetett mondattal, s ha nem ugyanazt a func-
tiót teljesítené a hold az egyszerű mondatban, mint a megfelelő 
ítéletben, akkor nem volna szükség se ítéletre, se logikára. De ha 
mind ez kétséges volna is, ÁLBERTnek még akkor sem volt oka 
megijednie attól a következtetéstől. Egyszerűen szavukon foghatta 
volna a grammatikusokat. Mert az csak napnál világosabb, hogy 
ebben az összetett mondatban: (A mi szépen süt le Nagy falu tor
nyára) | a hold főmondat a hold. Nem én állítom pedig, híres
neves grammatikusok állítják azt, hogy az összetett mondat főmon
data mindig állítmánya a megfelelő egyszerű mondatnak. Én csak 
azt állítom, hogy az összetett mondatban ugyanazt a functiót tel
jesítik a tagok, mint a megfelelő egyszerű mondatban. 

Az efféle összetett mondatban: (A ki derültséget keltett) \ a 
képviselő úr alanyi functiót teljesít a mellékmondat. Egyetértek 
tehát a grammatikusokkal abban, hogy a mellékmondat a l a n y i 
m e l l é k m o n d a t a következő összetett mondatokban is : Az, kit 
előbb védtél | maga is ellenség. Ki előtted volt j Veselényi Ferencz. 
Ki pártot üt | te vagy. A kitől nincs messze az élet határa | nem 
előre szeret nézni, hanem hátra. De a ki kész a hős-halálra, az | 
diadalmaskodni fog. Ki itt esteledik | bizony itt is hál | az. A ki 
nem megy ] nem nemes, nem magyar j a. Mellette a ki ül | az 
öreg Orsolya. Egy honfi az, ki most a törzsön áll. Boldog j a ki 
magát az úrra bízza. Tévelyegnek a kik gonoszt cselekesznek. 
Sok van | miben büszkélkednem lehet. Soká lesz j az, mikor bá
nata megszűnik. Jó, hogy az embernek csontfoga van. Nem bizo
nyos [ mennyi ideig haladott. Mulattató, nevettető | ha összejön 
kétszeretö. 0 volt | a ki a rossz útra csábított engemet ( = 0 volt j 
engemet a rossz útra csábító (PETŐFI). Míg az ember boldog nem 
volt, addig | meg nem halhat {== A még boldog nem volt ember | 
meg nem halhat). 

Újabb időben, de úgy látszik csak nálunk, olyan grammati
kusok is akadtak, a kik alanynak tartják a képviselő úr tagot ebben 
a mondatban: A képviselő úr \ az (a ki derültséget keltett). Ilyen 
grammatikus első sorban KALMÁR ELEK. Igaz, hogy azért szerinte 
sem a mellékmondat az állítmány. Hisz szerinte nincs is állítmá
ny i mellékmondat. Ez csak «merósz újítás és aligha van jövője». 
(Isk. m. nyelvt. VII.) Mi hát az állítmánya annak az összetett 
mondatnak, ha mellékmondata nem állítmány, főmondata pedig 
alany ? A van &z állítmánya, az, a mit beleértünk ugyan a főmon-
datba, mert e nélkül nem volna mondat, de a minek nincs több 
értéke az összetett mondatban, mint a mutató és kötőszócskáknak 
s azért bizonyos esetekben el is hallgathatjuk. KALMÁR szerint a 
képviselő úr, vagy talán csak az úr az alanya (mert a képviselő már 
jelzője), az elhallgatott van az állítmánya, a szintén elhallgatható 
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az mutató szócska a kiegészítője annak az összetett mondatnak, 
a mellékmondat pedig «nem egyéb, mint a mondat alakjában kife
jezett kiegészítő)), más szóval «a kiegészítő helyett álló mondat»;, 
azaz kiegészítő mellékmondat. 

Nem kérdem, hogy mi szükség van erre a kiegészítő helyett 
álló mondatra, mikor azt a ((kiegészítőt)), ha úgy tetszik, kétszer 
is kimondhatom : Az (a ki derültséget keltett) az \ a képviselő úr. 
Csak azt kérdem, hol van a következetesség ebben a tagolásban?, 
A mellékmondatban még az egy tagot, a főmondatban már <3sak 
az egyes szókat látja. A többi grammatikus előbb csak a két fő-
tagot, t. i. a főmondatot ós a mellékmondatot látja az efféle össze
tett mondatban : (A mit bátyánk mondott) \ közös akaratunk. 
Persze hogy azért még ezek sem következetesek, mert ezt az egy
szerű mondatot: Bátyánk mondása közös akaratunk már nem két 
főtagra bontják elsőbb, hanem mindjárt négy-öt azonrendu tagra, 
t. i. alanyra (mondása), állítmányra (némelyek szerint akaratunk, 
mások szerint van), birtokos jelzőre (bátyánk), melléknévi jelzőre 
(közös). Az egyszerű mondatban ők is csak az egyes szókat látják 
s arra nem is gondolnak, hogy annak az összetett mondatnak a 
beszédben többnyire ez az egyszerű felel meg: Bátyánk \ közös 
akaratunkat mondta meg. KALMÁK, úgy látszik, következetesebb 
akar lenni a többi grammatikusnál, úgy akarja tagolni az összetett 
mondatot is. mint az egyszerűt. De igazán következetes csak akkor 
lesz, ha majd a mellékmondatban is csak az egyes szókat fogja 
látni, azaz egy mondatban sem fog többé mondatot látni. Akkor 
aztán nemcsak az állítmányi, hanem az alanyi mellékmondatot is 
kilökheti a grammatikából, mert mi szükség van erre, ha a mellék
mondat kiegészítő nemcsak ebben az összetett mondatban: A kép
viselő úr (van) az, a ki derültséget keltett, hanem ebben is; A kép
viselő úr a& (van), a ki derültséget keltett. Hisz az csak csekélység, 
hogy az egyik mondatban a képviselő úr hangzik erősebben, a má
sikban az az, hogy az egyik mondatban a képviselő úr'-hoz tartozik 
a van, a másikban az az-hoz. A fődolog az, hogy mind a képviselő 
úr, mind az az nevező eset; tetszésünk szerint válogathatunk tehát 
bennük. 

KALMÁK bizony csak tetszése szerint válogatja ki a maga ala
nyát az efféle mondatokból: A képviselő úr az. Vigasztaló pajtá
som a remény. Végső kívánságom a gönczöl szekere. A nagy világ 
az életiskola. Az úr félelme az élet forrása. Nagy fehér ház volt a 
falu szélső háza. Ez olajos korsó az élet képe. A legelső magyar 
ember a király. Gonosz egy ló a tett. Barátod barátom, ellened 
ellenem. 

Akárki olvassa, nem mondom itt, hanem ott, a honnan vet
tem őket, vagy hallja ezeket a mondatokat, csak legkisebb sejtelme 
légyen az alanyról és állítmányról, egy pillanatig sem lesz kétség-
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ben az iránt, hogy melyik nevezőt tartsa alanynak, melyiket állít
mánynak, vagy ha úgy tetszik kiegészítőnek bennük. Mert még 
azok sem fognak habozni, a kik kiegészítőnek (prsedicativumnak) 
nevezik az efféle mondatok állítmányát. Valóban azt hiszi-e KAL
MÁR, hogy ez iránt csak azért nem lesz senki kétségben, mert egy 
pillanatnál rövidebb idő alatt eldöntendi, hogy melyik nevező 
jelent inkább személyt, vagy hogy melyik egyezik személyben a látat
lan és hallatlan van igével, vagy hogy melyik esik közelebb az opti
kái centrumhoz ? 

Avagy talán abból ismerünk oly könnyen az efféle mondatok 
alanyára, mert «az alany mint személy a beszélővel rokon ?» (NyK. 
32, 457.) Ezt a meghatározást megköszöni szépen, a kinek a sza
márról kell valamit mondania. 

Közelebb vet KALMÁR az igazsághoz, mikor azt mondja, hogy 
«az lesz a főalany, mely az igével legszorosabb kötelékben van» 
(u. o.). Ez teljesen igaz, ha kissé megváltoztatjuk, így: az lesz az 
á l l í t m á n y , a mi legszorosabb kötelékben van az igével, a mi 
összetett igét, mondattani igét alkot vele. Mert pl. ebben : E fehér 
ház volt | a falu szélső háza, e fehér ház az állítmány s csakugyan 
ez van szorosabb kötelékben a volt igével. Ellenben ebben: 
E fehér ház | a falu szélső háza volt, a falu szélső háza az állít
mány s ismét ez van szorosabb kötelékben a volt igével. De épen 
ebből következik az, hogy ebben: A képviselő úr (van) \ az, a 
képviselő úr az állítmány, ellenben ebben: A képviselő úr J az 
(van), az az állítmány. Ebből következik az, hogy ebben : Én 
vagyok \ az, én az állítmány, ellenben ebben : Én \ az vagyok, • 
az az állítmány. 

KALMÁR megengedi, hogy nekem ebben «a magam szempont
jából*), t. i. logikai szempontból igazam van (u. o. 456.). Igen saj
nálom, hogy én nem lehetek épen oly udvarias irányában, mert ki 
kell mondanom, hogy neki a maga szempontjából, t. i. nyelvtani 
szempontból nincs igaza. Nyelvtani szempontból is állítmány, vagy 
ha úgy tetszik kiegészítő az ich ebben : Das j bin leh. Bizonyítot
tam ezt HEYSE nyilatkozatával s bizonyíthatom még egy nyilat
kozatával : 

«Das als Subject stehende Pronomen ist nicht immer «lor Stell-
vertreter emer bestimmten Person oder Sache, sondern es kőimen auch 
die sáchlichen Pronomina es, dies, das al« Subjekt den unbestitnmten 
Begriff eines Gegenstandes überhaupt ausdrücken, welcher dann erst 
durch ein als P r a d i k a t stehendes Substantiv oder bestimmtes Pro
nomen 8einen náhern Inhalt erhált; z. B. Es ist der Vater (Az | atyám). 
Das ist meine Mutter (Az \ az én anyám vagy Az \ az én anyám). 
Dies ist sein Garten (Ez \ az ő kertje). Es sind Fremde (Ezek \ ide
genek, vagy csak Idegenek). Dies sind wichtige Papiere (Ezek \ fontos 
iratok). Das Pradikat kann auch an die Spitze treten ; z. B. Der Vater 



424 KICSKA EMIL. 

ist es (Atyám \ az). Fremde sind es (Idegenek | ezek). Sein Garten ist 
dies (Az ő kertje \ ez). Diese Umstellung ist notwendig, wenn das 
Subjekt es, das Prádikat aber ein persönliches Pronomen ist; z. B. 
Ich bin es. Er ist es. Wir ivarén es; nicht es bin ich, es ist <?r.» 
(Deutsche Grammatik, 24. Aufl. 281.) 

A kétnevezős mondatok alanyának és állítmányának helyes 
fölismerésében nem ingatta meg HEYSEt ez a saját törvénye sem: 

«Das Verbum kongruiert mit seinem Subjekte in Person und in 
Numerus.» Mert ugyanaz a HEYSE mondja ezt is: «Wenn das Subjekt 
ein unbestimmtes Pronomen, d. h. es, das, dies, das Pradikatum aber 
ein Substantiv oder substantivisches Pronomen ist: so kongruiert das 
Verbum mit diesem und steht mitbin bei einem pl uráli schen Prádi-
cativum im Plural; z. B. Es sind Fremde. Das ivarén meine Freunde. 
Das waren wir. Das sind seine Biwher.» (U. o. 357.) 

Látnivaló, hogy a kétnevezős mondatok n y e l v t a n i ala
nyának és állítmányának megismerésében nem a személy fogalma 
s nem az ige convenientiája vezérli őt, hanem egészen más valami, 
a mi biztosabban ismerteti meg vele az alanyt és állítmányt. mint 
fönt idézett törvénye. Czáfolja tehát KALMÁR HEYSEt, ne engem, a 
kinek a magam szempontjából szerinte is igazam van. 

Még egy mesterfogása van KALMÁRnak arra nézve, hogy ket 
nevező közül azt tarthassa alanynak, a melyik neki tetszik. Azt 
mondja, hogy «a nyelvérzék csalódásba esik», midőn alanyt lát az 
efféle mondatban : E fehér ház volt a falu szélső háza. E csalódás
ból kisegítheti «a változtatás próbája)). Ebben a mondatban u. i. 
«az is szaporítja a nehézséget, hogy mind a két névszó, az alany 
és a kiegészítő, harmadik személy. Ha különböző személyűvé vál
toztatjuk, az egyeztetés megmondja, hogy mit tart a nyelvérzék 
alanynak*). JEn voltam a falu szélső háza: «alany az én, mert ezzel 
egyezik az állítmány". É fehér ház voltam én: «alany az én, mert 
ezzel egyezik az állítmány)) (NyK. 32, 456—457.). Ebből csak az 
következik, hogy az én-t be lehet tenni az alany helyébe is, az állít
mány helyébe is, de nem az, hogy mind a két esetben az az alany, a 
hová került az én. A száz koronát be lehet tenni a KALMÁR zsebébe 
is, az én zsebembe is, de nem mind a két esetben a KALMÁR zsebe 
az, a hová került a 100 korona. Ezzel az okoskodással nem dön
tötte meg KALMÁR azt a bizonyságomat, hogy abból, a mire nézve 
két dolog megegyezik (t. i. ha mind a két alany- vagy kiegészítő
eset azonos személyű az igével), nem lehet őket megkülönböztetni. 

Nem hiszem, ha DELBRÜCK és WÜNDT vélik is, azt sem, hogy 
«ha a mondat részeit történeti fejlődményeknek tekintjük, akkor 
mondhatjuk, hogy az alany a cselekvő személy fogalmából kelet
kezett)) (NyK. 32, 457.): Nem hiszem, de nem czáfolom. Csak azt 
akarom megjegyezni, hogy az ilyen könnyen állítható, de nehezen 
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bizonyítható tételből nem fogadom el azt a következtetést, hogy 
mégis csak az az alany, a mivel a személyes ige megegyezik. Hogy 
az ige convenientiájának nem lehet hasznát venni az alany keresé
sében, már fönt kimutattam. Ezen semmit sem változtat az. hogy 
miből keletkezett az alany fogalma. De ha már történeti fejlődés
ről van szó, talán megerősíti bizonyításomat az, ha arra az általá
nosan ismeretes és elég könnyen bizonyítható véleményre hivatko
zom, hogy az alany sokkal előbb megvolt a beszédben, mint a sze
mélyes ige. Hisz még ma is egész sereg olyan nyelv, melyben 
nyoma sincs a személyes igének. 

«Alle Sprachen, welche das Pronomen mit dem Parlizip ver-
binden z. B. statt amo nur ego amans sagen, wie allé hinterasiatische 
Sprachen, das Tibetische, Mandscburische, Mongolieche mit inbegrif-
íen, allé diese Sprachen, sage ich, habén keine Verbalflexion.* (Stein-
thal, Gramm. Log. Psych. 363.) 

HEYSE, valamint mind azok, a kiknek fejében nem zavaro
dott meg teljesen az alany és állítmány fogalma, kétségkívül a 
hangsúlyból s az elemi ige hovatartozásából ismernek oly biztosan 
a kétnevezős mondatok alanyára és állítmányára, vagy ha úgy tet
szik kiegészítőjére. Én tehát a helyes inductióra hivatkozva, azt 
követelem a grammatikusoktól, hogy más mondatokban is ugyan
abból különböztessék meg az alanyt es állítmányt, mint a két
nevezős mondatokban. Mert mi biztosítja őket megkülönböztetésük 
helyességéről, ha más mondatokban olyasmiből különböztetik meg 
az alanyt és állítmányt, a mi a kétnevezős mondatokban hiúnak 
bizonj'últ? Hisz ez arczúlcsapása minden józan inductiónak. Ha 
oly biztos ismertető jel az a hangsúly és az igésítés ebben a két 
mondatban : Végső kívánságom (van i j a gönczöl szekere. Végső 
kívánságom \ a gönczöl szekere (van), miért ne jelentsen az sem
mit ebben a két mondatban : Könyvtára van \ szobája ablakán. 
Könyvtára j szobája ablakán van f 

Ezt a, bátran mondhatom, megdönthetetlen okoskodásomat, 
afféle okoskodással akarja <czáfolni KALMÁR, hogy egy meg egy 
kettő, tehát egyszer egy is kettő, hogy «ha lehet hangsúlyos és 
hangsúlytalan állítmány, hangsúlyos és hangsúlytalan helyhatá
rozó, ne jöjjünk zavarba, ha az alanyt és kiegészítőt is meg kell 
hagynunk alanynak, illetőleg kiegészítőnek, akár rajtuk van a 
hangsúly, akár nem rajtuk» (Nyr. 30, 167.). S KALMÁR valóban nem 
is jön zavarba — hogy is jöhetne, mikor a sic volo, sic jubeo elve 
alapján választja ki a maga alanyát és kiegészítőjét — ennek a 
mondatnak magyarázásában: Én vagyok | a te urad-istened. De 
abban mégis téved, mikor «nem hiszi, hogy volna nyelvész, ki 
ebben az isteni parancsban ne az én-t tartaná alanynak». Kérdezze 
csak meg a tőlünk vakon követett németektől, hogy7 mit tartanak 
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alanynak abban az isteni parancsolatban. (A helyhatározó csak
ugyan hangsúlyos is lehet, hangsúlytalan is, de ebből még nem 
következik, hogy az állí tmány is hangsúlyos vagy hangsúlytalan 
lehet. KALMÁR talán csak igét akar t mondan i ál l í tmány helyett.) 

Bizonyos tehát , hogy KALMÁR csak tetszése szerint válogatja 
a maga alanyát, midőn a képviselő úr tagot tartja alanynak ebben: 
A képviselő úr volt j az. De bizonyos az is, hogy nem csekélység 
ez a szemmel is lá tható , füllel is hallható különbség: Az \ a kép
viselő ur volt. Az volt | a képviselő úr. Nyilvánvaló, hogy ebben a 
két mondatban functiót cseréltek a tagok. 

Nemcsak az egyszerű, hanem az összetett monda tban is 
functiót cserélhetnek a tagok. Funct ió t cseréltetve az összetett 
monda t tagjaival, a D schema szerint ezeket a mondatokat kapjuk: 

Dl . A képviselő úr | az volt (a ki derültséget keltett | e hasonlattal) 
2. A képviselő úr | az volt (a ki e hasonlattal keltett | derültséget) 
3. E hasonlat | az volt (a mivel derültséget keltett | a képviselő úr) 
4. E hasonlat | az volt (a mivel a képviselő úr keltett | derültséget) 
5. Derültség | az volt (a mit e hasonlattal keltett | a képviselő úr) 
5. Derültség j az volt (a mit a képviselő úr keltett | e hasonlattal). 

H a ezekben a mondatokban helyet cseréltetünk a mellék
mondat tagjaival, akkor az F schema szerint ezeket a mondatokat 
kapjuk: 

F I . A képviselő úr | az volt (a ki e hasonlattal j derültséget keltett) 
2. A képviselő úr j az volt (a ki derültséget | e hasonlattal keltett) 

sat. 

De helyet cserélhetnek a főmondat tagjai is, így : 

Dl . Az volt | a képviselő úr | (a ki derültséget keltett [ e hasonlattal) 
F I . Az volt | a képviselő úr | (a ki e hasonlattal | derültséget keltett) 

pat. 

Helyet cserélhetnek a fő tagok is. t. i. a főmondat és a mel
lékmondat, így kapjuk az A schema szerint ezeket a monda toka t : 

Al . (A ki derültséget keltett j e hasonlattal) az volt | a képviselő úr 
2. (A ki e hasonlattal keltett | derültséget) az volt | a képviselő úr 

sat. 

Vagy a B schema szerint ezeket a monda toka t : 

Bl . (A ki e hasonlattal | derültséget keltett) az volt | a képviselő úr 
2. (A ki derültséget | e hasonlattal keltett) az volt | a képviselő úr 

sat. 

Ebben az alakban is helyet cserélhetnek a főmondat tag
jai , így : 
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AL (A ki derültséget keltett* | e hasonlattal) | a képviselő úr | az volt 
BL (A ki derültséget I e hasonlattal keltett) | a képviselő úr ! az volt 

sat. 
A főmondat tagjai maguk közé is foghatják a mellékmon

datot, így: 

AL Az (a ki derültséget keltett ] e hasonlattal) volt 1 a képviselő úr 
BL Az (a ki e hasonlattal ] derü)tséget keltett) volt j a képviselő úr 

sat. 

,\ Ebhen az esetben többnyire megismételjük a főmondat állít
mány át, így: 

Al. Az (a ki derültséget keltett j e hasonlattal) az volt | a képviselő iir 
BL Az (a ki e hasonlattal | derültséget keltett.)"az volt | a képviselő úr 

sat. 
Végre, ha csupán az igésített mutató szócskából áll a főmon

dat állítmánya, el is hagyhatjuk a mutató szócskát, így: 

AL (A ki derültséget keltett | e hasonlattal) volt | a képviselő úr 
2. (A ki e hasonlattal keltett [ derültséget) volt | a képviselő úr 

sat. 

Az efféle összetett mondat főmondata, nem véve számba a 
mutató és igésítő szócskákat, a legtisztábban tünteti ki a megfelelő 
egyszerű mondatnak alanyát. Az efféle összetett mondatban alany 
a főmondat. 

Hogy az efféle összetett mondatban : A képviselő úr \ a& (a 
M derültséget keltett) alany a főmondat, talán nem szükség bizo
nyítanom. Hisz ebben senki sem kételkedik. Még WESZELY, PAUL 
és KALMÁR sem. Hogy KALMÁR nem kételkedik, az könnyen érthető. 
Csak az imént hallottuk, hogy szerinte alany a főmondat ebben az 
összetett mondatban is : A képviselő úr \ az (a ki derültséget kel
tett). De hogy PAUL és WESZELY sem kételkednek, a kik szerint a 
főmondat mindig állítmány, az már igazán furcsa dolog. Furcsa, 
de szinte érthető. Ujabb időben divattá lett szidni a logikát, hogy 
igen sokat ártott a grammatikának, hat unsaglich geschadet, mint 
KERN mondja. Ne vegyük hát rossz néven a logikától, ha néha egy 
kis ellen mondásra vetemedik szidalmazóival szemben. 

A főmondat mivoltára nézve tehát mindnyájan egyetértünk. 
Lássuk most a mellékmondatot. A mellékmondat a megfelelő egy
szerű mondatnak állítmányi fötagját foglalja magában, mert mel
lőzve a mutató, kötő és igésítő szócskát az egyszerű mondatot 
kapjuk az összetettből: A képviselő úr («# a ki) derültséget kel
tett. Azért a grammatikusok eleinte állítmányi mellékmondatnak 
nevezték el s nagyobb részük annak nevezi ma is az efféle mellék
mondatot. Nem fmerész újítás» az az állítmányi mellékmondat, 
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sőt nem is «újítás» a kiegészítő mellékmondathoz képest. Jóval 
előbb megvolt, mint ez. De annyi igaz, hogy mai napság sok 
grammatikus hírét sem akarja hallani az állítmányi mellékmon
datnak, hanem kiegészítő mellékmondatnak nevezi. Hogy mi 
haszna lehet ebből a tanulónak, megtetszik a következő kis tar-
lózatból : 

IHÁSZ-BARBARICS szerint (M, nyelvi 29. kiad. 200.) alany a 
mellékmondat ebben: Az volt legfőbb gondja, hogy egyrt válasz
szon, holott nyilvánvaló, hogy ez a mellékmondat — kiegészítő. 
V. ö. Az volt | legfőbb gondja \ (hogy egyet válaszszon) =±= Legfőbb 
gondja \ az volt (hogy egyet válaszszon) — Legfőbb gondja | egynek 
választása volt. WESZELY szerint (Eendsz. m. nyelvi 94.) kiegé
szítő a mellékmondat'(tehát a főmondat az alany!) ebben : Árpád 
volt az, ki ezt a hazát megszerezte, holott nyilvánvaló, hogy ez a 
mellékmondat alany. V. ö. E hazának megszerzője | Árpád volt. 
GULYÁS szerint (Eendsz. m. nyelvi 177.) tárgyi mellékmondatok 
ezek: Vád néki, a mit tett. A mit cselekvél, dőre, hebehurgya, 
holott nyilvánvaló, hogy ezek alanyi mellékmondatok. V. ö. Tette 
vád neki. Cselekedeted ! dőre, hebehurgya. MAKLÁRY PAP MIKLÓS 
(Eendsz. m. nyelvi 200.) példái közül, melyeket a kiegészítő mel
lékmondatra idéz, csak ebben valóban kiegészítő a mellékmondat: 
Az leszesz, a mivé szíved és eszed teszen. A következőkben alany: 
Még se volt sok, a mit nyertünk. V. ö. Nyereségünk \ nem volt 
sok. Csak testvér marad az, a ki egyszer testvér. V. ö. Testvér 
marad, j a testvér. En maradok, a ki téged megvigasztal. V. ö. Én 
maradok | vigasztalód. (MAKLÁRY P. M. maga egyezteti ezzel az 
egyszerű mondattal.) Ki lesz, a kifogyasztó bánátimban megorvosol1? 
V. ö. Ki lesz | fogyasztó bánátim orvosa? (Ismét saját egyeztetése.) 
Végre ebben: Isten az, ki a világot teremtette és fentartja írásban, 
a van ige elhallgatása miatt, kétséges a mellékmondat mivolta. 
Lehet kiegészítő: Isten \ az (van), ki a világot teremtette és fen
tartja, de lehet alany is: Isten (van) ! az, ki a világot teremtette 
és fentartja. HORVÁTH CYRILL csupa olyan példát idéz ^fkiegészítö 
mellékmondatra, melyekben a mellékmondat alany. En vagyok 
az, a ki nem jó. V. ö. A nem jó \ én vagyok. Mi az, mi az embert 
boldoggá tehetné? V. ö. Az embert boldoggá tehető | mi (van)'? 
Te vagy, a ki áldasz. V. ö. Az áldó \ te vagy. Ismét WESZELY 
szerint (i. h.) kiegészítő a mellékmondat (tehát ismét a főmondat 
az alany!) ebben : Van, a ki felkél és sírván megyén új hont ke
resni, holott nyilvánvaló, hogy ez a mellékmondat alany. (Ka, 
tovább folytatom, még az is kisül végre, hogy az isten is csak 
kiegészítő ebben : van isten.) HALÁSZ IGNÁCZ szerint (Eendsz. m. 
nyelvi 38.) «állítmány» a mellékmondat ebben : Ez a fiú volt az, 
a ki minket vezetett, holott nyilvánvaló, hogy ez a mellékmondat 
alany. V. ö. Mz a fiú (vagy ez a fiú) volt vezetőnk. . Í 
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; , : A legfurcsább az, hogy HALÁSZ épen ezzel az egyeztetéssel s 
hozzá még a föltehető kérdéssel akarja igazolni azt, hogy ez a 
mellékmondat állítmány. Szó szerint így mondja: «Ez a fiú volt 
az, aki minket vezetett— Ez a fiú volt vezetőnk (mi volt ez a fiú?)» 
Érre a kérdésre csak az tarthatja helyesnek azt a feleletet, a ki 
így szokott felelni: Hol van az öcséd? Az öcsém van otthon 
(Mein Brúder ist zu Hause). PETŐFI is így felel néha, pl. A fehér
ség \ volt a franczia királylyány. De azért még sem hiszem, hogy 
HALÁSZ ezt akarta volna mondani: Ez a fiú | volt a& (a ki min
ket vezetett) = Ez a fiú \ volt a vezetőnk [Dieser Knahe \ war 
unser JFührer). Ebben az esetben meg kellene engednem, hogy 
példájában állítmány a mellékmondat. De mivel nem hihetem, 
hogy ezt az esetet értette, alanynak tartom példája mellékmon
datát, bár nem azért, hogy ő maga hatalmaz föl erre, midőn azt 
mondja, hogy «az efféle állítmányi mondatra ki? mi? szóval kér
dezünk, mint az alanyi mondatra*. Ha mind az állítmányi, mind 
az alanyi mellékmondatnak ugyanaz az ismertető jele, miből kü
lönböztessem meg őket? A mi pedig HALÁSZ egyeztetését illeti, 
már fönt megmondtam, hogy a grammatikusok sejtik ugyan, hogy 
következik belőle valami, de hogy mi, azt nem tudják. 

Mi haszna lehet tehát a tanulónak abból a kiegészítő mel
lékmondatból ? Az, hogy akár alanynak, akár kiegészítőnek tart 
valamely mellékmondatot, mind a két esetben az sülhet ki róla, 
hogy nagy szamár. 

A kiegészítőre nincs szükség se az összetett, s az egyszerű 
mondat magyarázatában. Mert mi az a kiegészítő? A grammati
kusok szerint bármely szó, mely az elemi igével egy szólást alkot. 
GULYÁS így határozza meg a kiegészítőt: «Ebben a mondatban: 
a róka ravasz állat volt, nem az a kérdés, hogy a róka volt-e, 
vagy nem, hanem az, milyen volt, mi volt. Erre a kérdésre felel 
meg ez a mondatrész: ravasz állat. Épen így ebben a mondat
ban is : a medve bőre a tied lesz, nem az a kérdés, lesz-e a medve 
bőre, vagy nem, hanem az, milyen állapotban lesz, kié lesz. Erre 
a kérdésre felel meg ez a mondatrész: a tied. Ugyanez az eset 
ebben a mondatban is : a tehén a tied marad. Itt sem az a kér
dés, hogy a tehén marad-e, vagy nem, hanem az, hogy kié marad. 
A van, lesz és marad igék sokszor nem magának az alanynak, 
hanem csak valamely tulajdonságának, állapotának létezését, ma
radását jelentik. Ilyenkor ezek az igék csak annak a tulajdonság
nak vagy állapotnak nevével együtt teszik az állitmányt, a mely 
tulajdonságnak vagy állapotnak létezésére, maradására vonatkoz
nak. Az ilyen mondatrész neve: állítmánykiegészíta, rövidebben 
kiegészítő.» (Módsz. m. nyelvt. 50.) 

Valóban, ha nem tudná az ember, hogy csak a másik nevező 
meghatározásán érőködik így, még azt hinné az ember, hogy 
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GULYÁS okosan beszél. Mert szent igaz, hogy ebben a mondatban: 
a róka a fölső lyukban volt, nem az a kérdés, hogy a róka volt-e, 
vagy nem, hanem az, hol volt. Erre a kérdésre felel meg ez a 
mondatrész : a fölső lyukban. Szent igaz, bogy ebben a mondat
ban: a farkas hússal él, nem az a kérdés, hogy él-e a farkas, 
vagy nem, hanem az, mivel él. Erre a kérdésre felel meg ez a 
mondatrész: hússal. Szent igaz, hogy ebben a mondatban : a kar
dot rozsda marja, nem az a kérdés, hogy a kardot marja-e valami, 
vagy nem, hanem az, mi marja. Erre a kérdésre felel meg ez a 
mondatrész: rozsda. A volt, él, marja igék tehát nem magukban, 
hanem annak a dolognak nevével együtt teszik az állitmányt, a 
melyre vonatkoznak. Lehet-e ennél okosabban beszélni? De azért 
a fölső lyukban, hússal, rozsda G-ULYÁS szerint még sem kiegé
szítők. Pedig a meghatározás szerint vagy kiegészítők ezek is, 
vagy a ravasz állat és a tied sem kiegészítők. A másik nevezőnek 
megismeréséhez nincs szükség ily tekervényes meghatározásokra 
s nem is erről a megismerésről van szó, midőn mondatbeli func-
tiójuk szerint vizsgáljuk e mondatrészeket. Egyébiránt GULYÁS 
csak az egyszerű mondatban ismeri a kiegészítőt, se kiegészítő, 
se állítmányi mellékmondatot nem ismer. Szerinte alany a mel
lékmondat ebben: Vonakodásom oka | a&, hogy nem szeret más 
esze után járni a szamár. 

A grammatikusokat, úgy látszik, a mutató és igésítő szócska 
zavarja az állítmányi mellékmondat megismerésében. Nem csoda, 
mikor csak az azonrendti egyes szókat látják a mondatban. De 
ezen könnyű segíteni. A mit nem látnak a két mondatban (a teljes 
összetett mondatban), látniok kell a másfél mondatban. A D schema 
szerint ezeket a másfél mondatokat kapjuk : 

Dl. A képviselő úr (a ki derültséget keltett | e hasonlattal) 
2. A képviselő úr (a ki e hasonlattal keltett | derültséget) 
3. E hasonlat (a melylyel derültséget keltett | a képviselő úr) 
4. E hasonlat (a melylyel a képviselő úr keltett j derültséget) 
5. A derültség (a melyet e hasonlattal keltett | a képviselő úr) 
6. A derültség (a melyet a képviselő úr keltett [ e hasonlattal). 

Helyet cseréltetve a mellékmondat tagjaival az F schema 
szerint ezeket a mondatokat: 
FI . A képviselő úr (a ki e hasonlattal | derültséget keltett) 

2. A képviselő úr (a ki derültséget | e hasonlattal keltett) 
sat. 

Helyet cseréltetve a két főtaggal az A schema szerint ezeket 
a mondatokat: • v 
,A1, (A ki derültséget keltett j e hasonlattal) a képviselő úr 

2. (A ki é hasonlattal, keltett j derültségét) a képviselő úr 
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Vagy a B schema szerint ezeket: 

Bl. (A ki e hasonlattal j derültséget keltett) a képviselő ár 
2. (A ki derültséget | e hasonlattal keltett) a képviselő úr 

sat. 

Másfél mondatoknak nevezem az efféle mondatokat, mivel 
egy egész mellékmondatból s egy fél fomondatból állanak, de csak 
ad hoc nevezem így, mert talán még helyesebben nevezhetném fél 
mondatoknak. (Helyei nevük különben: összetett szólások). Mi a 
mellékmondat az efféle másfél mondatban? Föltéve, hogy csak
ugyan a fönt nevezett schemák szerint alkottuk a másfél monda
tokat, nem egyéb, mint a megfelelő egyszerű mondatnak külön 
mondat alakjában kifejezett állítmánya, azaz állítmányi mellék
mondat. Vannak tehát állítmányi mellékmondatok is. A gramma
tikusok maguk is így nevezik őket, mert attributiv mellékmondat 
nem egyéb, mint praedicativ mellékmondat. Az attribútum, mint 
már a II. fejezetben említettem, az egyetlen műszó a grammati
kusok mondatelemzésében, melyen functiót is, nem csupán formát 
értenek. Azért nem is tudják, hová tegyék, mint KALMÁR-nak e 
táblájából is kitűnik (Isk. m. nyelvt. 5.): 

Alany 
Állítmány j so 
Tárgy -3 
Határozó ^ 
Kiegészítő 

De jól van, hadd legyen jelző vagy jelzői mellékmondat az 
efféle mellékmondat. Annyi bizonyos, hogy csak a maga egészében 
azonrendű a maga jelzettjével. Nem mondhatni, hogy pl. ez a 
másfél mondat: A képviselő úr {a ki derültséget keltett e hasonlattal) 
jelzettből, jelzőből, tárgyból és eszközhatározóból áll. Nem mond
hatni, mert ezek nem azonrendű, még csak nem is azonnemti dol
gok. A megfelelő egyszerű mondatban: A képviselő úr j derült
séget keltett e hasonlattal a jelzettnek, azaz határozandónak alany 
a neve, a jelzőnek, azaz határozónak állítmány a neve. S mégis 
azt mondják, hogy ez az egyszerű mondat alanyból, állítmányból, 
tárgyból és határozóból áll. 

Midőn én a jelzői mellékmondatot is állítmányi mellékmon
datnak nevezem, nem azt akarom mondani, hogy a mellékmondat 
állítmánya ennek az összetett mondatnak i s : A képviselő úr (s2), 
a ki derültséget keltett e hasonlattal (p*), jó barátom (p). Hisz a 
tagolásból világosan látni, hogy ennek az összetett mondatnak p 
az állítmánya. De az is kétségtelen, hogy az összetett mondat ala
nyának, t. i. s-nek, mely itt s2p2-vel egyenlő, most is állítmányi 
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altagja a mellékmondat, azaz mint altag most is állítmányi mellék
mondat. Az összetett mondat is, valamint az egyszerű, csak fölsőbb 
vagy alsóbbrendű alanyi és ál/ítmányi értelmű tagokból áll; az 
alanyi és állítmányi mellékmondat mellett nincs helye se «kiegészítő», 
se «tárgyú, se ^határozó mellékmondatnak». 

Ezt persze nehezen látja át, a ki így szokta tagolni a mon
datot: Alany: a képviselő úr, állítmány: van, az alany jelzője : 
a ki derültséget keltett e hasonlattal, kiegészítő: barátom, a kiegé
szítő jelzője : jó. A ki így elemzi ezt a mondatot, annak sejtelme 
sem lehet annak szerkezetéről és keletkezéséről. Ez a mondat nem 
úgy keletkezett, hogy a beszélő kikereste elméje szótárából alanyul 
a képviselő urat, ehhez állítmányúl a van-t, azután bélésűi vagy 
sujtásúl az alanyhoz a jelzőt, az állítmányhoz a kiegészítőt. Ez a 
mondat úgy keletkezett, hogy előbb meglett ez a mondat: A kép
viselő úr derültséget keltett e hasonlattal, azután ez a mondat A kép
viselő úr jó barátom, e kettővel együtt ez: Az, a ki derültséget kel
tett e hasonlattal, jó barátom. Ebből a három mondatból, melyek
ben kétszer-kétszer fordul elő ugyanazon tag, az ismétlések mellő
zésével s a három tagnak egymásbafoglalásával lett az a mondat, 
a melyet valóban kinyilatkoztat a beszélő. Az egymásba foglalt 
három tag közül a mellékmondat ÍI középső tag (az I. alak szerint). 
Ez a mellékmondat tehát alany, azaz alanyi mellékmondat a belső 
(fölső) taghoz (a, jó barátom-hoz) képest s állítmány, azaz állítmányi 
mellékmondat a külső (alsó) taghoz (a képviselő úr-hoz) képest. 

Ebben a másfél mondatban: A képviselő úr (a ki derültséget 
keltett e hasonlattal) még jól látják a grammatikusok a két főtagot. 
De nem látják többé e két főtagot, mihelyt a kötő, illetőleg vonat
koztató szócska kiestével egyszerű mondat — A képviselő úr de
rültséget keltett e hasonlattal — vagy az igósített mutató szócska 
közbeszúrásával összetett mondat — A képviselő úr a& (van), a ki 
derültséget keltett e hasonlattal — lesz a másfél mondatból. Pedig 
látnivaló, hogy a kötő, illetőleg vonatkoztató, mutató és igésítő 
szócskák csak «Formivörter», nem «Stofwörter» ezekben a válto
zatokban. Ez alakító vagy váltó szócskák nélkül nem volnának 
változatok. 

Ezek a váltó szócskák zavarják a grammatikusokat az állít
mányi mellékmondat megismerésében. Szerintük az összetett mon
datban már nem a képviselő úr és derültséget keltett e hasonlattal 
a két főtag, hanem a képviselő úr (mint alany) és van, legföljebb 
az van (mint állítmány). 

Hát én nem tagadom, hogy ez az az (van) nem állítmány, 
még azt sem, hogy nem a főmondat állítmánya; de épen az a baj, 
hogy a grammatikusok nem tesznek különbséget a, főmondat és az 
összetett mondat állítmánya közt. Ez nem mindegy. Mihelyt fő-
mondatról van szó, akkor már nem az egy mondatot látjuk az 
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összetett mondatban, banem a kettőt. Ez a két mondat, t. i. a fő-
mondat és a mellékmondat maguk is alanyból és állítmányból álla
nak. A mellékmondat se alanya, se állítmánya nem lehet a,főmon-
datnak, mert az összetett mondatnak az alanya vagy állítmánya. 
Ebben az összetett mondatban : Tévelyegnek I azok {a kik gonoszt 
cselekesznek) a tőmondatnak nem a mellékmondat az alanya, hanem 
az azok. Azért helytelenek a grammatikusok efféle meghatározásai 
is: «Az alanyi mellékmondat nem egyéb mint a tőmondatnak egész 
mondattal kifejezett alanya» (GULYÁS), vagy «Az alanyi mellék
mondat a maga főmondatának mondat alakjában kifejezett alanya*) 
(HORVÁTH CYRILL). Helyesen csak azt lehet mondani, hogy az 
alanyi mellékmondat nem egyéb mint a megfelelő egyszerű mondat
nak mondat, még helyesebben: összetett szólás alakjában kifejezett 
alanya. 

PETŐFI ezt: A ki magyar, a ki'vitéz | az ellenséggel szembe
néz, így mondhatta volna: A magyar, a vitéz | az ellenséggel szem
benéz. Mi a különbség e két mondat alanya közt ? Az, hogy az 
egyikben (két egymás mellé rendelt j egyszerű, a másikban össze
tett szólás az alany. Egyszerű szólások: a magyar, a vitéz, össze
tett szólások: a ki magyar (can). a ki vitéz (van) vagy az, a, ki ma
gyar [van), az, a ki vitéz (van). Hasonló a viszony a következő szó
lások közt i s : a király == az, a ki király; a növény == az, a mi nö
vény ; az áldó === az, a ki áld ; a fájó — az, a mi fáj ; az erősebb = 
az, a ki erősebb ; = az erősebb bor = az olyan bor, mely erősebb; a 
nemesszívű — az, a kinek nemes szíve van = az, a kinek nemes a 
szíve; a derültségkeltő = az, a ki derültséget kelt; a derültséget kel
tett képviselő — az a képviselő, a ki derültséget keltett; az e hason
lattal derültséget keltett képviselő úr = az a képviselő úr, a ki derült
séget keltett e hasonlattal; a szomszédom háza = az a ház, mely a 
szomszédomé sat. 

Midőn ezek helyett: A derék j nem fél az idők mohától. A de
rültségkeltő | e hasonlattal élt. A derültség keltő \ a képviselő úr 
volt, ezeket mondjuk: Az, a ki derék \ nem fél az idők mohától. 
Az,, a ki derültséget keltett ! e hasonlattal élt. Az, a ki derültséget 
keltett | a képviselő úr volt', akkor az összetett mondatokban is 
csak egy-egy mondatot érzünk. Ennek epén az az oka, hogy az 
összetett mondatok alanyában nem a másfél mondatot, hanem csak 
a fél mondatot, az összetett szólást érezzük. Ugyanazt erezzük 
ezekben i s : Az az ember, a ki derék | nem fél az idők mohától. 
Az a képviselő úr, a ki derültséget keltett \ e hasonlattal élt. Az a 
jó barátom, a ki derültséget keltett | a képviselő úr volt. Miért lát
nak a grammatikusok az első három összetett mondat alanyában 
e»ak alanyt, azaz alanyi mellékmondatot, a második három össze
tett mondat alanyában alanyt és attributiv mellékmondatot? 

Ennek ismét az az oka, hogy csak az egyes szókat s legföljebb 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. 2S 
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a mellékmondatot látják a mondatban. De az egyes szók közül 
még sem veszik számba az ú. n. névelőt. Ennek az egyszerű mon
datnak: A derék | nem fél az idők mohátólszerintük a derék az 
alanya. Valamint az egyszerű mondatban, úgy a megfelelő összetett 
mondatban sem veszik számba ezt a mutató névmást. így aztán en
nek az összetett mondatnak: Az, a ki derék | nem fél az idők mohá-
tól,a ki derék, azaz a mellékmondat lesz az alanya. Ellenben ebben az 
egyszerű mondatban: A derék ember \ nem fél az idők mohától már 
az elemzés elején külön-külön számba veszik mind a derék, mind 
az ember szót, ezt alanynak, amazt attribútumnak nevezve. így 
aztán a megfelelő összetett mondat alanyában is alanyt és attri-
butiv mellékmondatot látnak egyszerre. Ez az «alany» alany ugyan, 
de nem alanya sem az egyszerű, sem az összetett mondatnak, ha
nem csak e mondatok alanyi fötagjának. De épen ilyen alany (hisz 
szintén a főmondatnak az alanya) az az szócska ebben a kevésbbé 
összetett szólásban : az, a ki derék s ebben az egyszerű szólásban 
i s : a derék. Ennek az egyszerű szólásnak derék az attributiv ér
telmű tagja. V. ö. Az derék (van); Dcr brave = Der ist hrav. Ha 
tehát következetesen járnának el a grammatikusok, azt kellene 
mondaniok, hogy ebben az összetett mondatban is: Az, a ki derék 
nem fél az idők mohától attribútum a mellékmondat. Ez szorszál-
hasogatásnak látszik. Hisz fönt magam is azt mondtam, hogy egyet
értek a grammatikusokkal abban, hogy a mellekmondat alany, vagy 
alanyi mellékmondat az efféle összetett mellékmondatokban. De 
mindjárt látni fogjuk, mennyire igaz az, hogy az tanít jól, a ki jól 
különböztet. 

Az összetett szólás, valamint az egyszerű, nemcsak alanya, 
hanem állítmánya is lehet a mondatnak. Ebben az esetben igésí-
teni kell. Hogy történik ez az igésítés, világosan látni a következő 
példákban : Az idők mohától nemfélo \ az {van), a ki derék (van). 
Az e hasonlattal élő \ az volt, a ki derültséget keltett. A képviselő 
úr ! az volt, a ki derültséget keltett. Az idők mohától nem félő J az 
az ember (van), a ki derék (van). E hasonlattal élő | az a képviselő 
úr volt, a ki derültséget keltett. A képviselő úr \ az a jó barátom 
(van), a ki derültséget keltett. Az igésítés úgy történik, hogy az össze
tett szólásnak a főmondathoz tartozó részét is igésítjük. Ezekben 
az összetett szólásokban : az, a ki derék (van), az, a ki derültséget 
keltett csupán az az mutató szócska tartozik a főmondathoz, ezek
ben az összetett szólásokban: az az ember, a ki derék (van), az a 
képviselő' úr, a ki derültséget kelteti ezek az altagok : az az ember, 
az a képviselő úr tartoznak a főmondathoz. Amott tehát csupán a 
mutató szócskát, emitt ezeket az altagokat igésítjük. 

A következetesebb grammatikusok így magyarázzák az efféle 
összetett mondatokat: Ebben a mondatban : Az idők mohától nem 
félő \:az [van), a ki derék (van) állítmány a mellékmondat, azaz 
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állítmányi mellékmondat; ebben a mondatban:•: az idők mohától 
nem félő, \ az az ember (van), a ki derék (van) attribútum a mellék
mondat, azaz attributiv mellékmondat. A következetesség csak 
abban van, hogy a ki nem veszi számba a mutató szócskát, midőn 
mint névszó alanya a főmondatnak, nem szabad számba vennie 
akkor sem, midőn mint ige állítmánya a főmondatnak. KALMÁR és 
társai nem mérnek egyenlő mértékkel az alanyi és az állítmányi 
mellékmondat részére, ez az oka, hogy alanyi mellékmondat van 
szerintük, de állítmányi mellékmondat nincs. Az alanyi mellék
mondat, ha számba veszszük a mutató szócskát, tulajdonkép attri
butiv mellékmondat. A ki tehát egyenlő mértékkel mér mind az 
alanyi, mind az állítmányi mellékmondat részére, annak vagy mind 
a kettőt el kell fogadnia, vagy egyiket sem. 

A névszónak, akár mint egyes szónak, akár mint egyszerű 
vagy összetett szólásnak igésítése nem épen azon módon, vagy leg
alább nem mindig azon módon történik, mint nagyobb világosság 
kedvéért az előbbi példákban történt. A nyelv sokkal simábban 
végzi ezt, a mennyiben onnan veszi az igésítö elemet, a hol legkö
zelebb találja. E helyett: Az idők mohától nem félő j az (van), a 
ki derék ezt mondja: Az idők mohától \ az nem fél, a ki derék. 
E helyett: A derék (van) | nem félő az idők mohától ezt: A derék 
nem fél | az idők mohától. E helyett: Az e hasonlattal élő \ a* 
volt, a ki derültséget keltett ezt: E hasonlattal \ az élt, a ki derült
séget keltett. A legáltalánosabb, azaz legüresebb tartalmú igékkel: 
van, volt, lesz stb. csak akkor igésít a nyelv, ha más ige nem akad 
a mondat tartalmában, vagy nem illik a mondat tartalmába. Pl. 
mikor e helyett: A képviselő úr \ derültséget keltett ezt mondjuk: 
A képviselő úr az (van) j a ki derültséget keltett. 

Ezek után az egyszerű és az összetett mondat különbségét 
így határozhatjuk meg: az egyszerű mondat egyszerű szólásokból 
áll, az összetett mondatnak egyik, vagy másik, vagy mind a két fő-
tagja összetett szólás. Mert vannak oly összetett mondatok is, me-
Iveknek mind a két főtagjuk összetett szólás. Pl . : 

Az (a ki e hasonlattal élt) | az (a ki derültséget keltett) 
Az (a ki e hasonlattal élt) | az (a ki képviselő) 
Az (a ki e hasonlattal ólt) j az (a kit a köszvény bánt) 
Az (a ki e hasonlattal élt) | az (a kinek adósa vagyok) 
Az (a ki e hasonlattal élt) i az (a kihez több bizalmam van) 
Az (a ki e hasonlattal élt) j az (a kiből derék ember válhatik) 
Az (a ki e hasonlattal ólt) | az (a kitől levél érkezett) 
Áz (a ki e hasonlattal élt) | az (a kire sokan haragszanak) 
Az (a ki e hasonlattal ólt) | az (a ki nélkül nincs mulatság). 

Avagy ranctiót (és helyet) cseréltetve a két főtaggal: 
Az (a ki derültséget keltett) | az (a ki e hasoolattal ólt) , 

"Az (a ki képviselő) | az (a ki e hasonlattal élt) 

28* 
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Az 
Az 
Az 
Az 
Az 
Az 
Az 

a kit a köszvény bánt) | az (a ki e hasonlattal élt) 
a kinek adósa vagyok) | az (a ki e hasonlattal élt) 
a kihez több bizalmam van) | az (a ki e hasonlattal élt) 
a kiből derék ember válhatik) | az (a ki e hasonlattal élt) 
a kitől levél érkezett) | az (a ki e hasonlattal élt) 
a kire sokan haragszanak) I az (a ki e hasonlattal élt) 
a ki nélkül nincs mulatság) | az (a ki e hasonlattal élt). 

Mit tudunk meg ezekből a példákból? Megtudjuk legelsőbb 
azt, hogy az Összetett mondat csakugyan úgy oszlik két íőtagra, 
két szólásra, mint az egyszerű mondat. Továbbá azt, hogy ugyan
azon szólás alanya is, állítmánya is lehet a mondatnak, hogy a 
szólásnak alanyi vagy állítmányi functiója nem függ sem alakjától, 
sem jelentésétől a szólásnak. A különbség csak az, hogy mint állít
mány igésitve van (ámbár a példákban csak lappang az igésítő 
elem), azaz ige, mint alany változatlan marad, azaz névszó. Azért 
mondta ARISTOTELES, hogy aórá ;j.sv oov xa#' aótá Xŝ ófisva zá 
pTj^axa. óvójiata kazi, hogy magukban, azaz igésítés nélkül, nevek 
az igék (ítepi spjj,. 3. fej.^Legvilágosabban látni ezt a főmondatban : 
az | az (van), helycserével: az (van) az, melyben ugyanazon szó 
alany is, állítmány is. névszó is, ige is ugyanazon mondatban. 

Ebből a főmondatból még azt is látjuk, hogy talán tévednek 
azok, a kik azt vélik, hogy «az alany a cselekvő személy fogalmá
ból keletkezett)*. «Das üt das! und was ist das? dies sind die all-
gemeinen Kategorien, in denen sich dieses Denken (námlich das 
Denken des Urmenschen, oder des Kindes) bewegt», mondja STEIN-
THAL (Gramm. Log. u. Psych. 323.) s magam is azt tartom, hogy 
valami mutató szócska lehetett az első alany (s az első állítmány is). 
A személyjelentő szócskák már a mutató szócskának ültek a helyébe 
az efféle mondatokban: én \ az vagyok, te j az vagy, ő \ az (van); 
az j én vagyok, az \ te vagy, az ő (van), s a szerint alanyok, vagy 
állítmányok, a mint az alanyi, vagy az állítmányi mutató szócská
nak ültek a helyébe. 

Ha az első csoportban egyszerűsítjük az állítmányi szólást, a 
következő mondatokat kapjuk: 

A z (a ki e hasonlattal élt) | derültséget keltett 
A z (a ki e basonlattal élt) j a képviselő 
Azt (a ki e hasonlattal élt) j a köszvény bántja 
Annak (a ki e hasonlattal élt) | adósa vagyok 
Ahhoz (a ki e hasonlattal élt) ! több bizalmam van 
Abból (a ki e hasonlattal élt) | derék ember válhatik 
At tó l (a ki e hasonlattal élt) j levél érkezett 
Ar ra (a ki e hasonlattal élt) j sokan haragszanak 
A n é l k ü l (a ki e hasonlattal élt) | nincs mulatság. 

Történt-e itt más változás, mint az, hogy az összetett .mon-
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datok állítmányát egyszerűsítettük, az összetett szólást megfelelő 
egyszerű szólássá változtattuk/? Nem. Mivel magyarázzák tehát a 
grammatikusok azt, hogy a megmaradt mellékmondat, mely előbb 
alany volt mind a kilencz összetett mondatban, most már csak a 
két elsőben alany (KALMÁR és társai szerint csak az elsőben, mert 
a másodikban már kiegészítő), a harmadikban tárgy, a többiben 
határozó ? Vagy mivel magyarázzák azt, hogy az összetett mon
datok egyszerűsített állítmánya nem állítmány többé, hanem az 
első mondatban tárgy es állítmány, a második mondatban kiegé
szítő és állítmány, a többi mondatban alany es állítmány? Hisz ez 
világfölfordulás, nem csekély változás ! 

S mi okozta ezt a szörnyű változást ? Az, hogy az egyszerű
sítés miatt kiesett vonatkozó szócska helyett most a mutató szócska 
van deklinálva, tehát nem is a különböző forma, csak az, hogy az 
egyik váltó szócska helyett a másik öltözött ugyanazon formába. 
(Jegyezzük meg, hogy e váltó szócskák akármely formában csak 
arra valók, hogy egyszerű mondat helyett összetett mondattal él
hessünk.) 

Egyszerűsítsük most a második csoportban az állítmányi 
szólást: 

Az (a ki derültséget keltett) | e hasonlattal élt 
Az (a ki képviselő) | e hasonlattal élt 
Az (a kit a köszvény bánt) j e hasonlattal élt 

sat. 
Itt sem történt más változás, mint az, hogy az állítmányi 

szólást egyszerűsítettük, de ez az egyszerű szólás nem állítmány 
többé a grammatikusok szerint, hanem állítmány (kelt), határozó 
{hasonlattal) es jelző (e). 

Ha a második csoport állítmányi szólása véletlenül így hang
zott volna: az {a ki élt e hasonlattal), akkor egyszerűsítése után 
ezeket e mondatokat kaptuk volna: 

Az (a ki derültséget keltett) } élt e hasonlattal 
Az (a ki képviselő) j élt e hasonlattal 

sat. 

A grammatikusok szerint nincs különbség ezek között: e ha
sonlattal élt, e hasonlattal élt, e hasonlattal | élt, élt | e hasonlat
tal. Mind a négyben állítmány az élt, határozó a hasonlattal s jelző 
az é. De nem is tudják ám a grammatikusok, hogy mit jelent a 
hangsúly s hiába keresik a szórend törvényeit is. 

Egyszerűsítsük most az első csoportban az alanyi szólást: 
E hasonlattal I az élt (a ki derültséget keltett) 
E hasonlattal | az élt (a ki képviselő) 
E hasonlattal | az élt (a kit a köszvény bánt) 

sat. 
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Itt sem történt más változás, mint az, hogy az alanyi szólást 
egyszerűsítettük (a benne talált igét az állítmányi szólás igésítésére 
használva föl). De a grammatikusok szerint nem alany többé ez a 
szólás, hanem mind a kilencz mondatban határozó. Az összetett 
mondatok alanya most a mellékmondat. Ez tehát alanyi mellék
mondat, még pedig nemcsak KALMÁR szerint, hanem minden gram
matikus szerint. (Persze, mert most már csak egy nevező eset van 
a mondatban.) Az állítmány mind a kilencz mundatban élt. 

Egyszerűsítsük végro a második csoportban is az alanyi 
szólást: 

Derültséget [ az keltett (a ki e hasonlattal élt) 
A képviselő I az (a ki e hasonlattal élt) 
A köszvény j azt bántja (a ki e hasonlattal élt) 
Adósa | annak vagyok (a ki e hasonlattal élt) 
Több bizalmam | ahoz van (a ki e hasonlattal élt) 
Derék ember | abból válhatik (a ki e hasonlattal élt) 
Levél | attól érkezett (a ki e hasonlattal élt) 
Sokan | arra haragszanak (a ki e hasonlattal ólt) 
Mulatság | a nélkül nincs (a ki e hasonlattal élt). 

Ezekben a grammatikusok is alanynak tartják legalább nyolcz 
mondatban az egyszerűsített szólást, mert az elsőben tárgynak ne
vezik (némelyek a sokan-t sem tartják alanynak, hanem határozó
nak). De az állítmányi szólás ezekben is fölbomlott, még pedig 
állítmányra és alanyi mellékmondatra az első mondatban, állít-
mányra és kiegészítő mellékmondatra a második mondatban, állít
mányra és tárgyi mellékmondatra a harmadik mondatban, állít
mányra és határozó mellékmondatra a többiben. 

Ha ennyi föl fordulással járna valamely összetett szólásnak 
egyszerűvé, vagy valamely egyszerű szólásnak összetetté változta
tása, bizony a legtudósabb ember sem merne összetett mondat 
helyett egyszerűvel, vagy egyszerű helyett összetettel élni. De tud
juk, hogy bátran megteszi ezt az írni. olvasni nem tudó ember is. 
Ennek csak az lehet az oka, hogy az egymásnak megfelelő egyszerű 
ós összetett szólások u g y a n a z t a f u n c t i ó t teljesítik a mon
datban. Nem lehet az alany az egyszerű mondatban, a mi állít
mány volt a megfelelő összetett mondatban, sem megfordítva állít
mány az egyszerű mondatban, a mi alany volt a megfelelő össze
tett mondatban. 

A grammatikusok az összetett mondatnak is csak akkor is
mernek igazán alanyára és állítmányára, ha kétnevezö's a mondat, 
mikor semmi hasznát sem vehetik ismertető jeleiknek (a cselekvő 
személy fogalmának, az ige convenientiájának, az optikai centrum
nak stb.), mikor csak az ösztön vezérli őket az alany és állítmány 
megismerésében. Ebben a kétnevezős mondatban: Az {a ki e ha-
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sonlattal élt) \ a% {a ki képviselő) még ráismernek az alanyra és 
állítmányra. Ingadoznak már, ha ez a mondat kerül szemük elé : 
Az (a ki e hasonlattal élt) \ a képviselő. Pedig ez is kétnevezős 
még. Nem is ingadoznak már, ha ez kerül szemük elé: E hason
lattal | az élt (a ki képviselő). Nem ingadoznak azért, mert ebben 
már kétségkívül határozó szerintük a hasonlattal. Hogy ingadoz
hatnának tehát, ha ez kerül szemük elé: e hasonlattal \ a kép
viselő élt ? Pedig ezt a négy mondatot egyenlőség jelével kapcsol
hatjuk össze egymással, mert csak az a különbség köztük, hogy 
majd egyszerű, majd a megfelelő összetett szólással van kifejezve 
egyik, vagy másik, vagy mind a két főtagjuk. 

Látnivaló, hogy a grammatikusok nem az alanyt ós állítmányt 
látják a mondatban, hanem iá ávso au\LitkoY.i}<; vagy xatá {jL7]§e{uav 
aû TrXox/ifjv Xéfo[xsva (ARIST. xatTj^optat, 2. és 4. fej.) a különféle kate
góriákat, mondományokat, a tágabb értelemben vett határozókat, 
az egyes szókat. Egészen más dolog azonban jelentésük szerint 
vizsgálni a mondatrészeket és functiójuk szerint. Jelentése szerint 
személyhatározó (formája szerint nominativus) a képviselő ebben a 
mondatban is : A képviselő | e hasonlattal élt, meg ebben is: E ha
sonlattal j a képviselő élt, de functiója szerint nem alany mind a 
kettőben. (V. ö. «A mondatrészek)) czímű értekezésemmel. Nyr. 
32, 170.) 

Fönt azt mondtam, hogy az efféle összetett mondat: A kép
viselő úr | az {a ki c hasonlattal élt) a legtisztábban tünteti ki a 
megfelelő egyszerű mondat alanyát s azt is hozzá tettem, hogy 
ebben mindnyájan egyetértünk. A megfelelő egyszerű mondat u. i. 
ez: A képviselő úr j e hasonlattal élt. Már akkor így folytathattam 
volna: Ha az efféle mondat: E hasonlat | az (a melylyel a kép
viselő úr élt) a legtisztábban tünteti ki a megfelelő egyszerű mon
dat alanyát s a megfelelő egyszerű mondat ez: E hasonlattal | a 
képviselő úr élt. akkor ennek az egyszerű mondatnak e hasonlattal 
az alanya. De ha így folytattam volna, mindjárt vége lett volna az 
egyetértésnek. Azaz talán nem lett volna. Hisz rajtam kívül talán 
még e hosszú közbevetés után is mind egyetértenek a grammati
kusok abban, hogy ennek az egyszerű mondatnak a képviselőúr az 
alanya. Még logikus is akadna akárhány, a ki ebben nekik adna 
igazat, nem nekem. Hisz a logikusok is csak akkor kezdenek logikát 
tanulni, mikor már vagy tíz éven át minduntalan csak azt hallották, 
hogy az alany a ki í mi? kérdésre felel. De ha százszor százezerén 
állítják is, hogy egyszeregy kettő, nekem mégis szabad azt monda
nom, hogy egyszeregy csak egy. Azt az ellenvetést, hogy e hason
lattal alany ugyan abban az egyszerű mondatban, de nem gram
matikai, hanem logikai alany, nem fogadhatom el azoktól, a kik 
nem fogadnák el tőlem azt az ellenvetést, hogy a hinta inga ugyan, 
de nem fizikai, hanem mathématikai inga. 
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Az a grammatikai alany és állítmány, akárhogy határozzák 
meg, nem egyéb mint nevező esetben álló névszó és elemi ige, 
forma, nem functió. Az alany és állítmány pedig functiót, nem 
formát jelentenek. S ezt, mint utóbbi értekezéséből látom, KALMÁR 
is sejteni kezdi már, midőn így nyilatkozik: «Eddig megrögzött 
véleményünk ugyan,.hogy az alanynak nominativusnak kell lennie, 
de ebben talán félrevezet bennünket az alak és erről a nézetről le 
kell tennünk.» (Nyk. 32, 458.) Igaz, hogy egy-két lappal előbb 
még összeszid engem azért, hogy nyelvtanilag is állítmánynak tar
tom a villám szót ebben: A templomot villám sújtotta = (A mi 
a templomot sújtotta) | a villám, de imént idézett nyilatkozatából 
mégis azt a reményt merítem, hogy nemsokára át fogja látni, hogy 
csak az alak vezette félre, midőn abban a mondatban nem a temp
lomot tartotta alanynak. 

A forma és functio különbségét jól látni ezen a példán: Na
gyon, nagyon örültem, hogy megnevetteti. Ebben a mondatban a 
NySz. tanúbizonysága szerint a következő mutató szócskák lehet
ségesek : azt, annak, abban, azon, arról, a felöl, s ha kissé meg
változtatjuk a mondatot (formájában, nem értelmében) az az is. 
A grammatikusok szerint tárgy a mellékmondat ebben : Nagyon, 
nagyon örültem | a z t , hogy megnevetteti {Igen ör lilém a Kd. egész
ségét.) ; részes határozó ebben: Nagyon, nagyon örültem | a n n a k , 
hogy megnevetteti {Örülnek inségemn e k): különféle képes vagy nem 
képes határozó ezekben: Nagyon, nagyon örültem \ a b b a n, a z o n, 
a r r ó l , a f e l ő l , hogy megnevetteti {A tigris nem örül úgy véres 
prédában mint te. Nagyoban orwlz egy zegeen bynesnec megh teree-
se n honnem... Az angelok evmienek ez may napon embery nem
zetnek meg valtasax ó 1. Wréhhk ty f e 1 w 1 e t e k); kiegészítő (már 
t. i. ha tetszésünk szerint választjuk ki két nevező eset közül a 
kiegészítőt) ebben : Nagy, nagy öröm volt a z nekem, hogy meg
nevetteti; végre alany ebben: Nagy, nagy örömömre volt az ne
kem, hogy megnevetteti. 

Ez kétségkívül forma vagy casusok szerint való megkülön
böztetés, mert functiójára nézve valamennyi mondatban alany a 
mellékmondat. Ha nem ugyanaz volna a functiója valamennyiben, 
nem hagyhatta volna ki PETŐFI a mutató szócskát. De azonnal 
megváltozik functiója, ha pl. e helyett: Nagyon, nagyon örültem | 
azon, hogy megnevetteti, ezt mondjuk: Azon \ örültem nagyon, na
gyon | hogy megnevetteti = A min nagyon, nagyon örültem í az, 
hogy megnevetteti. 

De azt mondják, hogy ennek a mondatnak: Nagyon, na
gyon örültem, hogy megnevetteti az örültem igébe értett én, azaz az 
első személy az alanya. Erre azt felelem, hogy ha az alany csak
ugyan egyik főtagja a mondatnak, akkor az örültem igébe értett én 
nem lehet az alanya annak a mondatnak. Annak a mondatnak ez 
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a két főtagja: Nagyon, nagyon örültem j hogy megnecetteti. A.z 
örültem igébe értett én csak másod- vagy harmadrendű alanyi tagja 
lehet ama mondat állitmányi fötagjának. épen olyanrendű tagja, 
mint ebben : Megnevettetese j nagy, nagy örömemre volt az örö
memre volt-b& értett nekem. Ha a grammatikusok következetesek 
volnának, azt kellene mondaniok. hogy ennek az utóbbi mondat
nak nekem az alanya. Ez a nekem ugyanaz az első személy ebben 
a mondatban, mint az én amabban. De én mégis csak azt mondom, 
hogy valamint ennek a mondatnak nem a nekem az alanya, úgy 
annak sem az én az alanya. 

Én még & Hasztalan olvasok mondatról sem merném föltét
lenül azt mondani, hogy én az alanya, mert könnyen meghazud
tolhatna VÖRÖSMAETY, a ki így mondta ugyanazt: Hasztalan van \ 
olvasásom. Ha ennek nem nekem, hanem olvasásom az alanya, 
akkor annak sem én, hanem olvasok az alanya. Még az olvas mon
dat, vagy az ehhez hasonló mondatok sem jelentik mindig ezt: 
ö j olvas, hanem sokszor csak ezt: olvasó \ van-vagy olvasás \ van, 
pl. esik nem annyi mint ő j esik, hanem csak eső \ van, havazik 
nem annyi mint ő \ havazik, hanem csak havazás | van. Ne za
varjuk össze tehát a személyt az alanynyal, avagy ha azt mondjuk, 
hogy ennek a mondatnak : Nagyon, nagyon Örültem, hogy megne
vetteti az én az alanya, legyünk következetesek s mondjuk azt is, 
hogy ennek a mondatnak : Az az egyetlen szerencsém, hogy mezít
láb utazom, a nekem az alanya, ennek a mondatnak: Elhagyott, 
kit úgy szerettem az engem az alanya stb. 

Ha előbb így szerkesztjük a mondatot: En || nagyon, na
gyon örültem \ hogy megnevetteti = Nekem \\ nagy, nagy örö
memre volt | hogy megnevetteti, akkor igaz, hogy én. illetőleg nekem 
az alanya. De ez az eljárás egyfelől nem analysis, hanem synthesis, 
másfelől szükségtelen, mert a második főrésznek így is alanyi tagja 
marad a mellékmondat. 

Hogy vizsgáljuk tehát tagjai functiójára nézve az összetett 
mondatot ? (Mindig oly mondatokról van szó, melyeknek tagjai 
egymásba foglalvák, nem egymás mellé rendelvék.) LegelsŐbb is 
két tagra, két szólásra bontjuk, mint az egyszerű mondatot. Ezek 
a főtagok, a mondat alanya es állítmánya. E főtagok közül vagy 
az egyik, vagy a másik, vagy mind a kettő Összetett szólás. Ez az 
összetett szólás alany az efféle mondatokban: Az, a ki hasonlattal 
élt | derültséget keltett. Azt, a ki hasonlattal élt j jól ismerem. Az a 
képviselő, a ki hasonlattal élt i derültséget keltett. Azt a képviselőt, 
a ki hasonlattal élt \ jól ismerem. Annak a képviselőnek, a ki ha
sonlattal élt | erős hangja van. Az irodalomból a már fönt idézet
teken fölül még a következő példákkal szolgálok (a mutató szócskát, 
ha az eredetiben ki van hagyva, rekesztő jelek közé téve): 
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Ki nem ingerelte, azt | meg nem támadja. De a mi az euyém, 
azt j elviszem innét. Te tetted | azt, hogy e hazán az átok súlya nagy. 
Ki új utat tör (azt) j gaz ós tüske várja. Ki térdel, annak | élet int. 
A ki bús dalát hallgatja (annak) J megesik a szíve rajta. Ezer eszten
deje í annak, hogy a magyarok itt laknak. A mér' összegyűltünk (an
nak) j fele sem bolondság. Kik az latrot ajándékért megjámborít-
ják | ja j | azoknak. Arról | szó sincs | hogy kiderüljön. Más módot ke
resett hát | (arra) hogy bemehessen. Nem törődöm | (azzal) ha ott ha
gyod minden ékszered. Azon | ne örüljetek | hogy a lelkek engednek 
néktek. Tiszta vagy | azokhoz, a kik tiszták. Elfordulsz { tőlök, a kik 
gonoszak. A szent, mely tőled születtetik j Isten fiának hivattatik. 
Boldog | az a nemzet, ki ily urat szeret. 0 | bitón fog veszni hol
nap [ ő, ki férjedet megölte. Fazekasé volt | a szekér, melyet látott. 
Üres volt | a melybe jár, a páholy. De a mit férjéről mondtak, a 
szó | oly viszásan hangzik. Ha most el nem szakad | j ó erős | a pányva 
= A most el nem szakadó pányva j j ó erős. Mit ér | a kert, ha rózsát 
nem terem ? Ki bele fekügyék | hol vagyon j a halott ? Megjő | a kor, 
hol szívünk hév ölelés közt összeforr. Tótágast áll | az esze (annak) 
ki csak egyszer néz is raja. Nekem jutott | a nagy szerencse, hogy 
Pinty úrfit énekelhetem meg =s Nekem jutott | Pinty úrfi megénekel-
hetésének nagy szerencséje = Nekem jutott j a nagy szerencse, Pinty 
úrfit énekelni meg. A sírt, hol nemzet süllyed el [ népek veszik körül. 
Undok viperafajzatok dúlják föl | a várt, mely sok ádáz ostromokat 
mosolyogva nézett. Bejártam \ a rónát, melyet átölel a Tisza-Duna 
karja. S melyen ült, a malomkő-darabot | fogta. A rózsát, mely sírján 
termett kedvesének | levette kebléről s ekkép szólítá meg. Jaj [ annak 
a kertnek, a hol ilyen virágok teremnek. Lesz-e gyümölcs | a fán, 
melynek nincs virága? E hazán, mely porban esd kenyérért | nem 
esik meg szívetek. Túl a tornyon, melyet porbul rakott a szól | büszke 
fegyver csillog. Bilincset vertének [ belőlem, a ki kard valék. S melyet 
eddig kivonva forgatott j félt j a kardtól. A bátraktól j szalad | kik 
szembeszállanak vele. Mikor az isten a férfit tei'emté, homlokára j szállt 
sötét ború = A férfit teremtő' istennek homlokára j sötét ború szállt. 

H a az összetett monda t alanyát, az összetett szólást, ismét 
két tagra bontjuk, akkor az egyik tag ismét alanyi, a másik állít-
mányi értelmű. Ez a szólás: az (azt, annak stb.). a ki hasonlattal 
élt igy oszlik két tagra ; az ' a ki hasonlattal élt. Ebben a muta tó 
szócska, min t ú. n. nevelő (v. ö. ezekkel a megfelelő egyszerű szó
lásokkal : a hasonlattal élő, a hasonlattal élőt, a hasonlattal élő
nek stb.) hangsúlytalan, tehát alanyi értelmű, a mel lékmondat 
áll í tmányi (attributiv) ér telmű. Az összetett szólás a maga egészé
ben alanya az összetett mondatnak, de ha a muta tó szócskát, melyet 
különben is gyakran mellőzünk, pl. a ki hasonlattal élt \ derült
séget keltett, nem veszszük számba, akkor azt mondhat juk , hogy a 
mellékmondat az alanya az efféle összetett monda tnak (alanyi 
mellékmondat), • 

Ez a szólás : az a képviselő (azt a képviselőt, annak a képvi-
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selőnek stb.), a ki hasonlattal élt így oszlik ket tagra: az a képvi
selő | a M hasonlattal élt. Ebben a mutató szócska hangsúlyos is 
lehet, hangsúlytalan is. Ha hangsúlyos: az a képviselő | a ícíha
sonlattal élt •— a hasonlattal élt képviselő, akkor a mellékmondat 
állítmányi (attributiv) értelmű ; ha hangsúlytalan: az a képviselő \ 
a ki hasonlattal élt = a hasonlattal élt képviselő, akkor a mellék
mondat alanyi értelmű. Világosan látni ezt a különbséget az össze
tett szólásnak egyszerű szólássá s még -világosabban összetett mon
dattá változtatásából: Az (van) a képviselő, a ki hasonlattal élt. Az a 
képviselő (van), a ki hasonlattal élt. Amott állítmány, emitt alany a 
mellékmondat. A mellékmondat functiójának, állítmányi vagy alanyi 
értelmének tehát a mutató szócska az indicatora. Az efféle összetett 
szólás mindig csak a maga egészében alanya az összetett mondatnak. 

Az állítmányi főtaghoz tartozik az összetett szólás az efféle 
mondatokban: A képviselő | am (van), a ki hasonlattal élt. A kép
viselőt | bántja az, hogy nem hallgatta meg a minister. A képvise
lőt | az bántja, hogy nem hallgatta meg a minister. A képviselő \ 
derültséget keltett azzal (azért, akkor, ott), hogy (mivel, a mikor, a hol) 
hasonlattal élt. A képviselő j azzal (azért, akkor, ott) keltett de
rültséget, hogy (mivel, a mikor, a hol) hasonlattal élt. Derültséget j 
keltett az a képviselő, a ki hasonlattal élt. Derültséget | az a kép
viselő (az a képviselő) keltett, a ki hasonlattal élt. A képviselő | 
élt oly hasonlattal, mely derültséget keltett. A képviselő ! oly ha
sonlattal [oly hasonlattal) élt, mely derültséget keltett. 

Ha ezt az állítmányi íotagot: az (van) ' a ki hasonlattal élt 
ismét két tagra bontjuk, azt látjuk, hogy az (van) az állítmányi s 
a mellékmondat az alanyi altagja. V. ö. A hasonlattal élő \ az (van). 
Minthogy az efféle összetett mondatban : A képviselő \\ az (van) j 
a ki hasonlattal élt a mutató szócska csak azt mutatja, hogy mi a 
mellékmondat functiója az elemi igéhez képest, azért ha a mutató 
szócskát s a tartalmat semmivel sem bővítő, a megfelelő egyszerű 
mondatban: A képviselő | hasonlattal étt sokszor nyomtalanul 
elenyésző elemi igét nem veszszük számba, azt mondhatjuk, hogy 
annak az összetett mondatnak a mellékmondat az állítmánya (állít
mányi mellékmondat). 

De ép oly helyesen, sőt még helyesebben mondhatjuk azt, 
hogy az efféle összetett mondatnak az igésített összetett szólás az 
állítmánya. Ez az összetett szólás: az, a ki hasonlattal élt igésítés 
nélkül névszói értékű (azért mint bármely névszó declinálható i s : 
azt, a ki hasonlattal élt, annak, a ki hasonlattal élt, azoktól, a kik 
hasonlattal éltek stb.) s alany pl. ebben a mondatban: derültséget 
kelteit az, a ki hasonlattal élt; igésítve : az (van), a ki hasonlattal 
élt állítmánynyá lesz. Más példa : Az az egyetlen szerencsém, hogy 
mezítláb utazom = Az egyetlen szerencsém | az (van), hogy mezítláb 
utazom ss= Az egyetlen szerencsém |. a mezítláb utazásom (vanj. 
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Ebben : az, hogy mezítláb wtazomazágósített összetett szólás.. Igé-
sítés nélkül alany ugyanez a szólás pl. ebben a mondatban: Az az 
egyetlen szerencsém, hogy mezítláb utazom = Az, hogy mezítláb 
utazom j az egyetlen szerencsém (van) = A mezítláb utazás ! az 
egyetlen szerencsém (van). Ebből ismét azt látjuk, hogy az össze
tett szólás, illetőleg a mellékmondat functiójának a mutató szócska 
az indicatora. 

Hasonló mondatok ezek is : A legnagyobb dolgunk | a, hogy 
eszünk, iszunk. Ki legbajnokabb lesz, azé legyen a lyány. Azé | 
a veréb j ki megcsípheti. El kell fogni nyomban az | kemény pa
rancsa = kemény parancsa j az (van), hogy el kell fogni nyom
ban. Az egész, mit életemben érted tennem lehetett | anynyi, hogy 
a koporsóba én tevém be tetemed. Anynyi : az áldása I hogy alig 
fér belé. Olyan \ a föld | mint egy vén koldus. Hosszú fájdalom 
rövid tartalma (az hogy): sírban két jó gyermekem. A sátán háza j 
ott van, a hol az arany terem. Azok j pironkodjanak | a kik hitet
lenül élnek = A pironkodók j azok legyenek, a kik hitetlenül él
nek. Azt gondoltam, hogy sebemet a sírásó gyógyítja meg = Gon
dolatom | az volt, hogy sebemet a sírásó gyógyítja meg. Azért | 
jövék | hogy elűzzem a ködöt — Jövetelem | azért vala, hogy elűz
zem a kököt. Fölkeresik, abban j állapodtanak meg = Megállapo
dásuk i az volt, hogy fölkeresik. 

Ha ezt az állítmányi fő tagot: bántja j az, hogy nem hall
gatta meg a minister két tagra bontjuk, azt látjuk, hogy bántja az 
állítmányi, az összetett szólás, illetőleg a mellékmondat az alanyi 
altagja. Ellenben ha ezt a főtagot: az \ bántja hogy nem hall
gatta meg a minister = a mi bántja \ az (van), hogy nem hall
gatta meg a minister bontjuk két tagra, azt látjuk, hogy bántja az 
alanyi, az összetett szólás, illetőleg a mellékmondat az állítmányi 
altagja. Az összetett szólás u. i. most ez: az, hogy nem hallgatta 
meg a minister. Ez mint névszó alany az első mondatban, igésítve 
állítmány a másik mondatban. A második mondat megfordítása az 
elsőnek, azaz a mi névszó, alany az első mondatban, ige, állítmány 
a másik mondatban, a mi ige, állítmány az első mondatban, név
szó, alany a másik mondatban. De e helyett: a mi bántja vagy 
bántója \ az (van), hogy nem hallgatta meg a minister a kicsiszolt 
s takarékos nyelv az előbbi igét használja föl a névszói szólásnak 
igévé, állítmánynyá tételére: az \ bántja \ hogy nem hallgatta meg 
a minister. Azt, hogy ebben az esetben névszói, alanyi értelmű az 
ige, az összetett szólás functiójának indicatorából, az erősebben 
hangoztatott mutató szócskából erezzük meg. 

Ugyanez a különbség ennek a két állítmányi főtagnak altagjai 
között i s : derültséget keltett \ aqzal, hogy hasonlattal élt és azzal j 
keltett derültséget \ hogy hasonlattal élt =» a mivel derültséget kel
tett \ az (van), hogy hasonlattal élt =s derültségkeltő \ azzal (volt), 
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hogy hasonlattal élt. Ebben az esetben is a meglévő elemi igét 
használja föl a nyelv a névszói szólásnak igévé, állítmánynyá téte
lére keltett és derültséget keltett közt csak az a különbség, mint keltő 
és derültségkeltő, vagy keltés és derültségkeltés, vagy fa és fűzfa, 
vagy asztal és kerek asztal között. 

Alanyi altag tehát az összetett szólás, illetőleg a mellékmon
dat a következő példákban : Rozgonyinak || meg kellé ígérni | (azt, 
hogy) Budára leányát föl fogja kisérni. Az igaz úton járó és az 
istenfélő ti megútáltatik | attól, a ki gyalázatos úton jár. Eozgonyi 
Piroska || föltette magában | (azt), hogy megtöri szívét fájdalmas 
igában. A ki jármot hagy nyakába tenni ]| méltó | rá, hogy azt 
burczolja is. Az ifjúság könnyű kora || csak múlolag erezi | (azt), 
a mi az ősz hazafinak buzgó lelkét vérezi. Ott, hol már megszűnik 
az isten világa | új világot alkot || mindenhatósága. Hejh János 
vitéznek || került sok bajába | (az), míg lyukat fúrhatott sárkány 
oldalá,ba (e helyett: sok bajába került). Nem ver meg engem | az 
isten j (azért), hogy szeretöt mást kerestem. Az isten || pártfogója | 
azoknak, kik az egyenes úton járnak. Kukoricza Jancsi || tán egy
maga volt csak | az, a ki meg nem hallotta az elmondott dolgot. 
(PETŐFI ezt az összetett szólás egyszerűsítésével így mnndja: Kuko
ricza Jancsi |j tán egymaga volt csak | meg nem hallója az elmon
dott dolognak.) 

Állítmányi altag az Összetett szólás, illetőleg a mellékmondat 
a következő példákban: A ki hálát ád j engem | a becsül. Kossuth 
Kossuth Lajos || azt üzente | (hogy) elfogyott a regementje. Az 
fórra | bennem, az fájt j énnekem || hogy egy nemzetnek két or
szága van. Az egész örömem || csak anynyiból állott ; hogy a falu
ban egy szép kis szőke lyány volt. Azzal vagdalkoznak | némely 
nem t'om milyen emberek [ hogy ez országban nyilvános épületek 
nincsenek. A leány |í azért megy bálba | hogy férjhez mehessen. 
Nagy fejedelmeknek || azokat nevezik | a kik sok tartományokat 
bírnak. Csak azután mondta | a következőket | mikor a lyány 
ajkán tőle sok csók égett. Sírhalom tövében || annak ásnak árkot | 
a ki nem lát többé fényes napvilágot. Olyan volt mellette j az ékes 
királylyány | mint felhő mellett a tündöklő szivárvány, ü g y pis
log | behullott szeme két tájéka | mint a kocsonyába fagyott varas 
béka. Az örömem I onnan ered | mert itt voltam. És mint a pipa
füst csavarog a légben | akként csavarognak szanaszét || elméik. 
Szemeim || o t t járnak í a hol nekik tetszik. 

Ha végre két tagra bontjuk az efféle állítmányi főtagokat is : 
keltett | az a képviselő, a ki hasonlattal élt, élt | oly hasonlattal, 
a melylyel derültségetekéitett; wz a képviselő (az a képviselő) kel
tett, a ki hasonlattal élt, oly hasonlattal (oly hasonlattal) élt | a 
melylyel derültséget keltett, azt látjuk, hogy az első két esetben 
alanyi, a másik két esetben állítmányi altag az összetett szólás. 
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Az efféle állítmányi főtagnak két altagra bontásánál még nem ér
keztünk a mellékmondatig. Ha ennek funetióját is tudni akarjuk, 
még két tagra kell bontanunk az összetett szólást. így: az a kép
viselő ! a ki hasonlattal élt, oly hasonlattal, melylyel derültséget 
keltett. Fönt láttuk már, hogy az efféle összetett szólásokban a 
szerint állítmányi vagy alanyi értelmű a mellékmondat, a mint 
erősebben, vagy gyengébben hangoztatjuk a mutató szócskát. Mint
hogy az efféle összetett szólások két tagja közt a grammatikusok 
szerint is attributiv, azaz alanyi-állítmányi viszony van, legyen 
elégséges a fönt említett példákra hivatkoznom. 

Ezek után hiábavaló szószaporítás volna o'y összetett mon
datok tagolásába bocsátkoznom, melyeknek mind a két főtagja 
összetett szólás. Helykímélés okából mellőzöm az oly összetett 
mondatokat is, melyeknek egyik, vagy másik, vagy mind a két fő-
tagja több egymásba foglalt összetett szólásból áll (többszörösen 
összetett mondat). 

Ezzel befejezem ezt az értekezést. Ha imitt-amott többet 
ígértem, mint adtam benne, igyekezni fogok pótolni a következő
ben. Egyelőre csak azt akartam kimutatni, hogy a mit a gramma
tikusok alanynak ós állítmánynak neveznek, egyátalában nem 
alany és állítmány, nem lehet tehát grammalikai alany és állít
mány sem. Mit lehet s mit kell az alanyon és állítmányon érte
nünk, világosan megmondja az ismeretes meghatározás. E meg
határozás szerint nem a hadakozás és a török az alany ebben a két 
mondatban: «A keresztyének között \ na f/f/hadakozás vagyon. A tö
rök békeségben vagyon.* MIKES K., a ki ezt 170. levelében írja, nem 
a hadakozásról és a törökről, hanem a keresztyénekről és a törökről 
akart valamit mondani. Hogy e meghatározás szerint nem az alany 
és állítmány az, a mit a grammatikusok annak neveznek, a gon
dolkozni tudó grammatikusok maguk is átlátják. De a helyett, hogy 
azt mondanák, hogy nem az alany és állítmány az, a mit annak 
neveznek, azt mondják, hogy másféle alany és állítmány az. Ha 
ez lehetséges volna, akkor az alany és állítmány ismeretes megha
tározásán tágítani kellene, hogy ezt a másféle alanyt és állítmányt 
is magába foglalhassa. De KERN, WEGENER, GABELENTZ, SIMONTI, 
KALMÁR mind csak szűkítették a meghatározást, KERN pl. annyira, 
hogy az én, te, ő, mi, ti. Ők szókon kívül kizárt mindent az alany 
fogalmából. De azért ebben a mondatban: Das j bin ich alkalma
sint ő is P r á d i k a t s n o m i n a t í v n a k tartja az ich szót. 

«De hát valami nevet csak kell adni annak, a mit eddig 
alanynak és állítmánynak neveztünk", mondta a minap SIMONYI 
szóval előttem. Erre az ellenvetésre már feleltem valahol, azt, 
hogy nem volt czélom új neveket osztogatni a grammatikai ele
meknek. Én beérem az ismeretes nominativus és vsrbum finitum 
nevekkel. A kinek nem tetszenek, keressen jobb neveket* csak ne 
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az alanyt és állítirtányt, mert ezek a legrosszabbak s már elég za
vart okoztak. 

Nagy, nagy az a zűrzavar, mely abból keletkezett, hogy a 
grammatikusok is alanyról és állítmányról kezdtek beszélni. S nem
csak a grammatikában nagy. hanem a logikában is. Sőt ebben még 
nagyobb. Azok, a kik eddig figyelmükre méltatták előbbi értekezé
seimet, SIMONYI, KALMÁR, PETZ. KOCSIS LÉNÁRD mind azt vetették 
szememre, hogy én a logikai alanyról és állítmányról beszélek. De 
mutasson nekem valaki csak egy logikát is. melyben említés volna 
arról, hogy a mondat mind alsóbb- meg alsóbbrendű határoló, és 
határozandó, azaz állítmányi és alanyi értelmű két-két tagra oszlik. 
E helyett ezt találni az újabb logikákban: 

«In den e i n f a c h e n U r t h e i l e n sind folgende Verháltnisse 
zu unterschieden: 1. Das p r á d i c a t i v e oder das Verháltniss von 
Subject und Prádicat. 2. Das O b j e c t s v e r h á l t n i s s oder das Ver
háltniss áes Prádicates zu seinem Objecte. 3. Das a t t r i b u t i v e Ver
háltniss . . . . In dem mehr f achen oder z u s a m m e n g e s e t z t e n 
Urtheil ist das subordinierte Urtheil nach der Stelle (!), die es oder 
der sich einfügende Theil desselben in dem Gesammturtheil (dem Gre-
sammtsatze) eirmimmt, entweder Subjectiv-, oder Prádicativ-, oder 
Attributiv-, oder ergánzendes oder bestimmendes Objectiv Urtheil 
(-Satz)». 

így érti az alanyt és állítmányt Németországnak egyik híres 
logikusa. UEBERWEG (System der Logik, 2. Aufl. 144—147). S a 
legfurcsább az, hogy TEENDELENBURG-nak helyes sejtelmét így 
veti el: 

«Man kann mit TRENPELENBURG sagen, die Logik verstehe unter 
dem P r á d i c a t die objectiven Bestimmungen, falls solche vorhanden 
pind, mit, alsó z. B. in dem Satze: A trifft B, sei nicht das blosse 
Treffen, sondern das Treffen des B, das logische Prádicat. Aber dann 
muss man bei dem so bestimmten Prádicat noch das eigentlich prá
dicative Verháltniss und das objective unterscheiden, alsó das letztere 
doch wiederum einer besonderen Betrachtung würdigen.» (U. o. 148.) 

Ez azt teszi,hogy ennek a mondatnak: A ló \ vizei iszik, nem 
a vizet iszik, hanem iszik az egyik főtagja, az állítmánya. így érti 
az állítmányt WÜNDT is, mint megtetszik ebből az egyeztetéséből: 
trirtkt Wasse7- = das Wasser \ wird getrunken. (A helyes egyenlet 
ez: ivás es trinkt, sein Getrank,das Getrunkene | ist Wasser.) De hát 
WÜNDT is legalább tíz éven át hallotta minduntalan azt,hogy az ige 
mindig állítmány, mielőtt logikával kezdett foglalkozni. 

Nem az a baj tehát, hogy az alany és állítmány belekerült a 
logikából a grammatikába, hanem az, hogy a grammatikából vissza
került a logikába, az, hogy ezt a syllogismust: 
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Jaj | annak, a kit megvert az isten 
Azt a kertet | megverte az isten 
Jaj | annak a kertnek, 

nemsokára a logikusok is így fogják magyarázni: I. praemissa : 
alany (jaj), állítmány hiányzik vagy lappang, részes határozó mel
lékmondat alakjában; II. praemissa: tárgy, állítmány, alany; con-
clusió : 1. alany mint alany, 2. tárgy mint részes határozó. 

Fogadják bírálóim hálás köszönetemet annak elismeréséért, 
hogy logikailag csakugyan az az alany és állítmány, a mit én 
ertek rajtuk. 

KICSKA EMIL. 



4 magyar nyelv árja és kaukázusi elemei. 
[MUNKÁCSI BERNÁT. Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I.] 

(Harmadik közlemény.) 

10. Isten. Hogy a magyar isten szó perzsa eredetű, az másfél 
század óta mindig újra meg újra fölbukkanó — ötlet. Ezen nincs 
is mit csodálkoznunk, mert egyrészt tagadhatatlan, hogy régi perzsa 
hatás észlelhető nyelvünkben, másrészt a perzsa yazdan, a mely 
ugyancsak «isten »-t jelent, eléggé összecseng a mi szavunkkal, hogy 
az olyan tudósokat, a kik hangtani apróságokkal nem törődnek, 
arra csábítsa, hogy a két szó közt kapcsolatot keressenek. Hiszen 
már M. munkájának megjelenése óta is olvastunk ilyen magyará
zatot,*) a mely ugyan semmivel sem tudományosabb M.-énál, de 
legalább azt az egyet mutatja, hogy ilyen a laikus előtt is annyira 
tetszetős etimológiák végkép ki nem irthatok. Ha tehát M.-nak van 
érdeme a dolog körül, az csak abban állhat, hogy neki talán sike
rült szigorú tudományos bizonyítással a hangtani nehézségeket 
eltávolítani, a melyek miatt ez az összeállítás mindeddig komolyan 
számba sem vehető ötletnek volt tekinthető. Hogy ez neki tényleg 
sikerült, azt némileg van jogunk reményleni SIMONYI szavai miatt 
is. a ki az nisten : perzsa yazdan*-féle összeállítást «a fontosabb és 
biztosabb szóegyeztetések» közé számítja (1. Nyr. 31 • 34), még in
kább a miatt a biztos hang miatt, a melyen M. erről szól: «bizvást 
azonosíthatjuk a magy. isten szót a pahl. yaztan-na.1, melylyel a 
jelentésűi kívül a hangtani egyezés is egészen szabályszerűi) 
(1. 379. 1.). De ha közelebbről szemügyre veszszük mind azt, a mit 
M. fölhoz az isten szó tárgyalása közben, reményünk vajmi gyorsan 
szétfoszlik és csodálkozva kérdezzük, foglalkozott-e a szerző egy
általában valaha a perzsa nyelvvel, mikor még a legegyszerűbb ós 
legismertebb dolgok is elkerülték figyelmét. 

*! KÉGL a Franklin-Társulat kiadásában megjelenő Eyijetemes iro
dalomtörténetben 1:332: Hzéd, a miből magy. ist-en; régibb alakja jazata». 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIII. 99 
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Mindenek előtt már maga a kiindulás is hibás, M. ugyanis 
a magyar isten-t nem a perzsa yazdan-ből magyarázza, hanem egy 
félreértett pehlevi yaztan-bó\: ezt az elvétve található írást önké
nyesen yastan- (azaz jasztan-)nak olvassa,*) és erre épít azután 
tovább, hogy mikép, azt majd meglátjuk később. 

A pehlevi yazdan, a mely mellett ritkábban yaztan írást is 
találunk, többesszámi alak — WEST «the sacred beings»-szel for
dítja és csakis yazdan alakot idéz régi föliratokból (1. Grundriss d. 
iran.Phil.II. Bd. 1. Lief. 77. 1. 4. §.; 78. 1. 6. §. és 84. 1. 19. §.) — 
ez a többesszámi alak a perzsában is yazdan • egyesszáma a peh-
leviben pázd, a melynek a perzsában ízad felel meg. Ha a yazdan 
mellett itt-ott fölötlő yaztán valóban yaztan- (azaz jasztan-)n'dk 
volna olvasandó, akkor megfogbatatlanok volnának előttünk a két
ségtelenül zd-xéi hangzó yazdan és yazd, csak úgy mint az újperzsa 
tzad, mert sí (azaz s ^ - b ó l a perzsában nem lehet semmikép sem zd. 
A yaztan írás magyarázata nyilván egészen másban leli magyará
zatát: a pehlevi yazdan, a mint M. is helyesen mondja, egy aveszta 
yazatanam-ból lett, az elvétve fölötlő pehlevi yaztan írás a rendes, 
az újabb perzsa forrásokból meg éppenséggel egyedül ismeretes, 
yazdan írás mellett semmi más mint t ö r t é n e t i írás, a melytől 
a pehlevi források csak úgy hemzsegnek. Érthető tehát, hogy a 
szakértők nem is vesződnek ezzel az élő nyelvben soha nem ejtett 
yaztan alakkal, hanem mindig csak a yazdan alak keletkezését fej
tegetik. A ki csak némileg ismeri a pehlevi forrásokat, tudja, hogy 
mennj-ire nem szabad éppen itt a betűhöz ragaszkodni, óva intik 
is ettől a kezdőt folyton folyvást. SALEMANN egyebek közt mondja: 
dFerner ist die Schreibung des Pahlewi keine phonetische, sondern 
zu einem nicht geringen Teile eine historische» (Grundr. d. iran. 
Pbil. I. Bd. 1. Abteil. 250. 1.); HÜBSCHMANN pedig így nyilatkozik: 
«Hier sei nur noch vom Pehlevi als der Schriftsprache der Partner 
undSassaniden bemerkt, dass es eine historische Schreibweise hat» 
(Persische Studien 117. 1.). HÜBSCHMANN, mert a tényleg ejtett han
gok érdeklik csak, meg sem említi a yaztan írást, hanem csak yaz-
dán-TÓl szól (i. h. 125), SALEMANN is csak yazdán-t említ (Gr. d. 
iran. Ph. I. 1. Abt. 274. 1. 45. §.), míg HORN egyenesen tagadja, 
hogy a yaztan-í úgy lehetne olvasni, a mint M. hiszi: «In np. yaz
dan neben izao ist nach Abfall des a die Tenuis schon im Pahlavi 
naturgemáss zur Media geworden, vgl. yazd (Münzen) yazdan (ne
ben archaistischer Schreibung yaztan), aw. yazata-. bezw. yazata-
nam» (Gr. d. iran. Ph. I. 2. Abt. 83. 1.). Az a biztosság, a melylyel 
M. mégis állítja, hogy a yaztan följegyzés yastan- (azaz jasztan-)imk 
olvasandó, csakis abból magyarázható, hogy a helyett, hogy elmé-

*) «Az etymologikns írású yaztan helyett az igazi yastan ejtést 
véve» 1. i. h. 
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lyedt volna a perzsa nyelv múltjába és némileg tájékozta volna 
magát a pehlevi nyelv sajátságos írott hagyománya körül is, nagy 
bátran a magyar azt — melynek «igazi kiejtése» valóban — ászt — 
kaptafájára húzta a yazdán mellett itt-ott mutatkozó pehlevi yaz-
tau-t; ennyi tudománynyal jutott azután ahhoz a nem létező yas-
tan (mondd jasztan) alakhoz, a melyből kiindul. Es a milyen a 
kiinduló pont, olyan az egész építmény is. a melyet erre fölépít, 
mert ha lett volna is valamikor a pehlevi nyelvben yastan (jasztan) 
alak, abból soha magyar isten nem lett volna, legalább úgy nem, 
a mint M. magyarázza. De ez összefügg egy egész sor tévedésével, 
úgy hogy ki kell e helyt más szók magyarázatára is térnem. 

M. igen gyakran magyaráz magyar s-t eredeti sz-ból, még 
pedig nem úgy, hogy a magyar nyelvben keletkezett volna e hang
változás, hanem úgy, hogy az s (s) már az árja nyelvekben fejlő
dött volna regi sz (s)-h'ó\. Az isten szó fejtegetésénél ezt a z « > s 
változást már jól ismert ténynek tekinti, csak más czikkekre hivat
kozik, a hol igaz szintén nem tárgyalja komolyan a kérdést, de 
odavetett czélzással és ide-oda való utalással szolgál bőven. Az isten 
czikkben mindössze ennyit olvasunk e kérdésről: «?. ö; o, st***St 
hangmegfelelésre magyar este?- ( = szkr. starí-), magy. ezüst ( = 
osszét ázivist), magy. üstök (osszét stfug «locke, büschel haaie», szkr. 
stuka- «zotte»; 1. fönt az esik czikket 01. sz.)». Nézzük hát az esik 
czikket, hisz első sorban itt várhatjuk a kérdés behatóbb fejtegeté
sét, maga M. erre utal bennünket. Itt a következőket olvassuk: 

«A száz szó itt idézett megfeleléseinek példája láttatja, hogy az 
eredeti s-nek s felé való hajlása már azon árja területnek lehetett haj
landósága, honnan a finn-magyar nyelvek ily eredetű szavainak egy 
része került. E fölvételre alapot nyújtanak a magy. sör, sarok; köles, 
haris ,• kast, ostor, ezüst, üst, üstök, isten; becs és köcsög szavak is 
1. e czikkeket), melyekben t. i. szintén s, illetőleg ebből fejlettnek ve
hető c áll szemben árja s-nek. Jól meg is érthetjük e jelenséget, ha 
számba veszszük, hogy eredeti árja, illetőleg indogermán s igen sok 
esetben s többféle helyzetben (többek közt a st hangesoportban is) vál
tozott s-vé az iránság terén (1. HÜBSCHMANN, Peis. Stud. 232. s köv. 11.). 
Ezzel magyarázhatjuk az egyébként értelemben és alakban pontosan 
egyező szkr. ás- «sitzen, sich setzen, sich niederlassen» viszonyát is a 
magy. es- és zürj., votj. ué- igéhez» (1. 233. 1.). 

Az olvasó ki sem jön az ámulatból, mikor M. e fejtegetéseit 
olvassa: a szerző, a ki olyan merész és olyan roppant tudást kivánő 
föladatra vállalkozott, nemcsak az árja, illetőleg iráni nyelvek leg
egyszerűbb hangtani jelenségeit nem ismerL de úgy látszik még a 
logika legkezdetlegesebb törvényeit sem. 0 maga azt mondja az 
előtte való lapon, hogy a szkr. as «sitzen» igének, már a melyből 
az ő hite szerint a magyar es-ik «fallen» ige származik, az Aveszta 
nyelvében ah- felel meg; igaz, hogy az eredeti as csak hangzók 

29* 
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előtt vált ah-há (v. ö. dhisa «du mögest sitzen» Grundr. d. ir. Ph.. 
I. 1. Abt. 68. 1. 14. §.), mássalhangzók előtt megmaradt az s: a 
prsBs. egyes 3. sz. nemcsak a szkr.-ban asté, hanem az Avesztában 
is aste.*) Az aveszta nyelvben tehát csak elvétve találunk ez igé
nél s-es alakokat, nagyon is érthető tehát, hogy M., ha már arra a 
különös gondolatra jutott, hogy a magyar esik és a fönt említett árja 
ige közt kapcsolatot keressen, nem az aveszta szóból indul ki, ha
nem mindig is a s z a n s z k r i t b ó l . Hallottuk már, hogy: «Ezzel 
magyarázhatjuk az egyébként értelemben [?] és alakban ;??] pon
tosan egyező s z k r . as- «sitzen, sich setzen, sich niederlassen» 
viszonyát is a magyar es és zürj.. votj. vs- igéhez»; lejebb pedig 
még ugyanazon a lapon ezeket olvassuk: «Látszólagos nehézséget 
képez a s z k r . ás- igével való egyeztetés ellenében azon körül
mény, hogy a zürj., votj. ws-nak causativuma: asköo}uékit)) (M. ezt 
a nehézséget is szerencsésen elhárítja, tehát mégis csak a szkr. ás-
ból indul ki). Egészen nyilvánvaló tehát, hogy olyan magyar szóval 
van itt dolgunk, a melyet M. a s z a n s z k r i t nyelvből magyaráz, 
nem az iránságból, mégis nagy meglepetésünkre azt magyarázgatja 
nekünk, hogy az s s-sé való változása könnyen érthető, mert ((ere
deti árja, illetőleg indogermán s igen sok esetben s többféle hely
zetben változott .s-sé az i r á n s á g t e r é n » , tehát olyan téren, a 
melyhez ezúttal semmi közünk nincs! Ez az első, nagy logikai 
botlás, de van ennél nagyobb is M. fejtegetésében. Sőt ezt az elsőt 
még valahogy el is vitathatná M., hisz gondoskodott arról, hogy 
tárgyalása bizonyos ködös közben mozogjon, a hol nehéz a hang
tani tüneményeknek élesen szemük közé nézni: hát ha ez másféle 
iránság, mint a milyent mi forrásainkból ismerünk, olyan iránság, 
a melyet föl szabad mindenfele, különben ismeretlen jelenségekkel 
ruházni. «Az eredeti s-nek s felé való hajlása már azon az árja 
területnek lehetett hajlandósága, a honnan a finn magyar nyelvek 
ily eredetű szavainak egy része került» — ezt mondja M. és ezzel 
minden esetre azt a jogot biztosítja magának, hogy mindenfélét 
állíthasson, a mi az előttünk ismert nyelvekből sehogy sem iga
zolható. Áttérek tehát a másik, nagyobbik logikai botlásra. 

Hogy a magyar esik-ben s hangzik a szanszkrit as-ban hal
lott sz helyén, azt M. abból magyarázza, hogy «indogermán s igen 
sok esetben s többféle helyzetben változott s-vé az iránság terén». 
Mondjuk, hogy úgy van, hisz a szerző nem kisebb tekintélyre hivat
kozik, mint HüBSCHMANNra, ennek pedig csak tudnia kell az ilyen, 
valóban nem éppen.ördöngös dolgokat, de az a kérdés, vájjon a 
mi esetünk is az említett «sok eset» egyike, vájjon «a többféle 
helyzetű valamelyike itt is fönnforog-e? Azt hiszem, mindenki, 

*) M.-nála két alak föl van cserélve. 
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még a nem nyelvész is láthatja, hogy nem, mert a szkr. as-nak az 
«iránság»-ban, a melynek képviselőjéül M. az aveszta alakokat 
idézi, sohasem felel meg ¥ás-, hanem ha hangzó következik, az s 
szabályszerűen hyá lesz (ah-), mássalhangzó előtt pedig érintet
lenül megmarad az s (aste) — a ki nem hiszi, meggyőződhetik 
erről magából a M. munkájából. De hát HÜBSCHMANN. az talán 
csak nem tévedt? Dehogy tévedt, csakhogy M. olyan véghetetlenül 
keveset tud mind ezekről a dolgokról, hogy még a legeslegegyszertibb, 
ít leges!egvilágosabb fejtegetést sem tudja megérteni. Mert mit is 
mond HÜBSCHMANN? H. ezeket mondja: «Ap. s = 1. idg. s nach 
i, u, ai, au, r, x, /» — arról, hogy a vagy a után az s valamikor 
i s é változnék, sehol egy árva szót sem szól. Hogy M. mennyire 
nincs kellően tájékozva, legjobban mutatja az, hogy egyáltalában 
«irán» hangtörvényhez folyamodik, mikor a s z a n s z k r i t Ss-ból 
lett es-ik-et fejtegeti, mert hiszen a HÜBscHMANNnál említett tüne
mény, a z / után történt változást ide nem számítva, egyáltalában 
nem «iráni hangsajátság», hanem a szanszkritban ép olyan jól 
ismert tünemény, szóval k ö z ö s á r j a hangfejlődés, de a mely 
nem «igen sok esetben s többféle helyzetben» jelenkezik, hanem a 
mely egészen pontosan körülírható föltételekhez van kötve és ép
pen azokban az esetekben nem található, a melyekben M. ren
desen fölteszi; hogy a fönt említett hangtani jelenség hasonló föl
tételek alatt mutatkozik a szanszkritban is, azt tudja minden nyel
vész, a ki a szanszkrit nyelvvel akár csak egy pár napig komolyan 
foglalkozott, tudja az is, a ki az indogermán nyelvészet terén né
mileg, ha még olyan fölületesen is tájékozta magát. Minthogy azon
ban M. mindezeket elmulasztotta nagy művének megírása előtt 
megtalulni, kénytelen vagyok neki most ez elemi kérdésekből kis 
•előadást tartani, a miért az olvasó elnézését kérem. WACKERNAGEL 
kitűnő Altindische Grammatik-jában ezeket mondja: «Der s-Sibi-
lant s liegt im Ai. wesentlich in zwei Gebrauehsweisen vor, die es 
beidé mit den iranischen Sprachen gémein hat, die alsó a u s d e r 
i n d o i r a n i s c h e n P e r i o d e s t a m m e n » (229. 1. 202 f.). 
Az első eset ezúttal nem érdekel bennünket, áttérhetünk mindjárt 
a másikra: «Weiterhin ist s wie iran. s Vertreter von ig. s hinter 
andern Vokalen als a und hinter k, r, s» (230. 1. 203 f.). Az ct-han-
gok után tehát itt sem találjuk ezt a változást, épp úgy nem a szó 
elején, a mit nem árt mellékesen megjegyezni, mert M. ilyenkor is 
derűre-borúra csinál s-ből s-t! Természetes, hogy ezt a hangtör
vényt megtalálta volna M. WHLTNEY nagy szanszkrit nyelvtanában 
is, a melyet forrásai közt fölemlít, de megtalálta volna akármilyen 
nyelvtanban is, csak kereste volna, mert olyan apró dióhéjba szo
rított szanszkrit nyelvtan el sem képzelhető, a melyben erről a 
fontos hangtörvényről említés ne történnék; én mégis készakarva 
IVACKERNAGEL nyelvtanából idéztem, mert magasabb álláspontról 
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nézi a tüneményt és így annak történetét is megvilágítja. Lássuk 
most már. mit mond BARTHOLOMAE Vorgeschichte der iranischen 
Sprachen czímü í'öfőfontosságú nagy tanulmányában, amely 1895-
ben látott már napvilágot, még pedig ugyancsak föltűnő helyen, 
t. i. a Grundriss der iranischen Philologie czímü hatalmas vállalat 
első füzetében, úgy hogy szinte csoda számba megy, hogy M. nem 
használta. BARTHOLOMAE ott így nyilatkozik az árja nyelvek közös 
hangtani jelenségeiről: «Es sind drei Lautveránderungen, durch 
die sich dasArische von nllen übrigen indogermanischen Sprachen 
scharf absondert und sein charakteristisches Aussere erhált: 1 . . . . ; 
2. . . . ; 3. die Wandlung der s-Laute in s-Laute nach den i- und 
w-Vocalen, den Liquiden und den Gutturalen» (2. 1. 5. p.). Ugyan
ezt megtalálta volna M. a közkézen forgó BRUGMANN-féle Grund-
riss-ban: «Einige Charakteristika des arischen Sprachzweiges. 
1) . . . 2) . . . 3) . . . 4) Arerwandlung des uridg. s in s hinter i- und 
w-Vocalen, hinter Liquiden und hinter s, k» (I3 6. 1. 3. f.). Mind
erről M.-nak sejtelme sincs, a mi mindenesetre egészen sajátságos 
világítást vet rá, hiszen nagy munkájában a magyar nyelv á r j a 
és kaukázusi elemeit akarja nekünk fejtegetni. Fölösleges kimu
tatni, hogy M. hányszor épít az éppen említett, de tőle alaposan 
félreértett hangtörvényre, fölösleges azért, mert számtalan botlá
sait ő maga eléggé nyilván tartja folytonos ide-oda való utalással, 
még inkább mint az e tekintetben ugyancsak hézagos tartalom
mutatóval. Nem is érzek semmi kedvet, hogy mind azzal a szóval 
foglalkozzam, a melyben ilyen hangváltozást föltesz, csak még egy 
esetet említek, a melyből újra kitűnik, hogy M. ezt a meg nem 
értett hangjelenséget még az összes tények hangos tiltakozása elle
nére is ott keresi, a hol nem szabad, és megfoghatatlan módon 
«iráni hangsajátságot» lát benne. A «meddő»-t jelentő ester táj
szót szkr. start-v&l veti össze, idéz iráni (illetőleg újperzsa) ala
kokat is, melyek — a mint máskép nem is várhatjuk — egytől 
egyig s-t és nem s-t tüntetnek fői (satur-van, stitur-van. astar-van), 
mégis fejtegetésében azt mondja: «Hangtani szempontból jelentős 
körülmény a magy. ester és mordvin asfor. ast'ir alakokban egye
zően mutatkozó it (sí), mely sí helyett ejtve iráni hangsajátságot 
tükröző (239. 1.). 

E nagy kitérés után forduljunk vissza az isten szóhoz. M. a 
pehlevi yazddn mellett yazteni följegyzést találván ezt egészen ön
kényesen yastan- (azaz jasztan-)n&k olvassa, ámbár ez ellen nem
csak a pehlevi hagyomány tiltakozik, a mely rendesen yazdan-t 
tüntet föl s a mellett egy egyesszámú yazd-ot ismer, hanem min
denek előtt a perzsa yazdan (illetőleg az egyesszámú izadj. a_mely 
semmikép sem keletkezhetett *yasian-\)ól és a mely különben is 
sokkal biztosabb vezető, mint az annyira ingadozó és a legnagyobb 
furcsaságoktól csak úgy hemzsegő pehlevi íráshagyomány. Abból 
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a nem létező *yastan-hó\ azután M. úgy magyarázza ki a magyar 
isten szóban hangzó s-et, hogy a régi **- (ss-)hől már az átadó 
nyelvben — állítólag iráni hangfejlődés útján — s keletkezett volna. 
Ez a föltevése egyszerű tévedésen alapul; soha *yastan-hó\ gyan
tán nem lett volna sem a középperzsában (pehleviben). sem annak 
egyenes örökösében, az újabb perzsában, mert a után az s nem 
változik s-sé. M. olyannyira járatlan az iráni nyelvek történetében, 
hogy egy cseppet sem csodálkoznám, ha egyet fordítana a dolgon 
és most már azt jelentené ki: igen ám, a után nem lesz -s-ből s, de 
igenis i után, a magyar isten pedig szókezdő i-je már perzsa forrás
ból ered. M. ezt annál könnyebben mondhatná, mert a magyar t-t 
az isten szóban valóban így magyarázza: ((Vélhetjük, hogy vala
mint a -sí > sí változás, úgy a szókezdet ya > i alakulata sem ma
gyar nyelvtörténeti fejlemény, vagyis a magy. isten ezen hangalakjá
ban készen került az iránság teréről» (379. 1.). De ez az ellenvetés 
csak első látszatra menti meg a mindenképpen kétségbeesett ma
gyarázatot, nem menti meg pedig azért, mivel a sokszor említett, 
M.-tól olyan zavarosan előadott hangjelenség, az e > s változás, 
sem nem perzsa, sem nem iráni, hanem közös árja; csak műkö
désének emléke, hátrahagyott nyoma húzódik végig vörös fonal
ként az ind és iráni nyelvekben, de működése maga rég megszűnt, 
még mielőtt az egyes árja nyelvek teljesen kialakultak. Ha az 
aveszta yazatunqm-bó\ pehlevi yazdan lett és ebből talán — mert 
hiszen semmi biztos adatunk erre nincs*) — később valamikor 
Hzdán is lett volna, sőt ha, a mi teljességgel ki van zárva, M. ked
véért egy Hatan is keletkezett volna, ebben bizony az s csak úgy 
megmaradt volna továbbra is, mint akár az ópolyan lehetetlen 
*yastan-bü,n, mert később keletkezett, nem közös árja i után az az 
s nem változik s-sé ! Csattanós bizonyítékot szolgáltatnak erre azok 
az esetek, a melyekben i után egy ugyan később keletkezett, de]mind
amellett már közös iráni s következik: ilyenkor megmarad az is hang
csoport, mert az s > s változás nem «iráni hangsajátság», hanem 
az iránság különválását megelőző korszakban ment végbe. Az iráni 
nyelvekben ugyanis eredeti, indogermán, sí és fit az a hangok után 
teljesen összeesett, de i, u, r után régi st helyén sú-t találunk, &t-bő\ 
lett sí ellenben megmaradt sí-nek: a szkr. vett'a-nak megfelel 
aveszta vöista «du weisst». a szkr. cíttis-nek av. éiitié «Einsicht» 
(v. ö. BARTHOLOMAE, Vorgeschicbte d. iran. Spr. 16. 1. 40. és 41. §.). 
Pedig hát mennyivel régibb itt az i meg az s találkozása, mint a 
milyen M. esetben volna, azt mondom volna, mert hiszen yazdán-

"'*) x\ perzsa is csak yazdan alakot ismer, a mely helyett igaz 
gyakrabban az egyesszámú, mindenképp nehezen érthető izad alakot 
találunk. 
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ban soha s nem is hallatszott, az i pedig mindenesetre csak jó 
későn fejlődött a rég különvált perzsa nyelvben, hogy mikép, azt 
még a szakértők sem tudják megmondani. 

Ezzel el is hagyhatnám azt a szerencsétlen «iráni» s>,ívál
tozást, a mely annyi pusztítást vitt végbe M. művében, ha nem 
kellene még egy egészen sajátságos fogalomzavarra rámutatnom, 
a mely ezzel szoros kapcsolatban áll. Ez a fogalomzavar két elem
ből alakult ki. Először is M. olvasott valamit arról, hogy az árja 
nyelvekben s bizonyos esetekben s-ie változott, de sehogy sem 
tudta azt megérteni, hogy ez milyen esetekben történik és hogy ez 
már a közös árja korszakban ment végbe; így született az a homá
lyos és alapjában hibás törvénye: ('indogermán 8 igen sok esetben 
s többféle helyzetben változott -s-vé az iránság terén». Ahhoz má
sodik elemül hozzájött az a tény, hogy a szanszkrit c-nek az irán 
nyelvekben -s felel meg. M, fölületessége mellett nem csoda, hogy 
arra az iráni s-re, a mely a szkr. c-nek felel meg, szintén ráerősza
kolja azt az «iráni hangsajátságot)), hogy t. i. i stb. után s-sé vál
tozik, már pedig ennek sehol semmi nyoma sincs. Hogy itt mek
kora a zűrzavar, azt legjobban láthatjuk egy példán. M. a fest 
czikkében ezt mondja: «Alakilag a magy. fest- hangzójával inkább 
a képzések (szkr. pe'cas-, av. paesah-, paesa-, pahl. pesit stb.) tövé
hez szít, míg s-je az árja c, s mássalhangzóval szemben a kast, 
ostor, üst, üstök, esik stb. alakulatát mutatja (1. fönt az es-ik czik 
ket 91. sz.)» (273. 1.). M. tehát újra az esik czikkre utal bennünk, 
a hol csakis az eredeti s-et tárgyalja, még pedig, a mint láttuk, igen 
furcsa módon, arról, hogy a szkr. c-nek mi felel meg akár az iráni 
nyelvekben, akár a magyarban, arról ott egy árva betűt sem talá
lunk. Egészen mulatságos, hogy M. itt milyen tojástánczot jár. 
Hisz a mellett a kezdetleges mód mellett, a melylyel ő egész művé
ben árja, iráni, kaukázusi hangtani jelenségekről szól, senkit meg 
nem lepett volna, ha a, fest szóban hangzó s-et közvetlenül a szkr. 
c-ből magyarázta volna, vagy a 273. 1. talán már elfelejtette volna, 
hogy a 105. s k. 1. WHITNEY szerint így állapította meg az c hang
értékét: c «palataler sibilant; wird mit der Zungenfláche an den 
vorderen Theil des Gaumengewölbes gebildet, d. h. er ist d e r 
g e w ö h n l i c h e u n d n o r m á l é sch-lsmU. De neki nem 
kell a szkr. c = magyar s, neki törik-szakad iráni s kell, a mely 
ennek a szkr. c-nek megfelel, olyan pedig, hiába, nincs, mert a 
szkr. c-nek megfelelő iráni s még azok után a hangok után sem 
változik f-m, a melyek után eredeti s helyen igenis s-et találunk. 
Nem is kell messze mennünk példáért, hisz maga az av. paesah-, 
paesa, pehl.pesit, a melyeket M. a 27B. 1. idéz, vagy a szkr. pic-
nek megfelelő av. pis-, a melyet az előtte való lapon találunk, 
egytől-egyig s-szel hangzanak, pedig olyan hangzók előzik meg, a 
melyek után eredeti s föltétlenül s-sé vált volna, a mi újra bizo-
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nyitja, hogy az % > s változás nem lehet «iráni hangsajátság», ha
nem jóval régebbi fejlődésen alapul, a mely teljesen megszűnt, 
mielőtt a szkr. c nek megfelelő iráni s kialakult. És ez a nagy 
botlás még különösen czifra köntösben került a tárgymutatóba; 
mindenki, a kinek csak némi fogalma van az árja hangoknak az 
indogermán hangokhoz való viszonyáról, csak fejcsóválva olvas
hatja a következő pontot: «magy. szóközépi és szóvégi s = ár . s 
{ s z k r . c) i r á n i a l a p o n * (656.1.). Hisz ebben nemcsak e g y 
— fából való vaskarika van ! 

Ezek után még csak egy igen ártatlan megjegyzésem van a 
yazdan : isten-íéle szóegyeztetésre, a melyet bizonyosan szegény 
•SIMONYI is csak azért sorolt «a fontosabb és biztosabb szóegyezte
tések)) közé, mert nem igen talált a nagy munkában nálánál biz
tosabb eredményeket, olyan megjegyzésem, a melyre semmi súlyt 
sem vetek, csak éppen azért teszem meg, mert újra ki fog tűnni, 
hogy M. mennyire észre nem veszi azokat a folytonos ellenmon
dásokat, a melyekbe keveredik. - A pehlevi yazdan vagy, nem bá
nom, y aztán hangozhatott akár hogy, de egy dolog még is csak 
kétségtelen, az t. i. hogy a második szótagban álló -an hosszú a-val 
hangzott, hisz ez az -an a perzsa nyelvben, különösen az irodalmi 
nyelvben, még ma is sűrűn használt többesszámú rag, már pedig 
hallottuk, hogy yazdan eredetre nézve többesszámú alak. Ha M. 
mégis azt mondja, hogy a pehlevi yaztán yastan-nsik olvasandó, 
akkor a szó végén álló -an nem tekinthető másnak mint toll- vagy 
sajtóhibának, helyette tehát okvetetlenül yastan-t kell olvasnunk. 
Az a kérdés merül most már föl, megfelelhetne-e egy *yastán- vagy, 
nem bánom, *istan második -tán tagjának a magyar isten második 
részében hangzó -ten. Ha M. művét forgatjuk, perzsa a-val szem
ben rendesen magyar a-t találunk, v. ö. magyar vásár: pehl.vácár 
és 1. az ármány, havibár, ispán, nyárs, iák, vám, vár olykor, igaz, 
•egyenesen nyaktörő fejtegetését. Máskor, nem tagadhatom, M. egy 
cseppet sem törődik, hosszú-e vagy rövid az árja a, hisz láttuk pl., 
hogy a magyar es-ik igét «iráni alapon» ás ból magyarázza, igaz, 
ezt sem nyaktörő productio nélkül, és hasonló dolgokat találni 
bőven más helyen is, v. ö. a derék, fekély, köhög és szenny tárgya
lását. De az ilyen könnyelmű azonosítás ellen senki erősebben 
nem tiltakozik mint M. maga, mikor t. i. arról van szó, hogy kimu
tassa más ember szemében — a szálkát. Halljuk csak, mit mond 
az ezer czikkben: 

«Bármily tetszetősnek látszik is ama régi fölfogás, melynek leg
újabban VÁMBÉEY adott ismételt kifejezést (pl. Magy. Ered. 357.), hogy 
t. i. a magy. ezer egyenesen az ujperzsa hezár-nak megfelelője: ala
posan megfigyelve kitűnik helytelensége. Természetesen nem lehet szó 
éppen a jelenkori hezár, hanem legfeljebb a régibb ujperzsa hazár alak 
átvételéről; ámde ez is ama legyőzhetetlen akadályba ütközik, hogy 
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nem tudunk rá esetet, melyben a szkr. s-nek megfelelő iráni h (%) 
szókezdő a magyarban eltűnt volna . . . Másrészt nehézséget alkot az 
ujperzsa kazár és magy. ezer egyeztetéseiben a második szótag hang
zójának időmértékbeli eltérése, a mennyiben t. i. ez utóbbiban nem 
lehet az e-t eredetibb hosszú hangzó (e, é) rövidülésének tartanunk, 
nem lévén e fejlődésnek semmi történeti nyoma (v. ö. acc. ezre-t, plur. 
nom. ezre-k ; ezredik), holott világosan mutatkozik az iráni hangzó 
hosszúsága hasonló föltételek mellett ezekben: vásár = pahl. vácar, 
bácár, ujper. bazár «markt» | hámbár = ujper., pahl. anbar» (245.1.). 

Tehát M. tagadja, hogy perzsa a-nak akár a szó második 
tagjában is e felelhetne meg, tagadja más oknál fogva is, hogy a 
magyar ezer szó akár hezár, akár kazár mása lehetne. Az isten 
*ya8tau-ná\ nemcsak hogy szó sincs már arról, hogy rövid magyar 
e nem felelhet meg hosszú perzsa a-nak, hanem — ó csodák cso
dája ! — a «m a g y. e z e r ( = p a h 1. haza r)» egyenesen tanús
kodni kénytelen a mellett, hogy a «hangzók viszonya* «egészen 
szabályszerű)) !!! Képzelem, mennyire csodálkozhatott ezen, mikor 
elolvasta, - VÁMBÉEY. 

/ 11. Gazda. A gazda szónak egyetlen előttem ismeretes 
magyarázata, a mely komolyan számba jöhet, az, hogy ez a ma
gyar szó egy szláv gospoda-hól származik. Mielőtt ez összeállítás 
szigorúan tudományos voltát kimutatom, nézzük röviden annak 
elég érdekes történetét. Összekerül ez a két szó, a magyar gazda 
meg a szláv gospoda már GYARMATHI SÁMUEL 1816-ban kiadott 
Voeabularium-ában, de tagadhatatlan, hogy a róla szóló czikkecs-
kében valóságos ősvilági köd kavarodik: «Gazda, városi gazda, L. 
paterfamilias, dominus, herus, I. gazda, R. grasdanin. Se. goszt, 
goszpod, P. goszpoda». Az «illír» gazda, a mely különben rövid a-
val hangzik, a magyar nyelvből átvett szó ; az orosz graédanin az 
egyházi szláv nyelvből átvett szó és polgárt jelent, különben gradü, 
vár-ból képződött, v. ö. német Burg: B'drger • a szerb gost vendé
get jelent = német Gast, lat. hostis. Marad mindössze valameny-
nyire hasznavehető elemnek a szerb gospod, a melynek jelentése 
úr(-isten). ebből a magyar szó a végén álló <í-ja miatt ki nem ma
gyarázható, és a lengyel gospoda, a melynek megint jelentése se
hogy sem illik ide, mert már a régi nyelvben is csak azt jelenti, 
hogy: Gasthof, Gasthaus, Einkehr Haus, Wirtshaus. LESOHKA az 
1825-ben megjelent Elenehus-h&n a gospodarT úr, gazda szóból 
indul ki, a melynek orosz változata a gosudari úr, uralkodó; «sed 
quia Gosudár seu Gozudár antiquissimum est, credimus nostros 
Magyaros primum tantum finálém literam r omisisse, et Gozuda 
dixisse, ex hoc autem cum tempore Gazda formavisse*. Ez a ma
gyarázat természetesen nem helyes, de annyiban érdekes, mert a 
tisztán orosz fejlődésre hivatkozik BUDENZ is, a kinek, úgy látszik, 
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köszönhetjük, hogy szavunk fönt említett, annyira valószínű ma
gyarázata közismertté lett. BUDENZ két ízben is foglalkozott a gazda 
szóval. 1862-ben MIKLOSIOH ószlovén szótárának bemutatása alkal
mából ezeket mondja: «138. 1. gospodh dominus. — Orosz rocnofla 
úr, házi úr. Gozpoda-bö\ lett rövidítéssel gazda, mely az illir, hor
vátban használtatik gospon, gospar mellett (a rövidítés útját láttatja 
orosz rocy,a;apL = rocno,napb)». NyK. 1:315. 1868-ban pedig 
MIKLOSICH Die Fremdwörter in den slavischen Sprachen czímti ér
tekezéséhez írt tartalmas bírálatában BUDINZ e kérdésről így szól: 
ugazda: szl., szb. gazda paterfamilias, Így., ksr. gazda . . . . Külö
nös, hogy MIKL. nem említi, hogy a m. gazda szó maga is ,slavi
schen Ursprungs', s hogy tehát a szláv nyelvek legfelebb a magyar
tól visszakölcsönözték a rövid gazda alakot, ha ez csakugyan nem 
a szláv nyelvek terén állott elé gospoda-bó\». NyK. 6 : 303. 

MIKLOSICH csak kétkedve fogadta el ezt az összeállítást, 1871-
ben helyet is adott neki a magyar nyelv szláv elemeiről írt érteke
zésében («#o spodi, asl.; gospod nsl.; hospoda dominus cech. — 
gazda s. herus Hausherr. Die Zusammenstellung ist zweifelhaft»), 
de 1886-ban a szófejtő szótárában megint visszavonja (mg o spodt> 

magy. gazda gehört nicht hieher» 74. 1.). 
A kérdést MUNKÁCSI is egy lépéssel tovább vitte, mikor még 

nem kereste a szó megfejtését sem a perzsában, sem a kaukázusi 
nyelvekben, hanem szlávnak tartotta: * gazda — szláv gospoda, 
mely a déli szlávságban is általánosan ismeretes. E szónak össze-
rántásából a szláv nyelv területén csak gozda alak válhatott volna, 
míg a gazda nyíltabb hangzója világos bélyegét viseli magán a 
magyar nyelvtörténeti hangfejlődésnek». NyK. 17: 111. M. tehát 
egészen helyesen állást foglal BUDENZ ellen, mikor ez ingadozik,, 
ne tekintse-e a szó erős összerántását a szláv nyelvekben végbe
mentnek ; semmi sem könnyebb, mint azt a magyar hangtörvé-
nyekböl kimagyarázni, van is rá igen találó analógia (szláv vojvoda 
> magyar vajda), míg a szláv nyelvek erre kellő támasztékot nem 
nyújtanak. Ha a magyar szó mai alakjából indulunk ki, nem is a 
hangtani kérdés okoz nehézséget, hanem inkább a szláv szó 
j e l e n t é s e , ámbár ez a nehézség is lehető legkönnyebben legyőz
hető. Meg kell ugyanis jegyeznem, hogy BUDENZ állítása, hogy az 
orosz gospoda annyi mint «úr, házi úr», helytelen, az orosz gospoda 
mindig csakis azt jelenti, hogy «urak». Mai nap nem is ragozható 
máskép, mint többesszámú szónak, de a régi orosz nyelvben bizony 
egyesszámú ragokat vesz föl, csak úgy mint pl. még ma is a vele 
egyjelentésű szerb gospoda, a szó t. i. eredetileg gyűjtőnév és «ura-
ság»-ot jelent. Hogy az «uraság» meg az «úr» («gazda») jelentés 
milyen közel áll egymáshoz, azt magyar embernek fölösleges ma
gyarázni, de a kétkedők kedvéért rá lehet mutatni arra a cseh 
hospoda «dominus»-ra, a melyet MIKLOSICH is idéz, a melyről azon-



460 ÁSBÓTH OSZKÁR. 

ban jó lett volna megemlíteni, hogy a mai nyelv nem ismeri, míg 
a régi nyelvemlékekben unos-untig ismétlődik; ez a cseh hospoda 
hangtanilag tökéletesen megfelel az orosz, szerb, bolgár, szlovén, 
lengyel qospoda-nak — a cseh nyelvben régi g-ből mindig h lett. 

M., a ki 1883-ban maga is szlávnak tartotta a magyar gazda 
szót, már rég nem nyugodott meg abban a magyarázatban, a me
lyet BUDENZ adott a szóról, így p. o. 1895*ben, nem tudom miért 
és mikép, inkább a perzsa grhastha «Hausherr, Familienober-
haupt)>-ból szerette volna származtatni (Ethnologische Mittheilun-
gen aus Ungarn 4 :90.), újabban pedig határozottan tagadja a szláv 
szóból való magyarázatnak még lehetőségét is. Nem mondja ugyan 
meg, hogy az «alaki nehézségek» miben állanak, de másban ezek 
semmikép nem állhatnak, mint abban, hogy M. meggyőződése sze
rint a gazda szó eredetileg kazda-nak hangzott a magyar nyelvben, 
már pedig ha ez igaz, a gazda szó igenis nem magyarázható szláv 
gospoda-ból. 

A kazda írás a NySz.-ban mindössze háromszor van kimu
tatva (TelC. 98, DomC. 199. és Beythe Epist. 211.), csatlakozik 
ehhez egy kasda írás a Teleki-kódexből 94. A Domonkos kódex 
tanúságát gyöngíti némileg az a körülmény, hogy két sorral följebb 
a szó gazda-nak van írva, de különben is föltűnő, hogy az elvétve 
található kazda írás épen nem a legrégibb forrásainkban mutatko
zik, hanem csak a XVI. századbeli nyelvemlékekből mutatható ki, 
míg a XV. sz. első felében írt Ehrenfeld-kódexben gazda alakban 
olvassuk a szót, az 1470-ből való Németújvári Glosszákban a mai 
gazdálkodók úgy van leírva, hogy gazdálkodók, gazda írást találunk 
a Domonkos-kódexszel egykorú Jordánszky-kódexben is, míg a 
Teleki-kódex tanúságával szembe állíthatjuk a vele körülbelül egy
korú Erdy-kódexét, a mely szintén azt írja, hogy gazda. Milyen 
egészen más a tényállás, ha a gazdag régibb kazdag alakját néz
zük ; régibb forrásainkban ez a szó rendesen k-val szokott jelent
kezni, #-8 írás csak nagy elvétve található. Sok régi nyelvemlék, a 
melyekből a NySz. csakis a gazda írást közli, a mai gazdag szavun
kat kazdag nak írja : az Ehrenfeld-kódex (kazdagsag, kazdogolny), 
a Jordánszky-kódex (kazdag, kazdagh), az Erdy-kódex (kazdagssa-
gus), vagy hogy BEYTHE Epistoiái-nak korához közeledjünk, HELTAI 
ugyan azt írja, hogy gazda, de a mellett azt, hogy meghkazdagit, 
meg kazdagul, kazdag, kazdagsag. Szóval a hagyomány éppen nem 
látszik azt bizonyítani, hogy a kazda a «régibb ejtés», és minthogy 
újabb gazdá-ból keletkezett alak sem igen lehet — legföljebb a 
kazdag hatása alatt képzelhetnénk el egy ilyen fejlődést —, jogunk 
van abban kételkedni, hogy a kazda-t valóban így ejtették valaha, 
talán tisztán csak az akkor még általános kazdag hatása alatt itt-ott 
felötlő — í r á s . Én nem érek rá a magyar nyelvemlékekkel olyan 
behatóan foglalkozni, a mint az ilyen részletkérdés biztos eldönté-
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sére kívánatos volna, azért szorítkoztam is a NySz. adataira, de 
óvatosság kedvéért megbeszéltem a dolgot olyan szakférfiakkal, a 
kik nálamnál jobban ismerik a régi nyelvemlékeinket, SiMONYival, 
SziNNYEivel és ZoLNAival — egyik sem tartja valószínűnek, hogy a 
gazda régibb ejtése kazda lett volna; SIMONYI kérésemre rövid 
levélben fejtette ki nézetét, a melynek közzétételét szíves volt ne
kem előre is megengedni. Ha valakit, hát bizonyosan S.-t vádol
hatja M. legkevésbbé elfogultsággal, hiszen S. abban az ő olyan 
igen nagyon jóakaró, elnéző ismertetésében a «gazda: kauk. qasda»-
féle egyeztetést a «fontosabb és biztosabb szóegyeztetések» közé 
sorolta, Nyr. 31 : 38. S. ezeket írta nekem: «A gazdag mn. a kóde
xek korában, sőt még a 16. század második felében mindig /c-val 
van, ellenben a gazda mindig </-vel. Az a három /í-betűs adat, me
lyet a NySz. idéz, igen könnyen magyarázható a kazdag-gal való 
utólagos képzettársulásból (v. ö. p. kásást. TelC. 94. ~ frasdag u. o. 
16.). A fc-betűs kazda alak nagyon ritka lehet a nyelvemlékekben, 
mert nekem rég föltűnt az állandó külömbség, melyet a kódexek a 
pazda s a Gazdag írásában tesznek. A //azdagra (g betűvel) csak két 
régi adat van most az Oki.-szótárban 1391, s 1509-ből». 

Az éppen most mondottak alapján kénytelen vagyok tovább 
is ragaszkodni ahhoz, hogy a magyar gazda igenis lehet egy szláv 
gospoda «uraság, úr» mása (a gospoda előfordul az ószlovénben, 
bolgárban, szerbben, szlovénban, oroszban, mind «urakat» — ere
detileg «uraság»-ot jelentő gyűjtőnév, a régi cseh nyelvben a 
hangtanilag megfelelő hospoda urat jelent); sem komoly hangtani 
nehézségre nem bukkanunk a magyar szó ilyetén magyarázatánál 
(goszpoda> goszp°da >gozhda >gozbda >gozda > gazda = vojvoda 
>vojv°da > vojvda > vojvda > vojda> vajda), sem jelentésbelire, 
s minthogy azonkívül tudjuk, hogy a szláv hatás milyen nagy volt, 
a belső valószínűség sem hiányzik, hogy a szót a szlávságból kap
hattuk. 

Épen az utolsó helyen említett belső valószínűség hiányzik 
teljesen M. magyarázatában. Hogy a kaukázusi nyelvek egyáltalá
ban hatottak a magyar nyelvre, hogy azokból akár csak egyetlen 
egy szó is került a mi nyelvünkbe, azt eddig még senki be nem 
bizonyította, legkevésbbé M.. a kinek tájékozottsága a kaukázusi 
nyelvek terén a legelemibb dolgokra sem terjed ki. Nemszak értőt 
talán meglepi azon körülmény, hogy a magyar gazda és még in
kább az a nagy ritkán olvasható XVI. századbeli kazda mennyire 
összecseng a czachur qasda szóval, meglepi talán annyira, hogy 
észre sem veszi, hogy a gazda jelentése a czachur qasda «alt, greis» 
jelentésével mégsem olyan föltétlenül azonos, hogy a hangtani 
azonosság nem lehetne tiszta véletlen is. De a szakértő egészen 
más szemmel nézi a dolgokat, a szakértőt inkább zavarja, gyana-
kodóvá teszi az az annyira kidicsért tökéletes hangtani egyezés. 
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Hiszen a nyelvész tudja, hogy ha a gazda g-je talán még is eredeti 
volna, a legkisebb hangtani nehézségbe sem ütköznék a gazda szó
nak a szláv gospoda-ból való magyarázata, tudja azt is, hogy 
LBSCHKA magyarázata nem azért lehetetlen, mert a gazda szavun
kat egy régebb *goszuda illetőleg gozuda-ból magyarázta, hisz ebből 
nehézség nélkül meg lehetne a magyar szót magyarázni, a hiba 
nála abban áll, hogy ezt a *goszuda alakot nem egy gospoda-ból 
fejlettnek állítja ígospoda : *gosuda == orosz gospodar7: gosiidarí), 
hanem fölteszi, hogy a gospodan-gosadavi elvesztette volna a ma
gyarban a végső r-t, a mi lehetetlen. Tehát a gazda szó. ha tisztán 
a hangtani lehetőségeket tartjuk szem előtt, egy egész sor három
tagú szóból keletkezhetett volna, a melynek eleje gosz- vagy goz-, 
vége pedig -da. A második szótagban állhatott volna eredetileg 
akármilyen hangzó, e hangzó előtt és a gosz- vagy goz- szókezdet 
közt nem csak p, hanem más mássalhangzó is foglalhatott volna 
helyet, az eredmény mindamellett ugyanaz lehetett volna. De ha a 
gazda kétségtelenül az utolsó ezer év alatt kialakulhatott volna egy 
tőle ugyancsak jócskán eltérő alakból, gosz oda-ból, ¥goszuda-ból 
és még vag}' egy tuczat más alakból, nem áll-e ez szakasztott így 
a kazda, alakra is, ha t. i. ez valóban a régibb alak, nem áll ez 
fokozottabb mértékben akkor, ha a szláv hatást megelőző korsza
kokra megyünk vissza, vissza egészen addig, mikor az a titokzatos 
kaukázusi hatás végbe ment volna? nem kétszerte gyanús előttünk 
abban a ködös korszakban a XVI. századbeli kazda, mint a czachur 
qasda szónak «pontosan egyező mása» ?? Pedig hát ez az éremnek 
csak az egyik oldala. Azt tudjuk, hogy a magyar nyelv akár csak 
az utolsó ezer év alatt erős változáson ment keresztül, olyan erő
sen, hogy szláv gospoda-ból gazda lehetett, a mint vojvoda-ból 
vajda lett; azt tehát, hogy a kazda, ha a k-s alak valóban az ere
deti, 1000 évvel ezelőtt nem hangzott-e *kospoda-x\&l\ vagy akár
minek, a mi a kos-x-da formulába beleilleszthető és végső kazda-
gazda alak hangtani megelőzője lehet, azt mi semmikép sem állít
hatjuk, hiányzik tehát tökéletesen a biztos alap arra, hogy azt 
mondhassuk, íme a kazda «pontosan» összevág a czachur qasda-
val. De van a dolognak egy másik oldala is : mikép hangzott a 
czachur qaxda 2000, 3000 évvel ezelőtt, mit tudom én, M. mely 
időbe helyezi a kaukázusi hatást, azt a kaukázusi hatást, a mely 
hite szerint részben még együtt találta az ugor népeket ? Hát a 
czachur nyelvről mit tudunk, mit tud M. róla ? Ki annak a meg
mondhatója, hogy ez a czachur qasda mikép hangzott, mikor a 
népeknek abban az «állandó tolongásnak, ide-oda való vándorlás
nak)) ködös korszakában a magyarok a sok egyéb kóborló nép közt 
a kaukázusi törzsekre is bukkantak? (M. VII. 1.) Szóval roppant 
gyanús előttem a magyar gazda-kazda és a czachur qasda annyira 
tökéletes összecsengése, mely M.-nak akkora örömet szerzett, hogy 
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az embernek szinte kedve volna kérdezni, hát ez ugyanaz a M.. a 
ki 1883-ban azt vallotta, hogy a gazda a szláv gospodaból, 1895-
ben pedig azt hirdette, hogy a perzsa grhastha-ból fejlődött?! 

Láttuk már a gatya czikkben (NyK. 33 : 222.), hogy M. igen 
fontos körülménynek tartja, hogy az idegenből szakadt szók me
lyik nyelvben elemezhetők, igaz, láttuk ugyanott, hogy Ő a szókat 
a maga egészen sajátságos módja szerint elemzi. Ilyen elemzést 
keresett \ I . a czachur qasda szóra is, és valóságos csoda lett volna, 
ha az ő módszere mellett nem talált volna, hirdeti a talált ered
ményt : «a kaukázusi nyelvek qasda, qasda szava . . . a maga terü
letén v i l á g o s a n f ö l i s m e r h e t ő k é p z é s » . Mielőtt hozzá
fogok a tünemények bemutatásához, a melyekről M. hite szerint 
ez olyan világosan kiolvasható, idéznem kell az összes kaukázusi ' 
szókat, illetőleg alakokat, a melyeket M. a qasda szavunk magyará
zatához fölhoz: 

<c Kaukázusi: czachur qasda, ykasta, rútul qasdit, ykasdu «alt, 
greis» (czach. khasi yana «greisin»), dlek ykosat «alt» ettől: ykosa, 
buduch ykusu, kürin qüzü «alt». 292. 1. 

M. összeállításából nem tűnik ki, hogy ERŐKÉRT az «alt» 
czikkben a czachur és rútul alakokat qasda illetőleg qasdu-imk írja, 
a «Greis» alatt pedig xkasta illetőleg xkasdu-íéle írást használ, csak 
azt tudjuk meg, hogy a «Greisin» csoportban még egy harmadik mó
don jelöli a szó kezdetét (khasti-xana!). Ez az ingadozás ugyan egy 
annyira fölületes munkában nem sokat jelent, kétségtelen, hogy 
qasda és xkasta egyrészt és qasda és xkasdu másrészt szakasztott 
ugyanannak a kiejtésnek más-más és hozzátehetjük, különösen a 
czachur qasda-xkasta-khasti írásra való tekintettel, nagyon kezdet
leges visszaadása, de annyit ez az ingadozás mégis jelent, hogy az 
ember, bízzék bár ERCKFRT följegyzéseiben olyan vakon is, mint 
M., nem tudja, hogy voltaképen a czachur szó mikép hangzik az 
elején ós vájjon a közepén zd-vei ejtik-e vagy sí-vei ? És ha zd-vel 
hangzik, miért írja ERCKERT a szót sd-vel vagy éppenséggel sí-vel?? 
M. a fönt kiírt kaukázusi szókat, az egy czachur khasti yana «grei-
sin» kifejezést kivéve, a már említett két csoportból ír taki , az 
(•alt» és a «Greis» csoportból. Végig tekintve e két csoporton, M. 
^világosan fölismerte*) nem csak a qasda szó kiejtését, a mit más 
ember fia E. zavaros összeállításából ugyan sehogy sem tudta volna 
biztosan kivenni, hanem még e szó képzését is. Milyen egészen 
más benyomást tesz e két csoport arra, a ki nem olyan elfogulatlan 
mint M. és nem hisz mindent, de mindent, még akkor is, ha az 
ellenmondás szinte kirí («alt» czachur qasda: «Greis» czachur 
xkasta fj. E két csoportból sem az nem tűnik ki «világosan", hogy 
a czachur nyelvben egyáltalában van egy körülbélül kazda-nak 
ejtett qasda szó, sem az, hogy ez képzett szó, csak egy dolog vilá-
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gos, de ez azután a napnál is világosabb, hogy E. összeállítása 
hibás és zavaros, úgyannyira, hogy komoly tudós arra nem építhet 
semmit sem. Nem oldhatom föl M.-t az alól a súlyos vád alól, hogy 
ő. mikor nincs több kaukázusi nyelv, a melyet igazán ismerünk, 
mint az egy grúz nyelv, nem iparkodott belőle még egy kis szó
jegyzéket sem szerezni. Én nem tehetek róla, hogy M. nem néz
hette meg használt forrásaiban, hogy a grúz nyelvben mikép 
mondják azt hogy «öreg», de egészen természetesnek tartom, hogy 
senki hitelre nem számíthat, a ki a kaukázusi nyelvekről szól és, 
még a grúz szókat sem tudja hibátlanul kiírni a kitünö grúz szótá
rakból. E szerint az öreget a grúz nyelvben úgy mondják : dzveli, 
moxuce vulia-beberia. E szók közül csak az első helyes, *moxuce 
szó a grúz nyelvben nincs (csakis a moxuceba «öregedni» igéből 
képezett moxucebuli melléknév van, a mely öreget jelent, és egy a 
«Greisi> alatt helyesen idézett moxuci főnév), a vulia-beberia meg 
valóságos szörnyűség. Mindenek előtt ketté kell ezt a szót vágni, 
az így külön szónak nyert beberia-t azután könnyű meg is fejte
nünk. A «Greis» alatt E.-nél ezt olvassuk: gr. moxiici, beberi. Igaz 
ez sem illik egeszén a fölíráshoz («Greis. Old man. Vieillard.»), 
mert beberi mindig csak öreg a s s z o n y t jelent, tehát a következő 
csoportba való, de ez olyan munkában, a milyen E.-é. csekélység; 
ehhez a beberi-hez hozzátapadt a jelentésére nézve latin «est», né
met «ist»-nek megfelelő -a enklitikon, a melyet a grúz nyelvben 
mindig egyszerűen összeírnak az előtte való szóval: beberia tehát 
annyit tesz, hggy «sie ist eine alté Frau» ! Minden esetre takaros 
kis tévedés, hogy ez a m o n d a t E.-nél a melléknevek közt tün
döklik, még pedig összeházasítva egy titokzatos vulia-val: «alt» — 
vulia-beberia ! Mert ez a vulia- mindenkép titokzatos valami, soha 
abból valaki, a ki, úgy mint mondjuk p. o. M., egy betűt sem tud 
a grúz nyelvről, ki nem tudna valami okos dolgot olvasni, és jaj 
annak, a ki ennek segítségével talán egy magyar vagy más nyelvű 
szó származását meg akarná magyarázni! Pedig hát igen egyszerit 
az egésznek a megoldása. Hallottuk már, hogy a grúzban az öre
get úgy mondják, hogy moxucebuli, azt is. hogy a szóhoz hozzá
tapadó -a, azt teszi, hogy «est», «ist», tehát moxueebulia annyi 
mint: «er ist alt» ; ehhez jön egy kis sajtóhiba *moxucevulia, a 
helyett hogy moxueebulia, azután hibás elosztás és kész az a non-
sens, a miJyen E. könyvében olyan bőven terem, épen nem min
dig csak a szedő hibájából: 

«Gru. dzveli, moxuce 
vulia-beberia»\ 

Ez a példa untig elég volna, különösen ha hozzáteszem, hogy 
a grúz nyelv kitűnően ismert és sok oldalról megvilágított nyelv, 
míg a czaclrar nyelv, a melynek qasda-ját M. olyan világosnak: 
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tartja, a sok ismeretlen kaukázusi nyelv között is elöl jár, a mire 
hivatkozhatom DIRR temirchansurai tanárra, a ki abban a levél
ben, a melyben a czachur qasda szót szintén gyanúsnak jelzi, egye
bek közt ezt mondja: «Vorausschicken muss icb, dass bis jetzt 
meines Wissens nicht eine Zeile Zachurisch veröffentlicht ist und 
ich kenne die einschlágige Litteratur so ziemlich.*)» Mondom, a 
grúz példa eléggé megvilágíthatná a czachur qasda megbízhatósá
gát, de M.-ra való tekintettel, a ki a grúz nyelvhez nem ért, idézek 
É. említett két csoportjából meg egy példát, hogy lássék, mennyire 
hitelesek az ott talált adatok, mennyire lehet és szabad azokra — 
egész kis légvárt fölépíteni! Nem sokat válogatok, mindjárt első 
helyen állanak az avar szók, a mi M.-nak roppant megkónnyithette 
ellenőrző munkáját, hiszen kezében volt nem csak SCHIEFNER nagy 
munkája, hanem az orosz index-szel ellátott UsLAB-féle két kötetes 
munka is, úgy hogy játszva meggyőződhetett volna arról, hogy E. 
adataiban megbízni valóságos balgaság. Az «alt» czikkben ezeket 
találjuk E.-nél: «Ava. xera, basrajab, xer». Ha ez nem volt M.-nak 
elég arra, hogy lássa, hogy E. nem ért a dologhoz, hogy adatait 
legjobb egyáltalában nem is használni, ha az ember nem tudja 
máshonnan kivenni, hogy azok helyesek-e ós hogy mit jelentenek 
tulajdonkép, akkor nem tudom, hogy milyen bizonyíték kellett 
neki még. Azt, hogy «öreg», avarul igenis úgy mondják, hogy xer, 
de mit jelent az a xera és miért választja el a basrajab azt a két, 
talán még is csak Összetartozó alakot? Hát bizony xera alak egy
általában nincs is, a határozó gyanánt használt xer mellett csakis 
xerau. xerai, xerab alakok vannak, a melyek a szerint váltakoznak, 
hogy hímnemű, nőnemű vagy köznemű-e a főnév, mind a három 
alak a többesben xeral-n&k hangzik, csak helykímélés végett írja 
ezt USLAR a szójegyzékben így: xera- (u,j, b, l) 199. L, a mint ez 
világosan kitűnik nem csak U. egész munkájából, hanem SCHIEFNER 
szójegyzékéből is: xer alt, xereu**) xerai, xerab Adj. PL xeral 115.1. 
A mint most már a xer — xerau, xerai, xerab alakokat ölthet, úgy 
találjuk a bánra «alt»-ból is basrijau, basrijai, basrijab alakokat, 
de hogy E. miért nem közli a xer alak mellett a basra tőalakot, 
hanem annak k ö z n e m ű alakját (azt is hibásan !), azt csak is az 
érti meg, a ki E. munkájának tiszta dilettansvoltát ismeri. Ezek 
után könnyű lesz a «Greis» czikkben található avar szókkal tisztába 
jönni: «Ava. eravci, xera, xer». Xer, a mint már láttuk, a mellék
név tőalakja, a mely rendesen határozóul szolgál, xera alak nincs, 

*) DIRR, a mint ebből látni, az ERCKERT-féle közléseket, ame lyeke t 
jól ismer, nem tekinti megbízható anyagnak, a melyből valami biztosat 
következtetni lehetne. 

**) A h ímnemű xeren xerau helyett áll, a mint mindenki , a ki csak 
valamit sejt az avar nyelvhez, tudja, azonkívül külön föl is van a -sajtó
hibák közé véve 179. 1. . .-.;*;'•'1 : . . . . , - " ' . . .:.J. 7 -'": 

Nyelvtudományi Közlemények XXXIII. 30 
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marad tehát az eravci. A ki tudja, hogy ci az avar nyelvben férfit, 
embert jelent és tudja hogy xer-hő\ a hímnemű alak xerau, az 
ismerve E. munkáját, könnyen kitalálja, hogy az eravci «Greis»> 
nem lehet más mint xerau ci «altér Mann» elferdülése, csak hogy 
ez az elferdülés nem ment ám végbe magában az avar nyelvben, 
hanem csakis E. tolla vagy a szedő keze alatt. 

Nézzük most már az ilyen erős alapon álló, mert olyan föl
tétlenül megbízható munkából merített, czachur qasda szó képzé
sét, a mely M. szerint «világosan fölismerhető». Miért olyan vilá
gos ez a képzés ? Az öreget a kürinben úgy mondják hogy qüzü, a 
buduchban ykusu, a dzsekben az öreg ember, öreg asszony /kosa 
füri, ykosa yinib, a czachur nyelvben meg azt hogy «öreg» úgy 
mondják hogy qasda — hát nem világos, hogy ez -da-val tovább
képezett szó, nem világos tehát, hogy a magyar gazda szó nem 
csak kaukázusi szó, hanem egyúttal az is, hogy a megfelelő kauká
zusi szó nem idegenből került, hanem benszülött szó, melynek 
képzése «világosan fölismerhető)) ? Tegyük, hogy ERCKERT műve 
nem volna telisded teli sajtóhibával, hanem hogy abban csakis az 
ő saját hibáit és botlásait találnók, nem a szedőéit is, akkor M. ép 
olyan könnyű szerrel kimutathatta volna nekünk E. müvéből akár 
azt is, hogy a grúz nyelvben van egy -a melléknévképző, a mely 
(•világosan fölismerhető)) a grúz beberi «Greis»-ből képezett beberia 
«alt» szóban, mert hiszen az kétségtelen, hogy E. nem azt a bo
londságot írta az «alt» szó alá, a mi most a grúz jelző mellett 
olvasható, hanem azt hogy: dzveli, moxucebulia, beberia. Hát ebből 
nem a napnál is világosabb, hogy a grúz beberia «alt», a «Greis» 
czikkben följegyzett beberi szóból -a melléknévképzővel keletke
zett? Hát bizony ez a «világosságú valóságos — lucus a non lu-
cendo! Mert nem is tekintve azt, hogy beberi nem annyi mint a 
német «Greis», hanem a német «Greisin»> fordítása, a beberia 
bizony nem melléknév, hanem a mint már láttuk, egész kis mon-
datocska, a mely azt jelenti, hogy «anus est, sie ist eine Greisin». 
Ilyen kis mondatocskáktól csak úgy hemzseg E.-nél az »Adjectiva»> 
lobogó alatt vitorlázó bobó csapat. Hogy máskor a látszólag tovább 
képezett alaknak megint más egyszerű magyarázata van, arról 
bőven szóltam a görbe tárgyalásánál (NyK. 33 : 214. s kk.), amely
ben M. egy ki nem mutatható kauk. -b képzőt vélt fölfedezhetni, 
pedig hát kitűnt, hogy az, a mit -b képzőnek nézett, egyszerű— 
s a j t ó h i b a -d helyett, a többi esetekben pedig megint nem 
képző, hanem a k ö z n e m ü alak jele! Kinek volna ezek után még 
bátorsága a czachur qasda-ból, a melyről azt sem tudjuk, hogy ól-e, 
-da melléknévképzőt kifejteni, mikor ez a -da E. jeles munkájában 
lehet sok mindenféle más, lehet ige, lehet nemi jel, lehet a mel
léknév határozott alakja, prádicativ alakja, lehet elvégre sajtóhiba 
is, a melynek föltevésére nem csak a qasda «alt»-tal szemben a 
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«Greis» alatt található és vele kétségtelenül azonos ykasta adna 
jogot, hanem ERCKERTnek egész munkája, a mely a sajtóhibáknak 
ritka tárháza. Hogy M. a jegyzetben több ezachur melléknevet is 
hoz föl ugyanabból a meg nem bízható forrásból, a mely -da-ra 
végződik, hogy az ép annyira ismeretlen rútul nyelvből a qasdu 
«alt» szó magyarázatára nem csak két -da végű melléknevet idéz, 
hanem, hogy tarkább legyen, egy-egy -da, -do, -dö, -de és -d végűt 
is (!), szóval mind az, a mit összehord a jegyzetben, üres szószapo
rítás, annak sem tudományos értéke, sem bizonyító ereje nincs, 
addig míg az illető nyelvekből nem tudunk többet, mint ma, ós 
nem tudjuk megítélni, hogy hát a ezachur p. o. a tatár kuru «szá
raza -ból miért és hogyan csinálja azt hogy kuruda, s hogy ez való
ban tiszta melléknévi tŐ-e? A tudomány mai állása mellett lehe
tetlen M. 13 csoportjáról, a melyben különféle kaukázusi nyelvek
ből vett hosszabb és rövidebb melléknévi alakokat állít egymással 
szembe, végleges Ítéletet mondani, csak annyit lehet mondani, 
hogy ő nem hogy többet tudna nálunknál mindezekről a dolgok
ról, de jóval kevesebbet tud. Mindössze egy csoporthoz, sor szerint 
a másodikhoz hozzá lehet szólni már most is, hangzik pedig ez a 
csoport, a melynek föladata volna bebizonyítani, hogy van egy 
kaukázusi -da melléknóvképző, a mely egyebek közt a ezachur 
qasda szóban is rejlenek, emígy: «arcsin ked&a-to feig, furchtsam 
s= dzsek khidzid, rútul giced, kürini kiced, gicad id. v. ö. buduch 
kic-ru, águl guecaf, kucaf, tabasszarán kucub id.» Az állítólag 
továbbképezett arcsin kedia-to «feig, furchtsam»-mai azonos M. 
állítása szerint nem csak jelentésre, hanem képzésre nézve is a 
kürin kiced-gicad, a melyet M. rossz szokása szerint nem a meg
bízható ScHiEFNER-UsLARból, hanem E.-ből idéz. Ha valaki fon 
találna azon akadni, hogy M. miért idézi, mikor a ezachur -da 
képzőt akarja kimutatni, az első csoportban egy ezachur -ta, itt a 
második csoportban éppenséggel egy arcsin -to végű melléknevet, 
mindenesetre nagy megnyugvására szolgálhat, hogy az E.-ből kiírt 
kürin kiced-gicad alakok talán hibásak, mert ScHiEPNER-ÜSLARnál 
kHc'eda alakot találunk, tehát egészen olyan -da-ra végződő ala
kot, a milyen a ezachur qasda, sőt az is kitűnik ScH.-U.-ból, hogy 
ez a -da később hozzájárult elem. a k'ic'e egymaga is ugyanazt a 
fogalmat fejezi ki: am tfice tim ja «es ist ein furchtsamer Mensch» 
160. 1. És mi a hozzájárult -da? A -da szakasztott úgy mint az 
éppen idézett mondatban található ja (am kHc'e tim ja «is timidus 
homo est») az egyszerű (nem huzamos) léteit jelenti («das ein-
fache Seinw SCH.-Ú. 33. 1. 113. §.), az hogy adaz zak'd k%cceda «er 
fürchtet sich vor mir» eredete szerint azt jelenti, hogy: «er ist 
vor mir furchtsam))! Az ilyen igeképzésröl SCH.-U. a 89. §.-ban 
tesznek említést: «Neben diesen einfachen Zeitwörtern, die eine 
direkte Abwandlung zulassen, sind die weit zahlreichern Verba 

30* 
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diejenigen, welche mit Hülfe von Hülfszeitwörtern zur Anwendung 
kommen; diese letztern sind ja und da, in der negativen Form 
tus*) und dac zur Angabe des einfachen Seins; wird ein fort-
dauerndes Sein, ein sich Befinden ausgedrückt, so tritt dafür ein 
awa» . . . . A kürin nyelv nem ismeri már a nyelvtani nemet (v. ö. 
SCH.-U. 11. 1. 28. §.), a ja és da közt. úgy látszik, nem tesz semmi 
különbséget, de pl. a thus nyelvben, a hol a nyelvtani nem még 
eleven, a ja és da használata többé-kevésbbé el van egymástól 
különítve, hozzájárul azonkívül még egy wa es ba alak. az állandó 
elem tehát csakis az -a (a mely azonosnak látszik a fönttalált grúz 
-a «est» szócskával), előtte azonban más meg másnemű kitevők 
állanak. Minderről bőven szól SCHIEFNER egy fontos értekezésében, 
melyet M. nem használt: Versuch über die Thusch-Sprache, St.-
Petersburg 1856. 31. 1. 81. §. A thus nyelvre már azért is hivat
koztam, mivel fönt E. kürin kiced-gicad alakjáról csak föltételesen 
mondtam, hogy «talán hibásak», a thus nyelvben ugyanis előfor
dul -da-bó\ rövidült -d alak is enklitikus használatban: «Das Prá-
sens kann hin und wieder enklitisch gebraucht werden und dann 
seinen Auslautsvocal einbüssen, z. B. menaw statt mena wa, wer 
ist? cow, cod statt co wa, co da er, es ist nicht; xacenod statt 
xaceno da er ist gehört». A thus nyelvet E. nem vette föl müvébe, 
de ott van a vele szoros rokonságban álló csecsencz nyelv, a mely
ben az épen említett thus wa, ja, ha, da helyett wn, ja, bu, du mu
tatkozik, a hol tehát -da helyett -du-t várhatunk. E.-nél tényleg 
találunk is ilyen -du-s mondatocskákat a "melléknevek* olyannyira 
tarka fejezetében. A «wahrhaft» alatt a csecsencz «szót» maga E. 
is úgy írja, hogy igazi természete átlátszik: boq-du, baq-du v. ö. 
ScHiEFNER-UsLARnál haqdu «es ist wahr» 66. 1. Ilyen a «hell» alak 
csecsencz sirling mellett található sirling (g)-du ; szakasztott így 
értendő a «gesund» alatt nwgusra, következő mogusvii is, csakhogy 
itt a du helyén a hímnemű személyekre vonatkozó m alakkal 
találkozunk. 

De hát a thus és csecsencz jóval távolabb esik a kürin nyelv
től, mint a czachur; a mi a kürinben lehetséges, az a czachurban 
még sokkal inkább ismétlődhetik, mint amazokban a távolabb eső 
kaukázusi nyelvekben, hiszen a czachur nyelvet egyenesen a tágabb 
értelemben vett kürin nyelvjárások közé számítják. Lehetséges 
tehát, hogy a czachur qasda. ha ugyan egyáltalában van ilyesmi 
ebben a nyelvben, annyit jelent, hogy «senex-est. er ist alt», hogy 
a czachur ntukhada és, hozzátehetjük, a rútul múkhdu nem azt 
jelentik, hogy «kalt». a mint M. E. alapján hiszi, hanem azt, hogy 

.*) Ezt a tus-t találjuk E. melléknevei közt a «faul» czikkben: «küt. 
tenbel p., haveslitui» ; az utóbbit E. maga úgy magyarázza: «haveslitns 
heiss l eigentlich ,er ist nicht eifrig', haveali ist arab.-türk.» 
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«hideg v a n » , mint a kürin máqi hideg mellett álló niaqida (SGH.-
U. 233. 1.). Ez nagyon is meglehet és DIRR nagyon hajlik e magya
rázat felé. Hogy E. szegényes anyagában erre nem találunk világos 
utalást, az nem bizonyít semmit, az sem, hogy E. egyenesen azt 
mondja, hogy a czachurban a «van»-t úgy mondják hogy vud, 
tehát nem úgy hogy da. Valamint a rokon kürin nyelvben kétféle 
létigét találunk, egy konkrét léteit kifejezőt, a mely ja, da és a 
tartós léteit jelentő awa-t, úgy lehet a czachur nyelvben is kétféle 
ilyen ige, a vu-d «est» tője (melynek 1. és 2. sz. E. szerint vu-r, 
vo-r, illetőleg vu-b I I : 29.) akkor a kürin awa-nak felelhetne meg. 
Hogy nincs semmi okunk föltenni, hogy E. épen csak a czachur 
mellékneveket közölte volna tiszta, helyes alakban, azt világosan 
mutatják az olyan czachur «melléknevek*), mint «eckig» jökupvut 
és «hell» isevod, a melyekben igen könnyű fölismerni a -vud (-vod) 
«est» igét. Hogy E. nyelvészkedése milyen színvonalon áll, azt ez 
a «hell» czikk különben is mutatja: a buduch és dzsek isig «hell» 
szót, a melylyel a czachur «isevod» első része bizonyosan azonos, 
nem a török isig világosság, világos-ból származtatja, hanem az 
«acük» [acik belyett] szóból, a mely eredetileg nyíltat jelent, de a 
melyet világos színről is mondanak! 

Nem folytatom a találgatást, hanem türelmesen megvárom a 
kérdés megoldását, a mely igaz. csak akkorra remélhető, ha maj
dan talán a czachur nyelvről is hiteles följegyzések állanak rendel
kezésünkre, mert ERCKERT anyagára merő lehetetlenség valamit 
építeni. Csattanós példa erre a rútul nyelv, a melyből M. a czachur 
qasda másául a qasdu alakot idézi ós a mely megint képzésre 
nézve, ha szabad M. elénk képzelőtehetségének hinnünk, más -do, 
-dö, -de és -d végű melléknevekkel egy csoportba tartozik. E.-nek 
igazán gyönyörűsége telhetik M. tanítványában, mert ez egészen 
az a szellem, a mely E. művén is végig vonul. Már-már azt hisz-
szük, hogy megtaláltuk a -da végű rútul melléknévi adat magyará
zatát: «Bei dem Adjectivum treffen wir als Endung da (d)» I I : 
20, de nyomban rá, a mikor kétségtelenül ugyanennek az alaknak 
a ragozását akarja bemutatni, -du helyett -dy-t í r : Nom. Vx-dy, és 
ezt az írást a következő lapon meg is erősíti: «die Adjectivendung 
dy (düj tritt auch an Fremdwörter», de hogy milyen ingoványos 
talajon járunk, bizonyítja a fönt említett Vxdy után zárójelek köze 
vetett: «(üxdü in den Beispielen)». Igen ám, csak hogy a példák
ban megint nem üxdü alakot találunk, hanem két új változatot 
éiixdü 167. sz. a. és üxüd(\) 108. sz. a. Ez a kaméleon (l'xdy,üxdü, 
é'úxdü, üxüd) azt jelentené, hogy jó «gut», E. művének első részé
ben a «gut« alatt meg azt találjuk, hogy «Rut. ux-da, jix». Ehhez 
a 6, mondd hat alakhoz M. sohsem nyugvó combináló tehetsége 
folytán hozzá jön még egy hetedik alak, a juxdö, a mely, igaz, E. 
szerint «fleissig)>-et jelent, de a melyet M. talán helyesen, talán 
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helytelenül, de mindenesetre szokott merészséggel összeveti az 
uxdu «gut» szóval. Szóval egészen hiába való fáradság E. adatai
ból, ha mindjárt M. segítségével is, akár csak egyetlen egy kauká
zusi szó alakjáról, hát még egy kaukázusi nyelv szerkezetéről tiszta 
képet akarni magának alkotni. Egy dolog azonban még így is két
ségtelennek látszik, hogy t. i. a -du, -dü, -dy, vagy tudom is én 
micsoda, nem «képzés», hanem a melléknév r a g o z ásához tar
tozó elem és m i n d e n melléknévhez egyaránt hozzájárulhat; a 
fönt említett, megvallom, előttem teljesen misztikus rútul Vx dy 
genitivusa p. o. E. szerint Vx-na-dy, dativusa l'x-na-x, ablativusa 
Vx-na-d! 

Hogy E. mit művelt a kaukázusi szókkal és alakokkal, arról 
mindenki, még a nemszakértő is, könnyen meggyőződhetik, ha 
megnézi, hogy a grúz szókat, tehát egy teljesen ismert és aránylag 
könnyen hozzáférhető nyelv szavait milyen alakban közölte. Azért 
a csakis E. művéből ismert czachur qasda-t, valamint a rútul 
qasdu-t egyelőre félre kell tennünk, sem igazi használatukról, sem 
képzésükről nem beszélhetünk, hisz még azt sem tudjuk, hogy 
valóban előfordulnak-e. 

Iá. Gazdag. Láttuk, hogy M. a gazda szó tárgyalásánál mi
lyen különös alapon fejtett ki egy kaukázusi -da, -du képzőt; ezt 
most már a gazdag czikkben kész igazságnak veszi, mi azonban 
már e miatt is csak a legnagyobb tartózkodással fogadhatjuk fej
tegetéseit. Mindabból, a mit három lapon át e szóról mond. némi
nemű eredménynek nem marad más bátra, mint a már nem egé
szen új tény, hogy a magyar gazdag szóval föltűnően összecseng az 
osszét yazdug illetőleg yázdug «reich, reichlich» szó, melynek 
tagauri qdzdig változata a régi magyar kazdag ejtéshez elég jól ille
nék. Ennyi mindenesetre bőven elég volt, hogy SIMONYI ezt az 
összeállítást a nem sokat mondó «fontosabb és biztosabb szóegyez
tetések)) tarka társaságába sorolja (Nyr, 31 : 33.), de tovább M. a 
kérdést egy lépéssel sem vitte, mint a hogy ő előtte is ü l t . Azt, 
hogy ő fejtse meg nekünk az osszét szó származását, a melyet 
HÜBSCHMANN nem mert megmagyarázni, a melyről MILLER is egy 
hozzám intézett levélben csak a legnagyobb tartózkodással szól, 
senki sem várta, hiszen volt már alkalmam kimutatni, hogy M. 
még az osszét nyelvnek igen kezdetleges kérdéseiben is milyen 
járatlan (Nyr. 32 : 40.). De az is igaz, hogy M.-nak sokkal, de sok
kal könnyebb egy szót megmagyarázni, mint a szakférfiaknak, 
mert ő olyan egyszerű eszközökkel végzi a bizonyítást^ hogy annak 

sikerülnie kell. A magyar gazdag, osszét yazdug egymáshoz való 
viszonya őt arra emlékezteti, hogy az előtte való czikkben a gazda 
szó tárgyalásánál talált czachur qasda mellett rútul qasdu-t, azaz 
«hogy a -<la melléknévi képző -du képzővel váltakozik)*, és most 
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mát ellenállhatatlan erővel tör ki belőle az ihlettség, a ymelylyél 
azután leírja a következő sorokat: 

«Már ez a találkozás fölkelti a gyanút, hogy az iránságból meg
fejthetetlen osszét szó kaukázusi nyelvkörból való lehet, még pedig 
olyképen, hogy végzete ezen kaukázusi -du képzőnek az osszét -g mel
léknévi képzővel való szerkesztése . . . 8 tényleg találkozik a~ kauká-
zusi nyelvekben az osszét yazdug, qázdig megmagyarázására alkalmas 
szó ebben: arcsin %os = Iák %kus, /us «vermögen, besitz, eigentum», 
miszerint a rendes arcsin -tu melléknévi képzővel %ostu «vermögend, 
reich» volna (v. ö. EitCKERT-nél ezen összetételt: %osdunurtu reich).» 
294. 1. 

s Hogy az arcsin yosdunurtu-ból miért kell /ostu-t kihámoz
nunk és nem %osdu~t, azt M. megmondja nekünk, «a rendes arcsin 
-tu melléknévképző» ludas benne, a melyről majd szólok még, 
hogy mi azután a még hátra maradó -nurtu, azt M. nyilván azért 
nem árulta el, mert biztosra vehette, hogy komoly ember úgy sem 
hiszi el a fejtegetését. De egy körülményt valóban kár volt elhall
gatnia, azt t. i. hogy ERCKEET, az ő mestere, az arcsin szót xos-
dunurtti-nsík írja,*) hogy tehát ö semmiesetre nem tudott holmi 
*xosdu vagy *xostu képzésről. De hát ha a -tu «rendes arcsin mel
léknévi kópző», akkor talán még is igaza lesz M.-nak, hiszen a 
jegyzetben be is mutat hat arcsin melléknevet, a mely -tu-n végző
dik, közbe kever egy -du végűt és hogy czifrább legyen, két -to 
végűt, de teljesen megfeledkezik a -tat végtiekről: xar-tutut «breit», 
xasili-tut «eckig», kuchar-tut «eng». alav-tut «gelb», olöv-tut «grün», 
lalirtut «hoch», laxotut «lang», acutu-tut «leer» ésacu-tut «voll»,**) 
cari-tut «nass». M. egyáltalában nem is sejteti az olvasóval, hogy 
hányféle bővült alakot mutat az arcsin melléknév ERCKEET szó
jegyzékében, a mi csak nem lehet mind új meg új képzés; a 
«schön» p. o. három alakot mutat: buthulu, muthub ós muthut! De 
ez még hagyján, de miért nem mondta meg M. az olvasónak, a ki 
talán már zúgolódik, hogy M. gúnyt űz vele. mert mikor a -du 
képzőről kellene beszélnie, a -tu képzőre fordítja a beszédet és mi
kor E. azt mondja, az arcsinban xos-dunurtu jelent annyit, hogy 
«gazdag», abból yostu-t fejt ki, azt kérdem, miért nem mondta 
meg M., hogy E. művének m á s o d i k részében nem is tu képző
ről beszél, hanem éppenséggel -ttu-ró\ («Das Adjectivum hat háufig 

*) Azaz xos után vetve a választó vonalaeskát. 
:**) Ha acu-tut annyi mint «vbll», acutiitut pedig annyi mint «leer», 

akkor nyilván az acu és a tut közt álló tu a tagadást fejezi ki, tehát 
aeu,-í//-tut — nicht voll. így viszonylik nyilván a kuxar-tut «eng» és asar-
iiitut «breit» egymáshoz, ez tehát annyi, hogy «nicht eng», hogy a tő nem 
egészen azonos, az lehet sajtóhiba. Egyébiránt megjegyzem, hogy a szókat 
ngy választottam el vagy nem választottam el, a mint .E.-nél találtam. 
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die Endung ttu» II : 59.) és ha ezt talán szőrszál hasogatásnak 
tartja, hát miért nem mondta meg, hogy az nem is m e l l é k n é v -
képzö, hanem épp úgy járul főnévhez is, hogy egyáltalában nem 
is k é p z ő , hanem a ragozásban elvesző elem? E. tárgyalása, igaz, 
roppant zavaros, de ennyit mégis csak kibetűzhetett volna belőle 
M. is. Hiszen E. azt mondja: «Nomina masculina endigen háufig 
auf Un (du), z. B. ab-ttu Vater. Nomina feminina endigen háufig 
auf ttu-r, z. B. aj-ttu-r Mutter» I I : 58. Nyomban utána találjuk az 
vs-du «Bruder» és d-os-du-r «Schwester» alakokat, a melyek töb
bes száma ugyanott ué-ub «Brüder», dos-rul «Schwestern» alakok
ban jelenik meg. Eoppant bátorság kell ahhoz, hogy az ember 
ezek alapján egy -tu, -ttu vagy -du «melléknévi képző»-ről beszél
jen. Mert hát mit bizonyít az első részben, a szójegyzékben talált 
bagaj-tu « biliig», najlu-tu «blau», xaxa-tu «braun». sinda-tu «faul», 
mars-tu «geizig» és exon-tu «warm», ha ugyanott a «Brúdert) alatt 
is azt olvassuk, hogy uttu(\\ = us-du I I : 58.), hisz erről talán még 
M. sem hiszi, hogy -tu-val képezett szó (v. ö. II : 52. a 28. mon
datban us-mu «der Brúder» — úgynevezett Activus alakban — és 
II. 51. 1. í). mond. ué-ub (os-ob) um-mun «Die Brúder des Vaters»). 
Ilyen kétségtelenül a «Freund» a. olvasható arcsin xalbaxtu is 
(v. ö. kaitach. akusa, hürkilin, águl halmagh id.), hogj7 több példát 
ne említsek. Mi az arcsin nyelvről jóformán semmit sem tudunk, 
de ha E. ingadozó közléseiben csak egy szemernyi igazság van, 
akkor a «rendes arcsin 'tu melléknévi képző» tisztán csak M. 
képzeletében él. Hogy azonban E. közléseiben igenis van va
lami igaz, nevezetesen abban, hogy a -ttu illetőleg -du főnevek
hez is járul, de nem ám mint képző, azt bizonyítja USLAR báró a 
hely színéről küldött levele is. a melyet SCHIEFNER a szt.-pétervári 
akadémiai Bulletin VII. kötetében tesz közzé. Itt egyebek közt 
megtaláljuk az usdu «Brúder» ragozását: nom. usdu, ablat. usmu, 
dat. usmus, gen. usmun, loc. usmudix, többes osob, osobcai, osobces, 
osobcen, osobcedix 1. 101. s köv. 1. Ebből a rövid levélből kitűnik 
az is, hogy miért végződnek a nőnemű szók a nominativusban 
nem szintén -du-ban, hanem -<i//.-r-ban, a végső -r nyilván azonos 
azzal az r-rel, a melylyei a melléknév végén is találkozunk nőnemű 
szók előtt: dozuu usdu «der grosse Brúdert), dazub nos «das grosae 
Pferd», de dozu-r dosdu-r «die grosse Schwester» v. ö. trau er, tfo-r 
sie, állatokról tfob). De hogy a dosdur szónál sem lehet -du vagy 
•dur képzőről szólni, azt világosan mutatja a szó ragozása: dosdur, 
dosmi, dosmis, dosmin, dosmidix, többes szám dosrul vagy dosow, 
dosrulcai, dosrulces, dosrulcen, dosrulcedix. «A rendes arcsin tu 
melléknévi képző»-ről tehát le kell egyelőre mondanunk és vele 
együtt arról a rendkívül érdekes következtetésről is, mely még 
csak ezután következik: . 

«Ezek szerint a magy. gazdag nem is a mai oaszétból iameretea 
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hasonló alakoknak pontos megfelelője, hanem ezeknek — esetleg vala
mely régi Kiveszett ospzétféle nyelvjárásban föltehető— olyan változatáé, 
mely a kaukázusi du (-tu) mellóknévképző -da (-ta) mását tartal
mazta.* 295. 1. 

Ezzel, az osszét tudománynak egészen új ösvényeket kijelölő, 
mondattal még koránt sincs vége a gazdag czikknek, hátra van 
még egy igen tartalmas fejezetke, a mely M. kaukázusi kutatásait 
újra fényes világításban mutatja. "Hogy az osszét yazdug, qázdig 
szóban, folytatja M., a -dug, -dig utórészt képzőnek vegyük, arra 
utal a déli osszét qaznig változat is, melynek története annyiban 
külömbözik a qázdig-étől, hogy benne nem a kaukázusi -du (-tu), 
hanem a -na (-nu, -n) mellóknévképző szerepel*). Föltűnt nekem, 
hogy annyi osszét nyelvanyag mellett az osszét qaznig mellókalakot 
csak EosENnak apró, jóformán útközben írt értekezéséből ismerjük, 
de érdekelt egyúttal, hogy mikép fogja föl a másik alakhoz való 
viszonyát MILLER VSZEVOLOD barátom, a ki tudvalevőleg elsőrendű 
tekintély ezekben a kérdésekben. MILLER felelete így hangzott: 
«Az osszét nyelvben van digori yazdug, tagauri qázdig abban a 
jelentésben, hogy .gazdag, erős'. A RosENtól idézett qaznig vagy az 
ő hibája (és ilyen van szép számmal — a TaKHXT> y Hero HeMajio) 
vagy sajtóhiba. Az osszét nyelvben ilyen alak nincs és minden 
combinatiónál mellőzendö». Ezzel végeztünk is volna az osszét 
qaznig alakkal, a melyhez a magyar gazdag szónak úgy sincs semmi 
köze, de M. egyrészt erre támaszkodva állítja itt is, a pótlásokban 
is (648. 1.), hogy a yazdug -d-je nem tartozhatik a tőhöz, másreszt 
pedig a kaukázusi nyelveknek megint olyan bámulatos tudását 
árulja el, hogy lehetetlen szóvá nem tenni a dolgot, mikor korszak
alkotó fölfedezésről van szó és mikor elvégre a magyar nyelvészek 
becsülete is egy kicsit koczkán forog. Lássuk hát a kaukázusi -na 
(-nu, -n) képzőt, a mely állítólag a nem létező osszét qaznig szóban 
rejlik. Ha jól értem M.-t, ő különös figyelmet fordított e képző meg
állapításánál a Iák nyelvre, hiszen a csoportoknak éppen felerészé
ben első helyen említi alak alakot: uttanu «breit», ykunna «gross», 
darkunu «kalt», laynu «niedrig». Kezdjük a laynu csoporttal, a 
dolog itt olyan egyszerű, hiszen itt M. más kaukázusi nyelvet nem 
is említ: «lák laynu ,niedrigf v. ö. lah, iahsa id.». Szakasztott így 
találta M. az alakokat E.-nél is, csak fordított sorrendben, de mivel 
E. művének első részéből, a szójegyzékböl, ki nem tűnik, hogy a 
hosszabb alakok (lahsa, laynu) mikép viszonylanak a rövidebbhez 
(lah), M.-nak kötelessége lett volna megnézni a második részben, 
hogy a -nu mit jelent; azonfölül kezében volt SCHIEFNER nagy 
értekezése is, mielőtt combináló tehetségét működésbe helyezte, 
ezt is meg kellett volna néznie. Meg is találta volna mind a két 
helyen, hogy a -nu voltaképpen micsoda. E. «Das Adjectivum» föl
írás alatt azt mondja: «Adverbia werden mittelst der Endung nu 
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gebildet» (II : 153, SCHIEFNER pedig egy rakás példát is idéz 51. li 
161. §., a melyből kitűnik, hogy a melléknévből képezett h a t á 
r o z ó rendesen -nu-n végződik: xin jó, xinnu ura jól vagyok («ich 
befinde mich gut»). SOH. többi példáit mellőzöm, csak egyet írok 
még ki, amely különösen érdekel bennünket: haqenu darx"'onu 
duri «heute ist es kalt»; a Iák tehát azt, hogy hideg van, határozó 
val fejezi ki, mintha azt mondanók, hogy «hidegen vam>, vagy a 
mint a szerb tényleg mondja: hladnoje «hidegen van> (más hang-
súlylyal mint p. o. vréme je hlddno «az idő hidego. Az itt talált 
darx"onu «hidegen» nyilván azonos a M.-E.-féle darkunu «kalt»-
tal, a melyben M. -/m-val képezett melléknevet lát. Ugyancsak 
határozó az uttanu «breit» is (1. uta «breit» melléknevet ScH.-nél 
74. 1;). Ilyen lehetne elvégre a Iák '/kunná «grosso is, csak azt kel
lene föltennünk, hogy a -na -nu helyett áll, hogy tehát toll- vagy 
sajtóhibával van dolgunk, hisz E. műve csak úgy hemzseg mind a 
kettőtől. Az így nyert *ykunnu, illetőleg SCH. írása szerint *xunnu, 
xun «gros8»-ból lett határozó volna (v. ö. xin jó : xinnu jól) és 
jelenthetne annyit, mint a magyar nagy-bél képezett nagyon (v. ö. 
a grúz didi «nagy»-ból rendes módon képezett határozót: didad 
«nagyon»). De ha tekintetbe vesszük, hogy a «nagyon» fogalmat a 
Iák nem a «nagy» jelentésű xun melleknévből képezett határozó
val szokta kifejezni, hanem a xin jó-ból képezett xhivu-vsl vagy 
pedig car/nu-val,*) akkor ezt a foltevést éppen nem mondhatjuk 
valószínűnek, sokkal valószínűbb, hogy más toll- vagy sajtóhibát 
kell föltennünk: ykunná aligha semmi egyéb mint a xun mellék
névnek egy gyakran használt mellekalakja: xuna! Mi a Iák mellék
nevek tárgyalását a lah, lahsa, lahuu-vdl kezdtük: ebben lah a tő-
alak, lahsa egy sa-val bővült, minden melléknévnél a rövidebb 
alak mellett használt alak, lahnu pedig a tőalakból képezett hatá : 

rozó. Ha most már a xun és xuna «gross» melléknevet vesszük 
szemügyre, azt tapasztaljuk, hogy mellette xunsa, illetőleg xunasa, 
bővült alak járja 1. SCH. 84. 1. és v. ö. 13. 1. 41. §. ERCKERT a tő-
alakot rendesen nem is ismeri, a hol ismeri, ott is a sa (nála sa)-s 
alakot előbbre teszi («niedrig» lahsa, lah, laxnu); valószínűleg a 
«gross» alatt is az első helyen álló xkunsa (= xunsaj-ra a tőalak 
következik, csakhogy nem xunsa-é, a mely xun volna, hanem a 
nála nem említett xunasa tőalakja, ez is kis sajtóhibával (xkunna 
a h. hogy xuna). Hogy E. tényleg, már akár milyen forrásból, 
ismeri nemcsak a rövidebb xun tőt, melyből xunsa származik, ha
nem a hosszabb xuna-t is, a melyből xunasa hajtott, az kétségtele
nül kitűnik E. művének második részéből, a hol ez a xunasa tény
leg kétszer előfordul, igaz, ezúttal úgy elferdítve, hogy csak a 

, . V ÍÍ. több példát ScH.-nél a 161. jf.-.ban és STARCEVSKIJ Karkazski) 
tólmúcÍti3. 1. öm-vb alatt. ' : 
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szakértő ismerhet r á : xkuma-ssa qjothil-ttul khjoj «des grossen 
Hammers Stiel» (II: 143. 1. 50. mondat) és axk xkuma-ssa b-u-r 
«der Garten ist gross» (u. o. 58. m.). 

Ha M.-nak a Iák xkunna, a mely bizonyosan csak a xun mel
lett gyakran használt xuna mellékalakjának hibás írása, annak 
bizonyításául szolgál, hogy a kaukázusi nyelvekben van egy -na 
képző, a mely belekerült az osszét nyelvbe is, akkor nagy kíván
csian várhatjuk, mi mindent fog majd a xunasa helyett E.-nél két 
ízben olvasható xkuma-ssa alakból kiolvasni — hát ha ez a toll
vagy sajtóhiba éppen a mi nyelvünkre egészen új világot derít! 

Igazán elkedvetlenedve teszem le a tollat, bár tudom, hogy 
olyan kötelességet végzek, a mely elől nem szabad kitérnem; M. 
combináló tehetségének új, váratlan íöllobbanására, a melyre az 
egész'czikk utolsó mondatában akadunk, már csak egyszerűen rá
mutatok : 

«Magát az osszét szó alapszavát tükrözik a mordvin koéa, kőzd 
«reich» és finn koso «reieh, reichlich», melyeknek o tőhangzója a kau
kázusi alakokéhoz szít; végzete pedig, úgy látszik, képzővel bó'vült.» 
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Kisebb közlemények. 
Hét. A kérdés, a nierylyel foglalkozni akarok, az, hogy mi

képpen fogjuk föl a magyar hét szónak a vogul sdt, töt stb. és az 
osztják É. Aáb»t, I. tábet, S. Aábet, K. tap»t szavakhoz való viszo
nyát, vagyis a szókezdő m. k ~ vog. s ~ osztj. A, t hangmegfele
lést. Itt ugyanis két nehézség van; az egyik az osztj. A, í-vel szem
ben álló vog. s, a másik az ezekkel szemben álló m. //, mert a ren
des hangmegfelelés ez: osztj. A és t ~ vog. t ~ m. 0 azaz a kezdő 
mássalhangzó meg nem volta, pl. osztj. A ér, ter «wurzel; dünne 
wurzel, faserwurzel, wurzelzweig» ~ vog. tar «dunne wurzel, faser-
wurzel» ~ m. ér j osztj. AOA, tH «faden, klafter» ^» vog. tál, tol 
«klafter. umarmung; schoss am kleide: faden (mass)» ~ m. öl 
osztj. A ön, A att, tön «sehne; ader; saite» ~> vog. tan «nerv; ader; 
saite; zwirn» «•*•» m. ín j osztj. AU, t&w «er, sie» »N» vog. tdu, taw 
ua. «-•* m! o stb. (Vö. BUDENZ. NyK. XXI. 192 s köv.; PAASONEN. 
Die finnisch-ugriscben s-laute 12, 18. 19 ,86 ; SETALÁ, FÜF. II. 
252 s köv.) Az első nehézség eloszlatása végett hivatkozhatunk a 
m. ev «eiter» szó megfelelőire: osztj. AÍ, tdi «eiter» ~> vog. sái, sai 
«eiter» (MÜSz. 802; PAASONEN id. m. 15), a melyekben szinten 
szókezdő A , t •>» s megfelelés van. Ezenkívül az osztj. Adbdt, tdbet. 
tapvt és a vogjeat, sat egybetartozása mellett szól az is, hogy e 
szavak belsejében olyan hangmegfelelés van, a milyent több egyező 
osztj. és vogul szóban találunk, pl. osztj. ébe.A «geruch; geschmack», 
ep9t «geruch» ~ vog. át, at «geschmack; geruch» | osztj. ubrt, 
üpdt «haar» ~ vog. at, at ua. j osztj. nubdt, nüpdt «zeitalter» *** 
vog. nat ua. | osztj. ab»A, iipdt «armvoll» ~ vog. dl «schoss (öl)» 
stb. (vö. MUNKÁCSI, ÁKE. I. 342; PAASONEN id. m. 84). 

Szókezdő osztj. i és t *** m. // megfelelésre a szóbanforgó 
számnéven kívül nincsen példa. Vog. s <~ m. h-ra MUNKÁCSI, ÁKE. 
I. 342 a vog. sipel (o: sipsl'J «degenscheide» ~ m. hüvely-t idézi 
csak, de hozzátehetünk még egyet: vog. söl'ié (és a második szótag 
s-éhez való hasonulással éöl'is, solsi) «hölgymenyét» (Vog. Népk. 
Gyűjt. II. 71, 224: III. 351) ~ m. hölgy. Mind a két egyeztetés 
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BuDENztöl zsármazik (vö. MUSz. 138 és NyK. XX. 149). a ki az 
utóbbi vogul és magyar szót a következőkkel állítja össze: man-
dzsu soloyi «zobel», «eine art iltis»; tung. soli, soloki, sülaki 
«fuchs» ; solongo (solongo, %olongo) «wiesel» : mong. soloyyo, so-
Ionja «le putois, la martre de Sibérie»; burj. soloyo «iltis», holoyo 
«feuermarder. mustela 8ibirica»; szám. sili «zobel» ; kott holanka 
«feuermarder». Ez az összeállítás nyilvánvalóvá teszi, hogy a m. 
hölgy és a vog. solis stb., valamint — hozzátehetjük — az osztj. 
.sos «hermeHn» (AHLQVIST. PATKANOV) jövevényszó. Azon nyelvek
ben, a melyekből az átvétel közvetlenül vagy közvetve történhe
tett, vannak szókezdő s-szel és szókezdő h (y)-val való alakok. Ez 
a tény följogosít arra a föltevésre, hogy a vogul-osztják és a ma
gyar szó külön-külön átvétel s így a vog. e «*•* m. h hangmegfelelés 
igazolására nem szolgálhat. - A vog. stpsl' (sipaX, s»pdl) és a m. 
hüvely műveltségszó, a mely más finnugor nyelvből nincsen ki
mutatva; azért nagyon valószínű, hogy ez is jövevényszó, még
pedig lehet külön-külön átvétel, tehát szintén nem kétségtelen 
bizonyítéka a vog. s ~ m. h hangmegfelelésnek. 

Ha már most az előbbiekhez hozzáveszszük azt, hogy a «hét» 
szónak az árjaságban, a honnan a hetes szám az ugor nyelvekbe*) 
került, vannak s- és vannak ft-kezdetti alakjai (vö. szkr. saptá és 
av. hapta), egészen egyszerű megoldáskép kínálkozik az a föltevés, 
hogy a m. hét más nyelvből való, mint a vog. sat stb. és az osztj-
Aábdt stb. Azonban ezt a föltevést mégis el kell vetnünk, mert több 
nyomós ok szól a közös átvétel mellett. Nevezetesen : 

1. Nem tekinthetjük véletlenségnek, hogy a m. hét szó belse
jében ugyanolyan hangfejlődés eredménye van, mint a vog. sat, 
sat szóban a teljesebb alakú osztj. Aabdt, tábet, tap9t alakkal szem
ben, úgyhogy a három nyelv alakjai e tekintetben egészen úgy 
felelnek meg egymásnak, mint a következők : osztj. ébeA. «geruch ; 
geschmack», ep»t «geruch» ~ vog. at, at «gesehmack ; geruch» «•» 
m. íz, éz (MTsz.; üz, űz «szag, illat» uo.). 

2. Mind a három nyelv szava nemcsak «septem»-et, hanem 
«septimana, woche»-t is jelent, amely jelentés az árjaságban nincs 
meg,**) és nincs meg a többi finnugor nyelvben sem a «septem» 
jelentés mellett. Ez tehát ugor jelentésfejlődés; s hogy a magyar
ban nem a vogul-osztjáktól külön, hanem a nyelvközösség korában 
törtónt a fejlődés, arra vall a következő : 

3. Mind a három nyelvben megvan a «hét-fő» összetétel, 
mégpedig a magyarban és a vogulban azonos utótaggal: vogE. 

*) Az Jugor» néven csak a magyart és vogul-osztjákot értem. 
**) Csak az újperzsában van hajt «sieben» mellett hafta «woche», 

de ennek átvételére már csak koránál fogva sem lehet gondolni. 
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sát-pupk' %a>tdl «va8árnap» (szóról szóra: «hét-fő nap»); osztjÉ. 
Aöbdt-oyyatl «sonntag» (szóról szóra: «hét-fő nap»). 

Ez a három tény kétségtelenné teszi a vogul-osztják és a 
magyar «hét») szó egybetartozását. Ha pedig így áll a dolog, akkor 
az osztják A és í-kezdetü alakok alapján azt kell föltennünk, hogy 
a m. hét (<. hét, 1. NySz.) valamikor magánhangzós-kezdetű volt, 
vagyis *é£-nek hangzott. Mostani fe-kezdetű alakja az analógia ha
tása alatt keletkezett. Kétségtelen példák mutatják ugyanis, hogy 
az egymás után következő számnevek hatással lehetnek egymásra. 
így pl. a görögben: boeot. Ttéxvapsc, «négy» < téttaps? (att.) a Tuévre 
«öt» hatása következtében; Herakl. ÓXTÍÍ) (spiritus asperrel), el. 
ójraí> «nyolcz» a kizzá «hót» hatása alatt; litv. devynl, ó-egyh.-szl. 
devptt «kilencz» < *navyrii, Mnov{>,tÍ a tízes szám (deszimti, desptí) 
de- kezdetének analógiájára (BRUGMANN, Grundriss II. 471, 480. 
482). így lett az egykori m. *ét-hi$\ is a hat analógiájára hét > hét, 

SziNNYEI JÓZSEF. 



Értesítő. 

•J* Misteli Ferencz. Október 10-én hosszas szenvedés után elhunyt 
MISTELI FERENCZ bázeli egyetemi tanár, a legalaposabb nyelvtudósok 
egyike, a ki kitűnő módszerrel, széleskörű tudással és alapos bölcseleti 
képzettséggel tárgyalt sok nyelvészeti problémát. Számos becses érte
kezést írt a LAZAKUS ós STEiNTHAL-féle Zeitsehrift für Völkerpsychologie 
und Sprachivissenschaftba, (a hangtörvényről és az analógiáról; az ana
lógiás alakulásokról, különösen a finnugor nyelvekben; a nyelvbölcselet
ről, stb.). Főmunkája a Charakteristik der hauptsachlichsten Typen 
des Spraehbaues (1893), a. mely STEINTHAL művének átdolgozása. Jól 
ismerte a magyar nyelvet is, behatóan foglalkozott vele és dolgozatai
ban gyakran fejtegetett magyar nyelvi jelenségeket (v. ö. BUDENZ ismer
tetését: «Misteli F . alkalmi észrevételei a magyar és a finn nyelvről 
,Lautgesetz und Analogie' czímű értekezésében)), NyK. 15 : 468; to
vábbá BALASSÁét: «Misteli a magyar nyelvről», NyK. 26 : 106). Folyó
iratunkban is megjelent néhány közleménye, ú. m. GIESSWEIN «Die 
Hauptprobleme der Sprachwissenschaft» czímű munkájának ismertetése: 
23 : 298; «Hogy bírálnak a fiatalok ?»> 26 : 99, 241; «A magyar nyelv 
néhány szerkezetéről)) 27 : 194. (Ez volt legutolsó dolgozata.) A nagy
érdemű férfiúnak, a ki Akadémiánknak is kültagja volt, tudományos 
munkásságát a jövő évfolyamban részletesebben fogjuk ismertetni és 
méltatni. 

Magyar Nyelvtudományi Társaság van alakulóban. A fölhívás, 
a melyet az Akadémia első osztályának és nyelvtudományi bizottságá
nak harmincz tagja bocsátott ki, azt mondja egyebek között: 

«Minden tudománynak — sőt minden segédtudománynak — van 
nálunk messze kiterjedő társas szervezete, csak a magyar nyelvnek 
nincs, a mely mindnyájunkat leginkább érdekel. Pedig a magyar nyelv
tudománynak már dicső múltja van, vannak hosszú időre terjedő ha
gyományai, küzdelmei, diadalai. Ez a tudomány mind tárgyával, mind 
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eddigi eredményeivel érdemet szerzett rá, hogy szabadon mííködő, 
állandó és széleskörű társulással szolgáljuk további fejlődését. 

Az Akadémia, mely első sorban nyelvművelő társaság volt, tevé
kenységét — éppen a nemzet tudományos művelődése érdekében — 
kiterjesztette valamennyi tudományszakra s azért nem fordíthat annyi 
gondot minden szaknak részleteire és előkészítő munkálataira, mint a 
hogy külön ily czólokra alakult tudományos egyesületek tehetik. A Kis-
faludy-társaság nagy munkásságot fejt ki népköltésünk gyűjtésében, de 
ebben nem nyelvtudományi, hanem sesthetikai szempontok vezérlik. 
Annak a társaságnak ellenben, a melynek megalkotásáról van szó, az 
lesz a föladata, hogy magát a társadalmat híja segítségül, kizárólag a 
nyelvtudományi törekvések előmozdítására. 

Azt akarjuk, hogy mindenki hozzáférhessen s a maga módja 
szerint hozzájárulhasson a nyelvtudomány és nyelvművelés munkájá
hoz, hogy közös igyekezettel megmentsük nyelvünk lappangó és veszni 
indult kincseit. E végre elhatároztuk, hogy lelkes közönségünk támo
gatásával megalakítjuk a Magyar Nyelvtudományi Társaságot. Ezzel 
olyan intézmény alapjait rakjuk le, mely felölelhet mindent, a mi a 
magyar nyelvnek történetével, szellemével és tudományos megismerésé
vel kapcsolatos. 

Társaságunknak az lesz a törekvése, hogy lehetőleg kielégítse 
minden művelt magyar embernek nyelvünk iránt való érdeklődését, s 
hogy mindenkinek irányt adjon és utat mutasson, hogyan lehet segít
ségünkre nyelvünk és nyelvészetünk művelésében. Közre fogunk mű
ködni régibb s újabb irodalmi szókincsünk összegyűjtésében, gyűjteni 
fogjuk valamennyi magyar vidék tájszavait, helyneveit, szólásait, köz
mondásait, nyelvtani és stílusbeli sajátosságait és népköltését. Mihelyt 
erőnk engedi, ki fogunk adni ilyen tartalmú monográfiákat, nyelv
járási, nyelvtörténeti és szófejtő értekezéseket és népszerű nyelvészeti 
munkákat. A gyűjtéseket mind szélesebb alapon s folyvást fejlődő 
munkaosztással kívánjuk szervezni s a gyűjtőket erőnkhöz képest er
kölcsi ós anyagi támogatásban részesíteni. 

Jól tudjuk, hogy nem oldhatunk meg mindent, a mit czélunkul 
kitűzünk, de mi, s a kik közénk állanak, dolgozni és küzdeni fogunk, 
hogy azok. a kik utánunk jönnek, hathatósabb eszközökkel megvaló
síthassák czéljainkat . . . » 

A társaságnak tagja lehet mindenki, a ki tagsági díj fejében évi 
tíz koronát, vagy alapítványkép egyszer s mindenkorra legalább 200 
koronát fizet. Ennek fejében kapják a tagok a Magyar Tud. Akadémia 
megbízásából kiadott Magyar Nyelvőrt, a társaság kiadványait pedig 
kedvezményes áron. 

Nagyon kívánatos, hogy mindenki, a kit a magyar nyelv érdekel 
(s van-e tanult magyar ember, a kit ne érdekelne!), beálljon a társaság 
tagjai közé, s a ki csak teheti, ne csupán anyagi támogatással, hanem 
buzgó közreműködéssel is szolgálja az ügyet. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
A k a d é m i a i É r t e s í t ő . A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Szily Kálmán főtitkár. Tizenharmadik kötet. 1902. évfolyam. 
A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 

üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ha ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek 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 
megbizható szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az « Akadémiai Értesítő »-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 aláiróinak 4 kor. 50 fül. 

A r c h a e o l o g i a i É r t e s í t ő . Uj folyam. XXII. köt. A M. Tud. 
Akadémia arch. 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 czikkeket 
közölni. Megjelenik évenként öt füzetben, mindenkor hat nagy ívnyi tartalom
mal és számos képpel, február, április, június, október és deczember hónapok 
15-ik napján. Bolti ára 12 korona; egyes füzetek ára 2 kor. 40 fül. 

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

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

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

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



M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i Ér te s í tő . 
XX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti KŐnig Gyula osztálytitkár. 

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

N y e l v t u d o m á n y i K ö z l e m é n y e k . Harminczkettedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Sziiinyei 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 fényei
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
czius, június, szeptember és deczomber elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

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

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

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

M e g r e n d e l h e t ő k 

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

FRANKLIN-TÁRSULAT NYOMCÁuA. 
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