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Alaktani adalékok. 
(Harmadik közlemény.) 

3 . Az Árpád-kori szóvégi u be tűk mivolta. 

Midőn a tővégi rövid magánhangzók kérdéséhez hozzászól
tam (NyK. 33:129—138), csak az Árpádok kora utáni időre ter
jeszkedtem ki s arra az eredményre jutottam, hogy ezen időből az 
egykori szóvégi eredeti rövid magánhangzóknak egyetlen-egy két
ségtelen maradványa sincsen kimutatva. Azon kérdésnek a tárgya
lását, hogy mikép vélekedjünk az Árpád-kori oklevelekben és az 
ANONYMUS krónikájában előforduló w-végű szavakról (pl. nogu : 
nagy, harniu: három, zadu: szád, zerelmu: szerelem), máskorra 
hagytam. Most le akarom róni ezt a tartozásomat; de előbb rövi
den ismertetnem kell az eddigi nézeteket. 

TOLDY FERENCZ «AZ Ó- s középkori magyar nemzeti irodalom 
történeté»-ben (1851) azt mondja (1 : 106) : 

«Hangzó végzésekben is nyelvünk gazdag volt, mi a rokon nyel" 
vek közó'l a finnre emlékeztet, s a nyelvet folyóbbá tette. E végzé
seket kihangzásoknak*) (Auslaut) lehetne nevezni, s h i h e t ő l e g 
g y e n g é n e j t e t t e k,**) míg végre nagyobbrészt kivesztek. Ily hang
zások voltak 1. az a, e, i, . . . 2. az u és ü . . .» (,A magyar nemzeti 
irodalom története a legrégibb időktől a jelenkorig rövid előadásban' 
ez. munkájában [3. kiad. 1 : 27] e ,kihangzásokat' sorfölötti kis betű
vel jelöli: gyimilcs*, almu, szerelmü stb.) 

*•) A kezemnél levő 3. k iadásban: «kihargzásoknak vagy véghang-
z ás oknak». 

**) Én r i tkí t ta t tam, nemkülönben az alább következő idézetek egyes 
helyeit is . 
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2 SZINNYEI JÓZSEF. 

R I E D L SZENDE 1858-ban megjelent «Magyarische Gramma
t i k á j á b a n (49.1 . ) : 

«In der Leichenrede, in den áltesten Urkunden, beim ANONY
MUS . . . findet öich bei vielen Stammen ein — freilich z i e m l i c h 
v e r d u n k e l t e r — vokalischer Auslaut, der bei denselben heutzu-
tage verloren gegangen ist.» 

Ugyanő 1859-ben megjelent «Magyar hangtan»-ában (94.1.): 

«A Halotti Beszédben, a legrégibb oklevelekben, ANONYMUsnál. . . 
sok törzseknél véghangzót — habár t ö b b é v a g y k e v ó s b b é e l h o 
m á l y o s í t v a — találunk, hol az mai napig egészen eltűnt.» 

HUNFALVY PÁL 1864-ben R I E D L SZENDE «Magyar nyelvtan»-
ának ismertetésében (NyK. 3 : 260) : 

*A 14. lapon a történeti hangváltozás példájára felhozza, többi 
közt, a mai álom szót, mely még ANONYMUsnál álmw. Talán így áll ez: 
a mai álom, ANONYMUS idejében álm volt egy utóhanggal, mely most 
elveszett; mert az utóhangú u nem a mai o, az utótagban. így volt 
as-u, ma tas stb.» 

SIMONYI ZSIGMOND «A régi nyelvemlékek olvasásáról)) czímű 
értekezésében (1880, Nyr. 9 : 102—104) : 

«Árpád-kori nyelvemlékeinkben néhol még meg van őrizve egy-
egy magánhangzó, melyet a megfelelő újabb szóalakokban hiába kere
sünk. Legfontosabb e tekintetben a tővégi magánhangzónak az alany
esetben megvolta . . . Legtöbb esetben az u ü magánhangzókat talál-. 
juk ilyenkor a szó végén, egyéb magfinhangzók ritkák s néha kétesek . . • 

fE teljes alakok véghangzóját Toldy F. a német a u s l a u t sze
rint k i h a n g z á s n a k nevezte s apró betűvel írta, mint valami lényeg
telent, mintegy járulékhangot, mely talán iigy ragadt hozzá a 13. 
században a 19. századbeli szóhoz, — mintha a régi útu a mai út
ból keletkezett volna, nem pedig a mai út a régi útu-ból. Mi nem 
írhatjuk és olvashatjuk többé úgy, hogy útw, álm11 stb., hanem meg
becsüljük ez érdekes nyelvtörténeti adatokat, mert megegyeznek azzal, 
a mit már a rokon nyelvekből is következtetnünk kellett. »*) 

*) V. ö. még: A magyar nyelv 1 : 155 és TMNy. 1: 214—217. 
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HUNFALVY PÁL ((Nyelvtudomány és nyelvtanítás*) czímű m u n 
ká jában (1884): 

«Azt kérdi SIMONYI, vájjon az ANONYMUS álmu-j&nak u-ja. nem 
maradt-e fönn a mai álmu-nk-ba.n ? Bizony, nem! alig is győzöm 
-csodálni, hogy a nyelvtörténetekben annyira jártas író azt a kér
dést teheti. Hisz annak, dönthetetlen tanúsága szerint, az ANONYMUS 
így ragozta volna a szót: almu-muk, ha ugyan nyelvérzéke az M-t 
a tőhöz valónak hiszi vala. — Tagadhatatlanul áll, hogy az ANO
NYMUS és régi oklevelek írása sok szót utóhanggal mutat fel s ez a 
tünemény t a l á n a k i e j t é s b ő l m a g y a r á z h a t ó . Egyszer múlt 
nyáron egy béresem fiját olvastatám, mert kiváncsi valék, tud-e már 
olvasni, minthogy iskolába jár. S íme, a fiú a mássalhangzón végződő 
szókat mind egy utóhanggal ejté ki, pl. bab-u, öt-ö, tehén-e, stb. Nem 
-ez-e az ANONYMUS és a régi oklevelek kiejtése ? De hogy az nem álta
lános vala, mutatja ismét a Halotti beszéd, a melyben pur, urdung, 

.hotolm, pukul utóhang nélkül állanak; jóllehet az ur mellett ott van 
wr-u-szág is.» (6.) . . . «A magyar nyelvnek is hajlandósága van a 
trochasusi lejtésre: vájjon nem ennek kell-e az dlmu (alm)-féle alako
kat tulajdonítani, valamint azt-at, ezt-et, őt-et féléket is? . . . De hogy 
almu-nak w-ja nem tartozott a szó tőjéhez, bizonyítják a neki meg
felelő szók a vogulban és osztjákban . . . » (7. 1.) [V. ö. ennek ellené
ben : SIMONYI, A magyar szótők, 1887]. 

BALASSA JÓZSEF «A szóvégi önhangzók a magyarban*) czímű 
értekezésében (1885, NyK. 1 9 : 1 5 3 ) : 

«Nagyon feltűnő az a körülmény, hogy míg a szavak ragos alakjai 
.arra mutatnak, hogy a tővégi hangzó minősége külömböző volt az egyes 
szavaknál, addig a legrégibb nyelvemlékekben azt látjuk, hogy a hol 
megmaradt egy ily teljesebb alak, a végső hangzó benne mindig csak 
u, ü, egyéb magánhangzók nagyon ritkák, s néha kétesek. Ebből azt 
lehetne következtetni, hogy e hangzók mindig egyformák voltak, s 
•külömbözó'ségük tán csak újabb fejlődés. Csakhogy ezen nyelvemlék
ben adatok mind abból a korból valók, mikor már a szóvégi hangzók 
teljesen veszni indultak, míg a tárgyas rag, a többes képző sokkal régibb 
időben járultak a tőhöz, tehát eredetibb alakot őriztek meg. A külöm
böző szóvégi hangzóból előbb gyengülés folytán u, ü lett, s azután 
veszett c?ak el ez a hangzó. Épen így törtónt ez a németben is, a hol 
ma minden szóvégi hangzóból hangsúlytalan e let t ; az angolban ezek 

-a hangzók is elvesztek (pl. gót sunna, feln. sonne, ang. sun; gót. namo, 
.ín. name, ang. name — olv. ném).» 

1* 
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Ugyanő a «Tüzetes Magyar Nyelvtan »-ban (1895, 1 : 1 0 6 ) : 

«Mindazon szavakban, melyeknek végén okleveleink megőrizték: 
a tő véghangzóját, ez a hangzó u, ü, néha i, akár nyiltabb, akár zár
tabb magánhangzóval van az illető szó a mai nyelvben. Ebből azon
ban nem következtethetjük, hogy e magánhangzók eredetileg egyfor
mák voltak, hanem ellenkezőleg csak azt tanúsítják, hogy akármilyenL 

volt a szóvégi magánhangzó, előbb u, ü lett belőle a szó végén, s csak 
azután veszett el egészen. Ugyanily fejlődést látunk a német nyelvben 
is, a hol az utolsó szótag magánhangzójából, bárrailyen volt is, a mai 
nyelvben hangsúlytalan e lett, s ez az e a legtöbb német nyelvjárás
ban, valamint az angol nyelvben, egészen elveszett. — A tővégi magán
hangzók elveszésének idejét körülbelül a X—XII. századra tehet jük. . .» 

ZOLNAI GYULA ((Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig» 
(1894) czímű m u n k á j á b a n : 

i'A Névtelen Jegyző s a Halotti Beszédet, legelső összefüggő 
nyelvemlékünket is megelőző latin oklevelek számos magyar névszót 
egy-egy szóvégi hangzóval teljesebb alakban őriztek meg. Például e-
szót hadút egy 1055-iki oklevél így írja: hodu vtu azaz hodu-útu,. 
Anonymusnál pedig az álom szó még almu azaz álmu stb.» (7. 1.) 

SZAMOTA ISTVÁN «A t ihanyi apátság alapítólevele» czímű ér
tekezésében (1895, NyK. 25 : 147) : 

«Az úgynevezett szóvégi kihangzókra — jóllehot temérdek példa 
áll rendelkezésünkre — semmi bizonyosat sem mondhatunk. Ilyen szó
végi kihangzó három volt, ú. m. a, i ós u; legritkább az első és leg
gyakoribb a harmadik. Legkorábban eltűnt a két első, ugyanis 1220 
után már nem található, az u még elvétve 1240-ig előfordul, mind a 
három csak mássalhangzók után áll, tekintet nélkül arra, hogy az illető 
szó magas- vagy mélyhangú . . . Ezeknek a szóvégi magánhangzóknak, 
kérdése csak akkor lesz tisztázható, ha majd minden fönmaradt adat 
össze lesz gyűjtve, mert csak akkor lesznek megállapíthatók azok a-
mássalhangzók és hangcsoportok, melyekre ezek következni szoktak.» 

MUNKÁCSI BERNÁT «A magyar magánhangzók történetéhez)) 
czímű értekezésében (NyK. 2 5 : 284—286) : 

«Egy másik érdekes kérdése nyelvtörténetünknek a tővégi ma
gánhangzókra vonatkozik, melyek tudvalevőleg még bő számban jelent
keznek a régibb árpádkori okleveleinkben. Tapasztalva, hogy az árpád
kori hangzórendszer nagyjában egyezett a maival, már eleve is nagyon, 
kétesnek kell jeleznünk — ha általánosságban van értve (NyK. 24 : 
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397) — azon nézet helyességét, mely szerint ,a tővégi magánhangzók 
•elveszésének idejét körülbelül a XII . századra tehetjük' . . . 

«Méltán vethetjük . . . föl ezek után a nehéz kérdést, mik hát 
voltaképen azok a magánhangzói végzetek, melyeket főkép a XI. és 
XII . század oklevelei egyes mai mássalhangzós végzetű töveknél je
leznek ? 

«Szerény nézetem szerint h a e b e t ű k n e k (u, i) t é n y l e g 
h a n g o k f e l e l t e k m e g s nem pusztán — a mint esetleg vala
mely későbbi kutatás még kiderítheti — ortografiai sajátságok: értel
mezésük csak azon nyomok alapján lehetséges, melyek a tővégi ma
gánhangzóra nézve még a vogulban megmaradtak. Ezek t. i. ama 
könnyen eleső s néha a-vei is váltakozó -é véghangzóból állanak, mely 
némely képző és rag teljesebb alakján jelentkezik, így: lativus -né, -n 

•(pl. ÉV. ampné ,ebnek', mané ,földre'; de : ásán ,atyjának', vatan 
,partra') j loc. -te, -t (pl. ÉV. vitte : KV. vitet ,vízben', ÉV. payjmt .olda
tomnál', asérmat ,hidegben') | acc. -m, -mé (pl. KV. narmé ,gerendát': 

• ekwétám ,feleségét') | inf. ÉV. -uykwé, KV. -Q/w, -o% | part. prses. KV. 
-pe, -p, ÉV. -pa, -p (pl. ünlép ,ülő, /ajtpa ,futó'). Ezeknek a tavdai 
vogulban még változatosabb alakok felelnek meg, hol a loc. ragja: 
-ta, -tá, -té, a lativusé : -na, -ne, -n, az accusativusé: -mi, -mé. Azt 
tehetjük tehát föl ezek analógiáját követve, hogy a XI., illetőleg XII. 
században hangzottak még egy-egy részében a magyar nyelvterületnek 
bizonyos esetekben (melyeknek föltételeit az adatok csekély száma miatt 
egyelőre meg nem állapíthatjuk) ilyes, hogy így nevezzük, s ú l y t a 
l a n ' k i h a n g z á s o k , m e l y e k n e k h a n g s z i n e i az u, i í r á s t 
^ k ö v e t v e , b i z o n y á r a a m á r k i m u t a t o t t z á r t a b b g, ö és é 
l e h e t t e k . Ezek valószínűleg, különösen az összefüggő folyékony be
szédben ugyanegy nyelvterületen is eleshettek, a mint az ilyfóle hang
zóknál ezt a vogulban is tapasztalhatjuk. Természetes e mellett, hogy 
míg az egyik oklevélíró már csak a pontosság és hitelesség kedvéért is 
a teljesebb kiejtést követte iratában, a másik, ki egyszersmind más 
vidékbeli volt, ily kíhangzásokat vagy nem ismert, vagy nem tartott 
lényeges hangelemnek.» 

Magam a szóvégi u-t régebben az u és ü hang, később az u 
•vagy az o, illetőleg az a vagy az ö hang jelének tar to t tam (1. A ma
gyar nyelv rendszere [1887] 5 1 ; A magyar nyelv [1897] 72). Majd 
a XV. század végéről való Ábel-féle olasz-magyar szójegyzéknek 
sajátságos írásmódja megingatot t előbbi nézetemben. E szójegy
zékben egy csomó mássalhangzós-végű szó végére magánhangzó 
jegye van írva, pl. sep-e leagno (szép leány), tisi (tíz), napotu (napot), 
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nege (négy), burso (bors) stb. (NyK. 31 : 226—227). Minthogy & 
nyelvemlék kora miatt teljes lehetetlenségnek kell tartanunk azt, 
hogy ezek a szóvégi betűk hangokat jelöltek volna, ez az írásmód 
azt a sejtelmet keltette bennem, hogy az Árpádok korabeli okle
velekben és az ÁNONYMusban előforduló magyar szavak végére írt 
w t a l á n o l y a n b e t ű v o l t , a m e l y n e m is j e l ö l t h a n -
g o t (NyK. 31 :227).*) Úgy vélekedtem, hogy ezt a föltevést még 
két tény támogatja; nevezetesen 1. az, hogy míg azt az u betűt, a 
mely kétségtelenül valamely hangnak a jele volt, sűrűn váltogat
ták más betűkkel (v, w, uu, uv, iv, iu), addig a szó végén egyetlen
egy előttem ismert kétségtelen eset (kerekv 1055) kivételével min
dig u-t találunk ; — 2. az, hogy u-t találunk írva egynéhány olyan 
idegen szó végére is, a mely mássalhangzós véggel került hozzánk, 
pl. Ecilburgu (ANONYMUS, cap. 1., 47.), holmu (1211 stb.). — Ennek, 
következtében Magyar Nyelvhasonlítás-om második kiadásában 
(1903) a szótövekről szóló fejezetben az Árpád-kori w-végü szókat 
mint a tővégi rövid magánhangzó megvoltának állítólagos bizonyí
tékait kétségeseknek jeleztem (59. 1.); mindazáltal megemlítettem 
egyetemi előadásaimban azt a lehetőséget is, hogy azok az u-k 
t a l á n t ö k é l e t l e n k é p z é s ű m a g á n h a n g z ók (d, d) jelei 
voltak. — A kérdés tüzetes megvizsgálására eddigelé nem volt 
érkezésem, azért még Magyar Nyelv-emnek nemrégiben megjelent 
5. kiadásában is csak annyit mondtam, hogy «nem tudjuk, hogy 
ez a szóvégi u csakugyan magánhangzót jelölt-e, vagy csak valami
helyesírási sajátság volt» (70. 1.). 

Ennyit tartottam szükségesnek előre bocsátani ezen érdekes 
kérdés történetéből. 

Mármost lássuk, hogy hang-érték nélküli betűk voltak-e azok 
az M-k, vagy pedig csakugyan hangot jelöltek. 

Tudjuk, hogy vannak népek, a melyek sok szó végére hang
érték nélküli betűt írnak (pl. az orosz %-t, a franczia és az angol 
e-t). Ezeket a betűket a hagyomány őrizte meg abból az időből,. 

*) Csak később vettem észre, hogy ennek a lehetőségét — másból 
következtetve — már MUNKÁCSI is fölvetette hét évvel azelőtt (1. fönnebb).-
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mikor még hangot jelöltek velük; s most pl. az orosz csupa szo
kásból olyan (más nyelvekből átvett) szavak végére is ír ilyen 
hang-érték nélküli betűt, a melyeknek a végén sohasem volt 
annak a betűnek megfelelő hang (pl. napKi> park, aTjraci. atlasz, 
*HpMairb fermán, TeHOpi. tenor). Minálunk — minthogy a szó
végi t/-k nyelvünk történelmi korának kezdetétől fogva megvan
nak, a melyet csak kis időköz választ el a latinbettís írás meg
honosodása korától — ilyen írásmód csak úgy volt lehetséges, ha 
a latinbetűs írást olyan néptől tanultuk, a mely hangérték nél
küli betűket írt a mássalhangzós-végű szavak végére. De hát olyan
tól tanultuk-e? 

Mielőtt belefoghattam a szóbanforgó betűk mivoltának vizs
gálatába, MELICH JÁNOS széleskörű és mélyreható vizsgálódásainak 
egyik eredményekép kitűnt, hogy a mi eleink írástanítói a szlové
nek voltak; azok pedig nem írtak a mássalhangzós-végű szavak 
végére hang-érték nélküli betűket, tehát a mi eleink sem vehettek 
át tőlük ilyen szokást. 

Eszeiint azok a szóvégi w-k — legalább kezdetben — 
m é g i s c s a k h a n g o k a t j e l ö l t e k . De milyeneket? Az én 
véleményem szerint azok közül, a kiknek nézetét fönnebb közöl
tem, azok jártak közel a valósághoz, a kik — hogy úgy mond
jam — nem «rendes» magánhangzók jeleinek tartották ezen w-kat; 
nevezetesen: TOLDY («hihetőleg g y e n g é n ejtettek)*), RIEDI* 
(«ein — freilich ziemlich v e r d u n k e l t e r — vokalischer Aus-
laut», «véghangzót — habár többé vagy kevésbé e l h o m á l y o 
sítva*)) és MUNKÁCSI ( « s ú l y t a l a n kihangzások»). — Azonban 
a «gyengén», «verdunkelt», «elhomályosítva*), «súly talán *> szóval 
mégsem találták fején a szeget. 

Hogy a mi szóvégi t e l j e s h a n g ú rövid magánhangzóink 
a f o l y é k o n y b e s z é d b e n már a t ö r t é n e l e m - e l ő t t i 
k o r b a n nem voltak meg, azt kétségtelenül bizonyítja egy tény, 
a melyet MUNKÁCSI éles szeme vett észre, t. i. az, hogy régi török 
jövevényszavaink végén megmaradt az eredeti teljeshangú rövid 
magánhangzó (pl. árpa, alma, gyertya, kéve, serke, teve stb. NyK. 
25 : 284—^285). Ha ezen török szavak átvétele idejében a magyar 
szavak végén meglettek volna még az egykori teljeshangú rövid 
magánhangzók s csak azután indultak volna pusztulásnak, akkor 
a török szavak véghangzója is osztozott volna sorsukban, azaz ma 
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azok is mássalhangzós-végűek volnának. Ez egészen kétségtelen 
dolog. 

Tehát a s z ó b a n f o r g ó u b e t ű k n e m l e h e t t e k 
t e l j e s h a n g ú m a g á n h a n g z ó k j e l e i , hanem a tökéletle-
nedés valamelyik fokán álló magánhangzókat kellett jelölniük. 

Természetes és tudvalevő dolog ugyanis, hogy a szóvégi 
magánhangzók elveszése nem máról-holnapra történik, hanem 
f o k o z a t o s t ö k é l e t l e n e d é s útján megy végbe. Erre vilá
gos példákat találunk egyebek közt a finn nyelvben, a melynek 
délnyugati nyelvjárásai*) a mi u betűink rejtvényének megfejtésé
hez igen becses adatokat szolgáltatnak. Ezen nyelvjárásokban 
ugyanis a véghangzó elveszett a kéttagú szavak végéről, ha az első 
szótag hosszú volt, a többtagúak végéről pedig általában. Ilyen 
eredeti rövid véghangzó nélküli alakok már a XIV. század második 
felében előfordulnak, tehát a hangfejlődés meglehetős régi; mind
azonáltal a szavak végén, ha magukban mondják ki őket vagy szü
netet tartanak utánuk, még most is gyakran hallani m o r m o l t 
(gemurmelt) és z ö n g é t l e n magánhangzókat. 

A mormoló hangról és a mormolt magánhangzókról ezeket 
olvassuk SIEVEES «Grundzüge der Phonetik»-jában: 

«Eine Art Mittelstellung zwischen der Vollstimme und dem Flü-
stern nimmt die M u r m e l s t i m m e ( H a l b s t i m m e ) ein, derén 
man sich beim Murmeln, d. h. halblauten Sprechen bedient und die 
auch in verschiedenen Variationen beim Stöhnen erzeugt wird.» (80. §.) 

«Von der Vollstimme unterscheidet sich die Murmelstimme ins-
besondere dadurch, dass die Stimmbánder infolge zu weiter Stellung 
und zu geringen Exspirationsdrucks nur echwach und unvollkommen 
ansprecben, dem Stimmton alsó Flüster- und Hauchgeráusche bei-
gemischt werden, welche die beim Murmeln entweichende Nebenluft 
hervorbringt. Sie kann vermuthlich durch beliebig schlaffe Articulation 
des Kehlkopfs erzeugt werden, vielleicht aber ist für sie typisch die 
zuerst von CZEEMAK . . . beobachtete Bildungsweise, dass die Knorpel-
glottis geöffnet bleibt . . .» (81. §.) 

«Zu allén vollstimmigen Vocalen können, wie stimmlose, so auch 

*) V. ö. H . OJANSUU: Suomen lounaismurteiden áánneliistoria ( = 
A délnyugati finn nyelvjárások hangtörténete). Helsingissá, I . 1901; I I . 
1903. — L. 1: 155—198. 
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gemurmelte Parallelen gebildet werden, und f-ie werden es thatsäch-
lich bei durchgehender Anwendung der Murmelstimme statt der Voll
stimme. Ausserdem treten aber auch beim lauten Sprechen an unbe
tonten Stellen der Eede sehr oft Murmelvocale auf; es gehören dahin 
z. B. die sog. geschwächten в des Deutschen (deren richtige Aus
sprache solchen Ausländern, welche in ihrer Muttersprache keine 
Murmelvocale kennen, ziemliche Schwierigkeiten zu bereiten pflegt)... 
Wir bezeichnen diese Murmelvocale durch kleine Vocalzeichen über 
der Linie, z. B. nhd. hatte, gesprochen caR» (263. §.) 

«Wie das Beispiel des Hebräischen zeigt, können auch da, wo 
Murmelvocale infolge blosser Accentlosigkeit an die Stelle vollstimmiger 
Vocale in lauter Bede treten, noch verschiedene Yocalqualitäten unter
schieden werden, aber ihr Klangunterschied fällt wegen der Schwäche 
der Stimme nicht so in's Ohr, und meist wird auch wegon der Nach-
druckslosigkeit der betreffenden Silben die specifische Articulation 
weniger correct ausgeführt, so dass schliesslich an Stelle aller Voll-
vocale unterschiedslos ein einziger Murmelvocal (der sog. unbe 
s t i m m t e Yoca l , jetzt auch wohl schlechthin Schwa genannt) tre
ten kann, bei dem höchstens noch Unterschiede nach der lautlichen 
Nachbarschaft gemacht werden. Übrigens ist die Qualität dieses ,un-
bestimmten Vocals' (t) in den Sprachen und Mundarten, die ihn 
überhaupt kennen, im Einzelnen sehr verschieden.» (264. §.) 

A szóvégi magánhangzók teljes elveszését több gyengülési 
(tökéletlenedési) fok előzi meg; a folyamat a következő : 

1. teljeshangú magánhangzó > 2. megfelelő mormolt ma
gánhangzó > 3. határozatlan (mormolt) magánhangzó > 4. zön
gétlen magánhangzó > 5. a magánhangzó teljes hiánya. 

Ez igen hosszú időn át tartó fejlődési folyamat, s mint a 
fönnebb említett finn nyelvjárások példája mutatja, a különféle 
gyengülési (tökéletlenedési) fokok más-más hangtani helyzetben 
egy időben is meglehetnek a nyelvben. 

Az elmondottak után kétségtelennek kell tartanunk, hogy az 
Árpádok korában (nem tudni, meddig) bizonyos hangtani helyze
tekben, pl. mikor a szót nyomatékosan magában mondták (fele
letül), vagy mondat végén szünet előtt, hallható volt még az egy
kori teljeshangú véghangzó gyengült utódja: egy m o r m o l t ma
g á n h a n g z ó . S ha mármost tekintetbe veszszük azt, hogy a mai 
(ragok és képzők előtti) k ü l ö n f é l e tővéghangzók (а, о, и, e, ё, 
•ö, ü) egykori megfelelőjének jelölésére a szó végén a kétségtelen 
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esetekben mindig ugyanazon betűt, t. i. az u-t alkalmazták s ezt 
más betűvel nem váltogatták (kivéve a vele egyértékű s csak 
egyetlen-egyszer előforduló v-t): arra a következtetésre kell jut
nunk, hogy ez az u a szóbanforgó esetekben az ú. n. h a t á r o 
z a t l a n m a g á n h a n g z ó jele volt.*) (Zöngétlen magánhang
zókra azért nem gondolhatunk, mert azokat — minthogy akuszti
kai benyomásuk a h hangéhoz hasonló — semmi esetre sem jelöl
ték volna w-val.) 

[Az u-n kivül (de nem vele váltakozva) előfordul ritkán i, és 
még ritkábban a, e is. Az a meg az e egyetlen-egy ismeretlen ere
detű szó (uchuga 1079—80: vhvg 1135) kivételével csakis idegen 
eredetű tulajdonnevek végén fordul elő. Mivoltáról csak az egyes 
adatok tüzetes megvizsgálása után lehet véleményt mondani. — 
Az ?'-nek kétségtelen példái mind -di (-ti)-végü helynevek; ezek
nek az -i-je minden bizonynyal képző (demin.) s teljesebb -ia, -ie-
ből való, pl. Fotudi 1055: Fadd; v. ö. faddia-k]. 

Annak az írásbeli ingadozásnak, hogy a mai mássalhangzós-
végti szavak részint w-val, részint u nélkül vannak írva, az a ma
gyarázata, hogy a régiek természetesen többnyire a rendes, folyé
kony beszédbeli kiejtést követték, de közben-közben — mintha 
észrevették volna magukat — a kivételes ( = csak bizonyos ese
tekre szorítkozó) kiejtés szerint írták a szót, talán azért, mert azt 
eredetibbnek, hitelesebbnek, nyomatékosabbnak s így emlékezet 
okáért fogalmazott hiteles iratba (oklevélbe, krónikába) inkább 
illőnek tartották. 

Lehetséges, hogy beszéd közben (a fönnebb említett hangtani 
helyzetekben) határozatlan magánhangzóval megtoldottak néha 
egy-egy olyan szót is, a mely eredetileg mássalhangzós-végű volt, 
s innen van talán az Ecüburgu, holmu írás; de viszont az is lehet
séges, sőt nagyon valószínű, hogy a régiek n é h a c s u p a m e g 
s z o k á s b ó l írtak u betűt olyan szó végére is, a melyet sohasem 

*) Ennek a határozatlan magánhangzónak palatális hangzója szó
tag után valamivel palatalisabb színezete lehetett, mint gutturalis hang-
zójú szótag után. I lyen változó hangszíne van a határozatlan átmeneti 
(glide) hangzónak, 3-nek abban a cseremisz nyelvjárásban, a melyet 
PAASONEN tanulmányozott (v. ö. Journa l de la Société Finno-Ougrienne 
XXI,5 8). 
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hallottak magánhangzós-végűnek ejteni. Ezt különösen az ANO-
NYMusról tehetjük föl jó okkal, mert nála szinte föltűnő sűrűn for
dulnak elő szóvégi u-k, holott a korabeli és a következő évtizedek
ből való oklevelek, nemkülömben a Halotti Beszéd tanúsága sze
rint az ő idejében a határozatlan magánhangzók már nagyon is 
ritkulóban lehettek. 

Annyi bizonyos, hogy ezek a szóvégi u-k csak kivételes 
hangzást jelöltek, mert a folyékony beszédben az egykori szó
végi rövid magánhangzóknak a történelmi korban már nyomuk 
sem volt. 

SZINNYEI J Ó Z S E F . 

Irodalom. 

BALLAGI ALADÁB, Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szó
tár. I. k. 1. fele. US 1. (Akadémia). 

. A magyar nyelv barátaihoz. (Franklin-Társulat). 30 1. 
SZAMOTA-ZOLNAI. Magyar Oklevél-szótár. 8. füz. Kutas—megye. 

Hornyánszky). 
THÚEY JÓZSEF. Török nyelvemlékek a XIV. század végéig. 52 1. 

(Akadémia). 
* * * 

Finnisch-ugrische Forschungen. Bd. III. Heft 1—2. Anzeiger: 
Bibliographie der finnisch-ugrischen sprach- und volkskunde für das 
jahr 1901. — Mitteilungen. (Helsingfors). 

SCHUCHAEDT H. Bericht über die auf Schaffung einer künstlichen 
internationalen Hilfssprache gerichtete Bewegung. 18 1. (Wien). 



Szláv jövevényszavaink. 
(Nyolczadik közlemény.) 

Gyemán: Marg. Leg. 224: Salony geman jfpan vr; — lat. 
Oeminianus, ol. Gimignano, dalm. horv. ol. lat. alakok: Giman, 
Gimo (JIEECBK, Die Eom. I. 2, 38. és Christ. Elemente 30; Szent 
•Oeminianus Velencze korai középkori védőszentje volt, a magyar 
adatban Salony = Salonai, Salona = Spalato melletti egykori 
város). 

Gyenes, v. ö. Dénes. 
György: 1111 : Georgius (győri püspök), 1116 —1131: curiali 

comite Georgio; 1137, 1138: Georgius (comes), 1141—61 : Geor-
gio zalaensi, u.o.: Quesitor Georgius comes filius Saul, 1181 : Geor
gio (világi úr); magyar alakjai: Gurg (Oki. szót.), zent gevrg (Marg. 
L. 172.), naptárakban: Gergh, Gorg, Georg, Geörgi (KNAUZ, Kortan 
191.1.), Gergy (Erdy-k. I. 384.); beczéző alakja: Györké (v. ö. 
1079—80: Gurcu strigoniensis comes, 1083—95: Nonum praedium 
est quod dedit Gurcu, licentia regis, 1086 : In Cupan . . . equites 
Gurcu, 1229: Gurk (vasvári jobbágy), későbbi adatokat láss Oki. 
szót.); — lat. Georgius, ol. Gior- gio (kicsinyítve Giorgetto), gen. 
ol. Zorzu, Zurzin, vei. ol. Zorzi (BOEEIO, egy 1313-i vei. oklevél
ben Qorgi, olv. Zorzi, BEETANZA e LAZZAEINI, II diai. venez., másutt 
Zorzo), rovignói ven. lad. Jóure (IVE, 24. 1.), hazai szlov. Gyűri, 
03ztr. szlov. Juri (1575. évi adat, Letopis 1891 : 140.), kaj-horv. 
Juraj és Gjurgj (Letopis 1887 : 196, 207.), ca-horv. Juraj (NEM. I. 
379.), Gjuraj, Gjorgje, Gjuka, Gjurgjij (FILIPOVIC szót.), dalmát 
horv. Zurz"i, Zorgi, Zura, Zűrre, Zore (JIEECEK, Die Eom. I. 69, 
71, 72, 73, 81, 2. rész 38.) ugyanitt Sudzuraz I. 57. 1.: San 
•Giorgio és v. ö. horv. ak. nagyszót. Űeorcte, gore), cseh Jiri (Jirka, 
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régibb Juraj), lengy. Jerzy (Jurás, Jurga, LINDE), szorb Juri, 
Juro. A gör. kel. vallást követő szlávok közt: Georgij (szerb ok
levelekben : Gjurgj, Gjura, Gjuras, ma Gjuragj is, bolgár nép
dalokban : Gergi, Gjúrgjov den, Gergev dan, Gergjuv dtni., Arkív 
VIII. 268, 273, 281, 282, Gergjov dent, Sbornik XVI—XVII. 2, 
22. 1., Gjora, Gjorga, Diurdéo, Sborn. XV. 194, 195.). A magyar 
György a maga o-jével német Jörj (v. ö. Jbrgen) mása, s a 7-ből, a 
mely vulg. latin kiejtésen alapuló hang, a magyarban lett a gy, 
A lat. eo, ol. io a magyarban nem válik ö-vé (v. ö. Tivadar, ellen
ben nem olasz Lénárd). 

Hektor: 1111: Hector filius Vlfodi; — lat. Hector, ol. Ettore.. 
Hasonló nevű ember a cseheknél 1234-ben (EBBEN, Eegesta). 

Herneiis, v. ö. Erneus, Emel. 
Heródes; -— lat. Heródes, gör. fHpw57]c, ol. Erode, t., cs.,. 

hazai szlov. Heródes, stájeri szlov. Herodeí (Jézus moje poz. 112, 
113.1., TKUBEB-DALMATiN-féle bibliafordítás: Erodes), lengy. Herod; 
a gör. kel. szláv fordításokban Irod%, Irudi, a név, ebből az alak
ból való a bolg. kath. bibliafordítás Irud-ja., valamint a dalm. horv. 
(v. ö. Bad CXXXVI. 143.) és a DALMATiN-TBUBER-féle glagolita hor
vát Irud is. 

Herodids; — lat. Herodias, cs. Herodids. 
Illés: 1055: Signum Hdie comitis; 1086: In Cupan . . . 

equites Helia (v. ö. ugyanebben az oklevélben: Hela pastor sub-
ulcorum, talán szintén kiadásbeli hibából Helia, helyett), 1141— 
6 1 : Elias, 1237: per Elyam; Marg. Leg. 197: Sorör Eliana 
(lehetséges, hogy a Marg. Leg. 207. lapján levő Hylys, valamint az 
1141—61 i átírt oklevél Ilis nevű embere szintén ide tartozik); — 
lat. Elias, Helias, cseh Éliás, Helias, hazai szlovén Elijas, dél
szláv és gör. kel. szláv Ilija. A név el volt terjedve Csehország
ban, Dalmácziában (v. ö. EBBEN, Eegesta és JIRECEK, Die Rom. I. 
08, 2. rész 35.). A mai magyar Illés olaszos kiejtést visszatükröz
tető forma az -11- miatt, a név legrégibb formája azonban Helias, 
Elyas (v. ö. Oki. szót.), s az Illés későbbi, XIV., XV. századi alak 
(v. ö. Münch.-k. Illés). Mindkét esetben azonban róm. kath. köz
vetítés, gör. kel. alakból talán Hlye volna a szó (v. ö. Maros-Z%e,. 
Turul X. 96.). 

Ilona: II. Béla keltezetlen oki.: Eege Béla et eius uxore re
gina Elena; Marg. Leg. 75, 287: soror Elenanak; Oki. szót. r 
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Heléna, Ilona, olaszos írással Illona (v. ö. Hilarion = Példák 
könyve 21 : Yllaryon, jllaryon), lika, Ilonka, Ilkus; —lat . Heléna, 
ol. Elena, rovignói ven. lad. Jélina (IVE, 17. 1.), horv. szerb Jelena, 
Elena, Jelka, Jela, Jelica (SURMIN. Acta croat. 107, 110, 275, Zbor-
nik 39, JIRECEK, Die Kom. I. 2, 39.), nyűg. bolg. Elína, cseh-lengy. 
Heléna, Elena, Helenka. LINDE szerint a Heléna változata a len
gyelben is meglevő Jolenta név, ez azonban tévedés lesz. V. ö. 
Jolenta. 

Ipoly: 1141—61: partém Ipoliti, u. o. Ipolt fibus Gaua, 
u. o. Weteh serviens Ipoliti; 1157: Yppolitus episcopus; Marg. 
Leg. 215: Ipolt (ifpan vrnak leánya); 1111: monasterium sancti 
Ypoliti, u. o. sancto Ypolito, 1113: sancti Ypoliti; — lat. Hippo-
lytus, cseh oklevelekben Ippolitus (BÉBEN, Eegesta); dalm., horv. 
Impolit (JIRECEK, Die Eom. I. 53.). 

Irenaeus, v. ö. Emel és Bertalan. 
Iskariot, v. ö. Júdás alatt. 
István : Leg. s. Steph. maior 5. § : «Nomen sibi impositum 

•est Stephanus . . . Stephanus quippe grece, coronatus sonafc latiné»; 
királyaink között öt Stephanus volt; V. s. Ger. 11. § : Stephanus 
(váradi barát, a ki a Vita 12. §.-a szerint tudott magyarul); 1086: 
Stephanus (eques);1141—61 : Interfector Stephanus ; 1152: Ste-
ph ani comitis ; 1157—58: Ego Stephanus (filius Adriani); 1166: 
Stephano . . . . episcopo; 1174: Ego Stephanus (Myske comitis 
filius); 1181: comite Stephano; a Stephanus név hazánk terüle
tén a XI., XII. században igen el volt terjedve, ennek egyik oka, 
hogy Szent István protomartirnak a tisztelete (v. ö. V. s. Ger. 20. 
§: «more prothomartiris Stephani, primus in Pannónia martir») 
hazánkban már a honfoglalás előtt is el volt terjedve. A Conversio-
ban két templomot az ő tiszteletére emeltek, Szent László királyunk 
is napját az ünnepek közé sorolja (v. ö. A szentek tisztelete tárgya
lását). Első királyunk neve se a byzanczi hatás eredménye (By-
zancznak patrónusa Szent István protomartir volt, JIRECEK, Die 
Eom. I. 53.), hanem dunántúli keresztény név. A Stephanus női 
nevekben Stephana (v. ö. Marg. Leg. 209 : soror Stephana). A lat. 
Stephanus magyar alakjai két főalak köré csoportosíthatók : 

a) István (Estván, Estefán, Estfán, Stefán Oki. szót., Marg. 
Leg. 27, 46, 51, 57, 60, 219, Isfán Nyr. XXXII. 82, Estyefán, Eu-
BINYI, Adalékok 1. L, stb.); 
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P) Csépdnos, Csépén (Oki. szót., Nyitram. Közi. VIII. 37. 
Stepanó község 1532: Chepanó, 1647-ben Stefanov, PAULER, A m. 
n. tört. I. 493.). A nev beczézö alakja Pista, Pesta (KOMORÓCZY, 
Palóc hist. 12, 13, 14, 16.). 

Az István és Csépán eredetére szolgáljanak útmutatással a 
következő adatok: 

lat. Stephanus, vulg. lat. Stepanus (SEELMANN, Die Aussp. 
259, feliratokon: Istephanvs u. o. 317. 1.), ol. Stefano (GRÖBER, 
Grundr. I. 514.), gen. ol. Stéva (Stevin, Stevanin), vei. ol. Stefa-
noto (Istefanotto, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 25. 1.), 
ó-pád. Stievano, rovign. ven. lad. Stiéfano, friauli Stiéfin (e három 
adatra v. ö. IVE, 6. 1.), oláh Stefan (ebből a moldvai csángó Estye-
fán (EÜBINYI, Adalékok 1. 1.), stájeri ném. Steveno és Stefan (v. ö. 
ZAHN, Über die steierm. Taufnamen, Mittheil. XXIX. 19. 1.), szorb 
Scepan, lengy. Szczepan, cseh-tót Stépán, Stepan, Stefan, Stevo, 
hazai szlov. Stevan (v. ö. Stevan KÜZMICS, Nouvi zákon, továbbá 
Starisinsztvo 12, Stevanovci község Vasmegyében, Zobr. szlov. 
72.), osztr. szlov. Stefan és Stepan (v. ö. Pesmi krajn. naroda 
120. 1.: Shtépanj-d&n), kaj-horv. Stefan, Stjepan, ca-horv. Stepanj 
(NEM. II. 194.), Stipan, Stefan, Stifan (SURM. 53, 74, 88, 93, 153, 
168, 170.), dalm. horv. Scepan (Stepe, Stiepe, Stipe, Stepole JIRE-

-CEK, Die Eom. I. 57, 58, 70, 72, 73, 2. rész 59.). A görög keleti 
szláv népeknél a szó állandóan sz-szel van; az adatok ezek: 
O-bolg. Stefan^ (Assem. naptár szept. 15, decz. 27, Suprasl. 
153. 1. kétszer, Cloz. 370. 1., Chil. 36.), bolg. Stefan, nyűg. bolg. 
Stevan, Stepan (Sbornik XV. 199, lásd még Denkschr. X. 315.). 
$2-szel és/-fel van a szó a külömböző szerkesztésű gör. kel. szláv 
nyelvemlékekben is (Ap. Sis. Ap. csel. VI. 5, 8, VII. 55.), s kivételt 
csak a bosnyák-szerb szerkesztésű Grskovic-Apostolus alkot, a hol 
Stépanh a szó (v. ö. Starine XXVI. 101, szerb oklevelekben Stéfan 
és Stepan Zborn. 1334, 1355, 1360. évi oki.), a mai szerbben Ste
van is a szó, míg a baranyamegyei sokácoknál a beczézö alak Pista, 
a mi magyar eredetű (v. ö. EADIC, Baranj. 7. 1.). A magy. István 
és Csépán nem latin átvevések, hanem róm. kath. szláv nyelvekből 
valók. István a szlov. Stevan, Csépán pedig a szlov. Stepan, cseh-
tót Stépán, Stepan, lengy. Szczepan mása. A két alak átvevósét leg
jobban a túloldali térkép tünteti föl. 
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Izsaiás: Érdy-k. 640: Ifayaf; Apóst. mélt. 9, 15, 17, 2 1 : 
Yfayaf; — lat. Isaias, Esaias, gör. cHoata<;, cs. Izaiás, osztr. szlo
vén Jesaias (DALMATIN). A gör. kel. szlávságnál Iszaija, bolg. Isáija 
(Sborn. XV. 196.). 

Izsák: 1116—1131: Interpretator istius rei yfaac; 1134: 
per pristaldum yfaac (kétszer), 1135: yfáác (jobbágy, SZÁM.-ZOLN. 
Oki. szót. Isac-oi ír, de az eredetiben yfáác olvasható); Hal. Besz.-' 
yfaac, Péld. k. 21 : yfaac, a legtöbb naptárunk Isaac, yfaac-ot ír 
(KNAUZ, Kortan 130, 200.); — lat. Isaac. A név a Vulgatában ket 
aa-val van írva, így írták ezt nálunk is a legrégibb időben, Velen-
czében azonban és Dalmácziában a szót Ysac-, Isach-nsk írták 
(v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 2, 40, és dalm. horv. szövegekben: Be-
nedictio ifachof, PERTZ, M. G. SS. XIV. 67.); Csehországban yfaac-
nak (EBBEN). 

Izsép, v. ö. József. 
Izsó, annyi mint Ezsau, XI., XII. században csak Ezsau. 
J. A lat. j az olasz nyelvben ugyanazt a hangváltozást tette 

meg, a melyet a lat. ge, gi és a lat. di. Mind a háromból di, í, dz, z 
lett. Ugyanez történt a lat. ;'-kkel a rátoromán nyelvjárásokban is 
(v. ö. GBÖBER, Grundriss I. 479, 480, MAYEB-LÜBKE, Grammatik I.). 
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Ha tehát olasz vagy rátoromán eredetű volna a mi lat. ge, gi he- : 

lyén álló gy-énk, gy-t kellene találnunk a lat. j kezdetű szavaknál 
is. Ez pedig nincsen. 

Jáczint; mint keresztnév a XI., XII. században nem fordul 
elő; — lat. Hyacinthus, ol. Giacinto, Diacinto, gen. ol. GiasintuT 

romagnai ol. Jazent (Sitzungsber. LXVII. 706.), horv. Jácint. 
Jakab, Jaké: 1135: Iacob (jobbágy neve), 1171 : Iacob (házi

szolganeve); KÉZAI, denob.aduenis: Wenceslao et lacobo fratribus 
suis; Hal. Besz.: iacob; Marg. Leg. 187 : myhalfy jacabn&k, u. o. 213: 
nytray jakab •, u. o. 19, 195: zent jacab, Apóst. mélt. 5, 21, 36, 53 : 
zent yakab (Érdy-k. 1.414, II. 132, naptárakban: jakab KNAUZ, 
Kortan 200.) | 1198: Septima mansio iacov cum uxore sua fcere-
teu, ebből az alakból való Jákó (v. ö. Oki. szót.) és Jak, Jaki (v. ö. 
KÉZAI, de nob. aduén.: istius generáció de Jaki dicti sünt); — lat. 
Jacobus, ol. Giacobe, Giacomo, Jacopo, gen. ol. Giacumu, romagnai 
ol. Jacum (Sitzungsber. LXVII. 706.), vei. ol. Jacomo (1291-ben, 
1300-ban, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 9, 15. 1.), Jacopo 
(Cron. Venez.), friauli ven. lad.: Jacum (Jachum, Jachun, Jacun, 
Jachop Arch. f. slav. Phil. XIV. 234.). A szláv nyelvek közül a gör. 
kel. szlávság nyelvében Jakov a szó (v. ö. óbolg. H'fcKOK'k, or., bolg. 
Jákov CANK. 129, Sborn. XV. 196, hazai kath. bolg. Jaku, szerb 
Jakowb Zborn. 13. 1.), míg a róm. kath. szlávságnál ezt találjuk: 
karint. krajn. stájer szlov. Jákob (v. ö. a bibliafordításokat, továbbá 
JANEZIC és Pesmi krajn. naroda 72, a hol Jákob áll), hazai szlov. 
Jakub, olaszföldi szlov. Jakom (Jakov, Jákob), görc. karszt, szlov. 
Jakum, Jak'bmo (Arch. f. slav. Phil. XIV. 234, STREKELJ, Beneski 
rokopis XX.), kaj-horv. Jákob, ca-horv. Jakov (Arch. XV. 234.) és 
Jákob (SUEM. Acta croat. index), dalm. horv. Jákob, Jakov (Rad 
CXXXVI. 183.), Jako (JIEEC. Die Rom. I. 71, 2. rész 40.), cs., t. 
Jakub (újtest.), Jákob (ótest.), Jaksa, kicsinyítés: Kubin, lengy. 
Jákub. — Az ótestam. Jacob nálunk ma is Jákob, a gör. kel. szláv
ságnál itt Jakovh a szó. — A magy. Jakab régibb alakja Jákob és 
Jakov; egyik alak se olasz, mert az olaszok, még pedig a velen-
czeiek az olasz szlovéneknél a Jakum formát terjesztették el. Ná
lunk a Jakab a Jakov, Jákó alakkal együtt szláv eredetű. 

János, v. ö. a szláv nevek közt Iván, János. 
Januarius. Mint személynév nálunk nem fordul elő (naptá

rakban azonban megvan KNAUZ, Kortan 201.); csak azért említem 
Nyelvtudományi Közlemények XXXIV. * 
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fel, hogy a név mint hónapnév zenar, éenar alakban van meg az 
olaszföldi szlovéneknél (v. ö. görzi szlov. zenar STREKELJ, Beneski 
rokopis XVII. 1.), a hol velenczei olasz vagy friauli eredetű. 

Jeremiás : Münch. es Jord.-k.: Máté II. 17, XVI. 14, XXVII. 
9 : Jeremiás, Jeremyas ; Péld. k. 3 3 : Jeremiás, Apóst. mélt. 9, 1 1 : 
yeremiaf, u. o. yeremia és hieremie (voc. 11. 1.); — lat. Jeremiás 
és Jeremia, gör. Isps^ía?; ol. Geremia, vei. ol. Jeremia (v. ö. 1321-
ben: de confinio S. Yeremie, u. o. S. Yeremia, BERTANZA e LAZZA-
RINI, II diai. venez. 86. 1.); a külömböző szláv bibliafordítások kö
zül a gör. keletiekben Hfp£A\rk == Jeremija olvasható (óbolg., bolg., 
or., szerb, mai bolgárban Erémija is), ugyanez a Jeremija van a 
horv. és osztr. szlov. kath. fordításokban. A magyarhoz hasonló s 
hanggal bíró alakok vannak a csehben (Jeremiás), tótban (Jere
miás), lengyelben (Jeremiasz) a h. szlovénben (Jeremiás, KÜZMICS 

újtestamentomában), továbbá a muraközi horvátban (Jeremiás, 
lajbachi Letopis 1891 : 133. 1.). 

Jeronimos, Jeromos : 1152 : Jheronimi comitis ; V. s. Ger. 7 : 
beati lerónimi, Apóst. mélt. 5: zenth yeronymos, u. o. 11, 12, 13, 15, 
21, 28, 43: yeronimus; Erdy-k. II. rész 353: zenth Jeronimus ; — lat. 
Hieronymus, Jeronimus, ol. Gieronimo, Girolamo, Gerolamo, Jero-
nimo, gen. ol. Gieumu, vei. ol. san Girolamo (Cron. venez., a velen
czei évkönyvek a nevet Hieronimus-n&k írták, cseh oki. Jheronimus 
és Jeronimus ÉRBEN), ómil. Jeronimo (Sitzungsber. LIX. 15.), dalm. 
horv. Jero, Jerko, cs. Jeronym. Nálunk a név a XI., XII. században 
csak egyszer fordul elő, míg Dalmácziában és Olaszországban igen 
gyakori (v. ö. JIRECEK, Die Bom. I. 71, 2. rész 39: «In Apulien, in 
Bari und besonders in Terlizzi ist der Name Hierouimus, leronimus, 
Geronimus, Ierolimus ím X—XII. Jahrhundert viel háufiger, als in 
Dalmatien, der Heimat des heil. Hieronymus».). Ehhez hozzáadom, 
hogy a XI. századi velenczei évkönyvek Hieronimus-nsik írják a. 
nevet (v. ö. PERTZ, Mon. G. SS. VII. 11.), míg nálunk a XIL-ben 
Jheronimus (ez írásra v. ö. Herigeri Gesta episc. Leodiensium, M. 
G. SS. VII. 173. és a Jeruzsálem alatti adatokat). 

Jeruzsálem : Latin emlékekben : 1134: iheroj'olumitanus ca-
nonicus, 1166: fratribus iUerofolimitanis; XIV- XV. századi át
iratokban: Leg. s. Steph. min. 6. §: Jerosolimis, Leg. s. Lad. 7. §: 
Jeroj'olimam, Hart. V. s. Steph. 13. §: Herusalem, Leg. s. Emerici 
8.. § : Jerufalem. A XI., XII. századi velenczei krónikák Hieroso-
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.lima-t írnak (v. ö. PERTZ, M. G. SS. VII. 26, XIV. 24, 47, későbbi 
toldásokban Jerusalem). Magyar emlékekben : Gyulafehérvári so
rok : Irlm (= Jerwfalem), bibliafordításainkban: Jerufalem; — 
lat. Jerusalem, Hierosolyma, gör. 'l£pooaaX7j|x, 'IspoaóXü|i,a, ol. Ge-
rusalemme (GRÖBER, Grundriss I. 509: Gerusal'emme). A gör. kel. 
szláv nyelvekben HeporcdAHM, IGpocaAH/W, Jeru(o)szalim a szó 
(óbolg., bolg., szerb, a róm. kath. bolgárban Jeruszolim) ; a róm. 
kath. szlávságnál ezek az alakok vannak: lengy. Jeruzálem, cseh 
Jeruzalem és Jeruéalem (v. ö. GEBAUER, Staroc. slovnik), t. Jeru
zálem, hazai szlov. Jeruzálem, osztr. szlov. Jeruzalem (TRüBBRnél 

-Jerufalem, Kres, II. 645, ol. szlovén Jerufalam, lajbachi Letopis 
1891: 100.), dalm. horv. Jerozulim, Jeruzolim, Jeruzalem, Jerofolim, 
Jerufolim (Rad CXXXVI. 183.). 

Jézus, v. ö. Krisztus alatt. 
Joakim : 1199: Jwachin, 1240: Joachym (Oki. szót.), 1249: 

Jwahun (TAGÁNYI, Erd. oki. I. 8.); — lat. Joachimus, romagnai ol. 
Juvachin (Sitzungsber. LXVII. 706.), hazai szlov. Joakim (Skapuler 
22. 1.); a gör. kel. szlávban a név JoaMm-nak hangzik (v. ö. 

.Zborn. 20. 1.). 
Jób: 1186, 1193, 1198, 1201 : iob (esztergomi érsek); Apóst, 

mólt. 4, 16: yob pátriárka; — lat. Job. 
Jolenta: Marg. Leg. 14, 198, 199: soror jolent; 1086: Menta 

(férfi); II. Endre felesége Jolenta (franczia eredetű nő); — lat. 
-Jolinta (Du Cange), Hiolendis, Yolendis (XI., XII. századi flandriai 
keresztnév, v. ö. PERTZ, M. G. SS. XIV. index). Vájjon a Marg. 
Leg. aglent neve (v. ö. soror aglent 226, 228.1.) ide tartozik-e, nem 
tudom. V. ö. Ilona. 

Jónás; — lat. Jonas, gör. 'Iwva?, ol. Giona, gör. kel. szláv 
-Jona, róm. kath. szláv horv., osztr. szlov. Jona, hazai szlov., t., cs. 
Jónás, lengy. Jonasz. 

Jonatas: 1174: Jonatas (libert. neve); — ótest. lat. Jonathas. 
Jordán;— lat. Jordanis, gör. 'lópőávrjc, ol. Giordano. A gör. 

kel. és a róm. kath. szláv nyelvekben Jordán, Jordán (egyh. szláv
ban HÉp̂ AH'k is) a név. 

Józseás, Jozsiás; — lat. Josias, gör. 'IoDoía?, ol. Giosia; gör. 
kel. szláv Jozija, a szerb-horv., osztr. szlov. katholikusoknál Josija, 
Jozija, míg a hazai szlov.-ben Josiás, csehben Joziás, tótban Joziásf 

.lengyelben Joziász. 
2* 
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József: 1086 : pie memorie abbas Beliensis nomine Josephr 

u. o.: rogatu Josepk incliti patris (kétszer); magyar alakok: Jofep-
nec (KT. szál.), Münch.-k. naptári rész márcz. 19: Josep (a bibliá
ban Joseph áll ; v. ö. még KNAUZ, Kortan 203.); későbbi alakok:: 
zenth yoseff (Bath. misek., M. Könyvszemle III. 115.), zent yofeph-
nek (Apóst. mélt. 1B. 1.) stb.; kicsinyítve: Józsa (v. ö. Oki. szót. 
Jósa) ; — lat. Joseph, vulg. lat. Josep, Jusepus (SEELMANN, Ausspr. 
254, 261.), gör. 'Iw<r/]cp, ol. Giuseppe (Giuseffo, Iseppe), gen. ol.. 
Gioxeppe (x = £), romagnai ol. Jusejf (Sitzungsber. LXVII. 706.). 
A gör. kel. szlávban HOCH<J> = Joszif a név, míg a róm. kath. 
szlávságban ezek az alakok vannak: lengy., cs., t., hazai kath. 
bolg.: Jozef, hazai szlov. Jo&ef, staj. és krajn. szlov. Joíef (v. ö-
Pesmi krajn. naroda 6, 14. 1.), ol. szlov. Jofef (olvasható s-sel,. 
1-vel, Letopis 1891: 101.), kaj-horv. Jozef (Letopis 1887 : 202! 1.),. 
dalm., horv. Josip, Osip, Osib, Jozef (Rad CXXXVI. 184, Josep, 
JIRECEK, Die Rom. I. 2, 40.). A magyar nyelvben Józsep a régibb 
alak, azaz a lat. ph helyén a magyarban p van; e sajátság épen 
a szláv nyelvekben is megvan (v. ö. cs. Pabian == Fabianus, cs. 
horv. Pilíp = Filip; Sopia = Sofia, oficijal = opicijal stb.), a mi 
a lat. ph-nek ^-ejtésére vezethető vissza. A mai szlovén Jo£ef-r% is 
felvehetünk egy régebbi *Jo2ep ejtést, a melyből a magyar alak 
való. A magyar helynevekben Izsep-ek is vannak, ezek az ol. Iseppe 
(József) szóból erednek. 

Józsue : Apóst. mélt. 6 : Yofue ; — lat. Josue. 
Júdás: Münch.-k. Judaf, Judaf seariutbeli; scariuti Judaf, 

seariuthi Judaf; a naptári részben Juda (apastal, okt. 28. alatt, 
v. ö. Bath. misek. Jude \ Jord.-k. : Judaf, Judaf scarioth, Judaf 
scarioty; Apóst. mélt. 6, 37, 50 : yudaf, Judaf; Érdy k. II. 406: 
Judaf; — lat. Juda és Judas, Judas Iscariotes, ol. Giuda, Giuda 
Iscariot; a gör. kel. szláv nyelvekben Juda és Juda iszkariotszkij 
(óbolg. HKW*, HK>M HCKdpHOT'kCKiH, bolg., or., szerb), míg a róm. 
kath. szláv népeknél ez van: cs. Jidás, Jidás iskaryotsky, t. Júdás, 
Júdás iskariotskí, lengy. Judasz, Judasz Iszkáryot, hazai szlov. 
Júdás, Júdás Iskariotes, staj. szlov. Judas, JudaZ, osztr. szlov. 
(bibliaford.): Juda, Juda Iskarijan (TEUBEE-DALMATIN : Judas Iska-
riot), dalm. horv. Juda, Juda skarioth (BEEN., ZÁR., RAN. ford.). —• 
Dalmácziában elterjedt keresztnév Juda Zudole alakban (JIRECEK,. 
Die Rom. L 2, 41, 69.). 
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Judit: Marg. Leg. 215, 221 : soror jadit; kicsinyítve Jutka 

<XVI. század 1581-böl, Turul IV. 149, 150, későbbi adatok Oki. 
szót.); — lat. ótest.: Judith, cs. Judita, Jatté (EBBEN), stáj. ném. 
Judita, Judith (Juta, ZAHN, Urk. b. I. index). 

Julianus : 1141—61: Juliano comite; 1157: Julilianus co-
mes (íráshiba Julianus helyett, v. ö. FEJÉBPATAKY, III. Béla kir. 
oki. 27. 1.); — lat. Julianus. Szent-Julianus-templom volt Velen-
•cze mellett Bivoaltoban a XI. században (v. ö. PERTZ, M. G. SS. 
VII. 20, ma Velenczében San Zuliano templom), nálunk e szentnek 
nem volt tisztelete (v. ö. Szent Juliana Erdy-k. I. 335.); az ol. San 
•Giuliano név keresztnevekben megvan Velenczében, alakja (Juliano 
(olv. Zuliano, v. ö. 1299-ben, BEBTANZA e LAZZAEINI, II diai. venez. 
11. 1., u. o. 84. 1.: Cidian), elterjedt a név Dalmácziában is Jula, 

JZula alakban (írva Gúla, v. ö. JIBECEK, Die Bom. I. 2, 41.). 
Káinéi 1137: Cum pastore nomine kaynd (v.ö. Oki.szót.); — 

lat. Cain. Elterjedt név Csehországban (ÉRBEN, Reg.). A latin szó 
helynévi magyar alakja : Kájon. 

Kai/ás (Münch.-k. és Jord.-k.), Kajafás (Károlyi); — lat. 
Caiphas, ol. Caifa, gör. Kaiácpa?. A gör. kel. szláv fordításokban 
Kaja/a (óbolg. IUMÍJM, tUtrkfiA, bolg., szerb, or. Kajája, Nikol. 
Kajafa és Kajapa) a szó, míg a róm. kath. szlávságnál kétféle alak 
a járatos : a) -s-szóvéggel: lengy. Kai fasz, cs.-t. Kaifás, haz. szlov. 
Kajafás, osztr. szlov. DALMATIN : Kajfas (írva Kajfash) ; p) -sz szó
véggel: horv. Kaifas (TRUBEB-DALM., és egy helyen spal. Bern.); 
•7) magánhangzó vég: szlov., horv., szerb: Kaja, Kaipa. 

Kaladinas : 1134: Kaladini comitis (Somogyban), talán Ka-
landinus-bó\, feliratokon gyakori név, v. ö. Keled. 

Kalanus: 1193: Kalano quinqueecclesiensi episcopo et . . . 
Dalmatie Chroacie gubernátoré; 1198,1201: Calanano quinqueeccl. 
episcopo; — lat. Calanus (feliratokon, v. ö. C. I. L. III. 1604.); 
lehetséges azonban, hogy a Nicolaus beczéző formája; v. ö. JIRÉ-
«CEK, Die Rom. II. % 31, 49 : aColanus, Colane. Seit der Mitte des 
XIV. Jahrhunderts einer der gewöhnlichsten Mannsnamen bei den 
Adelsfamilien von Zára. Ausserdem noch in Arbe». V. ö. Miklós. 
A szó első szótagjában az a o helyén olyan, mint Bagat (1055-iki 
tih. al. lev.): szláv Bogát-nál. 

Kalandos : A XIII. században Cölondus (v. ö. Oki. sz. és a 
Pann. szt. Ben. r. t. I. index); — v. ö. Dalmácziában lat. Calenda, 
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szláv Kolenda név a XIII. század óta (JIRECEK: Die Rom. I. 2, 28.):-
V. ö. Keled. 

Kálmán : Kálmán király pénzein : Calman (Calma, Calamar 

Calmn íráshibák), Colvmbanvs (az adatokat lásd KÉTHY, Corp, 
numm. I. 14, 15.); egykorú oklevelek: 1109. Múz. péld.: rege Co-
lumbano, regi Columbano, Orsz. lev. péld.: rege Columano, regi 
Columano; 1111. zobori oki.: regis Colomagni, regnante Colo-
manno ; 1113. zobori oki.: Colomanni regis, Colomannum regem j . 
későbbi okleveleken Colmanus is, krónikáinkban: Kalomannus, 
más adatokra v. ö. Oki. sz.; — Kálmán királyunk neve egy az ír 
barát Columbantis nevével (v. ö. KNAUZ, Kortan 15G: Colámban 
pispek), s nem az osztr. Colomannus vértanú (v. ö. KNAUZ, Kortan 
156: Calman, Colmanstag) után nevezték. PL Kálmán alak kialaku
lására azonban hathatott a ném. Kolman (v. ö. Stájerországban 
1160-ban: Cholman testis, ZAHN, Urk. b. I. 408, egyéb német ada
tokat láss KISCH, Festgabe 17.1.). Dalmácziában, Velenczében nin
csenek Columbanusok. 

Karnoldinus : 1181 : Carnoldin (pécsi hospes). 
Károly: Marg. Leg. 181, 182: Zerze némely jámbor vytezt 

kynek vala neue karoly es lakozyk vala obudan . . . karoly vytez; —-
lat. Carolus, ol. Carlo, rom. ol. Chéral (Sitzungsber. LXVII. 682.), 
ném. Kari (Albániában a név a nápolyi Anjouk uralmával terjedt 
el, v. ö. JIREC. Die Rom. I. 68. 1.), szlov. Karol, cs. Kard stb. 
A Károly név bajuvár (bajor) területen sohasem volt elterjedt-
név (v. ö. ZAHN, Mittheil. XXIX. 54.). A Károly név beczéző 
alakjának tartják a magyar Korlát nevet (v. ö. KISCH, Festgabe 
17.1 . : Korlath 1461-ben, Koseform far Kari),- ezt írja CZUCZOR-
FOGARASI is («MOLNÁR A.-nél, PÁRIZ PÁPAinál a. m. Károly»), de 
hozzáteszi, hogy «némely régieknél, pl. a Carthausi névtelen-
nél: Konrád)). Az Oki. szótár megismétli ez állítást, zárójelbe 
téve: «Conradus?». Azt hiszem, a Korlát szó a Konrád mása, 
s a közvetítő alak az ol. Corrado ( = Konrád, v. ö. Oki. szót.: ketta 
alatt: 1282: Eidem magistro Corraldo; a végződésre v.'ó.Ber-
nardo: Bernát stb.). V. ö. Korlát. 

Katalin: Marg. Leg. 16, 17, 71, 197, 217 ,218 ,222 ,225: 
Cantrix soror Katerina, soror Katerina; u. o. 4, 197. 1.: zent Ka-
terina azzonnak clastromalDan; Erdy-k. 272, 656. 1.: Senay zyz. 
zent Katherina; Apóst. mélt.: 21, 30: zent Katherynath ; naptá-
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rákban: Kathalin, Katharina (KNATJZ, Kortan 153.1.), helyneveink
ben Szent-Katalin, Katalina és Szent-Katóin a, ez alakra v. ö. Mag
dolna ; beczéző alakok Kata, Kató, Katus (Oki. sz.), Katinka, Ka
tica, Kati stb.; — lat. Catharina és Cathalena (v. ö. JIRECEK, Die 
Rom. I. 2, 29.), ol. Caterina (a lat. -ar-: olasz -er-re v. ö. Sitzungs-
ber. LIX. 6, Ungheria), Catarina, Catrina, Caterinina,Catina, Tina, 
Caterinotta, Trotta, gen. ol. Cattainin, Cattain, Cattainha, Cattin, 
Cattainetta, ráto-rom. Catine. A szláv nyelvekben: szlov. Katarina 
és Katerina (lajbachi Letopis, 1891 : 140, Arch. f. slav. Phil. XIV. 
198, 199, Kres I. 174; kicsinyítve Katica), horv. Katarina (Kata, 
Katica, Kate, Katusa, Rina v. ö. JIRECEK, Die Kom. I. 73, 2. rész 
29.), óbolg. BKATÍPIHA (v. ö. Assem. ev. 144. 1. nov. 26.), más gör. 
kel. emlékekben GKATÉPKINA, KATÍPKINA (Após. Sisat., SREZN. Drev. 
cerk. slav. pamj. naptár), nyűg. bolg. Katerina, Katinka, Katica, 
Katusa, Kata (Sbornik XV. 196.) stb. A magyar beczéző alakok 
nem az olaszszal, hanem a szláv alakokkal egyeznek. A név egyéb
iránt el volt terjedve Velenczében is (Katharina és Katerina alak
ban, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 25, 27. 1.). 

? Keled': Azt hiszem, a következő nevek együvé tartoznak : 
a) «Tempore Petri regis Kelad et Guth i n t r a n t . . . ex gente Sueuo-
rum de castello Stof sünt natiuiw KÉZAI, de nob. aduén., u. o.: 
«Temporibus Stephani regis tercii introiuit Gotfridus, aquo egre-
ditur generáció...filiorum Kelad)). Ebből való szerintem a Kaladi-
nus név is (eredetibb Keladinus helyett). B) Ezzel a Kelad-áal 
illeszkedett formában egy szerintem az 1111-i zobori oki.: Que-
letde de Bache (comes, ugyanez az 1113-iban Quelede de Bache, 
átiratban Queled. FEJÉRPATAKY azt írja (II. István oki. 28. 1.), hogy 
az 1124-i traui-spalátói oklevélen előforduló Cledinus comes = a 
Queletde bácsi comesszel. E nevekre összevethető: Cheledonius 
(spany. vértanú, KNAUZ, Kortan 154.), Kalendinus (JIREC. Die Rom. 
I. 2, 29. 1.), feliratokon Chelido. 

Kelemen: 1055: Signum Clementis episcopi; u. o.: ad sanc-
tum clementem, 1141—61: Clemens (szolga); XIII. századi adatok: 
Quelemen, Kelemen (Oki. szótár), naptárakban : Kelemen (KNAUZ, 
Kortan, 155. 1.), Erdy-k. 652: zent Kelemen; — lat. Clemens 
(és Clementus, JIREC. Die Rom. I. 2, 31.), ol. Clemente, vei. ol. 
Climento (BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 10, 41. 1.), ráto-
rom. Clement. A szláv nyelvek közül a szlovén (osztr. szlov. nap-
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tárak, régi kaj-horv. naptárak) Klemen-nék mondja a szót (leg
régibb adat TnuBEBnél 1582-ben: Sueti С lemen, Kres II. 644.). 
A többi szláv nyelv: lengy. Klimunt (Klimek), t. cs. Klement, Kii
ment (v. ö. ERBEN, Eegesta szerint elterjedt név), horv. Klime, 
Klimce, Klimoje (JIEEC. Die Eom. I. 2, 31.). A gör. kel. szlávban 
Kiiment a szó (v. ö. Assem. ev. 144. 1. nov. 23, Ap. Sisat. és SBEZN. 
Drev. slav. pamj. naptári rész, mai bolg. Sveti Klímet). Szent Ke-
lemen-nek hazánkban közvetlen a honfoglalás előtt is volt tiszte
lete, el volt itt terjedve a neki tulajdonított homilia (v. ö. VONDBÁK, 
Fris. pam. 62. 1.); tiszteletére v. ö. e műben a szentek tiszteletéről 
szóló részt. Velenczében San demente templom 1131-ben épült 
(Chron. Venez. II. 234.1.). A szláv eredetű Miioszt nevek fordításai 
a Clemens-пек (v. ö. Szláv eredetű nevek közt). A mi okleveleink
ben előfordul Kelem férfinév is (v. ö. 1086 : Kelem, 1174: Kelem); 
azt hiszem, ez a Kelemen beczéző alakja (v. ö. szláv Klim, Denkschr. 
X. 280, bolg. Klime, MILAD. Pes. 529. 1.). 

Kerubin: 1181 : Cherubin (veszprémi prépost); — lat. Che
rubim. A gör. kel. szlávban XtpoKHM (Sborn. XV. 199.), Xtpoy-
енлгь, Хнрокнлгк, Хнрогкнлл'к (Psalt. Sinait. zsolt. XVII. 11, 
LXXIX. 2, XCII. 1.). 

Kilianus: 1233: Kilianus (subdiaconus); naptárainkban: 
Kellen, Gellen ; helyneveinkben : Gyergyó- Kilye'nfalva, (v. ö. még e 
mű 2. rész 17. 1.); — lat. Kilianus (Chilianus scotus, apóst. Fran-
cise, Mon. Ger. SS. VII. 287.). 

Kility, Kilityi: 1222: Per manus Cleti aule regié cancellarii; 
helynév: 1083—95: Cletii, 1152: in villa cleth. A község mai neve 
Kiliti s a veszprémi püspökség 1809. évi névtára szerint temploma 
Szent Cletus tiszteletéről van elnevezve; — lat. Cletus, Anacletus, 
gör. 'Avá/XirjTo? ('AvéYxX7]rog is). Naptárainkban Cleti pápa (KNAUZ, 
Kortan 156.). Az r\: i újgörög kiejtésre v. ö. e mű 2. rész 46. 1.: 
Gethsemani. 

Klára: Naptárainkban Kalara (Münch.-k. aug. 12, Oki. szót. 
és KNAUZ, Kortan 155.), Clara, másutt Chalara, Calara (Erdy-k. 
469. 1.); — lat. Clara, ol. Chiara. räto-rom. Cläre, Szent Klára 
(f 1253) neve a XIII. század második felétől igen elterjedt Dalmá-
cziában (v. ö. JIREŐEK, I. 68.), Velenczei emlékekben a XIV. század 
végéig nem találtam Chiara nevű asszonyokat. 
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Kóczán; e név a lat. Cantianus-ból ered, példákat azonban 
nem tudok előfordulására. 

Kolos: Naptárainkban február 10-óre «Scholastica» napjára 
van írva e név; jelenthet azonban férfit is. A szó eredeténél két 
lehetőség van : a) A lat. Claudius és Claudia-ból egy feltehető ré
gibb ol. Cloggio (későbbi Chioggio) lehet a szó eredete (v. ö. Paris 
= Pariéi, dús = vei. ol. Aogé). Ebből a Kolos megmagyarázódnék. 
P) A második lehetőség az volna, hogy a Kolos a Miklós beczéző 
alakjából lett (v. ö. ol. Nicolosa, Niccolosa, Cosa, rov. ven. lad. 
Kuluóza (IVE 11. 1.). 

Kolaba: 1086 : Coluba (arator); — v. ö. Galambod. 
Konstantinus: II. Béla nem eredetiben maradt bakonybéli 

itéletlevele: Testes . . . Constantinus : — gör. lat. Constantinus (a 
név el volt terjedve Dalmácziában, Isztriában, Apuliában, JIRECEK, 
Die Rom. I. 2, 31.). 

Korlát, v. ö. Károly. 
Komélius : 1177 táján: Cornelius comes geurienfis;— lat. 

Cornelius, ol. Cornelio, Corniglia, Cornelia (nő). Sem Velenczében, 
sem Dalm.-ban a XI., XII. században ilyen nevű emberek nincsenek. 

Kozma: 1095 : Cofm a-f episcopus (ugyanőt említi az 1134. 
Feliczián-féle Ítéletiével); 1113: principes Cosmam et Moyfen, u. o. 
terram comitis Cosrnae, u. o.: in monte qui vocatur Cosmas, u. o. 
comes Cosma (átiratban Cosmas) [ 1086: XL porco cum custode 
nomine Cosmas, u. o.: hic sünt liberi . . . Cosmus (!) Damianus | 
1199: ultra Zala quod uocatur Cufmadomiam (Haz. Okm. V. 1.). 
Naptárainkban: Kozma (Münch.-k. napt. szept. 27, Erdy-k. II. 328. 
és KNAUZ, Kortan), zent Kozma devmyen napyan (Marg. L. 153.), 
zent Cozma (Erdy-k. II. 328. és Oki. szót.); — lat. Cosmas (et 
Damianus), ol. Cosmo, Cosimo (e Damiano, Velenczében e szen
teknek csak 1532. óta volt templomuk, Ven. Chron.; Dalmácziá
ban korábban, JIREŐ. Die Eom. I. 55, 2. rész 31.), ráto-rom. Csmed, 
szlov. Kozmás (és Damjan), Kuzma, Küzma, Kosmas (lajbachi 
Letopis, 1891: 140.), cs., t. Kozma (a cseheknél igen elterjedt név 
a XI., XII. században). A gör. kel. szlávban: Kozma (és Damian, 
Damiján, Assem. ev. naptári rész nov. 1., jul. 1. ugyanígy más 
naptárakban), bolg. Kozma, Kuza, Kuzma (Sborn. XV. 196. stb.). 

Krátó: V. S. Ger. 11. §: «Monachi . . . de Beel duo Crato et 
Thazlo» (a legenda 12. §.-a szerint tudott magyarul); — a V. S. 
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Ger. 7. §.-a szerint Szent Gellértnek Zárától Novigrádig Crato nevű 
ember volt a vezetője (v. ö. Ascendentes ergo scimul nauem uene-
runt Zadriam, ubi ordinatis uictui necessariis, librisque asinis suis 
impositis assumto secum quodam duetore, Crato nomine, qui uias 
ac semitas illarum parcium nouerat, quos ad preceptum domini 
sui usque in Engat sine offensione conduxit, indeque associato 
conductore alio ordinato, dictus Crato tendebat uersus orientem 
ingredii)). Hogy ez a Crato vezető egy-e a szerzetes Crato-val, nem 
lehet tudni. A névről KARÁCSONYI ezt írja: Krátó vezetőnek «aneve 
is mutatja, hogy olasz vala» (Szt. Gellért élete 58. 1.). KARÁCSONYI 
nem mondja meg, miféle olasz név a mi Crato-nk megfelelője. 
A név eredetére a következő lehetőségek vannak: a) A TETZNER-
féle Namenbuch-ban ez áll: «Krato, der Starke. Griecb.». TETZNER 
mint olyan görög eredetű nevet közli, a mely a német kútfőkben 
is ismeretes német név, s egyenlő vele a germ. Krafto személynév. 
VANzoN-féle olasz Dizionari azt írja, hogy a Crato és Cratóne görö
gök közt elterjedt név volt; arra, hogy e görög név Észak-Olasz
országban ismert lett volna, nincs adatom. Dalmácziában a XI. 
század legelején nincsenek olasz nevek, ellenben görögök igen. Az 
én nézetem szerint már most a Crato név egy gör. Kpárcov (xpázot;: 
erő) személynévből való (az -wv. lat. -on, -o, vei. ol. -o : magy. ó-ra 
v. ö. báró: ol. barone, Pantaleo (Münch.-k. naptári rész és KNAUZ, 
Kortan 233.): gör. IlavraXstov, lat. Pantaleon; Gyerö (v. ö. Gergely 
alatt e mü I. 2. rész 46. 1.): lat. Gereon, s lehet egy olaszos alak 
(v. ö. ol. San Leone = vei. ol. San Lio, Cronaca Veneta I. 240.) 
megmaradt XV. száz. írott alakja. Csak azt jegyzem meg, hogy a 
szó igazi olasz alakja grato (v. ö. Pongrácz) volna, ilyen olasz alak 
azonban nincs (v. ö. tosc. ol. crato: rács, rostély, KÖRTING, EtWb. 
2579; ebből azonban személynév nem alakult. (3) Kevésbé való
színű, hogy a Crato beczéző alakja a Christophorus-n&k, mely eset
ben v. ö. nyűg. bolg. Krqto = KrT>sto (Sborn. XV. 196, dalm. 
horv. Krste, Krstul JIREŐEK, Die Eom. I. 2, 30.). 

Krispinus: 1193: Crispino Senadiensi episcopo; — lat. 
Crispinus (soissonsi vértanú, v. ö. KNAUZ, Kortan 160.). Dalmá
cziában Crespus és Crispus (JIRECEK, Die Eom. I. 2, 3 1 ; v. ö. lat. 
srispus, ol. crespo, ófrc. cresp, KÖRTING, EtWb. 2609. sz. a.), ellen
ben Crispinus nincs se itt, se Velenczében. 

Kristóf: zent Cristoff (Erdy-k. II. 141.); mint személynév a. 
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XI., XII. században nálunk nem fordul elő, későbbi adatokra v. ö. 
1232: Christoforus filius Cofme sacerdotis de Borát és Oki. szót.; 
— lat. Christopkorus, ol. Christoforo, ráto-rom. Cristbful, ném.. 
Christoph, osztr. szlov. Kristóf (v. ö. Koledar druzbe sv. Mohóra, 
jul. 25 alatt), dalm. horv. Kristofor, Krstopor, Krstofor (SURM. Acta 
croat. és JIRECEK, Die Rom. I. 2, 30.), stb. 

Krisztina: Zent Cristina (Érdy-k. II. 129. JL, Oki. szót., 
KNAUZ, Kortan 154.); — lat. Christiana, ném. Christiane, Christine, 
osztr. szlov. Kristina; gör. kel. szláv XpHCTHNA (Apóst. Sis.), nyug-
bolg. Krüstínü (CANK. 13.). 

Krisztus : Jézus Krisztus : 1001 : domini nostri ihesu xristi, 
1086: Jesu Christi, 1237 : ihesu xristo, 1294: Leg. S. Emer. 8. § : 
Jesus Christus, Leg. S. Lad. 11. §: Jesu Christi; Leg. S. Lad. 4. §., 
V. S. Steph. Hartv. 21. §: Jesu Christi (német krónikákban Jhe-
sus, PERTZ, M. G. SS. VII. 55, v.ö. Jeronimos és Jeruzsálem alatt, 
míg Velenczében Jehsus Christus, Jehsu Christi az alak, v. ö. BER-
TANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 9, 10, 14, 15, 17, 20, 22. 1. stb., 
SAVJ-LOPBZ, Alitürk. Chrestom. 5, 15. stb. hiesu xristi). Magyar
nyelvű emlékeinkben az isxs jegyeken kívül Je/us criftus (Müncb.-
k.), yefus criftus (Apóst. mélt. 2, 26, 30, 37, 44.), Iefus criftusnak 
(Marg. Leg. 174. L), Jézus Krisztus, Jefus, Jézus (v. ö. Marg. Leg. 
20 : Iefefnak[\; v. ö. nem. Jesses]), Criztus (Ehrenf.-kód.), Criftos 
(Keszth.-k. XIX. zsolt. 7.), Krisztus stb. 

Hogy megállapíthassuk, melyik nyelvből való a magyar alak, 
közlöm a külömböző keresztény népek Jézus Krisztus elnevezéseit: 

A) Római kath. népek használta alakok: 
a) lat. Jesus, Christus, Jesus Christus (ragozva: Jesu Christi, 

Jesu Christo, Jesurn Christum) | ol. Gesú (népies olasz alak Gisú 
volna, GRÖBER, Grundriss I. 515, ez alakból velenczei hatás alatt 
álló dalmát horvát szövegekben : «rece yeci», Ranina lect. 130. 1., 
kiadás 160. 1.), Cristo (népies olasz alak Cresto volna, v. ö. bologn. 
ol. Crést, FERRARI, Vocab. bol. it. és GRÖBER, Grundriss I. 504. 
jegyzet), Gesü Cristo, Gezú Cristo | isztriai ven. lad. gizu, giéóu,. 
gízu, gízu krélsto (IVE, 23, 47.) | ném. Jesus, Christus, Jesus Chri
stus (ragozva: Geburt Christi, Herz Jesu Christi stb.). 

b) O-cseh Jezús (Zalt. wittemb., szótári rész, GEBAUER, Hist. 
mluv. 1.274, 485, 487.), mai cseh Je£ís, Krystus, Jezis Krystus 
(ragozva: JeZíse Krysta és Jezu Krysta, JezuKrystem) | tót Jezís,, 
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Krystus, Jeíis Krystus (ragozás, mint a csehben) | lengy. Jézus, 
Krystus, Jézus Krystus (ragozva: Jézusa Krystusa, de : w Jezuéie 
Krystusie) \ felső lauz. szorb (luther.): Jesus, Krystus, Jesus Krys
tus (ragoz.: Jefufzu, Kristufzu, Jejom Krysta stb.) | hazai szlov.: 
Jetus, Kristus, Jézus Kristus (ragozva: Jézusa Kristusa, Rad 
LXXXV. 57.), STREKELJ értesítése szerint az osztrák szlovénség 
keleti része általában Jezus-t, Kristus-t, Jézus Kristus-t mond. 
Saját adataim ezek: Jéjzs (ma Karinthiában, Kres I. 465.), JeZus 
(így olvasom a XV. századi klagenfurti kézirat ihejujja: Jézusa 
alakot, Kres I. 176.), Jésus (Krajna, Pesmi Krajn. nar. 6, 7, 69, 78, 
90, továbbá DALMATIN bibliafordítása), Kristus (DALMATIN, Krajna), 
Kristus (így olvasom a XV. századi klagenfurti crij'tuffa: Kristusa 
alakot, Kres I. 176.), Kristos és Kristus (SKALARnál: smert Chris-
foshouo, v' Christushoui, lajbachi Letopis 1890: 235; a görzi szlov.-
ben vocat. Kríste, Sitzungsber. CXIIl. 383.) | régi kaj-horv.: Jefus 
(v. ö. XVI. század PERGOSSICH Werbőczi Trip. fordítását), JeZus, 
Knstus, Jézus Kristus (lajbachi Letopis 1887 : 202, 2S20; varasdi 
kalendárium 1823: Jesusha Kristusha j magyarorsz. horv. (Mosony 
m.): Jesus, Kristus, Jesus Kristus. 

c) Szerb horv.-bolg.: Horv. glag. emlékek: Isus (maica-horv. 
Isus, NEM. I. 389.), Hristos (ragozva Hristosi, Hriste, BERCIC, Dvie 
28, 29, 34.), Isus Hristus, Isus Kristus, Jesu Kristus (e két utóbbi 
TRÜBER-DALM. horv. glag. prot. ford.-ban), ragozva: Isusa Krista, 
Isusa Hrista, Isu Krista (SURM. Acta croat. 217, 219, 231, 250.) | 
horv. dalm. latinbetűs emlékek: Jézus (geci, v. ö. olasz alakok 
alatt), Isus, Krst, Kristos, Kristos, Krstos, Isukrst (ragozva: Isu-
krsta, Rad CXXXIV. 89, 90, 92, 93, 94, 95, CXXXVI. 183; a ra-
guzai kátékban: Jefuffa Hrifta, Nauk hristjanski Ragusa 1783) j 
a róm. kath. szerbek szintén Isu Krst-et mondanak (VUK3 szót. és 
lásd B) gör. kel. szláv alakok közt) | hazai bolg. Isus, Isukras 
(KRISTOFCSÁK, Kas nauk 5. 1. és hazai paulik. bibliaford.). 

B) Görög keleti népek használta alakok: 
gör. 'Ifjaoik, Xptotói;, 'ITJOOD? ó Xpiatóc. A CYRILL és METHOD-

féle óbolg. nyelvemlékekben: Hcoyc'k, JHcoyrk (Isusi,, Jisusi,), 
XpKCTT*. ( = Chrhstb, Hrhsth), Hcoyc'k XphCT'k ( = Isusi, Chrhsti>), 
Hcoyc'k XpHCTork (Cod. Supr.), gen. Jcoy XpHrroca, Cod. Supr. 
337. és lcoyrk XpHCToca Cod. Supr. Spec. 59. 1., Euch. sin. Hcoy-
XPHCTÉ 35b 1. Az összes gör. kel. szláv népeknél Hcyrk, iHcyck 
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(= I»m% JisusT,), XPHCTOC'K ( = Christosi., Hristosi), IHC -̂CT*. 
XpHCT-K (ragozva: \HC\[CA XPHCTA, Icoyc XpHCT©\* stb.). így van ez 
az oroszban, bolgárban és a szerbben. Ott, a hol kétfelé felekezet
hez tartozik a nép, mint a bolgár és szerb, a katholikusok a szót 
/c-val (v. ö. bolg. Isukrás, szerb Isukrst), míg a gór. keletiek eh-, 
illetve /i-val mondják a szót (bolg., szerb: lc\fc XPHCT). 

Ha az itt összeállított alakokat figyelmesen összehasonlítjuk 
a magy. Jézus, Krisztus, Jézus Krisztus alakokkal, nem fogjuk 
állíthatni, hogy «a Krisztus szó maga ép oly keveset bizonyít, mint 
a Jézus* (NyKözl. XVIII. 345.). Annyit az első pillanatra is látha
tunk, hogy a mi elnevezésünk a göröggel, és a gör. alapján álló 
szláv formákkal nem egyezik. A mi elnevezésünknek semmi köze 
tehát CYKILL és METHOD nyelvéhez, vagy CYRILL és METHOD-féle 
nyelven hirdető papokhoz. A mi elnevezésünk a rom. kath. népek 
használta alakok közül azokkal egyezik legjobban, a melyeket az 
A) b) alatt soroltam fel; itt találunk a lat. eh (gör. ered. szavakban 
kh, később k ejtés a latinban) helyén k-t (v. ö. Krisztus), itt talá
lunk £-s és s-es alakokat. Az s és i-re megjegyzem, hogy VOLF fel
tevése szerint a magyarban eredetileg Jézsus és Kristus (v. ö. Kik
től tanult stb. 8, 54, 61. 1.) volt az ejtés. E feltevésekből elfogad
ható, hogy itt-ott Jézsus-t is ejtettek (általános azonban mindig a 
Jézus volt; a zs-re v. ö. ó-cseh, ó-tót: Jeiús, szlov. Jéjzs), a 
Krisztus-bsna. azonban soha se ejtettek -st-t. Az én nézetem már 
most az, hogy a Jézus, Krisztus és Jézus Krisztus a szlovénből való 
latin alak, e mellett szól a ragozásban használt alak is (m. Jézus 
Kristust = szlov. Jézusa Kristusa, cseh-t. Jezise Krysta és Jeza 
Krysta). 

Olasz hatásról Jézus Krisztus nevénél beszélni se lehet; itt 
a ;'-ből g lett, s ez alapon a magyarban Qyézsu-t, Gyözsu-t stb.-t 
várnánk. 

Kurta: 1171: Qurta (szolgáló neve, női név); — lat. curta 
(curtus, -um: verkürzt). E szónál a lat. hangsúlyos ü az olaszban 
p-vá lett (v. ö. ol. egrto), amely p-ból azután az északol. nyelvjárá
sokban u lett (v. ö. vei. ol. curto BOERIO, piem. ol. curt GAVUZZI 
szót., bologn. ol. curt FERRARI szót.). A magyar szó azért nem lehet 
a vei. ol. curto-ból való, mert a velenczei olaszban az a-t kivéve az. 
ol. szóvégi magánhangzók nem hangzanak. A szó latin eredetű. 

Lajos. Az Anjouk előtt mint keresztnév nem igen fordul elő-
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a szó (v. ö. 1355-ben: Lois archidiaconus bachiensis, Zichy Oki. I. 
9.); mint keresztnév nálunk is Nagy Lajos király halála után ter
jedt el (ugyanígy Dalmácziában, JIRECEK, Die Eom. L 68.). A név 
magyar alakjai: Laos (Apóst. mélt. 30. 1.: franciay laos kyralh), 
Layos kyral (u. o. 64. L), Layws (Winkler-kód. naptári rész). Ide
való magyar alak a Képes Krónika Lays (olv. Lais) adata (v. ö. a 
Képes krónikában 1325. évi adatként: ad honorem beati Lays 
sancti episcopi Tholosani, KNAUZ, Kortan 210, 211. 1. és ugyanez, 
a krónika Nagy Lajos király nevét Lodovicus mellett Lays-nak is 
írja). Ez a-val bíró alakoknál régibb alak a Lois volna, a mely 
1255-i oklevelünkben elő is fordul (v. ö. Zichy oki. I. 9 : Lois 
archidiaconus bachiensis). A Lajos nevet egyébiránt nyelvünkben 
először valószínűen Lois-mik ejtették. Erre a feltevésre két ok 
kényszerít: a) Egykorú szláv adatokban Nagy Lajos neve Lois; 
így egy 1367-i szerb oklevél ezt írja: i> V\HH rocnoAHHa Kp&AA i>rapk-
CKtrA ACHIIIA ' = loisa, Zbornik 44. 1.; egy XIV. századi herczego-
vinai adat ezt írja: K$AAA SrapkCKora AOHIIIA = loisa. SURM. Acta 
cioat. 82. 1.; az 1368-ból való Nóvák comes missáléjában ezt ol
vassuk: Ja Knezb Novak . . . vitézi, silnoga i velikoga gospodina 
Loisa krala ugr'skoga, nega polace vitézi. (SURM. Acta croat. 84.1.); 
(3) A Lajos szó a-ja eredetibb latin-fr. nyílt p-ból való; — lat. Lu-
dovicus, vulg. lat. Lodovicus (a név Chlodowig: Clodoveus-bó\ van 
latinosítva), ófr. Loöis, Lois, úfr. Louis (latinosítva Luisius, JIRE-
CJIK, Die Eom. I. 68, 2. rész.43;), ol. Luxgi és Lodovlco, gen. ol. 
Giggi, Giggiu, ráto-rom. Luvigi, ven. lad. Luvéigi, Dulivéiko (IVE 
34, 44, 48. 1.). Eredetére idevaló Aloysius is (v. ö. ZAHN, Mitth. 
XXIX. 53: «So wird man bei uns statt Ludivig weit háufiger Aloys 
begegnen, was doch nur eine französisch-italienische Verquetschung 
fur Ludwig ist; der ital. heil. Aloys ist uns auch örtlich náher, als 
-der französische heil. Ludwig»). A szlávok Aloysiust = Vekoslav-
nak fordítják. A magy. Lois, Lajos szóról az a nézetem, hogy a 
franczia nyelvből való. V. ö.Lutovic. 

Lázár: 1055: Signum Lazari abbatis; mint bibliai név: 
Lázár; — lat. Lazarus, ol. Lázzaro, vei. ol. Lazzero (San Lazzero, 
XV. században épített templom, Cron. Ven. II. 252.), gen. ol. Lázzau, 
Lazzain, ráto-rom. Lázár \ nem. Lazarus, Lázár, cseh-tót-szlov. 
Lazúr,\engy. Lázarz, horv. Lazar (a szó Lacar-nak van írva a dalm. 
lectionariumokban, így van írva a szó Velenczében készült XIII. 
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századi evangeliariumokban is), nyűg. bolg. Lázár (Sborn. XV. 
196.), szerb Laza stb. A szó olasz eredete ellen felhozom, hogy az 
olaszban az r előtti a e-vé lett (v. ö. camera) ; s áll ez különösen 
a vei. olaszra, a hol Lazzero, Zaccheria, Febrer (február, BERTANZA 
e LAZZAEINI, II diai. ven. 10. 1. 1299-ből) stb. alakok vannak (a 
jelenségre v. ö. GEÖBER, Grundr. I. 527. és SEELMANN Aussprache 
171.). Nálunk legrégebben tauarnicus (1222-i ered. oki.: Dionisio 
magistro tauarnicorum, Muz. lév.), később tauemicus, először 
Sorlous (1109. 0 . L.). később Serloas (1109. M. P. == Sarlós), elő
ször Margarita, később Margerita stb. 

? Lerga: 1086: Qui e contrario itur ad arbores Lerga presby-
teri; — az, hogy a főnév nincs ragozva, mutatja, hogy nem latin 
szó; mégis felemlítettem a lat. largus, ol. largo-Yal való hasonló
sága miatt.] 

? Leo. E névnek cseh formája: Léva (v ö. EEBEN, Begesta: 
JLeua, Lewa ; ol. Leone, vei. ol. Lio; olasz emlékekbtn irva Leó
nak is, SAVJ-LOPEZ, Altit. Chrest. 4.1.); azt hiszem, 1086-ban és II. 
Béla bakonybéli itéletlevelében előforduló Lawa paraszt ember 
neve idetartozik; nem lehetetlen, hogy e lat. Leo, cseh Léva szláv 
kicsinyített alakját Leúca (v. ö. 1135-i ered. oklevelünkben: Leuca 

• comite pofoniensi et magistro dapiferorum) magyar személy
névben. 

Leusták: 12:29: Leustacius íilius S.; ide való 1208: uxoris 
Luchstachi, u. ő 1226: nxoris Lustachi (v. ö. még Oki. szót.); — 
v. ö. Eustachius (vei. ol. Sta<>, Cron. Ven. II. 221.). 

Lőrincz :. 1086 : Laurentius comes íilius Bese comitis ; 1111 : 
Laurentius presbiter; 1111, 1113: Laurentius (csanádi püspök); 
I l i i , 1113: Laurentius (esztergomi érsek); II. Béla. bakonybéli 
itéletlevele: Laurencius (úr neve); 1138 : capellanum nostrum no-
mine Laurencium canonicum de Tithil; 1134: Laurentius íilius 
Salomonis; 1181: sacerdos Laurentius, 1162, 1171, 1174: Lau
rentius curialis comes | magyar alakok : Lerinch, Leorincz, Lőrinc, 
Lőrincz (KNAUZ, Kortan 207.), zent Levnuc, Levrync (Marg. Leg. 

"97, 126, 223.), zent Lorync (Apóst. mélt. 21.); — lat. Laurentius, 
ol. Lorenzo (kicsinyítve: Cencio, Nencio, Lenzo, Nenzo, Renzo, 
Enzo, Lauro, Lorenzetto, Lauretto, OrettoJ, gen. ol. Luenzu, Luen-
zin, vei. ol. Lorenzo (velenczei keresztnevek közt: Lorenco és 
Laurengo, BEETANZA e LAZZAEINI, II diai. ven. 31, 32. I.). Velencze 
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és vidékén a X., XI. században San Lorenzo templom (PERTZ, M. G-
SS. VII. és XIV. köt., Cron. Ven. I. 285.); ráto-rom. Laurlnz. A név 
el volt terjedve Csehországban (v. Ö. EBBEN, Eegesta), Dalmácziában 
(JIBECEK, Die Eom. I. 2, 42.) stb. Nálunk Szent Lőrincznek ünnep
napja van Szent László decretumai szerint a XI. században.. 
A szláv nyelvekben ezek az alakok: horv. Lovre, Lovrenac, Lovri-
nac (SURM. Acta croat. 140, 144, 145, 185, 273. 1.), kaj-horv. Lov-
renc (PERGOSICH és varazsdi 1823-i kalendárium), osztr. szlov. 
Lovrenec (XV. századi adat: Lourenz, Arch. XIV. 198.), cseh Vav-
finec (Vavra, Vavrous, Vavrousek),\engy. Wawrzyniec (Wawrzek). 
A gör. kel. szlávban Lavrentij (or.), Lavras (kisor.). A magy. Lö-
rincz alak egy szláv Levrenc alakra mehetne vissza, a mely a szlo
vénben előfordul (a helyet nem tudom idézni). 

Lucza: Marg. Leg. 216, 217: Soror Lucia; naptárakban:. 
Lucia zuz, zent Lwchya, Lutzu, ném. Lucein tag (KNAUZ, Kortan 
210.1.); — lat. Lucia, ol. Lucia (Santa), ráto-rom. Lűcie, osztr. 
szlov. Lucija, cs. Lucie, Lucka, t. Lucka stb. Dalmácziában a név 
a XIII. századtól fogva volt elterjedve. 

Lucifer: Luciper (Teleki-kód. 350, 365.), Lucifernek (Péld.. 
k. 77.), Luciffer, Lucifer (Apóst. mélt. 14, 38.); — lat. Lucifer, ol. 
Lucifero ; cs.-t.-l. Lucyper, Lucyfer (v. ö. LINDE Slown.). Az f : p* 
megfelelés egyébiránt a többi szláv nyelvekben is szabályos meg
felelés. 

Lukács. Nem tudom eldönteni, vájjon Luka vagy pedig Lu
kács alak-e a régibb; nekem úgy tetszik, hogy a Lukács a régibb; 
1157: Luca episcopus (FEJÉBPATAKY szerint itt íráshiba van Lucas 
helyett, III. Béla kir. oki. 27. 1.), II. Béla bakonybéli itéletlevele : 
Luca (szolga neve); 1162, 1171: Luca episcopo (későbbi adatok: 
1392: Lukachtelke, 1404: Lukachfalwa,, CSÁNKI II. 331, 504.), 
zent Lukách, Lukách (Apóst. mélt. 35, 36, 59, 61. 1., v. ö. még 
naptárakban, KNAUZ, Kortan 209. L); — lat. Lucas, ol. Luca (ki
csinyítve: Luchino), gen. ol. Lüccu, ráto-rom. Luche. Az egész gör. 
kel. szlávságnál a szó Luka (óbolg., mai bolg., kisor., szerb), ugyan
csak Luka a szó az Adria-menti és dalmát horvátban, valamint az 
olaszföldi szlovénben (XV. századi adat, Arch. XIV. 200.). A többi 
róm. kath. szláv nyelvben ez van : kaj-horv. Lukac (Letopis, 1887: 
207.), hazai szlov. Lükác, isztriai horv. Lukac (SURM. Acta croat. 132, 
137, 292, 312, 328. 1.), stajeri szlov. Lukas, krajnai szlov. Lukéi-
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(DALM.).cseh Lukas (Lukes, Luksicek), t. Lukdé, lengy. Lukasz, szorb 
Lukasch.— Á magyar szó legrégibb alakja vagy Lukas volt, a mely
ből úgy lett Lakács, mint virgács a virgás-loól (lat. virgas, t. vir-
gás) vagy pedig a Lukács egyenesen a szláv Lnkáé-ból való, a hol 
az -ac beczéző neveket alkotó képző (v. ö. cs. Andrác GEBAUER, 
Staroc. slov. és Kad LXXXII. 86. 1.). A név mint keresztnév Dal-
máeziában (v. ö. JIRECEK, Die Eom. I. 2, 43.), Velenczében (v. ö. 
BERTANZA e LAZZARINI. II diai. ven. 18.1.) és Csehországban (ÉRBEN, 
Eegesta) a XIII. századtól fogva el volt terjedve. 

Magdiina: 1141—61: Ego Magdalina, Martini comitis 
uxor; Magd<dna (Münch.-k. naptári rész jan. 19, jul. 22, Thurzó 
Elek szerelmes levele 1525-ből, ZOLNAI, Nyelvemléktár 237.), 
Maria Magdalna (Apóst. mélt. 13, 46. 1.), Magdalnai Mária 
(Münch.-k., újtestam. rész), Maria Magdaléna (Jord.-k.), naptárak
ban Magdolna is (KNAUZ, Kortan 214.); —la t . Magdalene, Magda
léna, gör. MoqőaXTjVY], ol. Maddalena (Léna, v. ö. cs.-tót Madlena), 
gen. ol. Manena, vei. ol. Maria Madalena (BERTANZA e LAZZARINI, 
II diai. ven. 26. 1., 1300. és 1307. évi oki.), Maddalena, rátö
röm. Madalene (Lene). A szláv nyelvekben a görög keleti val
lást követő szlávoknál Magdaliui (óbolgár), Magdalina (szerb, 
Stojk.) a szó alakja; a róm. katholikus szlávoknál ez van : olasz-
foldi szlov. Maidalena, Maigdalena (lajbachi Letopis 1891 :101.), 
dalm. horv. Mandalena, Mandalina, Magdaléna (Had CXXXIV. 
139, CXXXVL 184.), osztr. szlov. Magdaléna (Letopis 1891: 140.), 
hazai szlov. Magdidejna, cseh-tót Magdaléna (a bibliafordítások
ban), 1. Magdaléna. Az -alna: -olna megfelelésre v. ö. Katolna. 

Makabeus : 1141—61: Machabeus filius Laberti; — lat. 
Machabeus. 

Makarius: 1141—61, 1162: Machario episcopo (ugyanő 
1166, 1174, 1181. oklevelekben), 1171 : Suffrag. Machario; 1193: 
Machario comite de Zaunuk; — lat. Macharius, ol. Macareo, gör. 
Maxáptoc;, gör. kel. szláv Makarij. Velenczében vagy Dalmácziában 
a XI., XII. században hasonló nevű papot vagy világit nem tudok 
kimutatni. 

? Makicza, ? Makicha : 1086 : Hic sünt liberi Makicha; — 
esetleg valamely latin Ma-val kezdődő név (Mircus ?) beczéző 
alakja. 

Manasses: 1111: Sigillatum per manus domini Manasis 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. t» 
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episcopi Zagoriensis; 1113 : per manus domini Manassis episcopi 
Zagrabiensis;— lat. Manasses, Manasse, gör. Mavaacrijc, ol. Ma-
nasse, Manasses, óbolg. Manasij, nyűg. bolg. Manasi (Sborn. XV. 
197.), szerb Manasija (Sitzungsber. CXXXVI. 36. JIRECEK). Fran-
cziaországban elterjedt név volt. 

Marcellus: 1111: Marcellus (váczi püspök, később II. István 
alatt esztergomi érsek, FEJÉBPATAKY, II. István oki. 28. 1.); 1134: 
Alterum eis pristaldum, nomine Marcellum, filium Gira comitis; 
1181: Froa uxor Marcell) prepositi; Marg. Leg.: 35, 104, 127, 
135, 137, 210: az jdevbely provinciálist fráter marcellust, u. o. 95 : 
marcellos, ugyanő ugyanott 58 : marcialis és 32 : marciaelios ; — 
lat. Marcellus, ol. Marcello, gen. ol. Marsella, vei. ol. Mar sellő 
(v. ö. Marcello BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 26. ].). Hasonló 
nevű emberek vannak a XI., XII. században Stájerországban, 
Karintiában (JAKSCH, Urk. b.), Dalmácziában (JIRECEK, Die Eom. 
I. 2, 44.). 

Margit: A Marg. Leg.-ban IV. Béla király leánya hol Margyt-
nak, hol meg Margareta-nak van nevezve; egyébként is gyakori a 
Margaréta név e legendában (v. ö. Marg. Leg. 64, 78, 113, 114, 
126, 137, 146, 147, 199, 200, 203, 210, 220, 223, 228. ].). Apóst, 
mélt. 30: zent Margyt, Erdy-k. 404: zent Marghytha, Marghitha, 
helynevekben: Szent-Margita, naptári adatok: KNAUZ, Kortan 
213. 1.: Margaréta, Margit; — lat. Margaréta, gör. Mapyapínr]? > 
Mápyapo?: gyöngy-bői, ol. Margherita, Margarita (Ghita, Bita, 
Ita), gen. ol. Margaita, északol. (XIIL, XIV. száz.), Margherita 
(Sitzungsber. XLVI. 113.), rom. ol. Malgarida (Sitzungsber. LXVII. 
697.), vei. ol. Malgarita, Margarite, Margherita (Santa Margherita 
templom már 837-ben, Cron. Venez. és BERTANZA e LAZZARINI, II 
diai. ven. 10, 26, 40, 90.1.), ráto-rom. Margarite. Igen elterjedt név 
volt Dalmácziában (JIR., Die Bom. I. 75, 2. r. 45.), Csehországban stb. 
Fontosnak tartom kiemelni, hogy a magy. Margaréta, Margita és 
Margit nem olaszos alak. A m. alakra v. ö. néni. Margaréta (Marga-
rete, Margret, Margitta, Grete, Gretchen, TETZNER Namenbuch, Mar-
gareth ZAHN, Über die Taufnamen, Mittheil. XXIX. 51, német veze
téknevek közt Margrit), hazai szlov. Margeta, osztr. szlov. ilfar-
gareta (1575-ben lajbachi Letopis 1891:140, ol. szlovén Marga
réta, Arch. f. sl. Ph. XIV. 197.). Egyéb alakok: cs. Margaréta és 
Margita (ÉRBEN Begesta), Marketa, Markytka, horv. Margaréta, 
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Margeta, Margarita (ez utóbbi SURM. Acta croat. 235.), róm. kath. 
bolg. Margarita (KRISTOFCSÁK, Kas nauk 4.), nyűg. bolg. Margbita 
(Sborn. XV. 197.), szerb Margarita (Zborn. 59:1394. évi adat), 
frcz. Margót, angol Margret stb. A magyar alakok a német-szlové
nekkel egyeznek. :. 

Mária: 1055, 1109: sancte Marié; Hal. Besz.: mariat; 
Marg. L. 4 : zyz marianak zygetenek auag bodog ázzon zygetenec ; 
1141—61: in insula abbatie monialium, ubi est ecclesia sancte 
Marié; 1171. oki.: Maria (szolgáló neve), Marg. Leg. 65, 228: 
soror Maria, u. o. 194: vala megyeren egy azzonyallat . . . maria, 
A név kicsinyítése: Mari, Maris, Mariska, Marcsa, Marika, Manyi 
{Cz. Fog.) stb.; — lat. Maria, ol. Maria (Marinetta, Mariuccia, 
Marina, Marietta), gen. ol. Maia (Maietta, Main), ráto-rom. 
Marié stb. A magyarban levő beczéző alakok szlávos, és nem ola
szos képzések. 

Márk: 1111: Martinus filius Marci; II. Béla nem eredeti 
bakonyb. itéletlevele: Marcus, 1171: Marcus (házi szolga neve), 
1186: Marchus (jobbágy) | emlékeinkben Márk (Érdy-k. I. 392, 
Apóst. mélt. 35: Zent Mark; egy úr neve: Marg. Leg. 225: somogy 
marc) és Markos (Döbr.-k.), Márkus váltakoznak; — lat. Marcus, 
ol. Marco (Velenezében elterjedt név Marco, Marcho alakban írva), 
.ráto-rom. Marc, Szent László még nem sorolta Szent Márk napját az 
ünneplendő napok közé (v. ö. KNAUZ, Kortan 212.), később az olasz 
•hatás növekedtével azonban ünnepnap volt ez is, sőt egy III. Béla 
király kori pénzünkön S. Marcus fölirat van, V. István (1270—-72) 
egyik pénzén pedig a velenczei Szent Márk oroszlánját utánzó elő
állítás van (v. ö. BÉTHY, Corp. Num. I. 21, 33, 39.). A szláv nyelvek 
közül a dalm. horv.-ban (dalm. horv. lection., TRÜBER glag. ford,), a 
szerbben (Nikol. ev., szerb oklevelek 1372-, 1400-ban Zbornik 46, 
DANICIÓ, Rjec.), az Erzsébet-bibliában, a szlov.-ben Marko a szó 
.alakja; a csehben Marék, lengyelben Márek. Az óbolg. nyelvben 
a nominativusi alakot nem tudjuk kimutatni (v. ö. Assem. ev. 
164. 1. ápril 25: génit, marka, másutt óbolg. emlékekben mar^kaj, 
az egyházi emlékekben mar'hk'h, marko, mankó (MIKL. Lex. p.)? 

.marhkh (Após. .Sis.) fordul elő. , 
Márta; — lat. Martha, ol. Marta stb. 
Martirus, Martirius : 1141-—61: Martirio episcopo ; 1156; 

JEgo Martirus dei gratia sancte stigranensis ecclesie archiepisco-
3* 
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pus; 1157: Martirio . . . archiepiscopo; — lat, Martirius, oL. 
Martírio. 

Márton: 1055: Signum Martini comitis, 1079—80: Marty-
nus prepositus (veszprémi); 1086: Martinas canonicus, u. o. ubi: 
Martinus incendit aratrum Bére iudicis, u. o. Martinas; 1111:: 
Martinus filius Marci, u. o. Martinus filius Mathei presbiteri; II. 
Béla bakonybéli itéletlevele: Martinus (paraszt ember neve);. 
1141—61: Martinus (comes); 1156—1412: Martini archiepiscopi, 
1171, 1198: Martinus (szolga neve) | magyar alakjai: Somogyvary 
marton (Marg. Leg. 153, 171.) és talán mortun (1135. oki. jobbágy 
neve, lásd lejebb). Szent marton (Erdy-k. II. 449, naptárakban,. 
KNAUZ Kortan 216.), 1086: cenobio sancti martini, 1116—1131:. 
cenobio beati martini; II. Béla alatt kelt oki.: ecclesia sancti mar
tini in Vrodi; 1137: ecclesia beati martini, 1157—58: ecclesia 
sancti martini, 1177 körül: monasterio sancti martini in monte 
pannonié stb.; — lat. Martinus (kicsinyített alakja Dalmácziá-
ban: Martinussius, JIRECEK, Die Kom. I. 2, 45.), ol. Marttno, vei. 
ol. Martin (v. ö. Sen Mariin, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 
23. 1., a templomot állítólag a VII. században építették, Cron.. 
Ven.), ráto-rom. Martin. Mind a róm. katholikus, mind pedig a 
gör. kel. szláv népeknél Martin a szó (v. ö. egyh. szláv: Map'K-
THN'k, MapkTHHk stb., bolg. Martín Sborn. XV. 197, horv. Martiny 

szlov. Martin, cs. Martin stb. A cseheknél igen elterjedt név volt, 
ÉRBEN, Begesta). Az a nézetem, hogy a szó a magyarban először 
Martin-nak hangzott s ebből lett később Marton (v. ö. 1135. ere
deti oki. mortun), Márton. Az i-nek ilyen később történt illeszke
désére v. ö.: HB. achscin (asszony), Balaton: 1055-ben: bolatin, 
balatin, Martos község: 1055-ben: Mortis (kétszer), Lajos: Lois-
1255-ben, Lays (Képes krónika, lásd Lajos alatt) stb. 

Máté és Mátyus: 1111: Martinus filius Mathei presbiteri, 
u. o. Matheus (veszprémi püspök); 1141—61: Mattheo comite, u. o» 
Matheus, u. o. Mateus; 1181: Matheus (úr neve), u. o.: Matus (olv.. 
Mátyus, pécsi hospes neve); a szó magyar alakjai Máté (v. ö. Aposk 
mélt. 30, 36, 37, 54, KNAUZ Kortan 217. stb.), Mátyus (v. ö. Matyvs 
ban ky vala erdely hercheg Marg. Leg. 178, 220. 1.); — lat. Mat-
thaeus, gör. Mafrfraíoc, ol. Matteo (Mattía, Télo, Maffeo, Teo), ro-
magnai ol. Mati (Sitzungsber. LXVII. 658.), gen. ol. Matté, vei. oL 
Mafeo, Mafio (1300-ban, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven.), Mattio-
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»(Szent Máté templomát Eialtoban 1156-ban építették), ráto-rom. 
Maiio. A szláv nyelvekben a következő alakok vannak: óbolg. 
•MATTÍÍH (írva mat'tei, mathtei stb., ny. bolg. Matej, Máté Sborn. 
XV. 197.), mai egyh. szláv A/VAT^ÉH ( = Matfej, bolg., oi\, Erzs. 
bibi., Stojk., kisor.), szerb Matej (VUK) ; a róm. kath. szlávságnál: 
•Szerb-horv. Matej, Matij (TRUB. glag. ford.. SURM. Acta croat. 63, 
•94,102,117, 122 [itt: Matos], 154. stb., Ead CXXXVL 184.), 
Mate (JIREC. Die Eom. I. 71, 2. rész 46.), kath. bolg. Matija, stáj. 
szlov. Matej, haz. szlov. Mátaj, krajn. szlov. Matteus (DALMATIN 
ford.), másutt a szlovénben Materé (v. ö. Miklós alatt), t. Matús, 
cs. Matous (régen írva Mataus), lengy. Mátteusz, Mateusz. — 
A magy. Mátyus eredetére megjegyzem, hogy a vulg. lat. olvasás
ban a lat. e, i + vocalis = j + vocalis volt (v. ö. Adorján, Dám
ján); az ilyen j azután palatalizálta a konsonansokat (v. ö. ostya, 
.sekrestye, Mátyás stb.). 

Mátyás: 1181: Sacerdos Mat hias ; naptárakban: zent Ma
tias, Mathias, Mattpás (KNAUZ Kortan), Matyas (Apóst. mélt. 54.); 
— lat. Mathias, gör. MatíKag, ol. Mattia, friauli Matia, Maiié. Az 
óbolg.-ban MáT^ma (v. ö. MIKL. Lex. pal. Matfija), az egyh. szláv-
ban MAT'K-O'HH (Mafr&fij) a szó. A róm. kath. szerb-horv.-ban Ma
ttja, cs. Matéj, t. Matej, lengy. Maciej a szó. A magyarhoz teljesen 
hasonló alakok: kaj-horv. Mateas (PETRETicnél, lajbachi Letopis 
1887 : 196.), Matiaí (VRAMEcnél XVI. század, SKET 71. 1.), stajeri 

•és más szlovén Matjas, Matiaz, hazai szlovén Matyas ,• a horv. 
glagolita oklevelekben Mátyás királyunk neve Matias, Matijas 
(v. ö. SURM. Acta croat. index), ez alak magyar eredetű lehetne, ha 
nem volna ugyanitt egy 1433. évi adatunk is, a hol Matias Vlkotic 
és Matias Jeleié nevű emberekről van szó (SURM. Acta croat. 132.1. 
az oklevél XVII. századi átiratban maradt meg). A magy. szó ty-
jéről lásd Máté alatt. 

? Menten: 1181 : Mernen (jobbágy neve); — v. ö. ol. Memmo 
(az ol. Gugielmo beczéző alakja), ráto-rom. Merne, Memo. 

Mercurivs : 1111, 1113: Mercurius (princeps ultrasilvanus); 
Hartv. 25. § : Monachus quidam nomine Mercurius ; 1141—61: 
Mercurio (comite); — lat. Mercurius, ol. Mercúrio (Szent Mercu
rius ereklyéi Olaszországban PERTZ, M. G. SS. VII. 586, 635.). 

? Metesdinus : Cum pristaldo Metesdino (Kálmán kir.-kori 
oklevélben, FEJÉRPATAKY, II. István oki. 13. 1.); — lat. Modestus?; 
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a név végződése olyan, mint Csarutdinus stb., lehet a többi részé
ig magyar. 

? Meza: Marg. Leg. 172 : Vala némely . . . asszonyállat ezter-
gamot . . . kynek uala neue meza; — lat. Madia-ból (v. ö. Máza 
JIRECEK, Die Eom. I. 2, 4 3 : Madius-nál). 

Mezsopotdmia (Apóst. mélt. 54.); — lat. ol. Mesopatamia 
(nb. a hórv. dalm. emlékekben mefopotanija: u mefopotagnigí, 
MELICH, Misekönyv a XIV. sz. 57. 1.). 

Mihály: 1001: Ecclesia sancti Michahelis, 1079—80: sancto^ 
michiaeli (kétszer), 1116—1131 : monasterio sancti michaelis (v. ö. 
Marg. Leg. 111: zent myhal clastroma), 1152: ecclesiae sancti 
michaelis, 1166: predium sancti michaelis. Magyar alakja: Michael 
(archangel, Hal. Besz.), Michal, Mihal (KNAUZ, Kortan 219, 220.). 
A név mint keresztnév igen el volt terjedve nálunk a XI., XII. 
században, erre a következő adataim vannak: a) Latin alakok:; 
1079—80 : Michael (presbiter, Veszprémben), 1086 : Michael (há
rom férfi viseli e nevet az oklevélben), II. Béla keltezetlen bakony-
béli oki.: Michael (jobbágy), 1181 : Michael (pécsi hospes), 1198: 
Tercia mansio Michael cum uxore; P) Magyar alakok: 1135: 
Michal (homo condicion), 1152: Michal, 1198: predium pauli no-
mine Michal iobagionis; később myhal (v. ö. Marg. L. 65, 94, 104,-
187, 228. 1.); — lat. Michael, ol. Michele (nb. eh = k; Micaele, 
Michelíno, Chello, Chelino, Chilino, GhilinoJ, gen. ol. Miche, vel
ői. Michel (Michele, Michaletto stb. BERTANZÁ e LAZZAEINI, 11 diai. 
venez. 55. L), ráto-rom. Mickel. A szláv nyelvekben a következő-
alakok vannak: a) MHYAHA'K. = Mihailt (óbolg., or., kisor., bolg., 
szerb; róm. kath. isztr. horv.), (3) MH^OH/VK == Mihoil% (MIKL. Lex.. 
pal. JIREC. Die Eom. I. 50, 51, 70, 71, II. rész 47.), y) A/lHyo/Vk n= 
MihoH (Lex. pal., SURM. Acta croat. 163, 171,172.); ő) Michael 
(tót és kar. szlov. DALM.), S) Mihael (osztr. szlov., kar. szlov. DALM.);. 
C) Mihal (horv. SURM. Acta croat. 121.), hazai szlov. Mihdo (gen. 
Mihála), Michal (t., cs.), Michal (1., szorb); TJ) Míjal (nyűg. bolg-
Sborn. XV. 197.). A magy. Mihály nem olasz eredetű, hanem a Q 
pontban felsorolt szláv nyelvek valamelyikéből való. V. ö. Miklós. 

? Mika: 1198: Mica bichorienfi comite; 1201: Mica palatino 
et comite de Bihor; — lat. Micha, ol, Mica (ótest. férfinév). V. ö. 
azonban Miké alatt a szláv eredetű nevek közt. 

Miklós: 1055: Signum Nicolai episcopi; 1111: Nicolaus. 
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filius Pestrei; 1141—61 : Nicolao, u. o. Nicholai, Nicolay, 1156-—^ 
57 : per nicolaum capelle sue comitem; 1134: Nicolaus (nyitrai 
püspök); 1181 : sacerdos nicholaus, 1222: Nicolao . . . comite. 
A név magyar alakja mindig Miklós volt (v. ö. Marg. Leg. 190: 
Myklos prépost, u. o. 176 : myklos neveu embert és Myclous, Pan
nonhalmi Szt. Ben. rend története I. 779.), Szent Miklósnak napját 
ünnepül rendelik Szent László decretumai (v. ö. Marg. Leg. 58 : 
zent myklos pyfpeknek tyzteffegere, naptárainkban: Miclos, KNAÜZ^ 
Kortan 222. 1.). A magyarban a szó mindig m-en kezdődött (v. ö. 
beczéző alakjait: Mikula, Mikola, Miká, Miko, Mikosa, Miké, ki
csinyítve: Miked, lásd a szláv nevek közt); — lat. Nicolaus, ol. 
Nicolao (Niccolao, Nicola, Niccola, Niccold, Nicolb, Colo, Cocco, 
Niccolaio, Niccolai stb.), gen. ol. Cullin (Niccolla, Nicculin), vei. 
ol. Nicholo, Nicollao. A szláv nyelvekben a következő alakok van
nak : a) Nikola (óbolg., bolg., szerb, horv., or.), Nikul, Nikolaj, 
Nikolaje (u. o.), beczéző alak: Kóla, Kula (Sborn. XV. 197.); (3) 
lengy. Mikolaj (Arch. f. sl. Ph. V. 113.); i) cs. t. Mikulás, szorb 
Mikiaus ; S) szlov.: olaszsággal érintkező szlovén Miklav, a többi 
szlovénben Miklavi (v. ö. Arch. f. slav. Ph. XIV. 196, STKEKELJ, 
Beneski rok. XXI. 1., isztriai adat: 1275-ből Miklav, SURM. Acta 
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croat. 72. 1., zenggi: Miklaus U. o. 327, más Miklous-ok SURMIN-
nál magyar eredetűek, TRUBERnél: Niclaué lajbachi Letop. 1891: 
140. 1.. DALM. bibliájában NiklauS; beczéző alak a bazai szlov.-
ben Klous). 

A magy. Miklós a szlov. Miklavi átvétele (v. ö. e mü I. 2, 
"98. 1. és JIRECEK, Die Eom. I. 2, 48, a hol Mikleus alak is van kö
zölve DANICIC Bjecnik-ja nyomán, a szlovén alak Miklavi); be
czéző alak a Nicolaushoz Colanus. V. ö. Kalán és a szláv nevek 
közt Miké. 

Modestus : 1047 : Interficiuntur episcopi Gerardus et Mode-
stus (Endl. Mon. Arp. 55.); — lat. Modestus, v. ö. Metesdiuus. 

Mór: V. s. Ger. 7. § : Maurum episcopum, u. o. 12 : fráter 
Maurus, u. o. 21 : Maurus episcopus; Leg. s. Em. 4. §: Maurus 
fráter j 1055: Signum Mauri episcopi | 1086: In Cupan hij sünt 
equites Mor. Más magyar alakja: zent maurof (Péld. k. 5.); — lat. 
Maurus, ol. Mauro, Moro, friauli lad. Maur, szlov. Maur (Arch. 
XIV. 197, 234, STREKELJ, Ben. rok. XXL), dalm. horv. Macr (v. ö. 
JIREC. Die Bom. I. 71, 2. rész 46.), Mavar (SURM. Acta croat. 46, 
229.) stb. Grádóban a IX. században Szent Mór tiszteletére emelt 
templom volt (v. ö. PERTZ, M. G. SS. VII. *16.), nálunk ünnepnapja 
sem volt. 

Móricz: 1086: Ad monasterium sancti Mauricii, u. o. sacro 
beatoque Mauricio, u. o. príma uilla sancti Mauricii; 1135: Mo
nasterium sancti Manricij de bel stb.; naptárakban : Mauricius, 
Mauricz, Moritz (KNAUZ, Kortan 218.); — lat. Mauritius, ol. Mau-
rizio, ráto-rom. Maurizi, gör. kel. szláv Mavrikij. Szent Móricz 
ereklyéi Németországban voltak (v. ö. PERTZ, Mon. G. SS. VII. 
309.). V. ö. e mü I. 2, 76. 

Mózes (Károlyi bibliája), Moyfes (Müncbeni-k., Jord.-k.): 
1111: Moyfes, u. ő 1113: Moyfen, comitis Moysi; Marg. Leg. 178, 
221 : Moyfes (nadrospan), u. o. 215: bezprimy moyfes vr (u. o. 31, 
54 : moyfes propheta); — lat. Moyses, ol. Moise, Mose (Velenczé-
ben: San Mose, Sancto Moise templom, BERTANZA e LAZZARINI, II 
diai. ven. 35. 1.. PERTZ, M. G. SS. XIV.). Az óbolgárban Mosi a 
név, későbbi egyházi szláv és a mai gör. kel. szláv könyvekben : 
Mojsej, Mojsij. A róm. kath. szláv nyelvekben ezek az alakok: 
hazai szlov. Mojies, staj. szlov. Mojzes (Jézus ő. I.), osztr. szlov. 
Mojzes, t. cs. Mojzís, lengy. Mojzesz. A többi róm. kath. szlávban: 
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Moisa (r. kath. bolg.). Mojsija (VÜK, horv.), Moisei (TEUB. horv. 
glag.), Mojzes (dalm. horv. Ead CXXXVI. 184.). A magy. Majsa 
{v. ö. 1171 : predium in Moyfa, u. o. moyja, de Moyfa) helynév 
szerintem nem függ össze a Mózessel (így magyarázva Turul X. 
96.). — A csehek közt van több Mózes, ugyanekkor Dalmácziában 
és Velenczében egy sincs. 

Názáret (KT. szál.); — lat. Nazarcth, ol. Názáret, staj. szlov. 
Názáret stb. 

9 Nemei: 1181: Nemei (világi úr); — a név lehetne olasz 
képzés (lat. -ellus, -ella), v. ö. azonban ném. Nőmmel (Sitzungsber. 
LIII. 476.). 

Neszte: Marg. Leg. 151: Vala némely evzvegy azzonyallat-
nak leánya kynek uala neue Neste; — a szó a lat. Anastasia, 
ráto-rom. Nastasie beczézö alakja (v. ö. Ágnes alatt); KARÁCSONYI 
JÁNOS értesítése szerint ma is Szent Neszte van minden szentek 
litániájában Sz. Anastasia helyett (horv. Stasia). 

? Nezdinus (Kálmán kir. idejében, FEJÉEPATAKY, Kálm. kir. 
oki. 16.); — a végződésre v. ö. Ch&nodinue, Farkadi/ms stb. A szó 
lehet magyar is előrészében. 

? Numale : 1135: Numale (arator neve); — v. ö. Nemei alatt 
mondottakat. 

Olimpiadis: Marg. Leg. 1, 2í , 33, 34, 66, 72, 74, 78, 93, 
106, 133, 208, 211, 212, 221: Nemes evzvegy ázzon olimpiadis, 
prioriffa olimpiadis; naptárakban Olimpiád KNAUZ, Kortan 219; — 
lat. ölympiadis, gör. 'OXu^iriaStc, gör. kel. szláv Olympiada (v. ö. 
Assem. ev. jul. 25. alatt. egyh. szláv olirntbiadü is, MIKL. Lex- p.). 

Oliverius: KÉZAI, De nob. adv.: Post hoc intrant Oliuerivs 
et Eatoldus tempore regis Kalomanni de regno Apulia de Caserta 
ortum habent; — lat. Oliverius (a Károly-mondakörből elterjedt 
név, JIRECEK, Die Eom. I. 2, 49.), ol. Oliviero, ráto-rom. Olivieri. 

Orbán: Zent Orbán (Erdy-k. 1.426, 474; naptárakban Vrban-
nak is írva, KNAUZ, Kortan 280.); — lat. Urbánus, ol. Urbano, 
ráto-rom. Urbán, ném. Úrban, szlov. Úrban (1575, 1582. évben : 
Vrban, Letop. 1891: 140. Kres II. 644, u. o. 582. lap szerint be
czézö alak: Bance, s erre v. ö. magyar vezetéknév: Bancsó Sopron
ban), horv. Vrban (olvasd v-vel, FILIP. szót.) stb. 

Orsolya: Zent Vrfula, Vrfola (Érdy-k. II. 399, 400. stb., 
KNAUZ, Kortan 280.); személynevek közt beczézö alak: Orsika 
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(1544, aug. 2 3 : Nádasdy T. magyar levele feleségéhez Kanisay 
Orsolyához: Ez levél adassék az en szerelmes Orsikámnak); 1581 r 
Orsik (Turul IV. 149, 150.); — lat. Ursula, ol. Orsola (Orsolinai 
Orsina, Orsicina, Orsicia), ráto-rom. Ursule, ném. Ursula (beczező-
alak: Ursel, ol. Orsel, TETZNER, Namenbuch), horv. és szlov. Ur
sula, Ursa (FILIP. szót.; Örse, Ora JIRECBK, Die Eom. I. 70, 72. 
2. rész 61.), Orsa, cseh Ursula, Vorsula, Vorsila, lengy. Urszula, 
szorb Horíula (LINDE). A gör. kel. szlávban: Ursula (SURM. Acta 
croat. 300.). 

? Orzius : 1001 : Orzio (abl., dux neve); — lat. Ursius (JIRE-
CEK, Die Eom. I. 2, 61.), olaszos alak volna Orzio. 

Ozee: 1229 : Tempore pauli prepositi, Ozye custodis; — lat-
Osee, gör. 'fla7]s. 

Özséb: Naptárakban: Eusebius (Münch.-k. aug. 13, KNAUZ, 
Kortan 184.); —lat. Eusebius, ol. Eusebio, gen. ol. Zeuggin, horv. 
Evsebio, Evsebij (FILIP. szót.), szlov. Evzebij stb. 

Pál: 1086: Paulus (kétszer), 1111, 1113: Paulus (kalocsai 
püspök), 1135: Paul (pal. et eom. bach.), II. Béla alatti kelt. oki.: 
Paulus (paraszt ember neve), 1137, 1138: Paulus (győri püspök), 
1177 : Paulus (prépost), 1181 : Paulus (epis. ultra sil.), 1198: pre-
dium pauli, 1181: usque ad terminum paul; magyar alakja: Pál 
(v. ö. berchy pal vrnak, Marg. Leg. 214, KNAUZ, Kortan 235.); -
lat. Paulus, ol. Paolo (Pavolo, Págolo GRÖBER, Grundr. I. 525.), 
vei. ol. Polo (v. ö. Cron. Ven. II. 182. és BERTANZA e LAZZARINI, II 
diai. ven. 39 : Qane Pollo), gen. ol. Poulo, isztr. ven. lad. Pávalo 
(IVE 34. 1.), ráto-rom. Pauli. — A lat. Paulus-hól a magy.-ban Pól-t 
várnánk, mert a lat. au nyelvünkben o-nak felel meg (v. ö. Miklós; 
klastrom vulg. lat. kiejtésen alapuló átvétel, class. lat. claustrum, 
vulg. lat. *dastnL[m\), az á-t ugyanígy magyarázom, a második 
szótag w-ja előtt az au a-nak hangozhatott a latinban is (v. ö. Pal-
cus: *Palko, JIREC. Die Eom. I. 73, 2. rész 50. 1. és még Sal hely
nevünket Satdusból). A szláv nyelvekben: haz. szlov. Páveo, cs. 
Pavel, bolg. Pavel, Pávai (Sborn. XV. 197.), szerb Pavao stb. El
terjedt név Velenczében, Dalmácziában, Csehországban. 

Pannónia : Legelső királyaink pénzein nem Ungaria, hanem 
I. Gézáig Pannónia felirat van (v. ö. Eéthy Corp. Num. I. 10, 
30. 1.); kétségtelen hiteles okleveleinkben is ez áll; v. ö. 1055: 
Andreas . . . rex pannoniorum . . . : 1079—80. ceteri primates so-
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feiús pannonié . ' . . ; 1095: Dávid dux: Principes pannonié testes; — 
6 'tények a dunántúli lakosságbeli folytonossághoz szintén érvül 
szolgálhatnak. 

Pantaleon: 1171: Pantaleon (szolga neve); a szó magyar 
alakjai: Zenth Panteleo, Pantaleo (Münch.-k., Batth.-misek, nap
tári rész jul. 28.), Duna-Pentele (v. ö. CSÁNKI, III. 342 : 1238 : ab-
bas ecclesie S. Pantaleonis de insula Danubii); — lat. Pantaleon,. 
•ól. Pantaleone, gen. ol. Pantalin, vei. ol. Pantalon (1025-ben épí
tettek Pantaleon tiszteletére templomot, Cron. Ven. II. 298. 1., 
alakváltozatok: Panthalo, Pantalon, Pantalo, Pantheo, BERTANZA e 
LAZZARINI, II diai. ven. 20, 29, 40, 69. 1.; a vei. olaszban szabályos 
álak *Pantalio volna, de nem tudok rá példát; a magy. naptári 
adatokban az o végződés olaszos, v. ö. diák: zago: diacone; to
vábbá báró szó); gör. ílavTsXsifjjXíov, gör. kel. szláv Pantelejmon 
(Assem. ev. napt. jul. 27, Zborn. 7; Athos hegyén Sz. P. kolostor),. 
Pantalej (JIREC., Christl. El. 16, 44.1.), nyűg. bolg. Pantelé (Sborn. 
XV. 198. 1.). 

? Penet: 1111 : Penet (testis); v. ö. Rinet (Sz. Gellért test
vére, V. s. Ger. 3. §.), ••'Poneí (sacerdos Vonet 1181. oki.; Pray-k. 
kalend.: obiit Poneíus praspositus, Pann. Sz. Ben. r. t. I. 461, ide
gen pap), 1086: Seinet (arator in Cupa). A név eredetét nem tudom, 
v. ö. cs. Ponata (ÉRBEN, Beg.). 

; Peregrinus : 1111 : Peregrin (iudex; v. ö. még EEJÉRPATAKY, 
Kálmán kir. oki. 10. 1.: 1171. évi adat); — lat. Peregrinus, ol. 
Pellegrino, vei. ol. Pelegrin (BERTANZA e LAZZARINI, II diai. venez. 
•17. 1.), ráto-rom. Piligrin. Fontosnak tartom kiemelni, hogy ná
lunk a név nem olaszos, -Z-lel bíró formában volt meg (v. ö. Z-lel 
Dalmácziában is, JIREC. Die Bom. I. 2, 50, később nálunk is Z-lel, 
CSÁNKI, II. 783.), hanem az r-rel bíróban. A név el volt terjedve a 
salzburgi egyházmegyében (Pilgrim), Csehországban (ÉRBEN, Be-
gesta: Peregrinus, Pelhfím), Velenczóben (Pelegrin alakban), Dal
mácziában stb. 

Péter: Igen elterjedt név nálunk a XI., XII. században: 
Petrus (király, pénzfelirat BÉTHY, Corp. Num. I. 11; Leg. s. Steph. 
mai. 15. §, Hartv. 21. §.), Cuidam sacerdoti nomine Petrus (V. s. 
Gerardi 22. §.), 1079—80: Petrus (gener suus), 1134: Petro (fratre 
eius), 1135 : Petrus (győri püsp.), 1135, 1137, 1138: Petrus (veszp. 
püsp.), 1171 : Petrus (szolga), 1174: Petrus (egri püspök), 1181: 
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Petrus (pap, decanus) | 1083—95: ad monasterium beatissimi 
Petri, 1166: monasterium beati Petri (v. ö. Századok XXXVII. 
935.) j Petrus = Petus (v. ö. Péter király pénzein Petra* és Petus, 
EÉTHY, Cod. num. I. 11.), Petus név előfordul: 1095, 1171, 1181, 
1186. oklevelekben | más kicsinyítővel ellátott alak: 1116-—1131: 
ülius petcu. Magyar alakok : 1086: In Cupan hij sünt equites: 
Peiyr (olv. Pétör) ; HBesz.: Szent Péter; Marg. Leg. 100, 107, 
118 : fráter petevr, u. o. más peter adatokat lásd : 19, 55, 106, 113, 
114, 173, 227, 229; vetur ( = pétör), stb.; magyar alakok szerin
tem: Pétre (1111. zobori oki.) és talán az 1055. adat: ad caput 
petre, petre zenaia hel rea; — lat. Petrus, ol. Pietro (Piero, Pero, 
Petro, Pietrino, Pierino, Pirino, Petrone, Pierozzo, Pieruccio), 
gen. ol. Pedrin (Pen), vei. ol. Piero (oklevelekben: Pero, Pietro), 
rom. ol. Pir, isztr. ven. lad. Pyro (IVE, 42.), ráto-rom. Pieri, Pirin, 
ném. Peter. A szláv nyelvekben: óbolg. Petri, (így a gör. kel. szláv-
ságban), cs. Petr, lengy. Piotr, szorb Pjetr, haz. szlov. Peter, szerb-
horv. Petar stb. A magy. Péter a Petre, Petk, Petus alakokkal 
együtt (lásd a szláv ered. nevek közt) szláv eredetű. — Okleveleink 
közül az 1083—95-iben «index peder caluus»-ról van szó, ez né
zetem szerint román nyelvi aluk (v. ö. gen. ol. Pedrin, spany. 
Pedro). 

Petronilla: Marg. Leg. 114, 115, 116, 229: soror petronylla, 
petronilla; Erdy-k. I. 485: Zent Petronilla; — lat. Petronella 
(v. ö. JIREC. Die Kom. I. 2, 51.), ném. Petronilla, cs. Petronila. 

Pilátus, v. ö. Poncius. 
Piroska : Marg. L. 98, 166, 167: zent prisca ázzon napyayg; 

naptárakban : Prisca ; — lat. Prisca, cs. Priska, Priska stb. 
Ponczius Pilátus: Pilátus, Poncius Pilátus (Münch.-k., KÁ

ROLYI stb.), poncioy pylatus (Jord.-k.); — lat. Pilátus, Pontius Pi
látus, ol. Pilato (olasz emlékekben : Pillát, SAVJ-LOPEZ : Altit. Chr. 
17. 1.), Ponzio Pilato, ném. Pilátus, Pontius Pilátus ; osztr. szlov. 
Pilatug (v. ö. XV. századi klagenf. kézirat, Kres I. 176.), staj. szlov. 
Pilátus (Jézus 164, 165.), Pontios Pilátus (v. ö. Letopis 1891 : 99 : 
pod Pontion Pilatujom, Pilatuz), Poncius Pilatuz (DALM.), hazai 
szlov. Pilátus, Pontius Pilátus. A többi szláv nyelvben Pilat, 
Pontskí (Pontsky, Ponthski,, Pontijskij) Pilat a szó. 

Pouetus, Ponet: v. ö. Penet. 
Pongrácz : 1177 (Kába oki.): Pancracius (comes temissiensis, 
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FEJERPATAKY, III. Béla oki. 28. 1.), nem eredetiben fennmaradt ok
levelekben : 1174: Pangracio (comite), 1181 : Custodis pangracii f 
eredeti oki. 1229: pangracium (vasvári jobbágy). Magyar ala
kok : Pongracz (Pongrácz (naptárakban, KNAUZ, Kortan 233.)r 

Pongorácz (Nyr. XXXII. 81, CSÁNKI, II. 206.); lat. Pancratius, 
vei. ol. Pangrazio («Der Name: -ngr: üblich auch in Vénedig 
und Apulienu JIRECEK, Die Eom. I. 2, 50, továbbá az első részben 
5 3 , 7 1 , 7 3 ; ereklyéi Eagusában). Csehországban 1130, 1174-ben 
van Pancratius (canonicus Olomucensis, ÉRBEN, Reg.), Stájer
országban 1377-ben Pangretzen-caipeWe (ZAHN. Urkundenb.); szlo
vének közt Pongraz (vezetéknév, Letopis 1891 : 314.); dalm. horv. 
Pokrat (*Ponkrat-hó\) stb. Nálunk az -ngr-es alak közvetlen olasz 
eredetű. V. ö. Krátó. 

Porcus: 1111: zobori al. lev.: Porcus qui tunc temporis cen-
turio erat, u. o. Porco; —lat . Porcus, ol. Porco, ráto-rom. Purcitt. 

Romanus: Marg. Leg. 113: fráter romanus; — lat. Romanus-
(gyakori név Rómában és Apuliában, JIRECEK, Die Rom. 1. 2, 54, 
ÉRBEN, Regesta). 

Rózsa, Rozsálija ; — lat. Rosa, Rosalia, ol. Rosalia, Rosa, 
gen. ol. Reusa, ráto-rom. Rosálie, Rose. horv. Ruza (JIREŐ. Die 
Rom. I. 2, 54.), Rozalija (FILIP. szót.), róm. kath. szerb: Ru falija, 
nyűg. bolg. Rufa (Sborn. XV. 198.) stb. 

Ruben: lásd a szláv eredetű neveket, s v. ö. még ótestamen
tumi Ruben nevet. 

Salamon: Salamon királyunk pénzein uSalomoni rex» felirat, 
van, a mit Salamony-riük lehet olvasni (RÉTHY, Corp. num* I. 12, 
13; v. ö. még Hartv. 22. §. Salomon, Leg. s. Lad. 1. §, 4. §: Sala
mon); 1086: Salomon (eques), 1141—61: Salomon centurio; 
1186: Mokvd de genere Solomun I magyar alakja: Salamon (Péld. 
k. 54, 66, KNAUZ, Kortan 264.); — lat. Salomon, ol. Salamoné 
(GRÖBER, Grundriss I. 528; Salamon, Solomon alakokra lásd JIREC. 
Die Rom. I. 2, 56.), cs. Salomon, Salamoun, Salomotin, Salomún 
(ÉRBEN, Regesta) stb. 

Sámson: Sámson (filius Andree regis, Salamon neve a Pray-
kód. évjegyzetei közt); 1177: Thomas comes filius Sámson is ,- — 
lat. Sámson (v. ö. Stájerországban 1155-ben van egy Sámson nevű 
ember ZAHN, Urk. b . ; és lásd még JIRLC. Die Christ. Elem. 16.). 

Sámuel: Aba Sámuel pénzein «Samuhel rex»> olvasható' 
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(RÉTHY, Corp. num. I. 12.); — lat. Sámuel, ol. Samuello, Sámuelé; 
vei. ol. Sámuel (v. ö. Velenczében 1000. körül építették az «eccle-
siasancti Samuelis»-t PERTZ, M. G. SS. XIV, 7Q, Cron. Ven. 60.), 
íáto-rom. Sámuel; óbolg. Samoil (Assem. ev. aug. 20.). 

Sándor: 1222: Alexandro (warad. epis.); 1237 : Alexander ; 
Marg. Leg. 184, 185, 186, 187: Alexander neue vrat, u. o. 218: 
caacky alexander vrnak, u. o. 185 : ez alexandor vron (v. ö. Allé-. 
xandor, Müncb.-k. naptári rész decz. 12. és KNAUZ, Kortan 133, 
134.) | Marg. Leg. 218: soror alexandria, A magyar Sándor alak 
XVI. századi naptárainkban előfordul; nem valószínű, hogy a 
veszprémi 1109-i oklevél Scondur, Sondur (villa), SaívSpoo Sándor-
puszta (DÉZSI LAJ. a Szilágyi-féle mill. tört.-ben) volna s az Ale* 
xunder-ből eredne (v. ö. CSÁNKI, III. 249.); — lat. Alexander, ol.. 
Alessandro (Alessandrino, SandroJ, gen. ol. Lisciandru (Liscian-
drin), vei. ol. Alessandro (mint személynév 1281-ben fordul elő, 
BEUTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 8. 1.; lásd részletesen JIRECEK, 
Die Eom. I. 2, 22.), ráto-rom. Sándri, Sandrin, horv. szlov. Sken-
der, cseh Lesek stb. •: 

Sára (KNAUZ, Kortan 264.); — lat. Sara, Sarai. 
Saul: 1111: Saul (comes de BicharJ, 1116—1131 : Fila oki.: 

notator Saulus, 1241—61 : Georgius comes filius Saul, u. o. Saulo 
episcopo; 1193, 1198, 1201: Saulo (colochensi archiep.). A szó 
magy. alakja Saul és Sál (v. ö. helynevekben: Sálío,, Sal földje; 
az alakulásra v. ö. Pál: Paulus); — lat. Saul (v. ö. ÉRBEN, Reg.), 
•cs. Sáv el (v. ö. cs. Hável = magy. Gál) stb. 

Sebestyén: 1001: Ab archiepiscopo Sebastiano; Hartv. 11. .§; 
Eo tempore in monasterio sancti Martini erat monachus quidam 
.Sebastianus nomine; 1134: Sebastianus. Magyar alakok: 1312: 
Villa Sebastyany ulese (CSÁNKI II. 521.), Sebesten (Münch.-kód. 
napt. jan. 20, naptárakban: Sebestién, Sebesten stb.); — lat. $e-
bástianus, ol. Sebastiano (Bastiano), gen. ol. Bastian (Bastianin),, 
vei. ol. Bastian (1173-ban Velenczében van Sebastian nevű emí 
ber), ráto-rom. Bastian, isztr. szlov. horv. Sebastijan (SÜRM. Acta 
croat, 237, 1463. évi adat), szlov. Baztian (1575-ben, Letopis 1891: 
140.), Bostjan (JANEZIC szót.), cs. Sebastian (EBBEN, Reg.), Sebestián 
(Sebesta, Arch. XII. 52, RÁNK szót.), hazai szlov. Sebescán ,(be-
czézve Sebjan, Skapulér 22. 1.), t. Sebestijan, Sebjan stb. A gör. 
.kel. szlávban• Sevastijan a szó (Sborn. XV. 198; Seva-nál). [Nb. 
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Vasztély nevű helynevünket aligha lehet a Bastianq-hól ma
gyarázni.] " \ • , ' ;*, .", _:; 

Simon: 1086 : Simon (eques), 1109: MP. Simon (pécsi püs
pök), 01*. Symon, 1111, 1113: Symon (pécsi püspök); 1111: $i/rao« 
(erdélyi püsp.), 1135: Symon (kalocsai érsek), .1141—61: Symon 
(mansio: család), Simon (spanyol eredetű jövevény, KÉZAI, De.nob. 
adv.); naptárakban : Simon (KNAUZ, Kortan 268.), másutt Symon, 
Simon (Apóst. mélt. 36, 54.1.) | 1141—61: Symeon, 1229: Symeon, 
1237: Symeon; — lat. Symeon és Simon, ol. Simeoné és Simoné 
(Mone, Simoneino, Cino, Simoncello, Cello, Simonetto, Simoncetto, 

•Cetto), gen. ol. Scimun (Scimunin), vei. ol. Simon (—Simon és 
Symeon, Cron. Ven. II. 216, 217 ; velenczei okiratokban: Simon, 
Symion, Simeon, BEBTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 10, 36.1.), 
ráto-rom. Simeon, szlov. Simon (Simej, Snmon, Sumen, Jézus 171. 
1.), ol. szlov. Simon (Arch. XIV. 197.), horv. Simun, Simeon (Rad 
CXXXVI. 185, JIREC. Die Rom. I. 2, 58.), Sumun (SUBM. Acta croat. 
108, 132, 151, 150, stb.), lengy. Szymon, cs. és t. Simun (gyakori 
név, ÉRBEN Regesta). A gör. kel. egyházban a szó szeszéi van meg 
(bolg. Simijon Sborn. XV. 198, szerb Simeon Zborn. 4. stb.). 

Skariót, v. ö. Júdás. . ; . ; • . . ' 
Smaragdus: 1166: Smaragdo (comite), 1222: Smaracdo (com. 

poson.); —la t . Smaragdus. 
Stefana: Marg. Leg. 209, 210, 211 : soror Stephana,- \ksd 

részletesen István alatt, s v. ö., hogy Velenczében San Stefano-i 
«San *Síüt»-nek mondják (Cron. Ven. II. 194.), ráto-rom. Stiefin = 
Stefano. , 

Szabina: Marg. Leg. 23, 63, 67, 206: soror sabyna donat 
vrnak leyanya; V. s. Ger. 19. §: ad locum qui dicitur Dyod, in 
ecclesia sancte Sabine (naptári adatok: KNAUZ, Kortan 264.); — 
lat. Sabina, ol. szlovén Sabina (Arch. XIV. 199.), horv. Sabina és 
Savina (JIRECEK, Die Rom. I. 2, 55.) stb. — Szent Szabina nevéből 
helynevek Franczia- és Stájerországban. . • . . < • 

Szerafin : 1086 : Seraphin (capellanus regis Ladizlai), u. o. 
scriptor extitit,'Seraphim (capellanus regis Ladizlaui),; 11-41——61 í 
prestaldás Seraphim ; Apóst. mélt. 41 : az: seraphyn angyalok, u. o. 
42 : i er aphin angyalok;,— lat. Seraphim. , ' ..; 

Sziksztusz : 1111, 1113 : Syxtus (bicharensis episcopus); —, 
l a t . SixtUS. ,;.: •...;.; v . <V ^ ; , 'J- .,j 
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Szilveszter : Érdy-k.: I. 277 : Zent SilueJ'ter ; — lat. Silvester 
(v. ö. JIEEC. Die Eom. I. 2, 58.), ol. Silvestro, ráto-rom. Silviestri; 
óbolg. Selivestvb (v. ö. Assem. ev. jan. 2. és MIKL. Lex. p.). 

Szorinus : Szent László lev. a montecassinoi apáthoz: «Per 
capellanos meos et Sorinum nostrum militem». E névről FEAKNÓI 
(Szent László levele 10. 1.) ezt írja: «Mivel Sorina és Sorinnes 
francziaországi helynév, valószínű, hogy Sorinus Francziaország-
ból származott)) ; v. ö. még Soria (Spanyolország). A név lehet 
azonban Consorinus-bó\, vagy Georgius Zore, Soré mellékalakjából 
(v. ö. JIEEC. Die Kom. I. 2, 38, 58.) való származás (v. ö. Csanád: 
Chanadinus, Farkadinus, Meszes: Meszesina porta stb.). 

Tadeus (Jord.-k. Máté X. 3, Müncb.-k. Tkadeus; Apóst. mélt. 
36: thadeus, u. o. 54: tadeus); — lat. Thaddaeus, ol. Taddeo, ro-
magnai ol. TadX (Sitzungsber. LXVII. 658.), ráto-rom. Tadio; 
hazai szlov. Thaddeus, lengy. Táddeusz, osztr. szlov. (DALM.), szorb 
és cs. Thaddeus, t. Tadej (ugyanígy a gór. kel. szláv nyelvekben : 
óbolg., szerb, bolg., or.). 

Tamás: 1111, 1113: Thomas (albensis comes), 1141 —61 : 
unum ulmgi Tomas, 1171 : Thomam (szolga, accus.), 1177 (Kába 
oki.): Thomas (comes clusiensis), u. o. Thomas (com. filius Sam-
sonis), u. o. Thomas (filius Záh), 1181: Tome (vicarii episcopi), 
1186: Thoma (palatini comitis) J Marg. Leg. 208, 211: bodomerey 
tamás ispán vrnak, u. o. 42 zent tamás . . . kantuariai érsek (v. ö. 
még Apóst. mélt. 25, 30, 41, 42, 53, naptárakban KNAUZ, Kortan 
276. stb.); — lat. Thomas, ol. Torna (Tommaso, Tomasso, Tom-
masino), gen. ol. Maxu (Maxin, x = ys), Tumaxu, Tumaxin, vei... 
ol. Torna (San Tommaso detto San Torna Ven. Cron. II. 195.); 
vei. ol. oklevelekben: Tomao, lomado (BEETANZA e LAZZAEINI, II 
diai. venez. 12. 1. és BOEEIO szót.), isztr. ven. lad. Tumáéu (IVE* 
21. 1.), ráto-rom. Tomás, osztr. szlov. Tornáé, staj. szlov. Tomas, 
olaszföldi szlov. Tomas (v. ö. Sant Tomas, Letop. 1891 : 101.),. 
hazai szlov. Tomás, horv. ca (glagolita oklevelek): Tomas (SÜEM. 
Acta croat. 98, 132, 158, 159, 170, 274, 275. stb.), tót Tomás, cs. 
Tomás, lengy. Tornász, szorb Tomas. A gör. kel. szláv nyelvekben: 
Torna, Thoma volt mindig a szó (v. ö. óbolg., mai bolg. stb. Sborn. 
XV. 199.). A keresztnév el volt terjedve Csehországban, Dalmá-
cziában, Velenczében. Szent Tamás apostolnak ünnepet rendelnek, 
a Szent László-féle decretumok. 
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Tauros : Marg. Leg. 223: gauray tauros vr; — lat. taurus. 
Terézia; — ol. Teresa (Teta), gen. ol. Texa (x — zs), Te-

xinha, Texinin, Texu, ráto-rom. Taresie. 
Teofil: Leg. s. Steph. 9. §: Inita cum Theophylo consilio; 

1079—80: Guden oki.: Tefil iudex; — lat. Theophylas, ol. Teofilo, 
vei. ol. Tiepolo (v. ö. JIREC. Die Eom. I. 2, 60.), ném. Theophil. 

Tiborcz : 1201: Tiburcio comite de Budrihc; — lat. Ti-
burcias. 

Timoteus : Naptárakban : Thymotheus, Thimotheus (KNAUZ, 
Kortan 277.); — lat. Timotheus, ol. Timoteo, lengy. Tymoteusz, 
cs., t. Tymoteusz, h. szlov. Timotheus, osztr. szlov. (DALM.) Timo
teus ; gör. kel. szláv Timothej, Timofej (óbolg. jan. 22. Assem. ev.). 

Tivadar és Tódor; — lat. Theodorus, ol. Teodoro (Deodoro, 
Diodoro), gen. ol. Teodóu, romagnai ol. Tejodur (Sitzungsber. 
LXVII. 691.), vei. ol. Todero (Cron. Ven. II. 78; Velenczének Szent 
Márk előtti védő szentje); horv. Tuder, Tudro (JIRECEK, Die Eom. 
I. 70, 2. rész 59, kicsinyítve Toso is), bolg. Tódor (Tona, Teodori, 
Todoe, Sborn. XV. 199, sveti Tódor, JIREC. Christl. Elem." 43.), 
szerb Tódor, Teodor stb. A Tódor alakot magyarázhatjuk a vei. 
ol. Todero-ból is, vagy akár a szláv Tódor alakokból. Mikép ma
gyarázandó azonban a Tivadar ? S erre az a nézetem, hogy szláv 
közvetítéssel olaszból. Az északol. nyelvjárásokban ugyanis a lat. 
-eo-: io-vú lett (v. ö. északol., vei. ol. lionfante, északol. Honpardo 
Denkschr. XXII. 174; ol. Lionardo, vei. ol. Hon, Hona; vei. ol. 
San Leone dett San Lio, Cron. Ven. I. 240.). Ezzel a hangtani 
sajátsággal felvehetünk egy északol. *Tiodor alakot is, a mely a 
szlávban *rTivodor-rá lett. Erre a feltevésre feljogosít az, hogy az 
ol. Teodo-múi a dalm. horv.-ban Tiuat a megfelelője (v. ö. JIRECEK, 
Die Eom. I. 60. 1.; a mi 1171. és 1229. oklevelünk Tivan, Tyan: 
házi szolga neve adata nem tartozik ide). V. ö. Lénárd, György. 

Tóbiás: Thobias (ótestamentumi idézet, Apóst. mélt. 17. 
stb.); —lat . Tobias, ol. Tobia, ráto-rom. Tobie; cs. Tóbiás (ÉRBEN, 
Eegesta: gyakori név), lengy. Tobiasz stb. 

Tódor; v. ö. Tivadar. 
Urnbertus : Marg. Leg. 4 : fráter vmbertus; u. o. 122: vmber-

tos (a pápa követe), Apóst. mélt. 13 : humbertus mester; — német 
eredetű olaszos név: ném. Humbert, ol. Umberto stb. 

Valent, v. ö. Bálint. 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 4 
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? Vera, Veronika (CzF.); — lat., ol. Vera, Verana (Verula, 
Verella), ráto-rom. Verbniche, dalm. horv. Veranica, Verusa (lásd 
részletesen JIRECEK, Die Rom. I. 2. 62.). A Veronika Verona-hói 
(lat. Verana, v. ö. Magdolna, Katolna, Ágota) továbbképezve (v. ö. 
cs. Veronika, Verunka). 

Vid: 1055: Signum Viti comitis; naptárainkban és más em
lékeinkben mind Szent Vid (KNAUZ, Kortan 287, Erdy-k. II. 5.); — 
lat. Vitus, ol. Vito, ráto-rom. Vít; ném. Veit; cs. Vít (Szent Vid temp
loma Prágában a X. században; Arch. XXV. 17, gyakori név volta 
cseheknél, ÉRBEN, Regesta), t. Vid (Slov. Pohí. XXIII. 711.), szlov. 
Vid (1582. évi adat, Kres II. 044.), horv. Vid (SURM. Acta croat. 79, 
90. stb. és JIREC. Die Rom. I. 2, 64.), szerb Vid (Vidovdan, Izvj. VIII. 
278.). Az 1181. évi oklevelünk Vidus adata lehet a Vid-hol latino
sított alak. Bitó nevünk a Vitus szláv Bittoje alakjából való. A név 
latin eredete nem biztos. 

Vincze : Marg. Leg. 196: fráter Vince; zenth vinceh (Apóst. 
mélt. 21, 30, 35.), vince, vincentz (KNAUZ, Kortan 285; Érdy-k. I. 
306.); — lat. Vincentius, ol. Vincenzo (Cencio, Vincenzino), gen. 
ol. Visensu (Visensin), isztr. ven. lad. Vvnsénti (IVE 50. 1.); óbolg., 
mai gör. kel. szláv: Vikent (Assem. ev. nov. 11.), Vikentij; róm. 
kath. szláv: horv. (ca) : Vicenc (SURM. Acta croat. 38, 42, 44, 73.), 
horv. (kaj): Vincék (Letopis, lajbachi, 1887:224.), szlov. Vinse, 
Vincencij, cs. Bicén, Cenek stb. V. ö. a szláv eredetű nevek közt 
Becsen, Bicsen. 

Viola; — lat. ol. Viola, gen. ol. Viula (szabályos olasz alak 
Viuola volna, GRÖBER, Grundr. I. 520.); a név elterjedésére v. ö. 
JIREC. Die Rom. I. 76, 2. rósz 63.), horv. Viula, Biula stb. 

Vitális (naptárainkban mindig í-vel, KNAUZ Kortan 287.); — 
lat. Vitális, vei. ol. Vidal (BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 12.1., 
Cron. Ven. II. 59.), rom. ol. Videl (Sitzungsber. LXVII. 653.). Ná
lunk a név a XI., XII. században nem fordul elő, Ravennában, 
Velenczében, Isztriában gyakori (JIRECEK, Die Rom. I. 2, 63.). 

Zacheus: 1116—1131 (Fila oki.): scriptor Zacheus (később 
győri püspök, FEJÉRPATAKY, II. István oki. 20.), 1141—61 : Zacheo 
episcopo; — lat. Zachaeus, ol. Zacheo, ráto-rom. Zacheo. Vájjon 
ennek származékai-e a Zachit (1157: Zachit comes; képző ol. 
-etto) és Zacha?, Zache ? (1055: Signum Zache comitis palatii) 
alakok, nem tudom megmondani. 
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Zakariás : Zent Zacharias (Bécsi-k ), zent Zakariás (Apóst. 
mélt. 61, v. ö. még Érdy-k. II. 460, KNAUZ, Kortan); — lat. Za
charias (a eh vulg. lat. olvasásban k), ol. Zaccaria, gen. ol. Zaccaia, 
vei. ol. Zaccheria (Cron. Ven. I. 288. lat. ar: ol. er-ie v. ö. Un-
gh^ria, továbbá Margit és Katalin alatt; vei. oklevelekben: S. 
Qacharia is, BERTANZA és LAZZARINI, II diai. ven. 18. 1.), ráto-rom. 
Zacarie; cs. Zacharias (mint keresztnév régen előfordul, ÉRBEN, 
Begesta), t. Zacharias, lengy. Zacharyasz, osztr. szlov. (DALM.) Za-
harias. A többi szláv nyelvben Zaharija (óbolg., gör. kel. szláv-
ság; isztr. horv. szlov.), Zacharí, Zára (v. ö. Sborn. XV. 195.). 
XI., XII. századi anyagunkból Zakariás nevű embereket nem tu
dok; Velenczében és Dalmácziában keresztnév is (JIEECEK, Die 
Eom. I. 2, 64.). 

Zsófia, Zsófi: zent sophia azzony (Apóst. mélt. 22, 30, Erdy-
<k. I. 437, KNAUZ, Kortan 270.); — lat. Sophia (Velenczében 1020. 
körül «Santa Sofia»-templom, Cron. Ven. II. 144; v. ö. részletesen 
JIREC. Die Bom. I. 54, u. o. 2. rész 58 : Sopia és Christ. Elem. 4.), 
<cseh Zofie (Zofka). 

Zsuzsanna: Sufanna (Münch.-k., Jord.-k. Luk. VIII. 3, 
KNAUZ, Kortan 274.); — lat., ol. Susanna, ráto-rom. Susáne, h. 
szlov. Susanna, t. Zuzanna stb. E szónál zs-és alakot nem tudok 
közölni a szláv nyelvekből; tekintetbe kell azonban vennünk, hogy 
a szlovénben és a cseh-tótban a ném. s (ejtsd z)-böl számtalan eset
ben m lett (v. ö. szlov. iaga: ságe, zaifa: seife, zamet: sammt, 

Jítpa: suppe, cseh-tót £aidel: seitel. seidel: lat. situla, zaltár, éal-
tár: zsoltár stb.). Ezt figyelembe véve állithatjuk, hogy a lat. s : 
nóm. s: helyén magy. zs-vel bíró szavak nagy része szláv (szlovén, 
esetleg cseh-tót) közvetítéssel jött (v. ö. zsinat; Zsigmond: szlov. 
Ziga stb.) nyelvünkbe. így felvehetünk egy szlovén Zuéanna alakot 
is (v. ö. ol. szlov. Jufana Arch. XIV. 200, XV. századi adat). 

A személy- és keresztnevekből már most a következő tanul
ságokat meríthetjük: A szláv eredetű nevek közt nincsen bolgár 
typusú név, ellenben olyan sok van, a melyhez teljesen hasonló 
ugyanabban az időben csakis a cseheknél, vagy csakis a szerb-
horv.-szlovéneknél fordul elő. E szláv nevek gyakran beczéző alak
ban kerültek hozzánk (v. ö. Becsen, Vének), s a beezózgetésre, a 
beczézgetést alkotó képzőkre általában azt jegyezhetjük meg, hogy 
itt is nyelvünk nem az olaszszal, hanem a szláv beczézgető for-

4* 
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mákkal egyezik. Szláv közvetítéssel került számtalan ó- és újtestá-
mentomi név nyelvünkbe ; itt is azonban azt látjuk, hogy nem a 
gör. kel. szlávságnál dívó formák, alakok vannak a mi nyelvünk
ben (v. ö. pl. a gör. p, gör. kel. szláv v-vel bíró alakokat, a melyek 
nálunk is b-vel. tehát a latin ritusú népekével egyező módon van
nak meg), hanem ;i róm. kath. szlávoknál is dívó formában. A lat. 
gör. bibliai eredetű neveknél azonban azt is látjuk, hogy a mi ne
veink nem az összes róm. kath. szlávság alakjaival egyeznek, ha
nem első sorban egyeznek a szlovén (ideértve a kaj-horvátot is), 
cseh-tót-lengyel nyelv alakjaival. Az olaszos hangalak itt is a leg
nagyobb ritkaság, sőt a kereszténység terjesztésével összefüggő 
alapvető szókban az olasz közvetítés egyenesen ki van zárva (v. ö. 
Jézus, József, Jeruzsálem szavak a j alapján, Máté a t alapján stb.). 
A német eredetű neveknek nincsen olyan határozott vallomásuk. 
Egy részük közvetlen német, egy másik részük szlovén úton közve
tített német s egy harmadik részük román nyelvi (franczia és olasz) 
úton közvetített német. Ez utóbbi pontra néhány megjegyzést kell 
tennem. A germán nevek ugyanis el voltak terjedve a román nyelvű 
népek közt is (v. ö. MEYER-LÜBKE előadását, a melyet a német philo-
logusok és iskolamesterek Halléban tartott 47. gyűlésén e czímmel 
tartott: «Eomanische Personennamen in ihrer historischen Bedeu-
tung», kivonat Beilage zur Allg.Z. München 1903.év, Nr. 232,87.1.); 
így Olaszországban longobard eredetű nevek, Francziaországban 
frank eredetűek, Spanyolországban gótok. A mi német eredetű ne
veink közt vannak ilyen román nyelvi formában közvetített nevek 
(v. ö. Galterus — Walterus, Konrád — Korlát, Willermus, Rober-
tus, Gilebertus, Gaufredus stb.). Ha már most azt kérdezzük, mely 
román nyelvű népnél találunk a mieinkhez hasonló alakú német 
eredetű neveket, azt kell mondanunk, hogy a romános alakú német 
név legtöbbször nem olasz, hanem franczia alakú. 

A nevek vizsgálata tehát azt vallotta, hogy k e r e s z t é n y 
s é g ü n k n e m b o l g á r s z l á v , s a k i i n d u l ó p o n t o n n e m 
o l a s z , h a n e m d u n á n t ú l i s z l o v é n ; itt a nevek közt is, 
tehát nem csupán a szentek tiszteletére emelt templomokban, ki 
tudjuk mutatni a folytonosságot (v. ö. Balaton, Zselicz, Mutmér, 
Domonkos). 

15. §. A keresztnevek hangalakjával egyenlő fontosságuk van. 
azoknak a k e r e s z t é n y t e r m i n u s t e c h n i c u s o k n a k is, 
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a melyek nyelvünkben idegen, jórészt szláv, latin-olasz vagy német 
eredetűek. B kifejezéseket először be tűrendben fogom tárgyalni, s 
azután az egész tárgyalásból levonom a végső következtetést, s így 
próbálok megfelelni egyrészt arra, hogy nyelvünk régi szláv jöve
vényei közt — keresztény terminológiánk vallomása szerint — 
vannak n e m bolgár átvételek is, másrészt arra, kik voltak há t a 
magyarok első tanítói a keresztény hit felvételénél, a latin betűk 
megtanulásánál . 

Advent: Advent (NySzót) , advent (Döbr.-k. 116, 127, 157. 
stb.); — lat . adventus, ol. avvento, piem. ol. advent (GAVUZZI, Vo-
cab.), ném. advent. A kifejezés csakis a róm. kath. szlávoknál, s 
nem egyszersmind a gör. keletieknél van meg ; v. ö. lengy. adwent, 
•cs., t. advent, szlov. advent (v. ö. MUKSEC, Bogoéastje 18. 1.), horv. 
advenat (horv. akad. szót.), advenat (NEM. I. 412.). A dalmát horvát 
katekizmusokban prisasce, dosasée (v. ö. horv. akad. szót.) szavak 
is előfordulnak «advent» értelemben, azonban a nép csak az ad
venat kifejezést használ . A gör. kel. szlávságnál, valamint CYRILL 
és METHOD-fóle iratokban nincs az advent-m külön megjelölő ki
fejezés (v. ö. or. pojK,ii,ecTBeHCKÍH nocrb , DALJ) . AZ összeállításból 
tehát az látszik, hogy a magyar advent a róm. kath. szláv alakok
kal egyezik. 

Alamizsna. Az óbolg. és egyéb szláv fordítások ezt a felvilá
gosítást adják az «alamizsna» szóra: 

1. Máté VI. 1 : Münch.-k. : tű igassagtocat, Jord. -k . : ty Igas-
sagtokat, K á r . : alamizsnátokat = Vulg. : eleemosynam, glag. horv. 
(TEUBEK) : almostvo, hazai szlov. álmostvo, krajnai szlov. (DALM.) : 
almoshna (olvasd: almozna), kralici b ib i . : cs. almuZny, lengy. 
ialmuény, szorb : almoz'inu || gör . : £X£7J[JLOOÓV*Í]V = Zogr.: /MHACC-

T'MMA, Mar . : MHAOCT'KIHA, Sav. kn . : M'KIAOCTHH^Í, Assem.: milos-

tyn$; az összes többi gör. kel. szláv fordí tásokban: milostyni ol

vasható. 

2. Máté VI. 2 : Münch.-k. : alarnisnat, Jord . -k . : alamysnat, 

K á r . : alamizsnát = Vulg . : eleemosynam, glag. horv. (TKUB.) : al

mostvo, horv. dalm. (spal. Bern . ) : almuxtuo (olv. almuztvo), hazai 

szlov. álmostvo, szlov. (DALM.) : almosken (olv. almodén), cs. al-

mvinu, lengy. iáimuine^, szorb: almoz'inu || gör. éXs7]|xoaóv7]V = Zogr., 

Mar. : MHAOCT'MHWÍ, Sav. k n . : ^V\HAC>CT'KIM«¥Í, Assem. : milostynjq: 

Az összes gör. kel. szláv fordításokban milostyni olvasható. 
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A mit e két idézetben látunk, ugyanaz ismétlődnék, ha a kii-
lömböző fordítások Máté VI. 3, 4, Luk. XI. 41, XII. 33. helyeit 
vetnők egybe. A magyar bibliafordítások alamizsna adata itt is a 
róm. kath. szláv fordításokkal egyeznék, ellenben merőben külöm-
böznék a gör. kel. szlávoktól. A fenti két összeállítás azt is mutatja, 
hogy az óbolg.-ban az alamizsna-iaok milostyni : /VVNAOCT'MNH a 
neve (v. ö. még Máté IX. 1 3 : Assem., Mar., a hibára JAGIC, Cod. 
Mar. index; Cod. Supr. 376, 435 ; Euch. Sin.: 126, Psalt. Sin.:. 
XXXII. 5, CII. 6.); ezt találjuk a külömböző szerkesztésű gör. kel. 
szláv egyházi nyelvemlékekben (v. ö. Ostrom, ev., Listky Undol., 
SEEZNEVSKIJ szót., Trnov. ev., Dobrom. ev., ugyanitt milostinja is, 
LAVROV, Obzor, szót.), valamint a mai gör. kel. szláv bibliákban és 
nyelvekben (a bolgárban pomcinu: almosén, CANKOFF 192, v. ö. 
MIKL. Christ. Term. 56. §. és MTsz.: jpomána : alamizsna, ajándék).. 
A gör. kel. szláv egyházi terminológiában se ma, se a múltban a 
magy. alamizsna szóhoz hasonló hangalakú szó elő nem fordul. 
A magy. alamizsna tehát se az óbolgárból, se pedig más gör. kel. 
szláv nyelvből való nem lehet. 

Mielőtt azt igyekeznénk megállapítani, mely róm. kath. szláv 
nyelvből való a szó, meg kell említenünk, hogy az átadók csoport
jából az olasz is kizárandó; az olaszhan az alamizsna = limosina, 
ó-mil. lemosina, lemosena, lemosna (Sitzungsber. LIX. 8, 9.), vei. ol* 
lemosina (BOERIO, BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 58. 1.: innen 
dalm. horv. lemoz'ina, JIREC. Die Kom. I. 85, spalatoi Bern. lemo-
zina, Kad CXXXVI. 181.); a velenczei latin krónikákban elomosina 
PERTZ, M. G. SS. VII. 23, nálunk 1095-ben, DÁVID dux oklevelé
ben: elemosina; ugyanígy 1050-ben franczia oklevélben : statum; 
elemosin^, BEUSEN, Elem. 195. 1.), a rovignoi ven. lad.-ban limú-
zana (IVE 18. 1.). Ez olasz és ven. ladin alakokból a mi szavunk 
meg nem magyarázódik. 

MELICH JÁNOS;. 



A vogul szóképzés. 
(Első közlemény.) 

A képző is a mondatban keletkezik és fejlődik. Midőn tehát 
egy képző történetének, alkalmazásának hű képét akarjuk adni, 
vizsgálnunk kell, hogy milyen szerepük lehet a mondatban az 
illető képzővel ellátott szavaknak. Szükséges ez az igeképzőknél 
is, de még inkább a névszóképzőknél. Ezért igyekeztem a névszó
képzők alkalmazásának lehetőleg minden esetét vizsgálat alá venni, 
s e vizsgálat nem egy esetben világot vetett a képző eredeti értékére. 

A vogul képzők száma meglepően nagy. Feltűnő azonban az 
a dolog, a mit külömben a többi finnugor nyelvekben is tapasztal
hatunk, hogy egyenlő hangalakú képzők különféle, sokszor ellen
tétes szerepet töltenek be. Csaknem lehetetlennek tartom, hogy a 
képzők e rendkívüli nagy száma bármely finnugor nyelvben is az 
eredeti állapot megőrzése volna. Éppen ezért azt hiszem, hogy 
azon esetek nagy részében, midőn egyenlő hangtestű képző külön
féle functiót tölt be, a jelentés-változás tüneményével van dolgunk. 
E jelentés-változás esetei különféle irányúak lehetnek. A legközön
ségesebb esetek közé tartozik az, midőn a reflexív képzőnek inchoa-
tiv vagy pedig passiv értéke van. Ilyen jelentés-változáson ment át 
a vogul passivum képzője, a -w, a melynek eredeti értéke más rokon 
nyelvek tanúsága szerint reflexív volt. De nem egy esetben meg
tartotta reflexív értékét, pl. maráémaivásém meguntam magam. 
I. 131.*) Különösen a műveltető -t képzővel van ilyen szerepe: vöj-

*) A számok MUNKÁCSI Vogul Népköltési Gyűjteményének kötet
es lapszámai. Az északi nyelvjárást külön nem jelzem, a többi nyelv
já rás ra a szokásos jegyeket alkalmazom. Tehá t : K. = kondai, KL. = 
középlozvai, AL. ~ alsólozvai, P . = pelimi, T. == t avda i ; — Sz. = SZILASI 
MÓRICZ, Vogul szójegyzék. 
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tawásém megzsírosodtam. III. 287. Végül néha inchoat. jelentése is 
lehet e képzőnek : jol-q,jiués elaludt. II. 83. K. (aji alszik). Atalában 
azonban pass. értéke van : ekwatan tdrmataiué az asszonytól elbo-
csáttatik. I. 137. — mémné purlilau a népségtől megvendégeltetik. 
IV. 416. KL. 

De még sokkal ellentétesebb két szerepet is betölthet egy 
képző. Egy és ugyanazon képzőnek vagy képzőcsoportnak lehet 
néha durativ, néha momentán értékű alkalmazása. Az átmenetet 
azonban itt sem nehéz megtalálni. Vannak olyan frequ. cselek
vések és folyamatok, melyeknek egy-egy szakasza momentán megy 
végbe (így pl. szökdécsel, villog, reszket). Az ilyen esetek alkalmat 
adnak arra, hogy a momentán képző frequentativ, vagy pedig a 
frequ. képző momentán árnyalatot nyerjen. Ha pedig egyszer egy 
mom. képző frequ. jelentéshez jut, meg van adva a lehetőség, hogy 
durativ cselekvést vagy folyamatot is jelöljön. Példákat majd csak 
az illető eseteknél fogok felhozni, itt csak azért tettem említést e 
dologról, hogy meg legyen okolva, ha néha a képzőket inkább alak
juk, mint jelentésük szerint tárgyalom ós osztályozom. 

De a jelentés-változáson kívül még sok más jelensége van a 
képzők keletkezésének és fejlődésének. Megtörténhetik, hogy ragok 
lassanként képzői szerepet nyernek, képzővé lesznek (1. a -né és az 
•i képzőt). Bár ebben az esetben is van jelentés-változás, e folya
matnak mégis leginkább mondattani jelentősége van. 

A képzők torlódása igen gyakori tünemény a vogulban s 
nagyban növeli a képzők számát. 

Egy másik jelenség az, midőn a képzés elvonás által történik. 
Ennek a jelenségnek vizsgálata azonban lehetetlen a vogul nyelv
nek oly ismeretével, melyet a rendelkezésemre álló közleményekből 
merítni lehet. Lehetséges utóvégre, hogy egy pár olyan esetnél, 
mint jékw —jékwi (táncz — tánczol), vöt — vöti (szél — fú a szél) 
(1. alább) az elvonás jelenségével van dolgunk, de ezt olyan nyelv
nél, melynek története nincs szemünk előtt, s a mely nem anya
nyelvünk, lehetetlen meghatározni. Vagy két esetet azonban mégis 
találtam, melyekben kétségkívül ilyen elvonással van dolgunk: 

yaiti fut: /ajt-porktoé futó jószágocska. IV. 394. — nári taszít: 
nar-jiwém toló rudam. IV. 83. — itmi szökik (alapszó: *it-): it-no%s 
szökő nyuszt. II. 345. — it-lein szökő evet. II. 345. 

Látni fogjuk, hogy a deverb. igeképzők jó része alakilag 
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azonos a denom. igeképzőkkel. Tüzetesen e jelenséggel a denom. 
képzők tárgyalásánál fogok foglalkozni; ide csak annyiban tartozik, 
a mennyiben a képzők életére vet érdekes világot. Kétségtelen 
ugyanis, hogy e képzők általában (kivételek lehetnek) nemcsak 
alakilag, hanem eredetüket tekintve is azonosak. 

Ez az azonosság a denom. és deverb. képzők jó része közt nem
csak a vogulban, hanem a többi finnugor nyelvekben is feltalálható. 
De hogy egy képző igéhez és névszóhoz egyaránt járulhat, abban 
nincs is semmi különös. A személyragozásnál teljesen analóg eset 
van. A személyrag hozzájárul az igetőhöz, hogy kifejezzen egy meg
határozott viszonyt az igében jelölt cselekvés és az illető személy 
között (v. ö. vog. imperat). Ep úgy járul a személyrag egy névszóhoz, 
hogy az illető személynek egy a névszóban kifejezett dologhoz való 
viszonyát megjelölje. Sőt azt hiszem, hogy ha e jelenséget akkor 
tekintjük, midőn az alapnyelvben a személynévmások személyra
gokká fejlődtek, az «ige» és «névszó» kifejezések anachronizmus-
nak vehetők. Nem volt ekkor még sem ige, sem névszó: voltak 
szavak, melyeknek bizonyos'képzetek feleltek meg. Ezen szavak
nak igei vagy névszói értéke az általuk jelölt tüneményben volt. 
így jelenthette pl. kant «harag» magát a cselekvést vagy az ab-
stractumot. Az utána járuló névmás, melyből később személyrag 
lett, az mondta meg, hogy a kant szó által felébresztett képzeteket 
melyik személylyel hozzam kapcsolatba, a helyzet pedig, a mely
ben a szót használtam, megmutatta, hogy e képzetek által jelölt 
tünemény a jelenben lefolyó cselekvésbe vagy abstractum. így jelent
hette adott helyzetben a köv. mondat: *kant am jani (szórói-szóra: 
harag én nagy) azt, hogy «haragszom nagyon'» és azt is, hogy: 
«haragom nagy» (általában nagy szokott lenni). így tehát az igei-
ség vagy néviség nem a szóban vagy annak formájában, hanem a 
helyzetben volt. 

Nem minden esetben ilyen világos a dolog, de azért mindenütt 
ki lehet mutatni a fennebb leírt alapjelenséget. Lássunk pl. egy 
olyan esetet, mint: *kwons am «körmöm» és «kormölök». Itt két 
eset lehetséges: 1. a kwons eredeti neve a körömnek, 2. a kwons 
esetleges vagy jelzői neve a körömnek. 

1. Az első eset alatt értem azt, ha a kivons szónak más jelen
tése mint ('köröm» nem volt soha', s eredete másra, mint a köröm 
appercipiálására nem vezethető vissza. Ebben az esetben a kwons 
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szó és a köröm szemlélete által nyert benyomás közt közvetien, 
szoros, de általunk meg nem magyarázható kapcsolat volna. Ebben 
az esetben is olyan mondatban, mint pl. *kwons am nay a helyzet 
a kwons etm-nak ige értéket adna. 

2. A második eset az, hogy a kwons szónak eredetileg más 
jelentése van. Mondjuk például, hogy eredetileg e szóhoz a kar-
molás képzete van kapcsolva, s így adott helyzetben jelenthetett 
«karczol», «karczolás» és «karczoló»-t. Utolsó jelentésében a fej
lődés folyamán már csak a körömre vonatkozott, s ez magával 
vonta a másik két jelentés körének megszorítását is, úgyhogy ez
után *kwons am mint cselekvés is csak azt jelenthette, hogy «a kö
römmel karczoloki). 

Ezt a dolgot azért fejtegettem bővebben, hogy megokoljam 
azt, hogy a közös finnugor deverb. és denom. képzők nagyrészét 
azonosnak tartom. Azt ugyanis, hogy egy szó, mely egy előttevaló 
szó jelentésót módosította, ahhoz a szóhoz járulhasson és képzővé 
fejlődhessék, elsősorban e hozzájáruló, módosító szó jelentése és 
nem a módosítandó szó igei vagy névszói helyzete határozta meg. 
így pl. ha a magyar -ít képző eredetileg valamivé tevést jelentő 
ige volt, egyaránt lehetett mondani: áll-ít — «állóvá tesz, állani 
tesz, állat* és : nagy-ít = «nagygyá tesz». Természetesen azt nem 
állítom, hogy az ilyenfajta esetek mind az igei és névszói kategó
riák ős egységére vihetők vissza, mert a fejlődés folyamán, midőn 
az ige a névszótól már elkülönödött, az analógia sok idetartozó 
esetet hozott létre (1. különösen a mordvin nyelvet). 

A deverb. és denom. képzők azonossága még szembetűnőbb 
a névképzőknél (-p, -s, -tol stb.). Itt is teljesen kizártnak tartom, 
hogy e képzőknek külön eredetet tulajdonítsunk, vagy elveszett 
képzőket tegyünk fel. 

A fentebbi fejtegetés, mely az igei és névszói kategóriák ere
deti állapotáról szól, adja meg a magyarázatot azon esetre, midőn 
ragból deverb. névképző lett (-né, -l ?). 

Ennek az eredeti állapotnak nyomait látom az oly esetekben 
is, midőn a névszó- és az igető közt semmi különbség nincs, midőn 
tehát a szó alakját igei használatban külön denom. igeképző nem 
külömbözteti meg. Természetesen ezek közt az esetek közt sok 
újabb fejlődés is lehet, de hogy egy meglevő képző elveszésének 
eredményei volnának ezek az esetek, valószínűtlennek tartom. 
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Az alapszóban kifejezett dolog s az igeileg használt alakban 
kifejezett cselekvés (v. állapot) közt a viszony különféle lehet: 

I. Az alapszóban kifejezett dolog alanya az ige cselekvésének: 
vöt szél: vöt-ké vöti ha a szél fú. II. 104. — rakív eső: rakw-ké 
rakwé ha az eső esik. II. 104. — «öZ'dér: sotél sot'imé dérrel van 
bevonva(tkp. bedérelve). II. 95. — §at sal'an dér hull. III.489.KL.— 
au, qw folyó árja futása. II. 137: q,wi folyik. II. 31. — taw ág: tq,wi< 
ágazik K. Sz. 144. 

II. Az ige cselekvése létrehozza az alapszóban kifejezett dolgot 
möjt rege: möjti regél. II. 99. — sas bog: kwqli jani' saséi ti savast 
kötél nagy bogával bogozták. II. 337. — kánt harag: ul kantén ne 
haragudj. IV. 417. K. — jekív táncz: jékwi tánczol. 

III. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze az ige cselekvésé
nek: kwons köröm: Sis-kwonsi-ja Hátvakaró folyó. IV. 437 .— 
kélp vér: kélpawé bevérződik. II. 73. 

Az összetett képzők megállapításánál volt egy kis nehézség.-
Van pl. két képzett ige: ünli (ül) és ünlUi (üldögél). Az alapszó 
fin- (ül). Kérdéses volt mármost, hogy az ünlili igét az -l egyszerű, 
vagy a -Ul összetett képző esetei közé sorozzam-e, vagyis tudnom 
kellett volna, hogy ez az alak a nyelvérzékre nézve ün-\-lil- vagy 
ünli-l-e. Számos ilyen esettel találkoztam s ilyenkor mindig egy
séges képző-bokornak vettem az összes képző-elemeket (tehát r 
ün-Ul-). Külömben is az összetett képzők közül csak a legfontosab
bakat soroltam fel, mert nem találtam érdemesnek, hogy azt a 
végtelen sokféle képző-torlódást, melyekből egy-egy esetre csak 
egy-két példa van, mind felsoroljam, hisz elemeiket úgyis részle
tesen ismertetem. 

Érdekes lett volna talán az egyes képzőknél a többi finnugor 
nyelvek megfelelő képzőit is felhozni, ezt azonban a legtöbb eset
ben nem tettem. Oka ennek egyrészt az volt, hogy a már eddig 
kimutatott egyezések nagyon jól össze vannak állítva (1. BUDENZ : 
Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana; SZINNYEI: Magyarnyelv-
hasonlítás, 2. kiad. 1902), s így felesleges lett volna dolgozatom 
terjedelmét e tények egyszerű lemásolásával növelni. Arra pedig, 
hogy önállóan új egyezéseket állapítsak meg, minden finnugor 
nyelvet legalább is úgy kellene ismernem, mint a vogult. Mert úgy 
gondolom, hogy szótári és nyelvtani ismerete a nyelveknek nem 
elég arra, hogy nekimenjünk a hasonlításnak. Nem elég különösen^ 
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a képzőknél, hol a jelentés- és alak-változásnak oly tág tere van. 
Minthogy az egyszerű képzők rendesen egy, legfeljebb két hangból 
állanak, természetes, hogy nagyon könnyű a különféle nyelvekben 
hasonló hangalakú képzőket találni. De a míg nem ismerjük a 
felvett képzőnek mindenik nyelvben lehetőleg minden szerepét, s 
a míg nem vagyunk tisztában az egyes nyelvek külön hangtörté
netével, addig csak a legnagyobb óvatossággal lehet a képzők ha
sonlításába belemenni. Ha az összes finnugor nyelvek képzése 
külön-külön fel lesz dolgozva, biztosabb alapja lesz a hasonlítás
nak is. 

Természetes, hogy dolgozatommal a kérdést nem meríthettem 
ki. Csakis MUNKÁCSI szövegeit (Vogul népköltési gyűjtemény) hasz
náltam föl, mert AHLQVIST szövegeinek (Wogulische Sprachtexte, 
herausgeg. v. Y. WICHMANN, Helsingfors 1894 és Wog. Wörterver-
zeichnis, u. o. 1891) földolgozása olyan fáradságba került volna, 
hogy az eredmény nem érte volna meg. MUNKÁCSI szövegei pedig 
mind megállapodott formája, nemzedékről nemzedékre szállott 
dolgok, 8 így a nyelvet csak egyoldalúlag lehet belőlük megismerni. 
A jelenben beszélt nyelvben bizonyára mozgalmasabb a képzők 
élete, mint ezekben az öröklött szövegekben, hol majdnem minden 
mondatnak stereotyp alakja van. Az élő nyelv bizonyára nagyon 
érdekes adatokat szolgáltatna. 

IGEKÉPZÉS. 
Igeképzés igéből. 

Műveltető képzők. 

1. A -t képző. — A -t a leggyakoribb caus. képző a vogulban. 
Érdekes s az összes vog. caus. képzőknél tapasztalt tény, hogy 
valódi műveltetésre, azaz a magyar ásat, írat-íéle alkalmazásra 
alig akad példa. Ez azonban nem azt jelenti, hogy az élő nyelvben 
nem lehet gyakori a képzőnek ilyenszerü alkalmazása is. 

Alakja e képzőnek az összes nyelvjárásokban: -t. E -t előtt 
gyakran i, é, á hang áll. Nem hiszem, hogy e hangok jelentős elemek 
volnának (e hangok külömben is egy nyelvjárás határain belül is 
váltakoznak egymással). Bizonyára az olyan példák közt, mint: 
%ot pestitá «megoldja» III. 9. és: pesátáslém «megoldottam*) semmi 
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lényeges külömbség nincs. Az é, i, á hangok pedig a névszóknál is 
váltakoznak egymással: sétép czérna: sátápél czérnával; l'üíén álló : 
lulin id. etc. En tehát a -t, -ét, -it, -át alakokat egy és ugyanazon 
képzőnek veszem. 

A -í képző használata a következő: 
1. Műveltető: nap tawá ti puská-kiwért alné vitel ajtain te őt 

e hordóban levő vízzel itasd meg I. 69. 
II. Megengedés: la'ilánl at pöl'te'im (pöl'i fázik) lábukat nem 

hagyom fázni IV. 16. 
III. Valamely állapot előidézését jelenti: a) Mozgást jelentő 

igéknél: uji süllyed : ujti süllyeszt IV. 91. K. —va'i l i leszáll: 
velti leszállít IV. 416. KL. —páti esik: patti dob II. 5. — j<iyyi 
forog: jányti fordít IV. 229. — tayi ju t : takti nyújt II. 219. — 
%án%i hág: "/a/ti felvisz IV. I. — táli felszáll: tálti felszállít IV. 
88. KL. — *áméri merül (ámérawé alámerül I. 71, a szenvedő 
alakra nézve v. ö.: yuji fekszik: yujuwé III. 69, 1. a szenv. képző
nél). — ámérti merít IV. 118. FL. — káli kel: kalti felvisz IV. 
359. AT.^— tunsi ál l : tusti állít I. 3. 

(3) Általában valamely állapot v. cselekvés előidézését jelenti: 
yansi ismer: %ansti tanít I. 71. — *sqpi illik : (at éapili nem illik 
III. 217), i'qpiti készít I. 109. FL. — vawi mozog: nowiti megránt 
II. 317. -— mási öltözik: más ti öltöztet IV. 374. K. — üsi elvesz : 
üsd elveszít II. 127. FL. — yöli elpusztul, fogy: yőlti fogyaszt 
II. 37. — khöli hall: khölti mutat II. 37. — siti süt, séts sütött 
IV. 348. T. (v. ö. magy. sül) III. 525. P. - *kh8li hasad (khőlpi 
reped) khelti hasít III. 483. KL. — poq,ji fő-: pajti főz IV. 312. KL.— 
tqli olvad: tqlti olvaszt IV. 376. K. — kénéi ébred : keneti ébreszt 
IV- 155. FL. — mnéi néz: sunsti mutat III. 357. KL. — *tq.ri le
bocsátkozik ? (v. ö. tárámli I. 161.). tqrtq.iL lebocsáttatik III. 523.P.— 
*poki reped (pokli hasadoz Sz. 98): polatésán megrepesztetted III. 
457. — toli fogy, olvad: tölati koptat IV. 168. KL. — tn eszik: 
neu niijatiékén táutél táitélém a te fejedelemségedet tűzzel felégetem 
(megetetem) IV. 348. T. 

IV. A képző caus. jelentése elhomályosult: íünsi sír: qjkátá 
lünsáti, naurémayá lüúéáti öregét siratja, gyermekeit siratja I. 56. 

2. -I. — A caus. -I (-él, -il, -ál) nem gyakori képző a vogul-
ban. Az összegyűjtött példákban általában valamely állapot elő
idézését jelenti: pöli fagy, htil: pajtim asék . . . pöUawé a főtt hur
kát . . . meghütik IV. 421. — tui, tuj- bemegy (t aj mén megyünk 
IV. 95. FL. tüm belépett IV. 295. K.) tüli bevisz I. 3. — ja tolásul 
behozta IV. 368. AT. —rq,ivi illeszkedik, illik IV. 387.: kitjiw ák-
wán rqwláyéu a két fát illeszd egybe I. 151. — üni ül, van: atin 
kwoiél ünlaicém illatos házat készítenek nekem III. 103. — tüli 
rejt I. 89. (tujti id.). — tőéi szárad IV. 421. KL.: töslau szárít-
tatik IV. 420. KL. — puusé fő. T.-Sz. 99 . : it'ma'y ponslós kenyeret 
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sütött IV. 363. T. — mari szűkül II. 135 : marii szűkít II. 157. — 
sawi savanyodik : p'íl-sewlau megsavanyíttatik IV. 420. KL. sdwi 

: id.: sáwli megsavanyít KL. NyK. 22 : 34. 

Összetettek. 

1. -It (-élt, -üt). — A frequ. -I és a caus. -t összetétele: /üti 
hajlik: yütelti hajtogat IV. 222. FL. — pojü megszűnik, csillapo
dik : pojtélti csillapít I. 148. — aji alszik : qjiltitd elaltatja III. 405. 
EL. — nüwi mozog: nüweltuykwé mozgatni IV. 30. — lenti reng 
(ientén tq,rém rengedező ég II. 213.) léntelti rengedeztet II. 91. EL. — 
siiii8Í néz: susséltavjkwé megnézetni II. 138 .— üti ázik: titélti 
áztat KL. P. Sz. 139. 

2. -mi. — Meglehetős ritka képző; valószínűleg a moment. 
-m és a caus. -t összetétele. Példák: napi csüng: sipd nqpémtéstd 
nyakát lecsüggesztette I. 84. — *iíli repül (teili K. II. 224. — 
tilémli röppen I. 11.): nürém uj jelpinéu tara tilémtilém hatalmas 
állat szentedet keresztülröpítem III. 452. — sdlti belep: akwdn 
éttltémtidném egybe dobálom őket III. 142. 

3. -pt. — Szintén elég ritkán használt képző: moment. -p-\-
c.ius. -t. Példák: tunsi áll; tüsti odaáll: tüstépti állít III. 433. EL. — 
yiiji fekszik: yujépti lefektet II. 19.— ariti megmarad II. 213: 
aritdpti meghagy KL. Sz. 13. 

Gyakori tó képzők. 

A gyakorító képzőknek a vogulban is ugyanazon alkalmazá
sai vannak, mint a többi finnugor nyelvekben (1. BUDENZ, UA.). 
A vogulban azonban, különösen a költői nyelvben, sokszor elho
mályosult e képzők eredeti frequ. jelentése, s ilyenkor inkább csak 
az elbeszélés élénkítésére szolgálnak. A tavdaiban az -l és -nt 
frequ. képzők a jelenidő jegyeivó lettek. 

1. Az -l képző. — Alakjai: -l, -él, -il, -il. Az é, i, i hangok 
egy nyelvjárás határain belül is váltakoznak egymással s szintén 
nem jelentős elemek. Az -l képző használata a következő : 

I. A cselekvésnek ismétlődését fejezi ki: pdywti hajít: paywtli 
lődöz IV. 175. FL. — sqori vág: saorlayw vagdalni II. 237. K. — 
réti szed: vetli szedeget III. 128. K. — sdijywi rúg: jiwalém . . . 
Áfíyllililém koporsóm fedelét rugdosom IV. 117. FL. — kiti kérdez : 
tíánau t'j-kwoss kitilawé anyja hiába kérdezgeti őt I. 5. — kitélite 
kérdezgeti III. 523. P. — swnsi néz: sunnLidnd nézegeti őket I. 
131. — A tavdaiban az -il alaknak -ul felel meg [v. ö.j&nV E. = 
jdnú T.; tori' fenyő E. = taru T.; tdri' daru E. = táru T.j kitúldl 
kérdezget IV. 345. T. 
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II. A cselekvés húzamosságát jelenti: tqti hord: tqtüáyw 
hordozni I. 167. K. — üri őriz: üriláyw őrizgetni IV. 378. K. — 
tül'i áll: lülMdivém előttem álldogálnak III. 147. — kisi fütyöl B : 
késéli fütyörész IV. 400. K. — kanéi sorvad: kanélankwé sorva
dozni II. 312. — Hili repül (tilémli röppen): tilélasem röpködtem 
IV. 320. tőiddílet repdesnek IV. 368. AT. — ili j á r : iléli halad Sz. 
33., AL. — páti esik: jíi pátallet lefelé hullanak IV. 358. AT. — 
éaiti örvend : saitileit örvendeznek III. 376. — vari csinál: kal'na 
varili zajt csinál III. 380. — T&VX* h^g: yayyileim felfelé hágok 
III. 239.—pili fél: pililaicém félelmes vagyok II. -5. — tóti hord: 
•sijim totílaivé hírem terjesztik II. 160 — uji úszik: ujiWim úszká
lok II. 193.—yqli hal, elfogy: yqlilém elhervadt III. 11. — üli 
van, él : üliláln mulatgass III. 195. 

III. A többi frequ. képzőknél is előforduló eset az a vogul-
ban, hogy az azon igében kifejezett cselekvés, melyhez a frequ. 
képző járult, voltakép nem gyakorító; de mivel a cselekvésnek 
több alanya vagy több tárgya van, helye van a frequ. képzőnek, 
mert azt jelöli, hogy az illető cselekvésben mindenik alany külön 
részt vesz, vagy hogy mindenik tárgyra külön-külön kihat a cselek
vés: panl saw saw ne ojileit a falubeli sok sok asszony szétfuta
modik III. 361. — na) latyd yariléiié mos ta kivoss sunsi hiába nézi 
az utolsó szikra elalvásáig I. 13. — nard masili két saruját fel ölti 
III. 382. 

IV. Némely esetben a képző frequ. volta teljesen elhomályo
sult : üni ü l : ünli id. (általában az utóbbi használatos, az üni alak 
ritkán fordul elő. — ¥püyi fürdik: puli id. (püyelné kwol fürdő 
ház Sz. 102.). 

V. Van eset rá, hogy e képző is moment. jelleggel bír: *royi 
nyerít: lü leyuli, Uiürem-pis kir-kwál pal-éuláti a ló egyet nyerít, 
a háromszoros vasházat szétzúzza IV. 167. (1. a bevezetést). 

VI. A mint említettem, az -l és egyáltalában a frequ. képzők 
sokszor csupán az előadás élénkítésére szolgálnak. Sokszor a cse
lekvésnek a jelenben való lefotyását emelik ki. Nagyon természetes 
tehát az a fejlődés, melynek következtében az l és az -nt frequ. 
képzők a jelen idő jeleivó lettek a tavdai nyelvjárásban. Az -l, mint 
MUNKÁCSI kimutatja, általában a többtagú igékhez járul : núy-
kharátal felnéz IV. 403. — khq,nánti függ: khqiiántql u. o. — khq-
rátayti egymást nézi: ukin khqrdtaytlét egybe néznek u. o. Kivéte
lesen azonban egytagú tőből is képez jelen időt az -l; MUNKÁCSI a 
következő példákat hozza fel: qité haragszik : astal. — voyt'é dob : 
voyiql. — üté folyik : utal. — jnnsi szendereg: junsql. — liiyté 
mozdít: Inytlém mozdítok (Vogul Nyelvjárások 290.). 

2. -^—Alakja i : -h É. ÉL„ -ff, -it K. KL. P. -nt T, Elég 
gyakran fordul elő az az eset. hogy a -t képzőnek frequ. jelentése 
van. Nem valószínű, hogy az előtte levő f hangban és változatai-
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ban lappangna a frequ. képző. Lehet, hogy a -t frequ. jelentéssel a 
moment. -í-ből fejlődött (1. a bevezetést), de az is lehet, hogy ere
detileg külön képző. Ebben az esetben megfelelne a magyar -z 
frequ. képzőnek. Talán a -yat refl. képzőben is ez a -t van (v. Ö. 
SZINNYEI, Magyar Nyelvhasonlítás2 63. és NyK. 31 : 468.1. Az ide
vágó példák a következők: %ojti fut: yajtiti futkos II. 1 25, FL. — 
HíLi repül (tilémli röppen): tilitat repkednek IV. 399. K — khqj-
ütés futkosott II. 238. K. — veri bir: teríti kiáll, kibír I. 36. — 
susi átgázol P.-Sz. 130: igsiti kószál K. u. o. — *col'i ragyog (vót-
yélti id. III. 98.), votiti ragyog III. 315. Ide tartozik még a követ
kező deverb. névszók -í-je is: lepi takar: lepta takaró, lepedő III. 
318. — ali él : q,ltul életmód III. 435. (1. SZINNYEI, Magv. Nyelvh.2 

63. és NyK. 31 : 468.). 
3. Az -s képző. — Az -s (-és, -is, -ás, tavdai: -qs, -ás) szin

tén elég gyakran használt képző, bár frequ. jelentése sokszor elho
mályosult. BUDENZ szerint úgy a finnugor frequ. -s/.-nak, mint a 
finnugor moment. -ks-nek a vogulban -s (é, i) felel meg. (UA. 31. 
és 74. 1.). Csakhogy azok a példák, melyeket BEGULV szövegei nyo
mán a mom. vog. -s-re felhoz, nem nagyon világosak. Ezekben a 
példákban ugyanis már a tőnek mom. jelentése van, s így lehet
séges, hogy az irradiatio esetével van dolgunk. Mivel azonban egy
két olyan jelenség van (az -s imperativusi és inchoat. alkalmazása), 
mely tényleg egy vog. mom. -s képző megvolta mellett bizonyít, itt 
csak azokat a példákat adom, melyeknek határozottan frequ. jelen
tésük van, a többi példát pedig a mom. képzők közt fogom tárgyalni. 
E példák a következők : *rq,wi esik: (raupi hull I. 5. — ráyi esik 
II. 178.) tuopá rausénát evezője buczkál IV. 91. KL. — muri me
rül : mürsiiykwé búvárkodni I. 160. — keli látszik Sz. 48. K.-KL.: 
kélsi tükrözik, tükröződik IV. 93. FL. —jali jár : jálasatjkwé jár
kálni IV. 10. — sayi liheg III. 76: sakhdsgn magát kipihegni IV. 
354. AT. — pojki imád II. 12.: pojksi könyörög II. 129. FL. — 
sujti hallszik, zajlik: jerran sujtséné khum éneke hangzó férfi IV. 
114. FL. — lawi mond : q,trin mát jqnyivé yum Ater lawsawén isten
két uraló földeket körüljáró Fejedelemhős férfinek neveznek téged 
II. 313. —jayyi forog: jayyasi forgolódik IV. 12. 

4. -j. — Csak egy-ket példa van, s kétséges, hogy az is nem 
tartozik-e a mom. -j képző példáihoz. A BuDENztől (UA. 36.) fel
hozott példák is kétségesek. 0 a következő példákat hozza fel: 
pelaj- gyúlni, v. ö. pelamli kigyúlad, f. pala- ég. — ríqluj- egyet 
nyal, v. ö. nqlent- nyalogat, m. nyal; maláj- tapogat, v. ö. malnt-
id.; nalej- nyel, v. ö. m. nyel. —pöl- fal: pöluj- felfal; tist- szo
morkodik : üstuj- id. Kivéve ez utóbbi példát, a többit mind a 
mom. -j képzőnél fogom tárgyalni. A BuDENztől felhozott példák
nál határozottabb frequ. jellegűek : kéli látszik : keléji tükröződik 
IV. 309. — sqili tördel I. 125: sqilájésté szálakra vagdalta 1.171. K. 
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(de kérdés, hogy az utóbbi nem denom. képzés-e sa'ila forgács 
névszóból). 

5. A -y képző. — E képző a vogÉ.-ban a következő alakok
ban fordul elő: 

-y és -%: yütyinte'it úszkálnak II. 95.: /üfyinte'it id. II. 118.-— 
sisyi visít II. 304: sisyi id. II. 59. —- altyéli összeró I. 67 : altyeli 
HL 116. 

•j és -k: saryi fecseg IV. 320: sarkéi) visongó III. 452. sár-
kiti fecseg IV. 117. FL. 

-y és -j: saryi ég IV. 13.: sarjim égett III. 469. sárjimé I. 72. 
A vogÉ.-ban még a következő párhuzamos alakokat lehet 

találni: %vji fekszik: yujiláli és yujyélali hever. — A y és az t' 
váltakozása közönséges jelenség a vogulban : éryém<^eri\ kwqlyém 
^ku-qW stb. Ennek az t'-nak utórésze, melyet a mellette álló ' jegy 
jelöl, redukált y-téle hang (v. ö. SZINNYEI, M. Nyelvhasonl.3 VIII. 1. 
jegyzet). Kérdés már most, hogy ez a szó belsejében mássalhangzó 
előtt nem veszhetett-e el nyomtalanul? Ha ez megtörténhetett, 
akkor a /ujilaLi-iéle alakok is a -y képző esetei közé tartoznának. 
Feltéve, hogy a szövegek jelzése helyes, találunk is ilyen eseteket: 
erV «ének» lativusa: érine (Vog. nyelvjár. 6); lei'' farok: yqsá leipci 
hosszú farkú. Mindamellett ezt a kérdést csak pontosabb hangtani 
vizsgálat után lehetne eldönteni. (Abban az esetben, ha ezen i és 
az utána következő mássalhangzó közül csakugyan a frequ. -y 
képző veszett ki, az -il és -H képzők, melyeket fentebb az egyszerű 
-l és -f-nél tárgyaltam, az összetett képzők csoportjába tartoznak.)*) 

Végre a vogÉ.-ban még az is előfordul, hogy a -y eltűnt és 
az előtte álló mássalhangzó megnyúlt: miryi dörög: mirritawé 
I. 15. saryi fáj II. 383: sarrátém megsajogtatta III. 172. — sarri-
mét megszenesedtek I. 46. 

A KL.-ban általában eltűnt a y, és az előtte levő mással
hangzó megnyúlt: Ivjyi énekel II. 291. B : lujji KL.—poryi ugrik 
III. 6. B : pqrrimét ugranak IV. 416. KL. — saryi zajog B : sárri 
III. 355. KL. — esyiy dicsekvő IV. 229 FL . : jessém dicsérő IV. 
165. KL. 

Az alsólozvai, kondai és pelimi nyelvjárás általában meg
egyezik a középlozvaival, de különösen a kondaiban a -y is elő
fordul: lojji énekel IV. 397. K. — ajji rikkant IV. 97. KL. de : 
qjyés II. 224. K. — q,ryi fésül E.: qrrqus fésültetett III. 523. P. — 
tqryi reszket IV. 143. E. : tqrri III. 523. P. A kondaiban néha -w 
alakban is előfordul: poryi ugrik: pqrwélés ugrott IV. 412. K. 

A tavdaiban leginkább -k, -kh alakban fordul elő: lotyi ropog 
Sz. 396. K.: Iqtkhé Sz. 61. T.**) 

*) A KL.-ban az -i-nek i felel meg: E. -llt, -il, -it, -Hal ~ K L . -lit, 
•il, -it, -Hál. 

**) A tavdaiban az l-nek u felel meg: -ti E. ~ -ul T. stb. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. >> • 
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BUDBNZ e képzőt a finnugor frequ. -ng-nél tárgyalja (UA. 47.). 
A nála idézett példákban e képzőnek -n és -g alakja van. Az 9-ből 
némely nyelvjárásban (pl. nap É . : naV K.) csakugyan vált V vagy 
ezzel váltakozó y (náyén téged K.); az északiban azonban erre 
biztos példát nem találtam (jani'' és janép 1. az -i, -V denom. képző
nél). Még csak azt jegyzem meg, hogy itt is sok esetben nem elég 
világos a képző frequ. jelentése. 

I. A képzett igének frequ. jelentése van : jömi lép : sqwél jöm-
yán sokat járdái III. 128. K. — *peni varázsol (v. ö. péni varázslat), 
penyéné sa'irep bűvölő fejsze IV. 411. — lenti rengedez (lentin tq,-
rém dagadó óczeán I. 61.), lentyi hullámzik I. 29. — luji énekel 
(v. ö. Iáimén éneklő II. 429): kukkuk n«-ákwa lujfi kakuk nénje-
asszony énekel II. 291. Alapszavuk hiányzik, de bizonyára ide tar
toznak : yosyi: kwol-kan yosyimé awinél kwona sáltémiawés a ház 
padlóját végig seperve az ajtón át kidobatott IV. 328. — yosyiand 
csapdossa őket II. 79. EL. —jünyuwés rugdostatott IV. 170. (v. ö. 
juniti), junyi tapos IV. 328. — "/isyeV csúszkálnak IV. 391. L. (v. ö. 
yisati szánon csúsztat III. 101., khisati csúszik Sz. 21. AL.) — saryi 
ég IV. 13. — eskén izzó IV. 401. T. — sowyi faldos IV. 400. K. 

II. Ebben a csoportban azokat a példákat sorolom fel, me
lyekben a -y olyan igékhez járult, melyek hanggal vagy mozgással 
történő cselekvést vagy folyamatot jelölnek s gyakran mom. vagy 
pedig incboat. jelentésük van. Alapszavát soknak nem sikerült 
meglelnem, s lehet, hogy némelyiknek nem is volt soha -y nélküli 
alakja. Ha a hangot vagy mozgást jelentő igék nagyobb csoportjá
hoz hozzájárult a -y képző, megtörténhetett, hogy egy hangutánzó 
szó keletkezésekor felvette e képzőt. Példák: eryi énekel E., jerri 
id. KL. — miryi morog II. 198 (mirin dörgő II. 199). — suryi 
csurog IV. 389., surri Sz. 130. — sul'yi: kwol pal-sul!yés a ház szét
hullott IV. 153. FL. (v. ö. sül'páli II. 339.). — tq,ryi rezeg IV. 
143. — tqrri id. III. 523. P. (tarma rezgése III. 374.) — laryi forog 
I. 6. —X^mTÍ nyüzsög I. 156. — karyi morog I. 49. — saryi fecseg 
IV. 320." éarri id. III. 355. KL. sérkéné fecsegő III. 284. — 
kajji huhog IV. 411. — lasyi lépeget IV. 251. K. — soryi szór IV. 
374. K.—poryeHm iramodom III. 6.—parrémét ugranak IV. 
416. KL. — kwané lanyat kiillannak IV. 399. — sisyi felsikolt II. 
59. — sisyi id. II . 303. — ajyés felkiáltott II. 224. K. ajji kiált 
IV. 97. KL. — lawi szól: layi megszólal I. 16., loayi id. IV. 159. 
KL. — kharri fölzúg IV. 105. P. — khqmyétésyé felsikoltottak IV. 
252. K. — vii rapyés a víz gyűrűket vetett II. 226. K. — awi las-
yitii az ajtót erősen bevágja III. 370. — vöt siwyi a szél sivít IV. 
400. — ponkhun fingani IV. 404. T. (pannami Sz. 91. AL.). — 
pussi elszökik (<L *pus-yi) Sz. 105. KL. 

A vogul nyelvjárásokban ki lehet mutatni egy y- praesens-
képzőt. SETALA ezt a -y-t azonosítja a finnugor nyelvek némelyiké-
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ben előforduló -k, -g praesens-képzövel, mely eredetileg nomen 
agentis-képző. Ezen föltevés mellett szólnak az olyan példák is,' 
mint : kwalti vit ragadó víz II. 395. FL. — vitte uji yar Win víz
ben úszó hím evet III. 343. — jeléi khaiti lai-pü alant futkosó kis 
fiú IV. 114. stb. De talán nincs kizárva annak a lehetősége, hogy 
e -y azonos a frequ. -y képzővel. Ebben az esetben a -y frequ. 
képző ugyanazon a functió-fejlődésen ment volna keresztül az 
egész vogulságban, mint az -l és az -nt frequ. képző a tavdaiban, 
s az -sz és -d a magyarban. A kwalti vit-íé\e példák sem bizonyít-
nának ellene. Feltéve, hogy ez az alak tényleg azonos a prsesens 
egyes 3. sz.-vel, ez igealaknak jelzői, vagyis névszói használata 
nem okozhat nehézséget a vog.-ban. Más igealaknak is van hasonló 
alkalmazása: supVsis jaktawé ossá sujrisat tokhal módjára átszelt 
vékony ligetecskéjében III. 368. — talawé soar felteendő lószőr 
III. 130. K. A fentebb tárgyalt -s képzőnek is van néha prsesens-
képző functiója: ösém vagyok IV. 103. KL. — cfsém id. II. 414. K. 
Nem lehetne-e az ülyém vagyok IV. 382.-féle alak is hasonló fej
lődés eredménye? 

Még csak azt említem meg, hogy a pél szócskával kapcsolat
ban e -y képző megmarad az északiban: joli man joyteyén-pél ha 
az alsó földre érkezel (MŰNK., V. Ny. 47.). 

6. -r. — Ez a képző, épp úgy mint a magyarban, nem élő 
képző. Egymagában nem is igen fordul elő, csak más képzőkkel 
összetéve. Sok példában, hol ez az -r előfordul, az alapszó már 
nem él, s csak más nyelvek segélyével mutathatjuk ki, hogy ez az 
-r nem tartozik a tőhöz. Az ide tartozó példák a következők: 
kwon ankwérmáts kifelé pillant II. 213. — angurmáti tekint Sz. 7 
AL., v. ö. áykwati pillant II. 299. —sakhéri perzselődik: sakhé-
rém ötén perzselés szagod IV. 123. KL., v. ö. ilsakhujus megper
zselődött Sz. 122. T. — sámam pase'mné kwasertawé szememet 
égeti a füst Sz. 53. P., v. ö. kwasémlenti gyulád Sz. 53. KL. — 
söyérmi összezsugorodik II. 364., v. ö. sayit göngyöleg II. 247. — 
söyti gömbölyít II. 111. — sayértanti vonszolja magát III. 231. — 
soyértaxti kapaszkodik I. 121., v. ö. osztj. sö%lém húz, czibál (PATK. 
137.) — vánke'rti ránczigál II. 57., v. ö. váyki mászik, csúszik I. 
9. — pdsérti kifacsar Sz. 94. P. — piskerti id. Sz. 97. AL. (v. ö. 
MÜSz. 481—482.). — napy-sqyráti felugrik Sz. 122., v. ö. osztj. 
sögom ugrás; söymép id. (PATK. 136). — vasérmatili üt Sz. 154., 
vasérpili id. u. o. AL., v. ö. voski zúz, vág II. 209. — sayrirné ha
donázva IV. 149. FL., v. ö. sakhi kalapál Sz. 122. K. sayü zúz I. 
171. K. —patárs eltűnt II. 74., patérti eltűnik I. 63. —patráli 
eltűnik IV. 242. — patérlali id. IV. 276. Eövid hangzóval: patér-
taslem elveszítettem IV. 24. — ta kém ti patrawés annyira elfogta 
ím dühe II. 70. Kérdés, hogy a felhozott példák összefüggenek-e 
a páti esik igével. Ez az ige is előfordul hosszú -a-val (ha nem 

5* 
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sajtóhiba), pl. pátnüm esném II. 74. A jelentés-eltérés nem volna 
akadály. — sumrilém gyömöszölöm III. 335. FL. — sumri id. III. 
349. KL., v. ö. osztj. suidem bedugni, zürj. svjni id. (PATK. 144.) — 
po^arém gördült II. 298., po-férali dülöngözik I. 6. — puwarim 
mini gurulva megy IV. 363. AT. — powéráli hengerőzik IV. 394., 
powari gurul II. 73.'—pa'iri id. IV. 381. K., pa'irmenti id. Sz. 
94. P., v. ö. m.: forog. Továbbá: votj. pog göröngy, rög; pogilas 
gömbölyű; pogiliék- gurul; pogilt- gurít (MŰNK. Votj. Szótár 169— 
170.); osztj. págal, pögol (PATK. 101.). (De vogul: poyrV gömbölyűvé 
Sz. 98. így pojéri, pojéráli lehetnek denom. alakok a *poyér göm
bölyű szóból.) Esetleg ez az -r van a következőkben is : majruté 
szorít Sz. 64. T. — pal-sökörti szétfeszít Sz. 127. P. — pal-söghörti 
felborzol AL. u. o. —poivárti gyúr Sz. 102. T. — sr/rin csikorgó 
II. 42. (v. ö. sixliy id. III. 316.). 

7. -nt. Alakjai: -nt, -ent, -int, -cint; a tavdaiban: -árit, -ant,-
-q,nt. Használata a következő : 

I. A cselekvés ismétlődő : ranyi kiált: rq,n%ente'it kiabálnak 
III. 229. ÉL. — sauri vág: saurenti vagdal III. 347. KL. — jömi 
lép: jömenti lépdegél IV. 379. K. — müyinti nevet I. 46., möwinti 
nevetgél IV. 339., ma inti Sz. 69. K., manti KL. u. o., v. ö. möivé-
lali mosolyog II. 129., moivélti id. III. 76. (v. ö. még: m. ncve.t, 
régi: mevet). — jali jár : khoteldtél kénsoy jalenti mindennap va
dászni jár I. 168. K. 

II. A cselekvés huzamos: minente'im mendegélek II. 169. — 
aji iszik: ajéntást iddogáltak III. 222. EL. — táji eszik: tajentast 
eddegéltek III. 223. — tanéi áll: tunsentét álldogálnak III. 347. 
KL. — táti hord: tatentit hordozza III. 489. KL. — tawi evez, 
tawenti evezget III. 374. — khqni függ: khq,nántal id. IV. 359 
AT. — khuji fekszik: khujdntql heverész IV. 462. T. — páili für
dik : pailenti id. IV. 381. K. — jáji j ő : jájenti jődögél IV. 412. K., 
jajénti IV. 106. P. — junanti szendereg Sz. 45. AL., v. ö. junsé id. 
T. u. o. — *taiti rág: taitanti rágcsál Sz. 132. AL. — lukwi kúszik: 
nunk l'okwenti felkúszik III. 523. P. 

III. A cselekvés kezdődő:. joqmi jár, megy: ámtijoqmen-
tasém én tehát útnak indultam III. 351. KL. 

IV. A tavdai nyelvjárás az -nt képzőt használja a prsesens 
kifejezésére az egytagú igéknél: mini: minantét mennek IV. 355. 
AT. •— khuji: khujdntét feküsznek IV. 351. — úöji: nöjqnt nyúz 
(MŰNK., Vog. nyelvjár. 290.). 

Összetettek. 

1. -ál. Elemei: -a+frequ. -/. Ez az -á, mint látni fogjuk, 
több összetett képzőben előfordul. Egyedül sohasem fordulván elő, 
eredeti jelentésére és alakjára a vogul nyelv nem ad magyarázatok. 
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Az -ál képzőnek a kondaiban és a lozvai nyelvjárásokban (alsó és 
közép) rendesen -oql alakja van. Példák: kwali kel: kwálali kijá
rogat II. 21. —joyti j u t : yqsajalés, vád j ülés, éarié pattén at józ
táls sokáig járt, kevés ideig járt, a tenger fenekére nem jutott el 
I; 160. — neili látszik: iiéilálmém érkeztem III. 133. — répi ráz: 
an Tomit ajka . . . ifi saV répalilém ím Tómily öreget én felvagda
lom III. 471. -r1 pop kii péykhéloqlét részegeskednek IV. 87. KL. 

2. -ÍM. — Alakjai: -lál, -elál, -Hál É. ÉL. -loál K. KL. AL. 
-lal AL. P. Vannak ezeken kívül még -ilál és -ulal alakok is, me
lyeket, feltéve, hogy ez -í-ben nem lappang a -y frequ. képző, szin
tén itt tárgyalok. 

Elemei: frequ. -Z + frequ. -al. Használata: 
I. k cselekvés ismétlődő : aji iszik: ajélále'im iddogálok IV. 

-59. EL. — püti bök : pütüálitá bökdösi III. 449. —páti esik : pati-
lali hulladoz III. 241. — sálti belép : saw yum saiv sáltilali sok 

• ember sok számmal lópdegél be III. 248. — rati ü t : tü rátüáliém 
odaverdesem III. 471. 

II. A cselekvés huzamos : jali j á r : naljalélálém lemendegél
tem III. 293. — kwali kel: qjkata takwi akw(müs at kwálélali az 
öreg maga sohasem jár ki I. 3. — yönti hal l : yöntéláli hallgatózik 
III. 152. — yili ás : yilélálan vájogassátok II. 36. — jaléloqlem jár
kálva III. 351. KL. — khwöli hall: at khicoleloqlilén nem hallot
tad III. 351. KL. — khivalt fogy, elpusztul: kwat'-khivalelqli elfo
gyatkozik Sz. 23. AL. — vgni ül, van: vonliloqli elterül III. 126. 
K. — yajti fut: yajtiláli futkos III. 450. — qli van : %ot qliláli hol 
szokott lenni III. 283. —Hűli ál l : lüliláü álldogál III. 252 .— 
kualti kivisz : punkém kwaltilalilém fejecském kifelé viszem II. 
243. P. — üli öl: khul áliloali halat fog Sz. 11. KL. — sáti igéz: 
>ft satilálilém ím igézetem mondom III. 471. 

III. Úgy látszik, hogy e képző sok esetben csak nyomaték, 
vagy az előadás élénkítése czéljából járul az igéhez: jiyin-tinin, 
ánkwén tinin amp-uj qlilalén! azt a drága apádat, azt a drága 
anyádat, eb-állat vagy! III. 467. — sijin náriqlilálém híres szablya 
volt II. 14. — yot yultém squtü tot ta yültilálém, yot yultém paipü 
tot ta yültilálém a hol bödönünk elmaradt, ott maradt el, a hol 
puttonyunk elmaradt, ott maradt el III. 468. 

IV. A cselekvés beálló: *möwi nevet (v. ö. möwélti III. 76.), 
möwélalém elmosolyogta magát II. 285. — láwi mond: láwilali 
fmegszólal III. 467. — sumi zúg: yqplin svj sumélali egyszerre ko
pogó zaj hangzik fel III. 442. — *éwéi: üpén-int éerielali nénéd 
orsója perdül IV. 263. — élül ojüáli tovább menekül II. 192. •— 
sopá yumlé punsilálitá száját ím mikép nyitja meg II. 44% 

3. -sál.— Elemei: frequ.-s+frequ.-ai. Alakjai: -sal E. EL. AL. 
— -soqX K. KL. AL. — -sql AL. P. Példák: séyi töröl: muném vita 
•séysálitá izzadtságát törölgeti I. 50. — nqmi gondolkozik: nqm-
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sáleHm gondolkozom II. 278. — *kéri: kersali fürdik II. 327. — 
pösi elhajt II. 395 : pösasáli üldözget IV. 293. — téli terem: tála 
sat, tuwá sat . . . ti yuriy pori1 at télsáli hét tele, hét nyara . . .. 
ilyen kóró nem terem I. 33. — *rawi esik (v. ö. rayi): rqusoqli 
buczkázik IV. 91. KL. — khuti hajlít: khutsoqlém hajtogatta IV. 
110. FL. 

4. -tál (-étül, -átül). Nem gyakori képzőbokor; elemei: mom. 
vagy frequ. -t+frequ. -al. Példák: partéi ismer: pusén yansétáli-
lém mind megismerem III. 147. — ánkwi néz: pusén ánkwátálitá 
mind megszemlelgeti III. 447. — siryetáli csikorog III. 415. (v. ö, 
siréyti recseg II. 70.). — rayi esik: ráyátáli kiesik III. 467. 

5. -ntál. Elemei: frequ. -nt-j-frequ. -ál. Példák: tqwi evez: 
tawentáli evezget III. 369. — láwi szól: láwentáleim mondogatok 
IV. 197. — mayi márt : tüpkwél mayintaWit az evezőcskével már
togatnak II. 30. — piinsi nyit: pünsentálemü nyitogattunk ÍV, 
274. — sálti belép: éáltentáleim belépegetek IV. 272. — lül'i áll : 
lülentali álldogálIV. 272. •—rqwi illik: rawentáli szabadIV. 272.— 
*üsi lát : poqkhwén vuor nau at khwoléloqlilén, náu at üsintoqlilén 
czirbolya-tobozos erdőt te nem hallottál, te nem láttál III. 351. 
KL. — voji vesz: Xámiy ras . . . vojentáWim zelniczés partod . . . 
elrabolom III. 442. — sasi önt: sasentáli szór II. 196. — Mom. 
jelentéssel: üsintáli egyet ásít II. 300. (v. ö. m. ásít). 

6. -yél. Elemei: frequ. -^-j-frequ. -I. Az északiban -yél, -yal, 
-/él, a többi nyelvjárásban -khél alakban is előfordul. Ide tartoz
nak: uji úszik: vjyáli úszkál I. 149. — *sölti szökken (v. ö. sultém 
szikra, sümi fut, szökik III. 299.): söltyáli ugrál I. 49. — *nünsi 
nyújt, kinyújt (v. ö. nünsli kinyújt Sz. 80. P.): nusyéli nyújtogat 
IV. 188. — üri őriz: üryélaykwé visszatart IV. 12. — nuji nyúz: 
nujyáli megnyúz I. 153. — qlti hozzácsatol: alt/éli szerkeszt III. 
116. — kwqlyél qltyéléssV lánczot csatoltak hozzá I. 67. —net i 
úszik : netyelawét úszkálnak IV. 375. K. — vasi időzik: vásyéli id. 
111. 415. — aji menekül: q.jyéWit szétfutnak III. 67. — Ide tar
toznak valószínűleg: sésyéli foldozgat I. 67. — sutyéli szökdös IV. 
396. K. 

7. -yélal. Alakjai: -yélál, -yálál, -yilál, -yélál, -piai. Elemei: 
frequ. -^+frequ. -Iái vagy: frequ. -yél-j-frequ. -ál. Példák: %uji 
fekszik: •/ujyélále'im heversz III. 413. EL. —yujjáláli id. IV. 328. 
(assimilatio). —jálijáv: jolléloalém járkálva III. 351. KL. — nuji 
nyúz: sát átér.. .ti nujyélálimé a hét fejedelem ím meg van nyúzva 
II. 192. — éiwwéloqlét süvöltöznek IV. 316. KL. (v. ö. si^lip csi
korgó III. 316. -—• yül'i elhagy : yulyiláli potyogtat, elhagyogat IV. 
276. Ide tartoznak: miryiláli dörög III. 263. — rcinyiláli kiáltok 
III. 363. 

8. -yent (-yint, -yint). — Elemei: frequ. y-\-frequ. -nt. Pél
dák: lenti reng: léntyenti dagadozik I. 61. — éiryenti zúg IV. 263, 
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FL. (v. ö. siréyti recseg II. 70.). — éiwyenti süvöltöz IV. 263. FL. 
(v. ö. éiyliy csikorgó III. 316.). — isi leszáll: issentiji leszállanak 
IV. 101. KL. — yasi penget: yaséenti id. IV. 153. FL. (assim.). — 
khuUti inog Sz. 29. AL.: yultyinteV lubiczkolnak II. 118. —%%£b~ 
yintéit id. II. 95—96. Nem élő alapszóból: poéyente'im dagasztok 
III. 327. FL. — khinnenti megtámadom IV. 314. KL. (< *khin-
yenti). — saryente'it rezegnek III. 223. — Iqsyenti vánszorog III. 
131. K. — ranyenti szállong II. 127. FL.—- portyinti lebeg II. 
215. FL. 

9. -yélant. Valószínűleg a frequ. -yél és az alább tárgyalandó 
-cint frequ. képző összetétele. Példák : uji: ujyélánte'in úszkálsz I. 
123. FL. — jal i: kwon-jalyélánti: künn járkál I. 123. FL. — susi 
gázol Sz. 130. P . : susyélánte'in gázolgatsz I. 123. FL. 

10. -yéél. A frequ. -y és az alább tárgyalandó frequ. -él össze
tétele : isi leszáll: isyésli szálldogál III. 91. — nati úszik: natyéé-
lawé úszkál IV. 395. •— vöti szél fú: porsét vötyéélawét a szemetet 
a szél elkapja IV. 389. — Nem élő alapszóból: yqmyééli zengedez 
IV. 69. FL. 

11. -ant. Összetételben már láttuk, magára ritkán fordul elő. 
Az -a bizonyára azonos az -al frequ. képzőben levő -á-val. Példák: 
táti hord: tatanti hord, visz II. 118. — neili előtűnik: yatél nei-
lánti a nap felkelőben van IV. 305. — yqntli hadakozik : yantlanti 
id. IV. 52. FL. 

12. -él. Alakjai: -él, -éél, -iél. Bizonyára a frequ. -s és a frequ. 
-I összetétele. A frequ. -s az előtte álló é, i hatása alatt lett s'-é. 
(Néha -s alakban is előfordul, ha ugyan ez az -s nem sajtóhiba, pl. 
aleslgy halat fogni; de aleéléné I. 153.) Gyakori képző; használata 
a következő: 

I. A cselekvés ismétlődő: ráti üt : awi ratéélitá az ajtót vere
geti II. 72. — puri harap: puréélimé harapdálva II. 69. — *mali 
tapint (v. ö. maleji tapint I. 5.): maléélimé tapogatva I. 130. — 
na/wi kopácsol III. 293 : naywééli orrával csipeget III. 92. —yarti 
húz, vonszol: yqrtééli vonítgat III. 429. EL. Nem élő alapszóból: 
éertééle'it szétpattognak IV. 179. FL. 

II. A cselekvés huzamos : dti gyűjt, szed : poqkhw-supét atéé-
lém a toboz-darabokat összeszedem III. 351. KL. •—ali öl: aleéléné 
yum vadászó ember I. 153. —yani csüng: %anééle\t csüngenek 
III. 91. — tauti rág: siréja . . . pul-tautéélitá kardját szétrágja I. 
125. FL. — taitéélian rágicsálja IV. 317. KL. — éryi énekel: ér-
yééWim énekelgetek IV. 59, FL. — kwonsé karmol: kwonsééli va
kar I. 131. — *yauri: yaurééli köszörül III. 429. — tqwi evez: 
tqwéélásém feléje evezgettem IV. 242. FL. — khgl aléslgy halat 
fogni IV. 351- AT. — mánéélenilém széjjel tépnélek III. 349. KL. 
(v. ö. manémti id. I. 41.). 

III. Nagy ritkán inchoat.-moment. jelentésű: uj ané ela-rqy-
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yáslés,jol ti Táyats az állat-öreg elordította magát,lerogyott III. 380. 
(rqyyi kiált). 

13. -éent (-sent). Ez a képző bokor, mely a frequ. -s, -s és a 
frequ. -nt összetétele, leginkább a -j, -w, -y tövű igékhez járult; 
az igető végmássalhangzója elveszvén, a képzőbokor kezdő s-e 
megnyúlt: jissenti, tessenti stb. (Példák e hangváltozásra: mussi 
mosolyog Sz. 70. P. < *muysi, v. ö.: müyinti nevet I. 146., möwé-
íáli II. 285. —- lasse'yati viszket Sz. 61. AL., v. ö. loysméy csiklan
dós Sz. 59. T. löksép csiklandós K. Sz. 61. — nűwé mozog T.: 
éussélti üldözőbe vesz I. 12.). Példák a -éent (-dint) képzőre: jiw-
jö : jissinti jődögél IV. 85. FL. -— tej--, tew-, taj- eszik: teésentimen 
eddegélünk II. 255. — Ily, Ily- lő : sakká lisúenüán mind lelövi 
IV. 315. KL. — vV, viy- vesz: vissentaykwé elvenni III. 382 .— 
ml-, miy-, maj ad: missentawém adott nekem II. 143. 

14. -sental (-sental). Ugyanazon igéknél előfordul a -sent 
képző megtoldva az -dl frequ. képzővel: jissentáli jődögél III. 473. 
— vá'i-, váy- lát: at %un váésintálsém sohasem láttam még III. 
303. — vissentoqlém szedegetett IV. 11. FL. —jiésentali II. 244. 
P. — misúentali ajándékoz IV. 289. 

15. -elánt (-éslant). A frequ. -él és a frequ. -aiit képzőbokrok 
összetétele. A középlozvaiban rövid az a-ja: -slant (v. ö. kát E., kat 
KL.). Példák: yajti fut: yajtéslánte'it futkosnak IV. 30. — yarti 
húz, von : yartéslanti vonszolgat III. 433. EL. — yasi penget: ya-
séélántita pengeti III. 427. — sumi zúg: suméslánts zümmögött 
IV. 118. FL. — poryi ugrik: poryéslánti ugrándozik IV. 149. FL. 

16. -slent. Az -él és a frequ. -nt képzőbokrok összetétele: 
sumi zúg: suméslentés zümmögött IV. 114. FL. — khaiti fut: khai-
tésienti sebesen vonul IV. 312. KL. — áli öl: aleélentiji fogdos 
(dual.) IV. 164. KL. 

17. -lit (-litj. A frequ. -I és a frequ. -t összetétele. Példák: 
iqivi evez: tqwliti evezget IV. 93. FL. —jqmi j á r : jqmlite'it jár
kálnak III. 209. — tauti rág : ráwV tautlitésta apró darabokra rágta 
szét I. 98. — váti szed : vátlíti szedeget III. 455. — yünti hátára 
vesz: /üntlititá czipeli III. 227. EL. — üsi lép : üsliti átlépdel III. 
231. — uri vár: urliti megvár III. 485. KL. Néha előfordul inchoat. 
jelentéssel: khajti fut: khajtliti neki iramodik IV. 167. KL. —jami 
jár, lép: kivon jqmlits félre tért II . 127. FL. 

18. -Utál. Az előbbi képző és a frequ. -ál összetétele: koji 
követ: juit koilitálalén nyomon kövessétek III. 237. EL. — jqmi: 
kwon-jqmlitáli félre té r I I . 127.—pinti tesz, helyez: til sánsiy jaut 
sansénné türuj tqulép tquliy nal tára pintlitalitén azután hajlatos 
ijhajlatukra turujsas szárnyú szárnyas nyilat raknak fel. 

19. -HL Elemei: frequ. -Z-ffrequ. -L Példák: koji követ: 
koiliii id. II. 189. — üni ü l : unlili üldögél II. 31. 

20. -lent. Elemei: frequ. -/ + frequ. -nt: nqwi mozog: úqwlenti 
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ficzkándozik Sz. 74. AL. -—uji süllyed : wuir uj ujlentené vörös állat 
szokott alábocsátkozni IV. 128. KL. — *khari kialszik (v. ö. yarili 
id. I. 13.): kharilenti eltűnik IV. 83. KL. — uni ü l : unlenti üldögél 
III. 355. K. — péywti dob : peywtlenti pattog (lődöz) IV. 92. KL. 

21. -mej. Elemei: mom. -m+frequ. -?'. Nem gyakori képző; 
használata: 

I. Gyakorító jelentés : kinsi keres : kismeje'im keresgélek III. 
297. — öli él : ölméjésyé éldegéltek I. 169. KL. —- tqsi szárad :•vita 
tasmejis vize kiszáradt I. 72. — táj- eszik : tájméjist ebédeltek IV. 
351. AT. 

II. Beálló cselekvés: qli: ta qlmejis tovább kezdett lakni 
(élni) IV. 80. — tayi jut, esik : taymeji vágya kerekedik I. 5. (A je
lentésre v. ö.: páti esik: kwaluykwé patikm ha ki akarnál kelni 
III. 217. 

22. -jál. Nem gyakori képzőbokor: frequ. -?'+frequ. -dl. Pl. 
almi emel: kaflpoalát kw&s alméfoqlité . . . katlat tarri : kezecs
kéjét a mint felemeli . . . kezecskéje remeg III. 523. P. — yayi 
kiált: ya-fijali kiáltást dörög II. 29. — *nqli nyal (v. ö. nqlenti Sz. 
71. K.): naljoqli egyet nyal Sz. 71. K. 

23. -tent. Elemei: frequ. -í +frequ. -nt. Pl. *vani von, húz 
(v. ö. vanépti vezet Sz. 153. P. — vant falka III. 163): vantenti 
vezet Sz. 153. P. —jomi lép: jomitenta járkálnak (dual.) II. 240. 
K. — lattentian beszélgetik III. 481. KL. (v. ö. loqtyati I. 166. K.). 

24. -mtal. Valószínűleg a mom. -mt ós a frequ. -al össze
tétele; pl. jünti varr: amki né-ayi jüntémtálém yanéirj tqs kitydjd 
menyecske, magam varrta bozontos szőrű két bocskor III. 413. — 
nuwi mozog: taw ness at nuwémtali ő csak meg sem mozdul II. 85. 
EL. —yasi penget: yassémtali ránt III. 473.—pusén tattémtalitm 
mind megtekintgetik III. 451. (alapszó?).—jüttémtoalém varrott 
III. 491. KL. 

25. -ni. Talán < *ntl. Példák: moyénlilém bogozom III. 173. 
(v. ö. moyelti II. 337.). — tayénli czéloz Sz. 131. (tayi? jut, esik). 
— éld kdwenlilém tovább hajtogatom III. 303. (alapszó?). — kör-
sénli búsul Sz. 51. K. (alapszó?). 

Kicsinyítő képzők mint ig-eképzők. 

1. -kwé. Egyik érdekes sajátsága a vogul nyelvnek, hogy a 
-kwé és a -fii kicsinyítő képzőket az igéknél is alkalmazza. Ennek 
magyarázatául azt szokták felhozni, hogy a jelen és az -s-képzős 
múlt eredetileg igenevek, tehát névszók levén, felvehették a demin. 
névszó-képzőket. De erre a magyarázatra nincs szükség, tekintve 
azt, hogy a vogul nyelv nagyon sok esetben nem tesz kiilömbséget 
az ige és a névszó kategóriái közt, s ezt nem lehet bizonyságul fel-
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hozni a jelen és az s-es praeteritum névszói volta mellett. Az im-
perativusban is előfordul e két képző, pedig itt csak az igetővel van 
dolgunk. A -kivé demin. képző használata az igéknél a következő: 

1. A -kivé (-ke) képző az ige alanyára vonatkozik: pili fél: 
manérái' pikkan ? miért féltek, kedvesek ? IV. 64. FL. — yajti fut: 
yajtésktuéV futottak a kedvesek IV. 16. — ímlenti üldögél: ünlen-
takéu üldögélsz kedvesem III. 227. ÉL. —jqmenti mendegél: jq,-
mentikén mendegélni fogsz te, kedves III. 218. 

II. A képző a cselekvés tárgyára vonatkozik: yailsi ismer: 
Xansihálém megismerem a kedvest IV. 1 3 . — laui mond: söl ti 
pupyV lawilénukálém akkor neveznélek én csak téged bálványkána,k, 
kedves II. 426. 

III. A képző a cselekvés módjára vonatkozik: püwili fog:. 
qxsá sorkivé tárápüwilikálém gyönge szárát gyöngéden átfogom II. 
35. —- vánti vezet: taravantikálém gyöngéden átvezetem II. 3 5 . — 
tqjépoqli eszik: tq.jépoqlkan egyetek ugyan egy keveset I. 167. K. 

IV. Sokszor a cselekvés elaprózódását jelenti e képző s ilyen
kor teljesen frequ. értéke van,*) pl. vöti szél fú: pwnk-sqwa tot 
vötkátá fejbőrét ott fújdogálja a szól II. 87. ÉL. —tqwi evez : khum 
tqwéloqkát a férfi evezget IV. 91. KL. — sunsilali nézdegél: ywmlé 
sunsUalikálém a mint nézdegélem II. 31. —/vjilali heverész: tot 
ta xujilálikwé ott heverész III. 383. 

V. Néha e képző a szánalom kifejezésére szolgál: yürem sq,up 
sqwiy tüském ilál! ta qultanukálém, úila squp sqwir} tüském elaX ta 
lüsnülém, qs juw joytnükém: hármas szavú szavas siralmacskám 
kezdeném meg (én szerencsétlen), négy szavú szavas siralmacs
kám sirdogálnám akkor, ismét visszajönnék IV. 47. Külömben az 
óhajtó mód alakjaihoz igen gyakran járul a -kwé képző, mintegy 
az óhajtás szerénységének jelölésére. 

2. -ris (-rés). Alkalmazása módja általában megegyezik az 
előbbi képzőével, bár nem fordul oly gyakran elő, mint az. Példák : 
mini megy: minerisén menj csak, kedvesem II. 245. P. — sunsi 
néz : ámpérés vosa sussnürés az ebecske csak nézné IV. 46. KL. — 
péntyati cserél: péntyatrismen cseréljünk kedvesem I. 130. —yuli 
hagy: napén %ül'érésiém téged, kedvesem, itt hagylak IV. 53. — 
minilali mendegél: minilalirisém mendegélek IV. 239. 

SZABÓ DEZSŐ. 

*) Talán a m. irkál, mászkál-féle képzéseknek hasonló demmut. 
eredetük van. 



A jelző. 
•Földiekkel játszó égi tünemény, 
Istenségnek látszó csalfa, vak remény! 
Kit teremt magának a boldogtalan ...» 

Csokonainak e szavai illenek legjobban a jelzőre. Mert azt 
a híres-nevezetes és fontos jelzőt, mely a logikának egyik leg
becsesebb fegyvere, mert az Ítéleteket az ő segítségével osztályozza 
(STUART: A deduct. és ind. logika rendszere I. 124. 1.); melynek 
felfogásában a nyelvtanok legnagyobb egyetértést tanúsítanak s 
annyi fejezetet és szabályt szentelnek neki; melyet az élet is leg
jobban ismer az alany után az összes mondatrészek közül: ezt a 
jelzőt teljes mondattani és nyelvtörténeti alapon nem ide-oda 
tologatás várja, mint a módhatározót; nem lecsapás, mint az 
alanyt és az állítmány-kiegészítö névszót; hanem egyszerűen ki-
tagadás, megsemmisítés. Mert a jelző nemcsak nem külön mondat
rész, hanem egyáltalában nem is létezik, csak a grammatikusok 
teremtették maguknak. 

De tartsunk rendet. 
A jelzőről az iskolai nyelvtanok azt tanítják, hogy a név

szónak egy tulajdonságát jelenti. 
KUMMEE a «kiegészítők» (Object-ek) és határozók előtt tárgyalja 

a jelzet, ez szerinte «die nahere Bestimmung des Subsfcantivums», 
legegyszerűbb jelző a melléknévi névmás. A jelzőt kifejezi I. egy 
melléknév, illetőleg participium, vagy névmás, számnév; az «epitheton 
ornans» tulajdonkép magától értődő tulajdonságot emel ki; kifejezi 
II. egy jelzői genitivus, ez: 1. birtokos, vagy szerző (possessivus: 
Phidias műve); 2. anyag, vagy tömeg (partitivus: Summe Geldes, 
január eleje, Anfangs Janner, viele der Kinder), ide tartoznak az 
ilyenek: wer anders, woher des Weges stb.; 3. alanyi génit., melyet 
egy cselekvő mondat alanyává lehet változtatni: Gesslers Groll: 
G. grollt mir; 4. tárgyi génit.: a gyermekek fölnevelése; 5. a génit, 
kifejez módot, tulajdonságot, helyzetet, anyagot, időt (Qualitátsgenit.): 
a béke szava (békés szavak), a tett embere, «ein Kind böser Art», 
keleti posztóból való kabát, «um zwölf Uhr Mittags»; 6. kifejezi a 
génit, a személy, vagy dolog nevét: Yenust az esti csillag neve alatt 
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ismerjük; lehet I I I . a jelző praepositiós, 1. a cselekvésszó mellett 
olyan praepositióval, mint az alapige mellett: istenben való hit ; 
2. más szó mellett a rokon jelentésű ige praspositiójával: Sattel aus 
Filzdecken (bestehend), ezek sokszor jelzői genitivust pótolnak, így 
országnevek mellett: König von Ungarn, számnév mellett: das Grlück 
von Tausenden, jelzőtlen többes génit, helyett: das Erzáhlen von 
Geschichten, végre ha különféle genitivusok kerülnének össze, pl. 
alanyi és tárgyi: die Liebe der Eltern zu ikren Kindern; IV. az 
appositio magyarázatul lép egy más főnév, vagy névmás mellé ; a czím 
előre bocsátott appositio ; ha az appositiónak ah kötőszava van, akkor 
praadicativa appositio: die Verbündeten zogen als Sieger in die 
Stadt ein (118—125. 1.). LYON-nál a «kiegészítők» és határozók után 
következik a jelző. Oly szavak léphetnek minden főnévhez, melyek 
megmondják, hogy milyen az illető tárgy; ezek a jelzők (4. 1.). Az 
igéhez járuló közelebbi meghatározások «object»-ek, vagy határozók; 
ama közelebbi meghatározások pedig, melyek főnévhez járulnak, jelzők; 
vannak főnévi és melléknévi jelzők, a főnévi jelző többnyire genitivus 
(94. 1.), vagy praepositiós, illetőleg egyeztetett esetben áll, akkor 
appositio a neve. (194. 1.) 

A francziák nem egyesítik mindig ezt a háromféle jelzőt, sőt 
egyáltalában nem igen külömböztetik meg a mondatrészek közt. 
BRACHET et DussoucHET-nál az attribut-nek vannak complément-jai, 
melyek praspositióval, vagy a nélkül kiegészítik az értelmét: a ló 
hasznos az embernek, a puska öcsémé, a tanító a barátom apja; 
illetőleg, ha az attribut participium, akkor lehet direct, indirect és 
circonstanciel complément-ja (278. 1.). Némely szók nem csatlakoznak 
a mondat szavaihoz: így a megszólítások, mások pedig melléknév 
módjára csatlakoznak egyik-másik szóhoz, pl. Sándor, Macedónia 
királya, legyőzte Dareiost, ezeket hívják appositiónak (277. 1.), vagyis 
ezek jóformán kívül állanak a mondaton. A szótanban a melléknév 
során előadják, hogy a melléknév a főnév minőségét fejezi ki (157. 1., 
ezek qualificatif-ok), vagy azt, hogy hány, vagy melyik az a tárgy, 
melyet a főnév kifejez (két ház, ez a ház, 165. 1.), ez utóbbiak déter-
minatif-ok; a mondattanban a főnév bővítései során szintén com-
plément déterminatifnak nevezik mindazokat a szókat, melyek a főnevet 
de, a, en, sans, autour stb. praapositiók segítségével kiegészítik: becsü
let embere, Pál háza, utazás a föld körül stb. (306. 1.); a minőségi 
jelzőt itt nem említik s ebből azt lehet következtetni, hogy (helyesen) 
nem tartják szükségesnek külön választani az attribut-tol. így az 
appositio a mondaton kívül álló elem, a birtokos nincsen kiemelve a 
többi praepositiós bővítmények közŐl, a tulajdonságjelző meg egy
általában nem szerepel náluk. Hasonlókép LAROussE-nál (240. 1.): a 
főnévnek kétféle bővítése van: complément déterminatif (ez a birtokos 
jelző) ás a complément explicatif (ez az appositio), csak jegyzetben 
említi a melléknevekről, hogy néha explicatif értelműek, ha t. i. az 
értelem megzavarása nélkül elhagyhatók: a pompás napkölte, néha 
pedig déterminatifek, ha pontosabban meghatározzák ama szó jelen
tését, melyhez csatlakoznak (s itt már a példa ez : a jó gyermekek). 
Szóval a tulaj donságjelző itt is jelentéktelen, ellenbon az appositio a 
242. lapon újra szerepel. 
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TANCOCK angol nyelvtanában a két főrész után következik 
á jelző: az alanyt bővítjük jelzővel (attributes), azaz oly szókkal, 
melyek minőséget jelentenek és az alanyt, vagy minőségét meg
határozzák, jelentését világosabbá teszik. A jelző lehet melléknév 
(névmás, participinm), egyeztetett főnév (ekkor appositio), egy 
főnév genitivusa, praepositiós kitétel, alárendelt mondat (91. s k. 11.). 
Ez a rendszer tehát jobban hasonlít a németek rendszeréhez. MASON 
is mindjárt az alany és állítmány után tárgyalja a jelzői viszonyt 
(361—366. §.). Ha egy főnévhez, vagy névmáshoz egy melléknevet, 
vagy ennek egyértékesét kapcsoljuk, melylyel pontosabban jelöljük a 
dolgot, meghatározván valamely tulajdonságát, mennyiségét, vagy más 
dologhoz való viszonyát, akkor ez a melléknév, vagy egyértékese jelzői 
viszonyban van a főnévvel, vagy névmással, azaz ennek jelzői bővít
ménye. Jelző lehet egy melléknév, vagy participinm: egy főnév, vagy 
főnévi mellékmondat, mint appositio ; egy igazi, vagy q/-fal képzett 
genitivusos főnév; egy praepositiós főnév; egy melléknévi mellék
mondat. Fontos osztálya az eseteknek, mikor egy határozó járni a. 
főnévhez ama cselekvés erejénél fogva, melyet a főnév magában foglal: 
a mi hazatérésünk, eme bővítmények ugyanoly viszonyban vannak a 
főnévvel, mint a határozók az igével (363. §.). A jelzői bővítmények 
fölcserélhetek egymással: a király palotája: a királyi palota. A jelzőt 
kétfélekép használjuk : lehet a jelző meghatározó : egy fekete ló, vagy 
leiró, mikor leirást csatolunk a magában is meghatározott névhez: 
Napóleon, Francziaország királya, sőt: követte őt a király fehér lovon 
ülve. (Itt tehát az appos. és az állít mányi jelző össze van keverve). 
A melléknév során (85—88. §.) összefűzi (helyesen) a jelzőt az állít-
mányi névszóval: ha a melléknév közvetlenül járul a főnévhez, akkor 
jelzői attributive, pl. .egy vörös labda', ,a levegőn át repülő madár', 
ekkor a melléknév és a főnév egy összetett leirást ad ; de ha a van 
ige egy alakja által van a főnévvel összekötve, akkor állítmányul 
használjuk. Vannak összetételek, melyeknek melléknévi részét nem 
lehet állítmányul használni, pl. ágyúgolyó, ezek nem kifejeznek, hanem 
csak suggerálnak melléknévi értelmet. SWEET szerint [a ki minden 
bővítményt adjunct word nak, vagy modifier-nek mond, így a jelzőt 
is, pl. ebben: nagy emberek nem mind erősek, «nagy» és «erősok» 
adjunct-word ok, mert módosítják (modifying) az «emberek* szó értel
mét, ezekben: book-seller, he sells books, a book (books) adjunct-word ja 
a seller-, illetőleg sells-nek], ha a helyett, hogy állítanók, bizonyosnak 
tekintjük a tulajdonságot, vagy milyenséget az alanyról, akkor az 
állítmányi névszó (predicate) jelzővé válik (an assumptive, melyet 
közönségesen attributive nek neveznek) és az illető szóról (ebben: az 
egész kerek föld: az «egész» és «kerek»-ről) azt mondjuk, hogy jel-
zőileg használtatik. Eme szórendből: «a kerek föld», következtethetjük 
ezt az állítást: a föld kerek, s az ily jelzést oda érthető, vagy lappangó 
állításnak, az állítást pedig megerősített, vagy kifejlesztett jelzésnek 
lehet tekinteni (44. §.). A melléknév nyelvtani szerepe az, hogy bővít
ményül szolgáljon a főnévhez; megkülómböztetjük a jelzői és állit-
mányi melléknevet a' szerint, hogy oda érthető, vagy állítva van-e a 
tulajdonság, vagy milyenség a főnévről. Ebben : lovagolni egészséges-
gyakorlat, «egészséges» jelzői melléknév, ámbár az állítmányi csoport-
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toan fordul elő (186. §.). A melléknév akkor is az alany bővítménye, 
ha az ige után áll (he is ready), ha pedig az igének teljes (független) 
jelentése van, akkor a melléknév, mondhatni, bizonyos mértékben 
módosítja ugyan az igét, de még akkor is főkép az alanyhoz tar
tozik: vörössé változott (187. §.). Bővebbet nem mond a jelzőről, de 
a mit a lappangó állításról mond, azt a következőkben megerősítve 
fogjuk látni. Az amerikai MAXWELL a határozók előtt tárgyalja az 
adjectives modifiers-eket: Egy főnév jelentését módosíthatjuk egy 
melléknévvel, vagy ennek egyértékesével, még pedig három módon: 
a melléknév 1. jelző (attributive modifier): a barna ló ; 2. állítmányi 
melléknév (predicate adjective): a barna ló gyors ; 3. értelmező (appo-
eitive modifier), ennek főalakja az appositióban levő főnév. A birtokos 
jelző nála hiányzik, illetőleg mellékes, mert csak a melléknév egy-
értékesoi közt szerepel. Egyet érnek a melléknévvel: a) egy genitivus-
ban levő főnév; b) egy appositióban levő főnév; c) egy melléknévi 
kitétel, mely lehet infinitivus (tetszeni vágyás), participium (bevégezvén 
munkáját), vagy praepositiós szó ; d) egyet ér a melléknévvel a mellék
névi mellékmondat. 

Nálunk SZVOBÉNYI a bővítmények közt első helyen «melléklet» 
név alá foglalja a névelőt, a jelzőt, a birtokost és az érteimezvényt, 
melyek valamely főnévhez járulnak (4-3. s k. 11.). A jelző a nevezett 
tárgyat valamely tulajdonsága által jelöli, vagy határozza meg és ren
desen melléknév, vagy részesülő, de ilyen a számnév is. A birtokos 
melléklet (nem birtokos jelző!) a tárgyat, mint valakihez, vagy 
valamihez tartozó birtokot határozza meg. Az érteimezvény oly mel
léklet, mely a mondat valamely részének értelmezésére, vagyis magya-
rázáaára szolgál. — SZVORÉNYI tehát nem akarja a jelzőt, birtokost és 
értelmezőt mind egyaránt jelzőnek feltüntetni. 

SIMONYI már a határozók után tárgyalja a jelzőt és azóta fenn 
is maradt nálunk ez a rend minden nyelvtanban. Szerinte (162. s 
k. 11) a jelzőt azért nevezzük így, mert a tárgynak (fogalomnak) 
valamely jelét, ismertető jegyét mondja meg, mely a jelzett fogalmat 
mindig megszorítja. A jelző háromfélét fejezhet k i : 1. a jelzett tárgy
nak minőségét, tulajdonságát, vagy 2. mennyiségét, számát (e kettőt 
közös néven melléknévi jelzőnek nevezzük); 3. azt, hogy micsoda 
személyhez, vagy dologhoz tartozik, kinek, vagy minek a birtoka a 
jelzett tárgy, s az ilyen rendesen főnév, azért főnévi jelzőnek nevezik: 
Isten ujja, kéz ujja. A melléknévi jelzőben a főnevet is használjuk 
mellóknévileg. Ha utólagosan mondjuk ki a jelzőt, ez «utólagos jelző» 
lesz, melyet értelmező jelzőnek, vagy csak értelmezőnek nevezünk 
(appositio), ez lehet melléknév, vagy főnév, vagy jelzős főnév: Monda 
Lajos, a nagy király. A főnévi jelzőben mindig birtokviszonyt fejezünk 
ki; itt felemlíti az alanyi birtokost, tárgyi birtokost, részelő birtokost 
és jegyzetben a minőségi birtokost: siralomnak völgye, a tettek 
embere. Az ötödik kiadásban kissé egyszerűsítve van ez a fejezet 
(46. k.), a jelző csak kétfélének látszik: a melléknévi jelző mellett nem 
főnévi, hanem csak egyszerűen birtokos jelzőt nevez meg. 

Ugyanígy tanítja SZINNYEI is (163. k.). «A jelző azon mondat
rész, mely egy más mondatrésznek valamely ismertető jegyét (tulaj -
•donságát, számát, birtokosát) fejezi ki». Háromféle jelző van: 1. tulaj-
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donságjelző; 2. mennyiség-, vagy számjelző ; 3. birtokos jelző. A szám
jelző után tárgyalja a névelőt, az értelmezőt. Az átdolgozott ötödik 
kiadásban szintén egyszerűsíti az anyagot ós a névelőt a tulajdonság
jelző után tárgyalván, csak az értelmezőt hagyja a számjelző fejezetei 
végére (89. kk.). — SIMONYI és SZINNYEI már nem hangsúlyozzák, hogy 
a jelző a főnév bővítése, bár fölemlítik ezt is. (SIMONYI 501. §. jegyz., 
ós Röv. m. mondattan 134-. §. jegyz.; SZINNYEI előbb szintén jegyzet
ben 359. §., majd rendes szabályban: 225. §.) 

HALÁSZ már azzal kezdi tárgyalni a jelzőt (83. k. 1.), hogy a 
határozók az ige meghatározására szolgálnak, «a főnevet a jelzővel 
határozzuk meg». 0 is egészen azt tanítja, a mit SZINNYEI S az értel
mezőt, mely abban áll, hogy a melléknévi, vagy számnévi jelzőt a 
főnév után teszszük, szintén a számnévi jelző után említi fel. Ki
emeli az olyan birtokviszonyt, melyben a birtok melléknév stb. s a 
birtokosnak egy részét, vagy faját jelzi: valaminek a java; s az olyat, 
melyben a szó maga-magával van birtokviszonyban : erőnek-erejével. 

Én iskolai nyelvtanomban három csoportot alakítottam: közön
séges jelzőt, utójelzőt és birtokos jelzőt. Közönséges a melléknévi és 
számjelző; utójelző e kettő megfordított szórendben, vagy pedig az 
értelmező, mely a jelzett szót új szavakkal még egyszer megismétli; 
a birtokos jelző határozottabb birtokost fejez^ ki, mint a közönséges 
jelző: a provincia városa: provinciai város. Átalakítás utján a jelzobő 
állítmányi névszót nyertem: e felséges t á j : e táj felséges, a szent 
harcz emléke: az emlék a szent harczé. A jelzetten kívül más mon
datrészekkel való összekapcsolás utján az tűnt ki, hogy a jelző az 
állítmányhoz éppen olyan mondatrész, mint a jelzett szó, csak egy 
kissé általánosabb értelmű: más lakók jöttek: mások jöttek; 10 ölnyi 
távolra szétnyílt: 10 ölnyire szétnyílt. 

GULYÁS is ilyen tulajdonság-, birtokos ós értelmező jelzőket 
külömböztet meg s mondattani alapon marad, mert úgy fejezi ki 
magát, hogy az igei mondatrészen kívül minden más mondatrésznek 
lehet jelzője (160. 1.). 

BALOGH PETEK 1901-ben megjelent rendszeres nyelvtanában 
(melyben a 203. §. a névszót állítmánynak, de a 235. §. kiegészítő
nek is tanítja), kissé más három jelzőt külömböztet meg: tulajdon
ság-, mennyiség- és birtokos jelzőt. Ha a jelző a főnév után áll, utó
jelző, vagy értelmező a neve: Mátyást, az igazságost, nagyon szerette 
a nép. A megszólítást a kihagyott alany utójelzőjének mondja. De hol 
van akkor az állítmány ? 

BALASSA JÓZSEF (1902) szerint «a mondat főrészei az alany és 
állítmány; a mondat mellékréazei a tárgy és a határozók; az egyes 
mondatrészek bővítményei a jelzők és a kiegészítői) (79. §.). Itt új, 
hogy a kiegészítőt is harmadrendűvé teszi, de akkor a helyhatározó 
is harmadrendű, mert éppen úgy vonatkozik az alanyra is, mint a 
kiegészítő; másrészt régies alapon magyarázza a kiegészítőt: «néhány 
ige olyan jelentésű, hogy egymagában nem igen lehet állítmány*, ha 
már most kibővítjük, ez nem a mondat, hanem csak a mondatrész 
(állítmány) bővítése lesz, a kiegészítő, ha a van, vannak elmarad, 
állítmánynyá lesz (82. §.). «A jelző nem önálló mondatrész [ez eddig 
jó volna], hanem mindig egy más mondatrészhez tartozik, melylyel 
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együtt egy jelzős kifejezést alkot», de már ez rontja a mondattani 
és nyelvtörténeti belátást, különösén azért, mert más «több szóból álló 
mondatrészeket* (az angol phrase) is tanít s ellepleződik, hogy ezek 
is mondatokból támadtak. A jelzőt a beszédrószek szerint osztályozza, 
a főnévi jelző egyik faja a birtokos jelző; az utójelzo és értelmező 
nála is egyféle dolog. 

Összefoglalva a tankönyvekben talál t elméleteket, látjuk, 
hogy Francziaországban a jelzőt nem ismerik, megelégszenek az 
ál l í tmány-at t r ibut-vel ; az angolok ismerik és külön mondatrészül 
tekintik, de élénk összefüggésbe hozzák az ál l í tmányi névszóval ; 
a németek a többi mondatrészekkel egyenlő rangú és hasonló 
természetű külön mondatrésznek tekintik, azokkal egyenlő el
bánásban részesítik és az ál l í tmányi névszóhoz való viszonyával 
nem törődnek. Hasonlókép teszünk többnyire mi is, csakhogy á 
mi monda t t an i a lapunk miat t ná lunk a jelző harmadrendű mon
datrésznek tűnik fel. Kocsis LÉNÁRD panaszkodik is ezen s méltóbb 
helyre tart ja érdemesnek a jelzőt. (A mondatrészek viszonya 
BRASSAI mondatelméletében. Budapest, 1902. 63. 1.) Az egyes 
országokon belül azonban a jelző elmélete n e m mutat ja azt a 
nagy forrongást, melyet a határozók kérdésében tapasztal tunk. 

Azt a két végletet, a mit a franczia és a német nyelvtanok 
közt látunk, a tudományos téren is megtaláljuk. A logika például nem 
sok súlyt vet a külön jelzőre ; csak az alany általánossá, részletessé 
stbivó tétele végett fontos neki a jelző, hogy vele általános, illetőleg 
részletes, vagy más ítéleteket szerkeszszen. Egyébként pedig igen 
helyesen fogja fel a jelzőt, midőn azt mondja, hogy a jelző és alany 
együtt véve megint egy külön Ítéletet tesz. A kerek föld a mi hazánk: 
itt két Ítélet van: a föld kerek és: a föld a mi hazánk. Ezt a fel
fogást BECKER is elfogadja és sokat épít reá: «Die attributive Bezie-
hung ist mit der prádicativen ein und dasselbe Verháltniss der 
Begriffe zu einander, námlich die Einheit des Seins mit einer von 
ihm prádizirten Thátigkeit. Wenn auch Thátigkeit und Sein in dem 
Einen Yerháltnisse zu einem Gedanken, und in dem andern zu einem 
Begriffe verbunden werden» (197. k. 1.). BECKER még azt is meg
állapítja, melyik viszonyt illeti az elsőség: az állítmányi viszonyt. 
«Da nun das attributive Satzverháltniss z. B. «eine goldene Krone* 
überhaupt aus einem prádikativen Satzverháltnisse z, B. «Die Krone 
ist von Golde gemacht» hervorgeht, und nur der Ausdruck eines zu 
einem Begriffe gewordenen Urtheiles ist: so wird jedes Attribut, wie 
das Prádicat, als eine von dem Sein prádizirte Thátigkeit gedachU 
(106. k. 1. L. még 271. 1. «Das Adjektiv ist als die eigentliche Grund-
form des Attributes anzusehen). A jelző alakjait is ebből az azonos
ságból magyarázza, «da das attributive Satzverháltniss als ein aus 
dem prádikativen Satzverháltnisse, und das Attribut als ein aus dem 
Prádikate Hervorgegangenes anzusehen ist, so ist die Form des-
Attributes gewissermassen mit der Form des Prádikates gégében* 
(269. k. 1.). A melléknév tárgyalása során is kifejti (110. k. 1.),: hogy 
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főkép a tómellékneveknek a prffldieativ használata eredetibb, mint az 
attributiv használat és csekélynek látja a külömbséget a főnév és 
melléknév között. 

PAUL azt mondja ugyan egyszer (113. 1.), hogy a mint bővülhet 
az állítmány egy alája rendelt «bestimmung»-gal, úgy bővülhet az alany 
és tárgy, vagyis a főnév is melléknév által, de aztán (114. 1.) el
fogadja BECKER nézetét is, mert a jelzőt lefokozott állítmánynak 
tekinti, t. i. valamint az állítmány bővülése kettős alanyokból szár
mazott (így magyarázza PAUL a mondatrészek keletkezését), úgy a 
jelző onnan van, hogy az alariyhoz két állítmány tartozik. Nevezi 
elgyengült állítmánynak is a jelzőt (116. 1. Wir habén die bestim-
mung íattribut) als ein abgeschwáchtes prádikat aufgefasst). Meg-
külömböztet kétféle jelzőt: 1. a mely nem változtat a jelzett szó 
körén: a halandó ember; ez lehet már ismeretes tulajdonság (epikus 
jelző), vagy mondhat új dolgot: a szegény Károly; s esetleg semmi
kép sem tartozik az állítmányra, de lehet esetleg oksági viszonyban 
vele: a kegyetlen ember nem figyel a szerencsétlenek könyörgéseire ; 
van szerinte 2. oly jelző, mely szűkíti a jelzett szó körét: egy régi 
ház, a király fia. Ez a felosztás egészen lényegtelen. PAUL egyébként 
is kevés figyelmet szentelt a jelzőnek a nem tudom, hogyan egyezteti 
össze azt az állítását, hogy a melléknév egy egyszerű tulajdonságot, 
a főnév pedig egy tulajdonság-complexet jelent (305. 1.) azzal, hogy 
az egyszerű tulajdonság jelzése fiatalabb, mint a complexé, mert a 
főnév eredetibb, mint a melléknév (116. 1.). Ez csak kifejtés utján 
lett volna lehetséges, ő pedig nem magyarázza a mondatrészeket ki
fejtésből. Kiterjeszkedik PAUL az appositióra is és azt mondja (262. 1.), 
hogy az appositio másodszori mondatrész, vagyis egy mondatrésznek 
megismétlése. 

A BECKER fejtegetéseivel rokon a KERN-É is : a participium egy 
régibb gondolatmtíködés eredménye, az ige egy jelenlegié (so ist das 
Particip Eesultat einer früheren Denkarbeit, das finite Verbum Aus-
druck einer sich gegenwártig vollziehenden, es stehe in welchem 
Tempus es wolle (54. 1.). GABELENTZ (346. 2.) szintén a logika fel
fogását követi: ob man sagt: Hoher Berg, — oder: der Berg ist hoch, 
beides erweckt dieselbe Gesammtvorstellung. 

Azonban vannak, kik nemcsak a jelzőben látnak egy előbbi 
Ítéletet, hanem a határozókban is. Ezek az iskolai nyelvtanok rend
szeréhez állanak közelebb. így TRENDELENBURG, «két fogalomnak attri
butiv (jelzős) és objectiv (határozós, vagy tárgyas) kapcsolatában» 
egyaránt «csak itélet eredményét, azaz előbbi Ítéleteket lát». (ERDÉLYI 
L. Nyelvtud. Közi. 27 : 304.) Ót követi nálunk KICSKA EMIL ós ERDÉLYI 
LAJOS (TI. o. 302. k. 1.), ezek összeöntik a jelzőt a határozókkal és 
velük egyenlő rendű mondatrésznek tartják. 

BRASSAI 1845/1847-iki Okszerű Vezér a német nyelv tanulásában 
czímű nyelvtanában az alanyon kívül a többi mondatrészeket pótlók
nak, a jelzőt pedig alpótlónak nevezi (250., 254., 292. §. Visszatekin
tés), ő tehát már akkor lecsapta a jelzőt harmadrendűvé. Szerinte 
(A magy. bővített mondat, 1870.) a jelzőkre új fogalmak jelölése 
végett van szükség s jelző minden szó, melyet egy egyszerű hatá
rozóval párosítunk a végből, hogy ketten együtt egy eszmét jelöl-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 6 



82 KALMÁR ELEK. 

jenek, minélfogva a kettő együtt csakis egy határozót képez (8. 1.). 
Megkülömböztet a főnevek jelzői között (mert a mellékneveknek, 
főnévi igenévnek, adverbiumoknak is lehet szerinte jelzőjük [10. 1.], 
csakhogy ezeket nem tárgyalja le), minősítő és nem minősítő jelzőket. 
Nem minősítő jelzők a névmások: a mutatók, határozatlanok (az, azon, 
ugyanaz, némely) és a birtokjelzők (az ón —). A minősítők közé tar
tozik a melléknév, «ez a jelzőnek tipusa»; a részesülő, a főnév pl. 
Mátyás király, főispán; ezek közül mindenikben föllelhetni ezt a 
tipust: az a jelzett —, olyan a jelzett a k i . . . pl. az a Mátyás, a ki 
király. Ezek tökéletesen megfelelnek a jelzők fogalmának. A főnév 
lehet • birtokjelző)) (ez megint nem minősítő) és összetett nevekben 
való jelző ; itt a birtokjelző elméletével nem foglalkozik behatóbban, 
csak a magyarosság tekintetében, de az Okszerű Vezérben (I. 88. 1.) 
hét csoportját külömbözteti meg: 1. possessivus; 2. subiect.; 3. obiect.; 
4. a birtok a birtokostól származik (a tűz melege); 5. a birtokos 
magában foglalja a birtokot (a test tagjai); 6. szeretet, vagy rokon
ság kapcsolja a birtokoshoz a birtokot: barátja, kedvese; 7. értelme 
az, hogy «közöl»: a gyermekek ketteje. 

Hogy mármost én is elmondjam a magam véleményét, nem 
kell egyéb, mint nyelvtörténeti alapon nyelvtani alakba öltöztet
nem a logika szabályait, BECKER és a többiek tanítását. És itt is 
támogatni fogja a stilisztika, mint a nyelvek szemléletes és még 
élénken érezhető sajátságainak tárgyalója, a nyelvek megkövült 
és többé nem érezhető sajátságait tárgyaló nyelvtant. 

Hát szerintem azért nincs jelző, mert a mit annak mondunk, 
az nem egyéb, mint kihagyásos (ellipticus) kiegészítő (állítmányi 
névszó), melynek t. i. van igéje hiányzik. E szerint mig a többi 
bővítő részek közt fogalmi külömbség van: egyik helyet, másik 
társat jelent, addig a jelző ugyanazt jelenti, mint a kiegészítő; s 
míg a többiek szerepüknél fogva térnek el egymástól, addig a 
jelző csak teknikailag, a kihagyás következtében s alárendeltebb 
rangjánál fogva külömbözik a kiegészítőtől. A jelző másodlagos 
kiegészítő. Ugyanis e mondatban: A sas a levegőben repülve lesi 
prédáját, az igenév másodlagosan állítmány, olyan élősdi állít
mány, mely önállóan nem fordul elő ; az ő hely határozója másod
lagos helyhatározó. Ha az ily másodlagos állítmány a van ige 
volna s kihagyódik, akkor a mellette levő másodlagos kiegészítő 
nélküle csatlakozik az alanyához s jelzőnek nevezzük. 

Ámde mivel a helyhatározót akkor is csak így nevezzük, ha 
másodlagos ós a többi bővítmények nevét is meghagyjuk a másod
lagos soron is, azért a másodlagos kiegészítőnek sem érdemes 
külön nevet adni. 

Tán mondhatná valaki, hogy ez a kihagyásos kiegészítő azért 
mégis új és külön mondatrész, hisz más szabályai vannak, mint 
a kiegészítőnek. Azonban ez a kifogás nem állja meg a sarat, 
mert azok az eltérések csak látszólagosak. A latinban, görögben, 
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francziában stb. mind a kiegészítő, mind a jelző megegyezik a 
maga főnevével, a mennyire lehet, illetőleg a mennyiben genitivus 
qualitatis a kiegészítő, ez a jelzőben is épp úgy marad. Itt tehát 
nincs a jelzőnek más szabálya, mint a kiegészítőnek. Az angolban 
se a kiegészítő, se a jelző nem változik, ha melléknév, tehát itt 
sincsenek meg amaz eltérő szabályok. A németben, ig jelző 
egyeztetést kap, a kiegészítő változatlan, a magyarban pedig meg
fordítva a jelző változatlan, a kiegészítő pedig megegyezik az 
alanynyal; de mindkét nyelvben a szórend a kulcsa amaz eltéré
selmek, nem a jelző jelentése. Ugyanis a németben azért vál
tozatlan a kiegészítő, mert eredetileg utána áll a főnévnek: die 
Kosé ist rot; s ennek megfelelőleg a jelző is változatlan, ha a 
főnévnek utána áll : Eöslein, rot! A magyarban is éppen azért 
változatlan a jelző, mert a főnév előtt áll, de ha hátrateszszük, 
akkor már egyeztetődik, mint a szintén utóbb álló kiegészítő: 
piros csizmát vettem : csizmát vettem, pirosat. A kihagyásos ki
egészítő (azaz a jelző) eltérő szabályai tehát nem a jelzői mondat
rész természetéből, hanem idegen okokból: a szórendből s más 
gépies szokásokból származnak. Állhat ugyan a kiegészítő mind 
a németben, mind a magyarban az alany előtt is megtartva a 
németben ragtalanságát, a magyarban egyeztetését, de ez már 
csak analogikus fejlődés, melyben a tárgyi összefüggés legyőzi a 
szórendi szokást s mindössze annyit mutat, hogy az eredeti és 
a másodlagos mondat kiegészítője közt differentiálódás követ
kezett be. 

Azt is lehetne mondani, hogy azért lett külön mondat-
részszé a másodlagos kiegészítő, mert az igéje hiányzik. De ez 
sem helyes, mert a «jó napot!» is tárgy marad mindamellett, 
hogy hiányzik az igéje. Nemcsak ebben: a nap jó, marad meg 
a kiegészítő az ige kihagyása után is, hanem a «jó nap»-ban is, 
csak az a külömbség, hogy az egyikben egyszerű főmondatnak 
(eredeti mondatnak), a másikban másodlagos mondatnak a ki
egészítője van. 

Fel lehet vetni azt is, hogy a kiegészítő lazábban függ össze 
az alanynyal, mint a jelző; a hogy a logika mondja, a kiegészítő 
ítéletet alkot az alanynyal, a jelző pedig egy fogalommá egyesül 
a jelzett szóval. De ez meg éppen csak a kihagyás következ
ménye. A kihagyás ugyanis erősebbé teszi az összetartozást a 
megmaradó részek közt. DELBRÜCK (Vergl. Synt. III. 120.) már 
a Közmondásokról is azt mondja, hogy bennük a copula ki
hagyása a két fogalom ellentétét, vagy összetartozását «különös 
erővel tünteti fel». Az alany és kiegészítő, meg a jelző és jelzett 
szó közötti összefüggés ereje úgy viszonylik egymáshoz, mint a 
hasonlat lazasága és a metafora szorossága. «Arcza olyan, mint 
a rózsa», gyengébben hat, mint ha azt mondom: «Arcza rózsa». 

8* 
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Már pedig minden stilisztika azt tanítja, hogy a metafora rövi
dített hasonlat (V. ö. Brinkmann Fr. Die Metaphern, Bonn,. 
1879. 24. és 45. 1.) s éppen e rövidítésnek tulajdonítható az ereje. 

Mondhatni ezt i s : a magyarban elhiszszük, hogy van ki
hagyás, mert az egyszerű kiegészítő mellett is elmarad a van ige, 
de a többi nyelvekben majd mindig kell a van; a jelző mellett 
pedig soha sincs. Hogy lehet azokban olyan kihagyásról beszélni, 
minő az egyszerű mondataikban nem fordul elő. 

De szerintem az a pár közmondás is elegendő, melyben az 
est kimaradhat, ama lehetőség fölvételére, hogy a mondatfűzés
ben egy a közmondásoknál is gyakrabban ismétlődő szerkezet 
kihagyásra vezetett. A magyar nyelv abból a logikából indul ki, 
hogy valaminek ahhoz, hogy piros lehessen, előbb, vagy egyúttal 
egyáltalában lennie is kell, tehát, ha már piros, akkor bizonyos, 
hogy egyúttal meg is van; minek azt külön kimondani? unalmas 
e szót annyi milliószor újra mondani. A többi nyelvek azonban 
mostanában csak akkor hagyják ki e van szót, ha az egész mondat 
ismétlődött már gyakran, tehát csak a közmondásszerű kifejezé
sekben; de participiális szerkezetben, vagyis másodlagos mondat
ban kihagyhatták rendszeresen, a minthogy ki is hagyják. Diffe-
rentiálódott a szerkezet, az igét sem mind a másodlagos, mind az 
eredeti mondatban kihagyni, sem mind a kettőben kitenni nem 
akarták, s a másodlagosnak rendes sajátságává tették azt, a mi 
az eredeti mondatokban csak kivétel. A latin absens és nonsens stb. 
mutatják, hogy valaha megvolt a sum ige participiuma és szolgált 
másodlagos állítmányul, de a rendszeres mellőzés következtében 
oly fölöslegessé vált, hogy még ott is kihagyták, a hol a görög 
megtartotta a maga öv-ját, s így e participium végkép kiveszett. 

Végre mondhatjuk, hogy ha a közmondás est-jét oda teszszük, 
nyelvérzékünk ezt elfogadja, de ha a jelző és jelzett szó közé 
teszünk est-et, ez ellen föllázad a nyelvérzék, itt tehát nem lehet 
kihagyás. Erre is van feleletem. A nagyon megszokott kihagyás 
törvénynyé válik, úgy hogy a kipótlása ellen tiltakozik a nyelv
érzék. Tessék csak a magyarban oda tenni a van igét a kiegészítő 
mellé, mikor nem kell, nem fog-e nyelvérzékünk vérig sértve fel
lázadni az erőszak ellen ? pedig nyomatékosság esetén a magyar
ban is él még a van ige állítmányi joga: van ő olyan idős, mint 
én. És SIMONYI Zs. kimutatta, hogy a magyarban is használták 
eredetileg a van igét, a kihagyása pedig későbbi fejlemény. 

Itt ki kell térnem a kihagyás természetének vizsgálatára, 
hogy eldöntsük, szabad-e kihagyást látnunk ott, hol a nyelvérzék 
tiltakozik az állítólag kihagyott szó kipótlása ellen. 

A kihagyásról irt nálunk EEDÉLYI LAJOS (1896. Ny. K. 26: 
288. k. 1.), de inkább az összevonás tekintetéből, s külön fejezetet 
szentel e kérdésnek DELBRÜCK Vergl. Syntax III. 112—138. 11. Tőlük. 
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- tudjuk, hogy a kihagyást milyen kényelmes eszközül használták minden 
időben. A logika a mellókneves Ítéletekben is kihagyást lát: «a hó 
fehér» a. m. «a hó fehér hó» (STUAET M. I. 32. 1.). APOLLONITJS 
DYSKOLOS szerint (peőya) + accus. mellett hiányzik az aecusativust 
okozó S'.á, nem lévén (peúya) átható ige, hogy az accus. érthető legyen. 
SANCTIUS a személytelen igéket magyarázta kihagyással, hogy ezek is 
beleilleszkedjenek a két tagú Ítéletekbe ; Komám venire szerinte szintén 
kihagyásos in Homam helyett. A kihagyások szertelen számát HERMANN 
G-. korlátolta. Az ő nézeteiből fentartja DELBRÜCK a következőket: 
külömbség van a melléknév főnevesítése (pl. értekezés a szépről) és a 
kihagyás által melléknévből létrejött főnevek között; a praepositiók ki 
nem hagyhatók, a hol pedig hiányzanak, ott az esetnek nincs rájuk 
szüksége; nincs kihagyás, ha az ige valamely szomszéd mondatból 
kiegészíthető: «non solum dixit quid sentiret, sed etiam cur>>, «cer-
tumne est? certum^ (119. 1.). DELBRÜCK szerint (115—117. 1.) van 
bizonyos mondatkép a nyelvérzékben, melyhez mérve r az esetleges 
mondatot, bizonyos esetekben hiányosnak érezzük ezt. (Éppen e mon
datkép megrajzolása volt az én három tanulmányom czélja.) Mivel 
pedig a mondat maradóka mindig érthető kell, hogy legyen, csak a 
kevésbbé lényeges részek hiányozhatnak. —• De már ezt az okoskodást 
nem lehet elfogadni, mert bizonyos, hogy ebben: jó napot! éppen a 
két DELBRÜCK szerint leglényegesebb rész, az alany és állítmány hiány-

. zik, pedig ez önálló mondat, a kihagyott részek nem foglaltatnak 
valamelyik szomszéd mondatban. Mivel DELBRÜCK a mondatrészeket 
így osztja fel: 1, névszók; 2. kijelentő szók; 3. jelző szók; 4. kötő
szók; 5. kiemelő szók, azért sorba veszi ezeket. Az 5-ik csoportról 
nem lehet beszélni, mondja, mert az egyes esetekben nem lehet tudni, 
hogy kellett volna-e kiemelő szó; a 4. alá tartozik a copula, erről 
szintén nem nyilatkozhatunk, mert nem tudjuk, a hiányzása kihagyás 
következménye-e, vagy egy régibb mondatképen alapul; a prsepositiók 
sem hiányozhatnak, mert éppen ők fejezik ki a szükséges irányt; a 
kötőszók, pl. az és nem kihagyás folytán hiányzanak, hanem eredetileg 
szokott kötőszó nélkül (asyndetonos) lenni a mondat; a tagadószók 
persze még kevésbbé hiányozhatnak ; 3. a jelző szók sem hiányozhat
nak — s ide tartoznak az igekötők és határozószók — mert a kép
zelet nem pótolhatná őket, a vöröshöz hozzá lehet képzelni, hogy 
«bőr», de a bőr-höz nem azt, hogy vörös. így hát csak az; 1. és 2. alá 
eső főnevek és igék hagyhatók ki, ezek is ritkán ós csak néhány bizo
nyos jelentésű ige maradhat ki bizonyos mondatszerkezetben; a ki
hagyás felismerésére a megmaradó mondatszerkezet segíti a képzeletet. 

Nézetem szerint ebben az öt pon t ra kiterjeszkedő szemlé
ben sok fölösleges, sőt néhány kivetni való dolog is van . Külö
nösen a copulára vonatkozó részek még DELBRÜOK tapasztalataival 
sem egyeznek meg. Arra a következésre kell ju tn ia (I. 121.), hogy 
az indogermán egység idején a copula igen ri tkán hiányozhatot t , 
és kimutat ja (I. 12.), hogy pl. egy rcéXei, órcáp/ei (== van) teljes 
erejű igékből gyöngültek egy kiegészítő mellett kötőigévé, sőt 

s louv is teljes erejű ige, h a magában van az alany mellett (I. 14.1.) 
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s csak a kiegészítő vonja el róla a hangsúlyt, kötőigévó sülyesztve-
őt: mégis elfogadja LUGEBIEL nézetét (121. 1.), hogy voltak erede
tileg pusztán alanyból és kiegészítőből álló mondatok is és ezek
nek a mintája okozta, hogy a van s más ige kötőigévé gyengült. 
Ez a kötőige aztán befurakodott volna az eredetileg igétlen név
szói mondatokba is, kivéve egy pár közmondást. 

De ez az elmélet csak arra való végső erőfeszítés, hogy a 
dualisztikus mondatszerkezetet megvédje az ige központi szerepe-
és mindenhatósága ellen. Követőit s velők ÜELBRÜCKÖt is félre
vezeti a kiegészítő «pr8edicatum» neve. Pedig nem elég, hogy ott 
legyen aprsedicatum,hanem cselekvésnek is kell lenni a mondatban; 
absurdum, hogy e nélkül keletkezzék mondat. A megszólításban 
ugyan nincs nyelvileg kifejezve, határozatlan a cselekvés és csak 
a megszólított személy határozott, de a hangoztatásból világos, 
hogy a beszélő akarata a cselekvés; egyébiránt is későbbinek 
tartom a megszólítást az indulat- és hangutánzószónál, melyek 
maguk tartalmazzák a cselekvés kifejezését. Bővebb tagolódáshoz 
mindenesetre cselekvésnek kell alapul szolgálni. WUNDT szerint 
minden lelki működés cselekvésből, folyamatból áll s ezzel leg
szebben összeegyezik az, hogy minden mondat cselekvésen alapul. 
Eléggé kimutattam már, hogy a kiegészítő minő határozó s mily 
távol van attól, hogy eredetibb legyen az állítmánynál; de nem 
csupán a rendszerem csorbulása mutatja, hogy helytelen volna a 
kiegészítőt kiszedni onnan. Ha a kétnevezős mondat egészséges-
szerkezetű mondat lett volna, soha sem érezték volna annak szük
ségét, hogy egy hangsúlytalan igét, copulát közbeszúrjanak, mely 
a mondatot nem is teszi világosabbá, mikor az igés mondatok 
kilenczvennyolcz százaléka éppen a kétnevezős szerkezetet zárja 
ki, mert «függő» szerkezettel jár. Ellenben, hogy minden ige lehet 
hangsúlytalan, s hogy a sűrűn használt, hangsúlyavesztett szó el
gyengül, eltorzul, elvész, arra bőséges példa van. A. mi nyelvünk
ben úgyszólván, soha sem kell a copula, oda se pótolhatjuk s 
mégis, mint SIMONTI ZS. kimutatta, kihagyás, kikopás útján támadt 
a mai szerkezet. Furcsa kanyargásokon mentek volna át a szláv 
nyelvek, ha az ószlovénben már annyira kiveszett volna az eredeti 
névszói mondat, hogy a copula kihagyása a legnagyobb ritkaság 
(DÉLBE. III. 120. 1.), ma pedig újra éledni kezdene, mert a mai 
szláv nyelvekben már elég gyakori a copula nélküli mondat (u. o.). 
Még akkor is feltűnő volna ez, ha tudjuk, hogy a copula kimara
dása magyar hatás. 

A tárgyról GAEDICKE általános okainál fogva azt véli DELBRÜCK 
(III. 129.), hogy nem hiányozhatik. De ez az észrevételük csak az. 
indogermán nyelvekre vonatkozólag állhat, tehát nem általános okokon 
alapul, mert a magyarban bizony hiányozhatik pl. az ily kifejezések
ben : beéri vele, vagy a sűrűn használt kifejezésekben, pl. ha egy ház-
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mesterné azt kérdi a szomszédjától: maga még nem csuk? Világos, 
hogy itt a «kaput» tárgy ki van hagyva. A főnevek legtöbbször mel
léknevek mellett maradnak ki. DELBRÜCK szerint némelykor világosan 
érezzük az ily melléknév mellett a főnevet is: dein grünes (t. i. Kleid) 
s ekkor a melléknév nem változtatja meg beszédrészi minőségét (Satz-
theilscharakter), mások meg főnévvé változóban vannak: die Linké, 
die Rechte; egészen külön osztályt tesznek azok, melyek határozó
szóvá válnak, különösen, ha oly főnév marad ki, melynek jelentés
tartalma az igével egybe esik. 

Ez utóbbi fejtegetések igen alkalmasak az én állításaim meg
erősítésére. 

Én úgy képzelem a kihagyás keletkezését, hogy először csak 
az marad ki, a mi a beszédben már előfordult, vagy («prolepsis» 
esetén) mindjárt előfordulandó. Ilyenkor nem kell még hiányos 
mondatokról, hanem csak a nyelv takarékosságáról lehet beszélni. 
További fejlődés, ha olyasmi marad ki, a mi tegnapi, vagy előb-
beni beszédemben fordult elő, de a körülményekből könnyen 
érthető, oda is tehetjük a mondatba, pl. jó napot! Ezt már nevez
hetjük kihagyásnak, mert nem az ép folyó beszédből egészítődik 
ki, ámbár világos, hogy ez is csak a nyelv takarékosságából szár
mazik. Ez az első foka a kihagyásnak. Sem a beszédrészek, hogy 
vájjon főnév, vagy határozószó-e az illető rész, sem a mondat
részek, hogy alany, vagy tárgy-e a kihagyandó részlet, nincsenek 
befolyással a kihagyhatóságra. A kihagyás csak az illető részlet 
gyakoriságán, magától érthetőségén alapul. Igaz, hogy ez a rész 
is sokszor előfordul: «jó napot», de mégis kevesebbszer, mint a 
«kivánok», mert kívánok jó estét, jó éjszakát, jó egészséget stbit 
i s ; a kivánat tárgya más-más, de a «kívánok« mindig egy és 
ugyanaz. Kimarad az, a mi mindig ugyanaz, nem marad ki, a mi 
változik. Ilyen a görög és latin genitivus mellett kimaradó «ház«, 
vagy «templom», a génit, más-más istent nevez meg, a «templom» 
mindig ismétlődnék. És ilyenek az est nélküli közmondások is. 

További fejlődése, második foka a kihagyásnak, ha oly régi, 
vagy annyira változtak az életviszonyok, hogy a kihagyott szót 
már nem könnyen pótoljuk: az ördögbe! a pokolba! nem is 
tudjuk, hogy minő ige kellene itt, de ha kiteszünk egy megfelelő 
igét (pl. mennél), nyelvérzékünk azt elfogadja, csakhogy egyáltalá
ban nem érezzük a kipótlás szükségét. Ilyenek a mester-nevek és 
a foglalkozások nevei, melyekhez egyáltalában nem kívánjuk ki
tenni az «ember» szót, sőt nem is bizonyos, hogy mikor kellene 
«mester», mikor «ember« szóval kipótolni. Egy ideig még érezzük, 
hogy ezek melléknevek, azután elfelejtjük s főnévül tekintjük, a 
mint hogy teknikai alapon azok is, mihelyt elmaradt a jelzett 
szavuk. Ha éppen azt mondom: az isten fáját! ezt még kevésbbó 
tudjuk kiegészíteni, mert ama pogány viszonyokat, melyekre czéloz, 
nem ismerjük. Ez már átmenetül szolgál a harmadik fokra. 
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Harmadik fokú pedig a kihagyás, ha nyelvérzékünk már 
annyira elfelejtette a kihagyott szót, hogy nem is tűri a bele
pótlást. Ilyen a latin aceus. exclamationis, a magyar van ige 
az eredeti mondat kiegészítője előtt, a latin sens (öv) a két főnevű 
ablativus absolutusban: Cicerone consule s más attribútum praedi-
cativumokban ; — és ilyen minden előttem ismert nyelv van igéjé
nek participiuma a másodlagos kiegészítő, vagyis a jelző mellett. 

Ezekben már nem érezhető az ellipsis, de a fokozatok ter
mészetes rendje s a többi mondatok szerkezete tán elég világosan 
bizonyítja, hogy a dolognak így kellett fejlődnie. 

A jelző nem támadt hiányossá lett mellékmondatból, mert 
ennek kötőszava van, vagy lehetne és igéje valóságos ige marad, 
hanem olyan, ennél is lejebb szállott, mondhatni élősdi másod
lagos mondatból, minő az ablat. absolutus, vagy az accus. cum 
infinitivo, illetőleg a magyar igeneves-szerkezet s a görög "füg
getlen accusativus«; nevezhetnők latinul nominativus cum parti-
cipio, vagy casus cum participionak. Ez az élősdi mondat azonban 
nem alanya, vagy tárgya volt az eredeti mondatnak, mint az accus. 
cum inf., sem idő-, mód-, vagy okhatározója stb., mint az ablat. 
absol. és a gerundiumok, hanem állapothatározója (attribútum 
praedicativum), illetőleg kiegészítője (nomen vei participium praedi-
cativum). Nem az indicativusi van, vagy IOTÍV alak hiányzik eme 
másodlagos kiegészítő mellől, hanem a participiumi való, illetőleg 
öv s ennek bepótlását már eléggé eltűri a nyelvérzék. 

Az attribútum praedicativum használatát a nyelvtanok különösen 
a participium fejezetében szokták kifejteni. GOSSRAU szerint (446. §. 
2—6.) kifejez az attrib. prsed. időt, okot, állapotot, feltételt, megenge
dést ; az ablat. absol. ugyanezt az öt körülményt (447. §.), a mellék
név ily használatban helyet, sorrondet, időt. állapotot s egyébnemű 
körülményt fejez ki (3G7. §.). Éppen ilyen a görög participium hasz
nálata, csakhogv itt a genitivus absolutus mellett accusativus (illetőleg 
közös alany esetén) nominativus absolutus is van (pl. áizefiXédiars 
npog, álX7jlooq wq auröc, p.kv exacrrog OÜ nocTjoav [nomin. absol.] ró 
dó£av, xbv ős TZXTJGÍOV Tzpásovxa [accus. absol.]. Azzal a gondolattal 
néztetek egymásra ki-ki, hogy maga nem fogja megtenni, a mit hatá
roztunk, de a másik megteszi), továbbá, hogy sok ige mellett a latin 
innnitivus helyében is participium van. A görög nyelv még világosabbá 
teszi, hogy a participium átmenet másodlagos állítmánynyá, illetőleg 
kiegészítővé. 

Ilyen kiegészítői casus cum participio-ból kellett kiveszni a 
másodlagos állitmányt tevő participiumnak s így lett a megmaradó 
rész, például a melléknév a főmondathoz közvetlenül csatlakozó 
másodlagos kiegészítővé, új, jelző nevet nyerve. 

Azt lehetne ez ellen fölvetni, hogy szerintem a megmaradó 
melléknév lévén kiegészítő, nem lehetett az ő állítmánya, a parti-
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cipium is az. De ez éppen nem áll, ha szemügyre veszszük az 
accus. cum infinitivot és ablat. absolutust. Ezekben mind a két 
accusativus vagy alanya, vagy tárgya a főmondatnak és mind a 
két ablativus időhatározója annak, pedig egymásnak az egyik 
alanya, a másik állítmánya. Sőt azt mondom, hogy ha e szer
kezetek egyébbel is vannak bővítve, pl. helyhatározóval, ez a hely
határozó is része a főmondat alanyának vagy tárgyának, illetőleg 
időhatározójának, azaz a maga körének határáig alany, vagy 
tárgy, illetőleg időhatározó a főmondatban. Ez lebeghetett BEASSAI 
szeme előtt, mikor minden mondatrészt, mely másodsorban bőví
tette a mondatot (pl. az infinitivus bővítményei), jelzőnek neve
zett. (A magy. bővített mondat 45. 1.) 

De nemcsak eme másodlagos mondatok, hanem a náluk 
önállóbbnak maradt mellékmondatok is minden részükben alanyai 
vagy tárgyai, illetőleg ilyen, vagy olyan határozói a főmondat
nak. «Oda megyünk lakni, a hol helyet kapni»: itt nemcsak az 
«a hol» helyhatározója a tőmondatnak, hanem a «kapnia is és a 
«helyet» i s ; az egész mondat egy helyhatározó és a részei is 
helyhatározók a tőmondatra nézve. «Szeretek járni a mezőkön»: 
nemcsak a «járni» tárgya a «szeretek*)-nek, hanem az «a mező
kön)) is, ámbár a helyi jelentés élénksége miatt ezt a nyelvérzé
künk nem veszi tudomásul; de ha az előzmények megengedik, 
hogjr csak ennyit mondjak: Szeretek — a mezőkön [de az erdő
ben nem], akkor már jobban érezzük, hogy «amezőkön« bizonyos 
tekintetben tárgy is. Nem érdemes ugyan az elemzésben számon 
tartani, hogy ez nemcsak az igenév helyhatározója, hanem a főige 
tárgya is, de fontosabbá válik ez a kettős alárendeltség, ha pl. a 
másodlagos tárgyi mondatnak tárgya van, pl. szeretek virágot 
szedni. Ez a tárgy már szorosabban fűződik a főmondat igéjéhez, 
elannyira, hogy a magyarban ez szabályozza a főige alanyi vagy 
tárgyi ragozását; ugyanis, ha a másodlagos tárgy határozott, akkor 
(az igenév nem vehetvén fel tárgyi ragokat), a főige lesz tárgyas 
ragozású: szeretem a virágokat szedni. Hasonlókép, ha a másod
lagos állítmány módhatározó és neki is van módhatározója, akkor 
ez a másodlagos módhatározó, ha az igenév kimarad, egészen 
beleolvad a főmondatba: fennhangon kiáltva hívta őt: fennhangon 
hívta őt. 

Ennek megfelelőleg, hogyha az igenév kiegészítő ós hozzá, 
mint állítmányhoz szintén tartozik kiegészítő, e másodlagos ki
egészítő az igenév kimaradtával szorosan hozzá csatlakozik a 
főmondathoz: piros lécén rózsa szép (a névelő később keletkezett, 
azért került a már megszokott jelző elé). A segédigés időalakok 
igenevei több nyelvtan szerint állapothatározók, azaz kiegészítők. 
Az ily participiumok mellett, mondja DBLEEÜOK (III. 119. 1.) 
legkönnyebben kimaradhatott a latinban a sum ige, mert a partic. 
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maga is elegendőnek látszott az igei jelentésre. Az olyan, mint 
«sol appropinquans fugát noctem» úgyszólván átmenet az állít-
mányi és közönséges jelző között, a participiumot akármelyiknek 
tekinthetem; ha erősebben hangoztatom és a sol után nagyobb 
szünetet tartok, mint a fugát előtt, akkor attrib. proedicativuni, 
ellenkező esetben attrib. adiectivum. 

Látszólag egy kis nehézséget okoz, hogy a participium nem 
mutat kihagyást, mégis jelzővé vált az appropinquans sol-ban, de 
ez valóban csak látszólagos nehézség, mert éppen a latinban 
használták különösen állandóbb állapot kifejezésére, midőn tehát 
a participium jobban hasonlított a melléknévhez, a participium-
nak esse-vel való körülírását (STOLZ-SCHMALZ : Lat. Grammat. 
Syntax 6. §.), a magyarban is élünk ily körülírással: amondó 
vagyok, s bizonyára minden nyelvben lehetséges volt ez a szer
kezet. Ugy hogy nem az egyszerű appropinquans lett jelzővé, mert 
örökké megmaradhatott volna áliítmányi jelzőnek, hanem az 
appropinquans öv, melyből csak az öv elsőrendű áliítmányi jelző. 

Legegyszerűbben úgy képzelhetni el a «jelző» keletkezését, 
hogy kezdetben a melléknévi, vagy főnévi kiegészítő mellől maradt 
el az öv, azután az igenevek mellől is : Pugna ad Cannas facta 
est, ebből talajdonkép csak as est állítmány, a facta már kiegészítő 
s közte és pl. hona közt (pugna bona facta est), oly külömbség 
van, mint két ilyen hely-, vagy időhatározó közt: a múlt évben 
januárban, künn a mezőn. A Pugna ad Cannas facta est-bői lesz 
másodlagosan: Pugna ad Cannas facta [.] crudelis erat; sőt 
idővel, mikor már eme szerkezet is egészen gépies lett, még ez 
a participium is kimaradhatott gyakorisága miatt s lett: Pugna 
ad Cannas [ J [ ] crudelis erat s ekkor valóban az eddigi hely
határozó terjeszkedik ki eddigi szűk körén túl a másodlagos ki
egészítő körébe, teljesen betöltvén ennek szerepét. Azért ma úgy 
tanítjuk, hogy ez prsepositiós kitétellel kifejezett jelző. Nemcsak 
egyszerű, hanem akármily bőségesen kifejezett határozók léphet
nek így a másodlagos kiegészítő helyébe, sőt a magyarban most 
már (ez azonban újabbszerű fejlődés, 1. ZOLNAI Mondattani búvár
latok 30. 1.) egész mondatok is válhattak így jelzővé. 

A modern nyelvekben és a görögben hajlandók vagyunk a 
prsepositiós kifejezésekről azt mondani, hogy helyzetüknél fogva 
lettek jelzővé (DELBRÜCK III. 221.), de hogy ez csak utólagos fej
lődés, mutatja a szabadabb latin szórend és pl. a görögben az, 
hogy a névelő jó későn fejlődött ki, praepositiós jelzők pedig azelőtt 
is voltak. 

A kihagyás még tovább is folytatódhatik, a másodlagos ki
egészítő mellől, melynek állítmánya már hiányzik, még az alanya, 
az ú. n. jelzett szó is kimaradhat s ekkor, valamint előbb a 
főmondafc részét tevő állítmány helyébe lépett, úgy most a szintén 
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a főmondat részét tevő jelzett helyébe lép a jelző s lesz másod
lagos kiegészítő helyett elsőrendű alany, tárgy, stb: A derék nem 
fél az idők mohától; Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak; 
Legjobbjainkat vesztettük el. Az élősdi mondat föláldozza ma
gát, hogy életadó főmondata részek nélkül ne maradjon. Ha 
e jelző egy prsepositiós kifejezés (tehát eredetileg pl. hely
határozó volt), mint sub centum tiliis, unter den linden, akkor 
harmadszori emelkedésen megy át s ragozhatatlan ugyan, de 
mégis alanynyá, tárgygyá stbivé válik a mondatviszony szüksége 
szerint. Ez mechanikus mondatrész-változás. Nem hiányozván az 
ilyen prsepositiós alanyú főmondatokban semmi főrész, nem beszél
hetünk kihagyásról, hanem csak egészen elenyészett mondat
részekről, melyek eme főalanynyá emelkedett mondatrészek mellett 
végkép elenyésztek. 

Csodálkozom, hogy DELBRÜCK (III. 135.) nem mer dönteni 
e kérdésben s csak elodázza, mondván, hogy arra a kérdésre, mi 
lesz abból a melléknévből, mely mellől a főnevet elhagyjuk, fino
mabb lélektani magyarázatot adni csak az élő nyelvek anyagából 
lehet. Azt hiszem, elfogadhatjuk, hogy alanynyá, tárgygyá stbvé 
lesz, melyben egy ideig érezzük a melléknévi értelmet, de az las
sanként eltűnik, a helyhatározói értelmet is érezzük pl. az Unter 
den linden-ben, de egy ott lakó gyermek lelkében ez is elmosódik 
s a kifejezés egységes tulajdonnévvé kövül. 

A mely másodlagos mondatrész nem kiegészítő volt, azt 
állítmányának kihagyása után sem nevezzük jelzőnek, hanem 
meghagyjuk eredeti nevét. Ilyenek a melléknevekre, főnevekre 
vonatkozó határozók: «tíz évvel ezelőtt», «nagyon, szép» stb. Pedig 
egyáltalában a melléknevek «vonzata» is tulajdonkép a kihagyott 
ige (talán többnyire a van ige) bővítése, hisz a van igét minden
féle határozóval lehet bővíteni s minden melléknévi «kitétel» 
vagy kifejezés állhat a van igével i s : «hasznos vmi ellen»: ez, 
vagy az vmi ellen van; «szükséges vmire«: vmire van, mire van? 
így fogja fel DELBRÜCK is (III. 222. 1.): ha a melléknév egy bizo
nyos esetben álló főnévvel van meghatározva, ez a szerkezet az 
igei szerkezetekre támaszkodik, még pedig vagy a partic. által, 
vagy a prsedicativ használat által s ki is mutatja (I. 619.1.), hogy 
a latinban az accusativusból származó határozószók eredetibb 
módon függnek össze az igével, mint a melléknévvel; előbb volt: 
multnm vales, azután multum loquax. 

A jelző sokszor okhatározó, időhatározó értelmű, de ez onnan 
van, hogy az állapothatározó (állítmányi jelző) is olyan. PAUL is 
azt mondja (131. 1.), hogy a megengedő, okhatározó, időhatározó 
participiumnak ilyen jelentése csak esetleges, alkalmi és a partic. 
igazi viszonyát nem változtatja meg. Máskülömben is lehet hasonló 
alkalmi összefüggés a mondat egyes részei közt, pl . : A kegyetlen 
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nem hallgat reám. Valamint az idő megjelölése elesik a parti-
cipiumban az igéhez képest, s csak az «actio» marad jelölve, úgy 
esik el a módok jelölése is, és akár «megengedő mód» kellene, 
akár okhatározó stb., értelme van az igének, a partic. egyforma 
marad, de az értelem mégis benne marad. Ez magyarázza meg a 
participiumnak állítmányi jelzői használatában az ok, idő és 
megengedő jelentését. 

Megtörténik az is, hogy a másodlagos kiegészítő jelzettje 
nem kimarad, hanem a szórendi közelség és a sűrű használat 
következtében magához vonzza a jelzőt, összetett szóvá egyesül 
vele, mely esetleg idővel, mint DELBRÜCK (III. 140.) kifejezi magát, 
két fogalomnak feloldhatatlan egységét fejezi ki, azaz tulajdon
képen egy szóvá kövül s ekkor a másodlagos, élősdi mondat 
megint eltűnt. De ez az összetevődés a jelző ós jelzett között épp 
oly mechanikus feltételektől függ, mint a határozói, tárgyi össze
tételek. Azért bővebben nem szükséges foglalkoznom vele. 

Előadtam immár a jelző eredetét a kiegészítőből s tovább
fejlődését alanynyá, vagy más elsősorú bővítménynyé. Láttuk azt 
is, hogy a többi másodlagos mondatrészeknek meghagyjuk eredeti 
nevüket s ennélfogva a jelzőt is meg lehetne fosztani külön 
nevétől. Csak gyakorlati szempontból van alapja a régi név meg
tartásának. Bövidebb és könnyedébb lesz a beszédünk, ha jelző
ről, nem pedig másodlagos kiegészítőről szólunk. Viszont a nyelv 
természetének megfelelőbb és hívebb volna a kifejezésünk, ha a 
másodlagos kiegészítő névvel élnénk. Különösen a magyarban, 
hol a másodlagos mondatrészeknek más szabályaik vannak, mint 
az elsőrendűeknek, pl. a másodlagos tárgy lehet ragtalan, a 
másodlagos határozók mind megelőzik főszavukat: a másodlagos 
állítmányt (az igenevet) s csak a harmadlagos kiegészítő, vagyis 
a határozóból lett jelző áll a főneve után ugyanoly alakban, mint 
előtte: útra való étel: étel az útra. 

De akármit hoz a jövő, akár meghonosodik a helyes név, 
akár a «jelző» marad meg örökre, minden nyelvtannak köteles
sége volna legalább annyit mondani, hogy vannak a mellék
mondatokon kívül másodképződésű, rövidebben másodlagos mon
datok is, melyek még jobban elvesztik önállóságukat, állítmányuk 
kötőszó helyett képzőt kap (az angol nyelvtanok «phrase»-jei), s 
ennek megfelelőleg ezeknek tagjai másodlagos mondatrészek; így 
másodlagos állítmány az igenév, igei főnév stb.; másodlagos alany 
ennek az alanya, pl. az accus. cum infinitivoban az accus.; és 
hogy a másodlagos kiegészítőt, ha állítmánya (participiuma) 
hiányzik, jelzőnek hívjuk. Ekkor ezeknek a kifejezéseknek mon
datbeli eredete is világos lesz a tanulók előtt. Éppen azért nevez
tem én retrográd iránynak, ha valaki azt mondja, hogy nemcsak 
az igének, hanem a főnévnek, melléknévnek is lehet határozója, 
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mert az ily szabályok a jól indult történeti felfogást elfödözik s 
a mai állapotot öröktől fogva valóknak tüntetik fel; a nyelvnek 
mondattani alapon való szemléletét meg éppen lehetetlenné teszik, 
mert állítmány hozzáképzelése nélkül látunk keletkezni tárgya
kat, helyhatározókat. Pedig csak akkor van igazunk, ha meg
mutatjuk, hogy ezek a névszót bővítő részek is mondatból 
keletkeztek, egy eredeti mondat erejénél fogva helyhatározók, 
állapothatározók, kiegészítők. Ha ezt megmutattuk,^ akkor aztán 
beszélhetünk a jelzőről egyelőre a régi nevén is. így jártam el 
1901-ben megjelent Eendszeres magyar nyelvtanomban (221 k. §.) 
én is. 

Föl lehetne vetni, hogy ha mindjárt a kiegészítőből lett is, 
ha mindjárt világos is, hogy előbb kellett lenni pusztán kiegészífcős 
mondatoknak a nyelvben s csak azután fejlődhetett ki a jelző: 
vajjon nem volt-e meg mégis már a gondolkodás ős alakjában a 
jelző? vajjon csakugyan kellett kihagyásnak történni, vagy a 
nélkül is már eredetileg participium nélkül járult a másodlagos 
kiegészítő a jelzetthez? Mert pl. a halmozó mondat is csak akkor 
keletkezhetett, mikor már az egyszerű mondat megvolt, még sem 
láthatunk benne kihagyást, mert ily élhetetlen mondat: «A nap 
égi test, a hold égi test, a csillagok égi testek«, soha sem hangzott 
el, hanem a nyelv a maga takarékosságával mindjárt eredetileg 
csak az egyik mondatrészt (e példában az alanyt) szaporította, 
halmozta, mihelyt elég gyakorlott volt az egyszerű mondatok 
alkotásában. 

Én úgy vélem, hogy oly nehézkes «halniozatlan» mondatot 
nem tudunk kimutatni semmi régiségben, de oly mondatot, mely
ben a másodlagos ov, vagy ovto? ovii stb. állítmány! jelzőül ki van 
téve a másodlagos kiegészítő és jelzett között, találunk akár
hányat, tehát a jelző eredeti alakja a régiségből kimutatható. 
Mivel pedig a kiegészítő az állapothatározók egy csoportja, vilá
gos, hogy a jelző is határozó s valóban éppen azokat a csopor
tokat találjuk meg benne, a melyeket a kiegészítőben (állapot
határozóban) kimutattam. 

A rendes kiegészítőből rendes jelző származik: A rózsa 
szép: A szép rózsa illatos, Fiam katona: Katona fiam van. Itt 
mindkét esetben a kiegészítő tágabb körű az alanynál. 

Ha a kiegészítő egyenlő körű az alanynyal: «Ez a férfi a 
katona», azt értelmezőnek, appositio praedicativa-nak nevezzük. 
A más igéhez fűződő, vagyis másodlagos appositio még ismertebb: 
Kél a hold, az éj lovagja. Nem helyes a tágabb körű kiegészítőt, 
csak azért, mert főnév, értelmezőnek tekinteni. Értelmező csak 
az, a mi egyenlő körű az alanyával, BRASSAI az ilyeneket (mi 
erdélyiekül, mi pap okul) «azonosító tulaj donítmányoknak»> nevezi 
(A magy. mondat. 1864. 319. 1.). A másodlagos értelmező alakja 
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már jobban megegyez az eredeti értelmezőével, mert vagy meg
marad az eredeti rag: tőlünk papokul sokat kívánnak, vagy egyez-
tetődik mindkettő : mi papok vagyunk: mi papok így teszünk ; 
tőlünk, papoktól, sokat kivannak; a holdat, az éj lovagját, szere
tem nézni. Az állapothatározói raggal ellátott értelmezőt ma már 
ritkán használjuk, kiszorítja az egyeztetés. 

Az értelmezőhöz hasonlít, mert egyenlő körű az alanynyal 
az oly kiegészítő, illetőleg jelző, mely mutatószóval, vagy szám
névvel van kifejezve: ez az Öcsém; kettő a menyasszony; három 
a daru; sok az ellenség; illetőleg: a menyasszonyok ketten 
vannak ; a darvak hárman, az ellenségek sokan vannak ; két meny
asszony, három daru, sok ellenség (jő). Csakhogy az ilyen értel
mező inkább a rendes jelző szabályaihoz csatlakozik, mutatva, 
hogy valóban kiegészítő, de nem annyira tulajdonságot, mint in
kább viszonyt fejez ki. 

Ellenben szükségtelen az értelmezőhöz számítani a rendes 
jelzőt, ha utólag áll is (utójelző): Csizmát vettem pirosat. 

Mind a kiegészítő, mind az értelmező a hol-irány középső 
pontjának felel meg s ennek felel meg a rendes jelző és párja: a 
másodlagos appositio is, azért mondjuk, hogy állandó tulajdonsá
got, tartós viszonyt fejeznek ki. De vannak a belső (eredmény) 
.alanynak, vagyis a közelség (hol-irány) túlsó pontjának megfelelő 
jelzők is, pl. egészséges étel; csak ha megettük, akkor eredményezi 
az egészséget. PAUL (130. 1.) sok ilyen melléknevet és participiu-
mot (még perfectum participiumot is) sorol el. A közelség innenső 
pontjának az anyagnevek és a birtokos jelző felelnek meg. A bir
tokos jelző eredeti helye szintén a kiegészítőben van: patris est 
•educare, innen jut «a főnév mellén. 

A birtokosjelző, mint a számnév és mutató-névmások is, 
inkább viszonyt fejez ki, nem tulajdonságot, második réteget 
alkotva, minőt nem egy elsősorú határozóban is találtunk. 
A viszonyszerű jelentésből származik az a körülmény, hogy a 
birtokos jelző, valamint a számnévi jelző érintkezik a társhatá
rozókkal : a birtokos a dativussal, a számnév a kisérő társakkal. 

WUNDT (II. 96. 1.) azt mondja, hogy HÜBSCHMANN szerint 
azért rokona a genitivus a melléknévnek, mert rokon végzeteik 
vannak. De ón tagadom a HÜBSCHMANN állítását. Inkább azért 
rokon e kettő, mert ha egy főnév egy másik főnévre vonatkozik, 
mindig melléknévvé válik. A melléknév éppen abban külömbözik 
a főnévtől, hogy csak oly mondatban állhat, melyben egy vele 
összefüggő főnév is van akár kitéve, akár oda értve : A rózsa szép, 
s ebbe az állapotba esik a főnév is, ha alsóbb sorból vonatkozik 
egy másik főnévre: A rózsa virág. Csakhogy míg a főnévvé vált 
melléknevet könnyen felismerjük, addig megfordítva, a mellék-
•névvé vált főnevet nehezebben. Sokkal bajosabb a gyereknek is 
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megmagyaráznunk, hogy az «arany pohár»-ban az «arany« 
melléknév gyanánt van használva, mint azt, hogy ebben: a jók 
boldogulnak, a «jók» főnévül áll. A kiegészítő első sorban mellék
név, helyesebben mindig melléknév, mert bármiféle szó volna, azt 
tulaj donkép melléknév gyanánt használjuk. A birtokos, illetőleg 
birtokviszony sem egyéb, mint múlóbb, futólagosabb, külsőbb 
állapot, csakis ezért van külön ragja s ezért ismerték fel előbb a 
melléknévvel való rokonságát, mint az ilyenekben: a rózsa virág, 
a virág-nak melléknévi értelmét. Ily értelemben van igaza WUNDT-
nak (II. 98. 1.), hogy a tulajdonság is birtoknak számít (A rózsa 
piros : a pirosé, a pirosak közé tartozik), csakhogy nem a birtokost 
tartom eredetibbnek, hanem a tulajdonságot. 

A birtokos jelző folyamati határozó lévén, mint a többi, 
irányt nem kell kifejeznie, azért nagyon cserélődnek benne a 
honnan- és hol-irányú ragok. A latin és görög genitivus honnan-
irányt árul el és ez legjobban meg is felel az innenső helyzet
nek, de a magyarban hová-irányú ragjai vannak: mind a -nek, 
mind az -é eredetileg hová-irányú helyhatározói ragok. Lehet, 
hogy e jelenség rokonságban áll az ily ellentétes ragu kitételekkel: 
vonakodik tenni (hová-irány) valamit és: vonakodik valamitől 
(honnan-irány). 

Mivel ily szorosan megegyeznek a jelző csoportjai az eredeti 
(elsősorú) kiegészítő csoportjaival, annál világosabb, hogy szabad 
kiterjeszteni a történeti alapot a mondatrészekre is, a mint ezt 
WUNDT (L 603. 1.) kívánja s szabad levonnunk e történeti alap 
tanulságait. E tanulságok pedig azt árulják el, hogy sokáig kellett 
már egyszerű mondatnak lenni a nyelvben, míg a kiegészítőből 
másodlagos kiegészítő válhatott s hogy ennélfogva a logika úgy
nevezett örök törvényei éppen nem örök időktől fogva valók; 
legalább a kik azt hiszik, hogy a logika formáit végleg megállapí
tották, nagyon csalódnak, mert a nyelv fejlődése azt mutatja, 
hogy régen beszélt már egyszerűbb mondatokban az ember, mielőtt 
az első általános ítéletet megalkothatta, lévén az általános Ítélet 
feltétele egy általános mennyiséget jelentő jelző s hiányozván a 
jelző a nyelvből jó darab ideig, de hogy mennyi ideig, azt ki 
tudná megmondani? 

Ez a tapasztalat nyugtat meg engem azok kifogásai ellen, 
kik azt mondják, hogy én feledem, hogy a szemlélet, mielőtt 
nyelvi kifejezéssé válnék, a gondolkodás általános formáit ölti 
fel, e formák pedig dualisztikus alanyt és állítmányt mutatnak, 
két egyenrangú tagot, nem egy központi állítmányt csupa alája 
rendelt bővítő körülményekkel. Nem feledem én a gondolkodás 
általános formáit, csak azt hiszem, hogy e formák még nincsenek 
végleg és megmásíthatatlanul megállapítva s valamint a copula 
őseredetiségébe s az igék mellékesebb szerepébe vetett hit meg-
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változott, mihelyt több nyelvet vontak be a gondolkodás vizsgá
latába, úgy kell megváltoznia a dualizmusba vetett hitnek is, mi
helyt a mondatrészeket is történeti fejlődésük szerint vizsgáljuk. 

Oly magyarázattal is próbálják még a dualizmusból meg
menteni, a mit lehet, hogy az alany és állitmány az a tengely, 
mely körül az egész mondat szerkezete forog. Azonban a tengely 
végig egynemű szokott lenni: végig aczél, vagy végig képzelt 
vonal, az alany és az állítmány pedig még a logika szerint sem 
egynemű; az állítmány egészen más, mint a többi mondatrészek, 
az alany pedig sokkal nagyobb rokonságban áll akármelyik bővítő 
mondatrészszel, mint az állítmány nyal, tehát inkább azok közé 
sorakozik. Hanem ha képlegesen akarjuk kifejezni magunkat, az 
állítmány a központi szervezet, az alany a vérkeringés, a többiek 
más szervek; az állítmány a tojás sárgájában a pete, a bővít
mények a többi rész; az állítmány a pozitív-, a többi a negativ-
sarok; az állítmány a hímpár, a többi a nőpár. Van dualizmus, 
de az állítmány csak egyedül, a bővítmények pedig együttesen 
teszik a pár egy-egy felét. 

Hogy a jelző s a többi részek történeti kifejlődése mily gyors 
volt, azt, mint már mondottam, nem igen lehet megmondani, de 
úgy vélem, hogy új szók keletkezése, a mondatrészek terjesz
kedése hármas irányra, vagy hármas helyzetre, átvitt értelemre stb. 
éppen olyan lassan ment az állati életből kiemelkedő ember 
idejében, mint mai napság. Egy-egy évtized alig szült egy-két 
valóságos új szót, egy-két szálló igét, alig tett lehetővé egy-egy 
jól megértett kihagyást. Az emberi gondolkodás formája nem 
abban nyilvánul, hogy az Ítéletnek három eleme van: alany, 
kötőige ós tulajdonítmány, hanem abban, hogy ha kell, helynek 
látom még az istent is, nála a bölcseség kútfeje, és személynek 
látom, ha kell, az élettelen kődarabot. A nyelvet pedig nem úgy 
fejlesztette az emberi gondolkodás, hogy az ismert és az isme
retlen közti dualizmust használta volna fel, hanem úgy, hogy 
mindig több és több helyzetet bírt a szemlélete szemügyre venni.. 
Előbb talán csak a hol-irányú helyet vette szemügyre; ebből a 
ma már helyhatározónak nevezett körülményből fejlődött ki, 
bizonyára lassan, a honnan- és hová-irányú hely megfigyelése. 
És ugyanebből a hol-irányú hely-körülményből fejlődött ki egy
felől az idő-, másfelől a tulajdonság, vagy állapot körülményének 
megfigyelése. E szerint — úgy vélem — a befoglaló körülmények 
határozói közvetlenül a hely határozóból fejlődtek, egyik—mond
juk — jobbra, a másik balra tőle s valószínűleg mindkettő egy
idejűleg, úgy hogy a befoglaló körülményeket máskép akár hely
féle határozóknak is nevezhetnők. Egymáshoz való viszonyukat a 
következő rajzzal lehet szemléltetni: 
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Nem merném ez idöszerint még eldönteni, hogy a hely
határozóból keletkezett-e a személyhatározó, vagyis alany, mint 
az úgynevezett «localtheorie» magával hozná, vagy önállóan jött 
létre. Lebet úgy képzelni, hogy előbb csak annyit észlelt, vagy 
legalább csak annyit fejezett ki az ember, hogy az esemény mellett 
van egy személy is, vagyis a helyhatározóból emelte ki a cselekvő 
személy megkülömböztetését, de mivel vannak oly ragok és név
utók is, melyek nem helyhatározóból származnak s mivel az első 
személyt közvetlenebbül is megkülömböztethette az ősember, mint 
helyhatározó segítségével, azért valószínűbbnek tartom, hogy 
külön magától keletkezett az alany is. Sokszor tárgyaltam már, 
hogy először csak cselekvő alany lehetett, azután fejlődött ki 
ennek gazdag tagozata, mint a helyhatározóban a hol irányból a 
honnan- és hová-irány. De nemcsak e tagozatot fejlesztette ki az 
alany, hanem épp úgy kiinduló pontjául szolgált a többi kisérő 
határozóknak, mint a helyhatározó a többi foglalathatározónak. 
E szerint az alanytól, mint a vezető vagy f ősze mélytől — mond
juk — jobbra a társ-féle, balra az eszköz-fele határozók fejlődtek 
ugyanegy időben: 

: eszköz (segítő erő) 
-z alany (főszemély) 
i társ (mellékszemély). 

Valószínű, hogy előbb kezdtek az alany mellett a társak és 
eszközök, a hely mellett az állapot és idő kifejlődni, mint a 
honnan- és hová-irányok, vagy a hol-iránynak hármas helyzetű 
tagozatai; s valószínű, hogy az igazi helyhatározó már jól ki volt 
fejlődve, mikor elkezdtek személyt, vagy éppen gondolati dolgot 
is hely gyanánt használni; hogy az alany is régi volt már, mikor 
elkezdtek nem élő dolgokat is személy gyanánt alkalmazni; de 
bizonyos, hogy ez a sokféle fejlődés nem pontos egymásutánban 
történt, hanem össze-vissza fonódott s a megfelelő viszonyok 
szemlélete sokkal előbb fejlődött ki, mint a szóbeli kifejezésük; 
és bizonyos, hogy a hely-féle és személy-féle körülmények e kettős 
rendszere már megvolt, mikor az állapothatározóból (ennek ki
egészítő nevű csoportjából) a másodlagos kiegészítő, vagyis a jelző 
kifejlődni kezdett. E szövevényes fejlődés folyamatában aztán 
nemcsak a szemlélet és képzelet, hanem sok más erő, így az 
analógia és a gépies megszokás is nagy szerepet játszik, sőt meg
esik, hogy az eredeti szemlélet elfelejtődik, elenyészik, főkép ha 
az alapjául szolgáló viszonyok megváltoznak. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 7 
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Ha van jogunk a jelzőben új, külön mondatrészt látnunk 
(a mit én kétségbe vonok), akkor ez a legfiatalabb mondatrész, oly 
fiatal, hogy a nyelv még díszítésül is felhasználja (igaz, hogy 
inkább csak a legrégibb műfaj az eposz terén) az epikus jelzők
ben. S ha számbaveszszük, hogy legrégibb ékiratok nyelvében 
megvan a jelző, elképzelhetjük, mily régi a nyelv folyamata. 
A mondattani alapfogalmakra nézve akár az indogermán ősnyelv, 
akár az ó-kinai nyelv csak ikertestvére a mai nyelveknek, mert 
az a pár ezer esztendő, mely azóta lefolyt, az eredeti kialakulás
tól számítva elenyésző csekélység. De éppen ez a beláthatatlan 
régiség magyarázza meg, hogy a mondattani alapfogalmak dolgá
ban a legidegenebb nyelvek is rokoniasabb szerkezetet mutatnak, 
mint bármely más tekintetben. Ezek az alapfogalmak teszik a 
nyelv gerinczét, rendszerét, nem az alakok, még kevésbbé az 
esetek. «Az ős indogermán nyelv 8 esete nem teljes rendszere az 
alapviszonyoknak, hanem csak bizonyos fejlődési fokozat, melyet 
teljesebb képződések előztek meg», mondja WUNDT (II. 62. 1. 
v. ö. 63., 68. 1.). De a magyar nyelv 21, illetőlég 33 esete, vagy 
akármely nyelv esetei sem tesznek teljes rendszert, mert mindig 
társulnak ezekhez pröepositiók, összetételek, szórendi eszközök. 
Az alaktan soha sem födözi a teljes mondattani rendszert, de 
azért a mondattani rendszer a nyelv alapja; nincs leírható alak, 
melynek nem a mondatban volna eredete, de van a mondatnak 
eleme, a melynek leírható alakja nincsen. 

* * * 
De immár befejezem a mondatrészekre vonatkozó tanul

mányaimat. Talán igen is hézagosan ismertettem az elődök néze
teit ; jeles külföldi műveket nem ismertettem bennök, de nem 
volt időm és módom mind fölhasználni s az eredményeket úgyis 
alig változtatták volna meg e művek is. Egyéb tekintetben némi 
megnyugvással idézem annak szavait, kinek elvei adták a leg
biztosabb támasztékot tanulmányaimnak, s kinek a nyelvészet 
mondattani alapon való művelése legtöbbet köszönhet: a BRASSAI 
Sámuelét, hogy «a mondatbeli szók egymáshoz való viszonyát 
esak úgy lehet kellőleg kideríteni s kapcsolatukat szabályozni, ha 
az egész mondatot és szerkezetét számbaveszszük*). Én nem az 
alany kérdését akartam megfejteni, nem a határozókat kívántam 
rendszerezni, hanem az összes mondatrészeket összefüggően 
igyekeztem megmagyarázni. 

Talán van már jogom igaznak tartani az egyes mondat
részekre vonatkozó főbb állításaimat. Hogy az állítmány a mondat 
központja, akár önálló mondatban, akár fő-, vagy mellékmondat
ban, illetőleg másodlagos mondatban fordul elő, sőt még akkor 
is, ha tulajdonkép elvész, oly régen kimaradt. S mivel lelkünk-
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ben nem meglevő készletek vannak, hanem mindig események 
folynak le, az állítmány is, mint nyelvi központ, mindig eseményt 
jelent, kivéve a megszólításokat, melyekben az esemény, hogy a 
beszélő akar valamit, nyelvileg nincs kifejezve. Igaznak tart
hatom, hogy az állítmányon kívül a többi mondatrész mind az 
állítmány kibővítése s két távolsági és egy közelségi csoport 
szerint tagozódik körülötte, a közelségben pedig (néha a távol
ságban is) újra hármas tagozatot mutat. Hogy az alany csak olyan 
bővítmény, mint a többi, tehát szintén határozó, és távolsági párjai 
a műveltető alany és a tárgy. Hogy a helyhatározóban is lehet
nek, mint minden határozóban gondolati (abstrakt) nevek. Hogy 
az állapothatározónak az állítmányi jelzőnél (igazi múlékony 
állapothatározónál) még gyakrabban használt s még nagyobb 
csoportja a legállandóbb állapotot kifejező kiegészítő (állítmányi 
névszó). Hogy a három befoglaló (hely-féle) és három kisérő 
(személy-féle) határozó osztályon kívül több bővítmény nincsen; 
de az állítmánynyal együtt minden mondatrész előfordulhat 
mellék- és másodlagos mondatokban is. Hogy valamint a két első 
tanulmányomban összeszedtem csoportok nagy részét külön álló 
mondatrészeknek tartották eddig a nyelvészek, úgy a másodlagos 
mondatrészek közt a másodlagos kiegészítőt is külön résznek 
vélték s jelzőnek nevezték el; e név azonban ezentúl csak puszta 
szó legyen s ne homályosítsa el e mondatrész határozói eredetét 
és azonosságát a kiegészítővel. Hogy a mondat vázoltam szerves 
szerkezete bizonyossá teszi, hogy a mondatrészek kialakulásában 
s alakjaik létrehozásában csak a vázolt tárgyi körülmények ját
szottak közre, nem az ismert és ismeretlen viszonya, nem az úgy
nevezett lélektani, vagy logikai alany és állítmány, melyek a mon
dattannak más fejezetébe tartoznak s csak nevök hasonlósága 
ejtette kísértésbe az embereket, hogy mind a két fajta alanyt egy 

^éghajlat alatt igyekezzenek tenyészteni. 
KALMÁR ELEK. 

7* 



A magyar nyelv árja és kaukázusi elemei. 
[MUNKÁCSI BERNÁT. Árja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben. I.J; 

(Negyedik közlemény.) 

O s z é t h a t á s I. 

A mióta utolsó czikkem számára leírtam az oszétnek tartott 
gazdag szóra észrevételeimet, az oszét nyelv legalaposabb ismerője, 
MILLER VSZEVOLOD egy fontos munkát bocsátott napvilágra, amely 
az említett nyelvről kitűnő áttekintést nyújt. És örömmel megra
gadom az alkalmat, hogy épen most foglaljam össze mind azt, a 
mit MUNKÁCSI oszétnek vagy oszétfélének mond nyelvünkben, mert 
fölteszem, hogy a magyar nyelvészek egy része épen most forgatja 
MILLER új munkáját. Ez a munka a Grundriss der iranischen 
Philologie első kötetének pótléka gyanánt jelent meg a következő 
czím alatt: Die Sprache der Osseten von WSEWOLOD MILLER (Strass-
burg 1903) és áll hangtanból, alaktanból, szóképzéstanból és egy 
nagyon gondosan készült szómutatóból, a melyben az oszét szó 
mellett ott találjuk mindjárt jelentését is.*) 

Nem akarok a régibb nyelvészekre visszamenni, a kik először 
hangoztatták egy-egy magyar szó oszét eredetét — erről csak nagy 
elvétve teszek majd említést — csakis arra kívánok rámutatni, 
hogy mikóp fordult a legújabb időben a figyelem megint az oszét 
nyelv felé. SIMONYI 1894-ben az akkor tőle szerkesztett Nyelvtudo
mányi Közleményekben hézagpótlónak közölt egy pár oszét szót, a 
melyek összecsengenek magyar szókkal. A közlés a lehető legsze
rényebb hangon szól; nyilvánvaló, hogy S. csak azért tette közzé 
azt a pár szóegyeztetést, hogy mások figyelmét is fölhíja arra a kö
rülményre, hogy találni az oszét nyelvben egyenlő vagy hasonló je
lentésű szókat, melyek hangzásukkal magyar szókra emlékeztetnek. 

*) MILLER nevét Mi.-vei rövidítem, ós ha legújabb művére hivatko
zom, egyszerűen u tána vetem a lapszámot; a hol félreértéstől tartok, 
MUNKÁCSI nevét, Mi.-vel szemben, Mu.-val rövidítem. 
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Állást nem foglalt, esak az ezüst: áwzist csoportnál jegyzi meg, 
hogy «SCHRADER szerint az osszét vette át» az aagár: v. ö. igár, 
yegár Jagdhund»-hoz pedig hozzá teszi, hogy «HÜBSCHMANN szerint 
idegen eredetű». Az agár szót nem fogom ezúttal tárgyalni, mert 
MUNKÁCSI, a kinek műve kiinduló pontúi szolgál nekem, azt tartja, 
hogy «a kuvasz és agár ebneveknél biztosnak vehetjük» «a k a u 
k á z u s i nyelvek közvetítő szerepét*) (433. 1.); minthogy pedig a 
kaukázusi nyelvek köréből M. nagy művében csak egy dolog biztos, 
az t. i., hogy szerzője nem ért hozzájuk, nem is fog valami nehe
zemre esni úgy tenni, mint ha — agár nem is volna a világon. 
Hasonló okból nem foglalkozom a kerecsen szóval sem. Az ezüst
tel és a többi szókkal később úgy is találkozunk még, megelégszem 
tehát egyszerű felsorolásukkal: asszony, ár «Preis», híd, méreg, 
ravasz, üstök, vert, zöld (NyK. 24 : 128.). Ezekhez hozzájön a csak 
félve a vért mellett fölemlített kard — «(v. ö. kard, h'ardf)* — é s 
a 82. lapon kérdéskép e körbe vont szemérem. 

Egészen máskép MUNKÁCSI! 0 már ugyanabban az évben, az 
JEthnographia V. kötetében megjelent értekezéseiben, fennen hir
dette TOMASCHEK nyomdokain indulva az oszét hatást, a mely nem
csak a magyarokat érte, hanem a többi ugor népeket is. Egy helyen 
pl. így foglalja össze a nyert eredményt: 

«Mind e fölsorolt körülmények, valamint a föltehető területi 
közelség arra mutatnak, hogy az iráni népek közül az osszétek elődei, 
s főkép az a lánok nemzetsége volt az, mely az ős állapotokból ki
bontakozó ugor népekhez először juttatta a fejlettebb kultúra áldásait.* 
(Ethn. 5:21.) 

Az Arja és kank. elemek ez. nagy művének hosszú bevezetésé
ben, az említett értekezései eredményei közül említi egyebek közt 
ritkított betűvel: 

«4. Igen gyakor iak a s a i á t o s osszét h a n g a l a k u l a t o k , 
melyek különös alán nyelvterületről valóknak tekinthetők (pl. a magy. 
keszeg, asszony, üstök, vért, ezüst, ara szavak és rokonságuk).)) (89.1.) 

Ehhez hozzájárulnak a munkában magában föl-fölötlő ha
sonló nyilatkozatok, mint pl. : 

«A finn-magyar nyelvekben a különböző árja hatások közül kü
l ö n ö s e n az osszétfé le nye lvnek befolyása domborodik ki 
jellemző sajátságaival)) (278. 1.) vagy: «az iráni jövevényszavaink szem
pontjából l e g i n k á b b számba jövő osszét n y e l v n e k t a g a u r i 
d ia lektusa .* (395. 1.) 

E nyilatkozatok mellett szinte csodálkozom, hogy M. nem 
többször tesz említést az oszét nyelvről, mikor véleménye szerint 
iráni eredetű szót fejteget, úgy hogy attól kell félnem, hátha a csak 
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fejtegetésközben, tehát nem föltűnő helyen említett «osszét» szó1 

gyakran elkerülte figyelmemet, a mi annál könnyebben megeshetett, 
mert első olvasás közben nem figyeltem külön az osszét hatásra,, 
annyira erős volt a benyomás, a melyet ez az egészen új, csodá
latos nyelvészkedés rám tett; összeállításom tehát később lapoz
gatás eredménye.*) De reménylem, így is nagy hálára kötelezem 
M.-t, mert íme lemondok arról, hogy összekeresgéljem munkájában 
a bőven termő bolond gombát, kiragadok egy egész csoport szót, 
egy csaportot, a melyet ő maga nevezett a legfontosabbnak, a 
melyre tehát bizonyosan erejének javát fordította, a melynek tár
gyalása akkor sem okozhatott nagy nehézséget, mert MILLER leg
újabb munkája megjelenése előtt is rendelkezésére állt egy kitűnő 
vezető, a hírneves HÜBSCHMANN, a kinek Etymologie und Lautlehre 
der ossetischen Sprache czímű jeles munkája ma is, MILLER könyvé
nek megjelenése után is, nélkülözhetetlen és mindenben megbíz
ható kútforrás; megvolt már akkor is magának MiLLERnek nagy 
háromkötetes munkája (OsetinskieEtjudy), melyet a kiváló szerző 
újabb művével korántsem tett nélkülözhetővé, ámbár nézete sok 
pontban megváltozott; M. kezében volt végre, hogy többet ne em
lítsek, SJÖGREN nagy, alapvető munkája is. M., ha valahol, hát 
bizonyosan itt nem panaszkodhatik arról, hogy járatlan utakon tör
tetett előre, vagy a mint ő azt olyan szépen mondja, hogy «a mun
kás szekerczóje őserdőt irtogat» (100. 1.) — ilyen borzasztó mun
kára itt, hála istennek, nem volt szükség. 

De ha M. kénytelen hálásan elismerni nagylelkűségemet, a 
melylyel egy időre lemondok arról, hogy művéből badarságokat 
böngészszek ki, másrészt velem szemben se legyen nagyon köve-
telős, ne várja tőlem az olyan kérdések eldöntését, a melyeket a finn
ugor nyelvészek nem tudtak eddig eldönteni, és engedje meg, hogy 
egy-egy szón könnyedén átsurranjak, mivel nem tudok róla biz
tosat mondani. Eeménylem, hogy M. így is sokat tanulhat fejtege
téseimből, a magyar nyelvészetnek pedig talán szolgálatot teszek 
azzal, ha mind azt összegyűjtöm és bizonyos szempontok szerint 
csoportosítom, a mit M. nagy munkájában szerte-széjjel szórva ta
lálunk; könnyebb lesz így nemcsak M. művéről magáról ítéletet 
mondani, hanem arról is, mennyire tekinthető az bebizonyított 
ténynek, hogy az oszét nyelv erősen hatott a mi nyelvünkre. 

Mielőtt azonban egyes szókra, illetőleg szócsoportokra áttérek, 
tájékoztatásul egy pár szót akarok szólni az oszétek nevéről, mai 
és régi lakóhelyeikről, nyelvjárásaikról. Az az elnevezés, a melyet 

*) Hogy valahogy azt a szemrehányást ne lehessen nekem tenni,, 
hogy készakarva hagytam el az egyik vagy másik szót, kijelentem, hogy 
kész vagyok bármikor visszatérni az osszét hatásra, mihelyt M. vagy bárki 
közli velem a kimaradt szók jegyzékét. 
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az oroszokkal és nyugati népekkel együtt mi is használunk, a grúz 
osetH (s = magy. s^szón alapul, a mely nem magukat az oszéteket 
jelzi, hanem a tőlük lakott területet; a nép neve a grúz nyelvben 
osebi (osi többese), a mit magyarul úgy kellene visszaadnunk, hogy 
az osz-ok, a kaukázusi nyelvek legalaposabb ismerője, SCHUCHARDT 
azért mondja «Die Ossen; ossischw és a régi grúz irodalom ismer
tetése körül annyi érdemeket szerzett BROSSÉT is azért írta «les 
Osses». Ezzel függhet össze valamikép MUNKÁCSI teljesen téves 
állítása, hogy az oszétek «saját nyelvük szerint oz-ok» (Eth. 5 : 19), 
mikor pedig az oszétek nemcsak hogy hasonló nevet nem használ
nak, de egyáltalában nem is ismernek az egész nyelvközösséget 
átölelő kifejezést. Ha tanácsos volna az eddigi hagyománynyal 
szakítani, bizony nem 02-nak kellene ezt a népet neveznünk, a 
mint M. egy ízben próbakép teszi,1) hanem o.s^-nak,2) de minthogy 
ez könnyen félreértésre vezethetne — hisz nem beszélünk valami 
gyakran e népről — czélszerűbb megtartani a régi nevet; elég ha 
elhagyjuk a nemet helyesírás majmolását és ezentúl egyszerű sz
ázéi írjuk a szót, hiszen egyszerű sz-szel ejti a grúz, az orosz, maga 
a német is, de mivel a német nyelvben hangzók közt álló s a zön
gés 2-nek a jele, a német az sz jelölésére kénytelen ss-et használni: 
die Osseten. 

A többi tájékoztató adatokat megtaláljuk Mi. művében. E sze
rint az oszétek «körülbelül a középső Kaukázus lejtőin, völgyeiben 
és szakadékaiban)) laknak «mindenfelől körülvéve másnyelvű tör
zsekkel)* — elsősorban grúz törzsekkel.3) A k e l e t i legelterjed
tebb nyelvjárást az alagirok, kurtatok és tagaurok beszélik; ezt a 
főnyelvjárást. a melyet az oszétek irón (dívzagj-nok hínak,4) válasz
tották a XIX. században a szentírás fordításánál — a tudomány
ban többnyire hibásan tagaurinak nevezték. A n y u g a t i vagy 
digori nyelvjárást beszélik első sorban a nyugaton, az Uruch folyó 

1) «A görög íróknál található alán szavak leginkább az ozból fejt-
hetők meg» (Etlm. 5 : 2 0 . 1.). 

•) L . Petermanns Mitteilungen 4 3 : 126, a hol SCHUCHARDT behatóan 
tárgyalja a kérdést és v. ö. SJÖGREN Ossetische Spraehlehre V. 1. jegyz. 
Nyelvészt nem téveszthet meg TOMASCHEK írásmódja: «Die Osen» p . o. 
Sitzungsberichte 1 1 7 : 4 0 ; hisz ezt nem fogja senki sem a német helyes
írás szabályai szerint olvasni, mikor ugyanazon a lapon ilyeneket talál': 
«die Kubecin, «die Baskiren» ! 

3) L. a ScHUCHARDTnak fönt említett értekezéséhez csatolt térképét 
Peterm. Mitt. 4 3 : Tafel 6. 

4) Innen származik RosENnak bizonyos megszorítással helyes meg
jegyzése: «Der Name Iri, den das Volk seinem Lande, und Irón, den ea 
sich selbst beilegto Ossetische Sprl. 1846. 28. 1. — holmi «oz» elnevezés
ről természetesen ő sem tud semmit. Hogy az irón elnevezés nem terjed 
ki még a keleti ághoz olyan közel álló déli oszétekre sem, arról 1. M I L L E R 
Os. Etiudy 3 : 109. 1. 
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mentén, lakó oszétek meg kisebb, az idők folytán onnan elszakadt, 
telepeik. A déli oszétek beszélik a d é 1 i nyelvjárást, mely külön
ben a keletinek csak egy mellékhajtása, tájszólása. 

«Az oszétek apró nópecské]e», a mely ma összesen 167.000 
lélekből áll, «egy nagy iráni néptörzs utolsó ivadéka, a melyet a 
középkorban alánok, az ókorban szarmaták és pontusi szkythák né
ven ismertek». Még néhány évszázaddal ezelőtt az oszétek sokkal 
tovább terjedtek nyugat felé az Elbruszig és még innen is nyugatra 
a Kubán folyó felső folyásán, a hol most hegyi tatárok laknak. 
Emléküket őrzi egyebek közt számtalan ott maradt oszét helynév* 
a melyek a nyugati (digori) nyelvjárás jellemző vonásait tüntetik 
föl. Az ókorban a Tana'is mentén, a mseotisi tó mellett, a mai Dél
oroszországban a Fekete-tenger északi partján egy iráni nyelv vilá
gos nyomaira akadunk: Olbia, Tanais, Phanagoria, Tyras föliratai
ban a «barbár» személyneveket olvasunk, a melyek hangtani saját
ságaiknál fogva egyenesen ó-oszéteknek mondhatók. Még mesz-
szebbre észak felé utalnak Mi. szerint egyes szók, a melyek a finn^ 
ugor nyelvek egy-egy szavára emlékeztetnek: «Zu den áltesten 
Lehnwörtern mögen die Namen von drei Metallen — S i 1 b e r, 
K u p f e r und S t a h 1 — gehören, welche sich den ugro-finnischen 
náhern und den nördlichen Wanderungsweg der Vorosseten an-
deutenw (8. 1.). Erre a fejezetre visszatérek még az ezüst és kert szó 
tárgyalásánál; itt inkább az oszéteket később, a Kaukázusban ért 
idegen hatásra akarom nyelvésztársaim figyelmét felhínni, a török, 
perzsa-arab és mindenek előtt a grúz hatásra, arra az erős idegen 
hatásra, a mely részben legalább bizonyosan később érte az oszéj 

tekét és a mely azokat az oszéteket, a kikkel a magyarok találkoz
hattak, alig is érhette. Hogy az oszét nyelv, úgy a mint azt ma a 
Kaukázus kellő közepén lakó népség beszéli, nem azonosítható, 
különösen a mi a szókincset illeti, azzal az oszét nyelvvel, a mely 
a magyar nyelvre hathatott, az kétségtelen, azt M. is látja, csak 
nem vonja le ennek következményeit, mikor pl. fönnakadás nélkül 
kaukázusi hatást keres abban az oszét nyelvben, a mely a magyarra 
hatott, néha olyan kaukázusi hatást, a milyenről az oszét nyelv 
legkitűnőbb ismerői sem tudnak semmit. Ez az eljárása éles ellen
létben áll a fönt említett helyes belátásával, a mely egyebek közt 
íizt mondatja vele : «a m a i ő s s z é t n y e l v a l i g h a u g y a n a z 
a n y e l v j á r á s , m e l y n e k ő s e a f i n n - m a g y a r n y e l 
v e k r e h a t o t t » (641.1.). 

E rövid tájékoztatás után áttérek a részletekre, kezdem pedig 
a keleti (tagauri) nyelvjárás egy hangtani sajátságával, a mely Mu. 
könyvében valóságos varázsvessző gyanánt működik; mivel is kezd
hetném mással, mikor M. épen e miatt ruházza föl ezt a nyelvjá
rást azzal a díszes jelzővel, a melyet már fönt említettem: «az iráni 
jövevényszavaink szempontjából l e g i n k á b b s z á m b a j ö v ő 
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o s z é t n y e l v n e k t a g a u r i d i a l e c t u s a » . A keleti nyelvjá
rás e sajátságát futólag említettem már a gazdag szó tárgyalása 
kózben (1. NyK. 33 : 470), de ott M. annyi csodabogarát kellett 
összefogdosnom és erősen odatűznöm, hogy kárt ne tehessenek, 
hogy nem foglalkozhattam e fontos kérdéssel, a melyet különben 
is egész szócsoporttal való összefüggésben kívántam tárgyalni. 
Tudvalevő dolog, hogy gazdag szavunknak régibb, forrásainkban 
sűrűn olvasható alakja kazdagnak hangzott, a szó magyarázatánál 
tehát ebből kell kiindulnunk; ha tehát oszét szóval akarjuk össze
hasonlítani, akkor nem szabad a nyugati oszét yázdug-ged össze
állítani, hanem csakis a keleti (tagauri) qázdig-gel. De ezzel egy
úttal kérdésessé válik a magyar szó oszét származása, sőt Mi. egye
nesen kizártnak tartja, mert a keleti (tagauri) oszét szókezdő q-t 
fiatalabb fejleménynek tartja. Legújabb művében e kérdésről emígy 
nyilatkozik: 

«Der hinterste Gaumenlaut q, bei dessen Articulation der hin-
terste Teil der Zunge an den weichen Gaumen anstöest, ist seinem 
Klange nach dem arab. qaf nahe. Da q den ursprünglichen ir. Con-
sonantismus fremd war, müssen wir annehmen, dass dieser Laut sich 
ins Oss. durch fremde Einwirkung eingeschlichen hat, vielleicht durch 
grns. und türk. Lehnwörter. lm w. oss. Dialekte entspricht dem o. oss. 
q in der Regei das altere y.y> (13. 1. 10. pont.) 

Egy 1903. márcz. 19-ikén hozzám írt levelében meg ezt 
mondja : 

«A régi közös osszét nyelvben ezekben az esetekben y hangzik* 
a melyből később fejlődött a tagauri q. A szarmata nyelvben q hang 
nem volt, a mint következtetni lehet a rdjaaxog névből (a délorosz
országi görög föliratokon, a hol sok a barbár szarmata név), a mely 
egy a yosun «hallani» igéből származó digor yosagnak felel meg.*) A ta-
gauriban qusag, qusin». 

Mu. maga tőle telhető erővel igyekezett megingatni bennünk 
a gazdag szónak oszét eredetébe vetett hitünket, hiszen ő elveti Mi. 
magyarázatát (1. 648. 1. a 293. 1.-hoz tartozó pótlást), melyet igaz 
Mi. sem tart biztosnak (1. 25. 1. 23. § 3. p.), szétszedi kegyetlenül 
azt az oszét ydzdug-qazdig szót, úgy hogy abból nem marad meg 
több mint a csupasz gaz-qáz, a többi mind később járult hozzá — a 

*) Ez a yosag «jól halló» szakasztott olyan képzés yosun ((hallania 
ból, mint az ugyanazokon a görög föliratokon olvasható Káaayoc; — hasa<j 
«jól látó» hasim «látni»-ból; a mai. nyugati oszétben csakiyosag (= keleti 
osszét qüsag «Zuhörer») alakot találunk, a melynek i-je az iráni vi- ige-
kötőből lett, v. ö. Mi. 6. L; 41.1 . 4. p.; 22. 1. 9. p.; 20. 1. 8. §* 2 . p . és' 17. I. 
4 . §; 4 . p . " . ' •' " ' • ' ' ' ' ''• • 'J '.J-'-' 
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K a u k á z u s b a n , egyszer «kaukázusi -du, f-tuj melléknévképző»,. 
a mely azonban nincs is (1. NyK. 466 kk.), máskor meg a KOSÉN 
müvében talált hibásan följegyzett qaznig kedvéért egy ugyancsak 
(•kaukázusi -na (-nu -n) melléknévképző», úgy hogy az a szeren
csétlen tagauri qázdignek, a melyből a mi kazdag-gazdag szavunk 
származott volna «végzete kaukázusi -du képzőnek az osszét -g mel
léknévi képzővel való szerkesztése)) volna; sőt megtalálja M. kis 
mesterkedéssel a szó tövét is a kaukázusi nyelvekben — mégis «az 
oszét szó alapszavát tükrözik a mordvin koza, kőzd reich és finn 
koso reich, reichlich» !! Az a naiv megnyugvás tehát, a melylyel 
eddig azt mondhattuk, hogy a magyar gazdag szó igenis föltűnően 
hasonlít az oszét yazdug-hoz, foszlányokra oszlik, mihelyt M. sze
mével nézzük az oszét szó keletkezését: hisz akkor nem csak, hogy 
nem bizonyos, hogy az oszét szó van-e elég régi ahhoz, hogy a 
magyar átvehette volna, hanem minden a mellett szól, hogy ezt az 
így keletkezett, ilyen helyi viszonyokhoz kötött szót a magyarok 
jóformán át sem vehették. Igaz, M. magyarázata, a mint ezt annak 
idejében apróra kimutattam, olyan képtelen, hogy talán M. ellenére 
is oszét lehetne a magyar szó; tény, hogy az egyenlő jelentés mel
lett a szók összecsengése is igen nagy. De ha igaz, a mit az oszét 
nyelv legkiválóbb ismerője, MILLER, mond. hogy a keleti (tagauri) 
alakra, a qazdugia, nem szabad hivatkoznunk a régibb kazdng alak
jának szókezdő /t-jának magyarázatára, akkor legalább is kétked
nünk szabad a magyar szó oszét eredetében; ha pedig nem tudjuk 
azt sem, eredeti iráni szó-e az oszét razdug-qázdtg, még az is kér
dés, nem kell-e mind az oszét, mind a magyar szónak talán közös 
forrását egy harmadik nyelvnek valamely szavában keresnünk. Szó
val lelkiismeretes kutató nem mondhat igazi megnyugvással többet, 
mint hogy a magyar szó hasonlít egy oszét szóhoz, mely ugyanazt 
jelenti. 

Áttérek egy másik az egész csoportból kimagasló szóra, a 
kincsre. Hogy a kincs szavunk iráni eredetű, azt rég sejtették ; 
BEREGSZÁSZI már 1794-ben veti össze a perzsa gang (geng) ((the
saurust) szóval, a melyet kendschnek ír, így takargatva azt a nehéz
séget, a mely a szókezdetben mutatkozó eltérésben rejlik. M. két 
megoldást ajánl: «Óperzsa szókezdő k az újperzsa nyelvjárásokban 
nem változik g-vé, tehát a magy. kincs szókezdőjének alakulatát a 
magyar nyelvtörténetben nyerte, vagy pedig — mint a koszt, köd, 
köles és kaszúr szavak esetében is fölveszszük tagauri-oszét (g>q) 
hangsajátsággal van benne dolgunk)) (413. 1.). Miránk csak a má
sodik megoldás lehetősége tartozik : tehát a magyar szókezdő k a 
tagauri oszét nyelvjárásnak köszönheti eredetét. Hogy a perzsa 
gangnak mi felel meg ebben az oszét nyelvjárásban, azt M. nem 
mondja meg, neki elég, hogy qval kezdődnék. De hát csakugyan 
elég ez? nem kell azt is kérdeznünk, hogy az egész szó mikép 
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hangzik? vagy ha nincs meg ez a szó az oszét nyelvben, a mint 
valóban nincs meg, nem kell legalább azt kérdeznünk, hogy mikép 
hangzanék, ha megvolna? M. mindezekkel semmit sem törődik, a 
szókezdet megmagyarázásával megoldottnak véli az egész kérdést, 
a mi mindenesetre jellemző alaposságára. Pedig hát annyira még 
is csak ismerjük az oszét nyelvet, hogy megmondhassuk, hogy a 
szó emberi számítás szerint milyen alakot ölthetett volna benne, 
hangzanék pedig e szerint ez a szó a nyugati nyelvjárásban *yöridz-
nak a keleti (tagauri) nyelvjárásban *qondznak — ebből talán M. 
az ő igen nagyon tág hangtani lelkiismeretével sem fogja a magyar 
kincs szót ki akarni magyarázni! M. tehát a kérdést egy lépéssel 
sem vitte előre, sőt igen veszedelmes lejtőre állította; nem helyesel
hető tehát semmikep sem SIMONYI eljárása, a ki a «kincs: perzsa 
gend£r> -féle összeállítást abban a lajstromban említi, a melynek a 
következő nagyhangú czégére van: «Hogy az e r e d m é n y e k 
n e k m e g l e p ő g a z d a g s á g á r ó l fogalmat adjunk, fölsorolunk 
egy csomót a fontosabb és biztosabb szóegyeztetésekből» (Nyr. 31 : 
33). Hogy különben S.-nak, a ki így dicséri a munkát, nem volt 
türelme azt figyelmesen el is olvasni, az kitűnik épen az oszétek
nek tartott szókon, a melyek szép számmal vannak képviselve ab
ban a lajstromban (89 közül 23 !). S.-nál azt olvassuk : ^gazdag : 
oszét yazdug)), pedig M.-nak ha van valami érdeme, hát az legfel
jebb abban állhatna, hogy a magyar szót n e m (a nyugati oszét) 
ydzdug-hól magyarázza, a mely sehogy sem illik a régebben k-n 
kezdődő magyar szóhoz, hanem (a keleti) qázdig-ből. S. azt mondja: 
úegény : osszét lág ember», pedig M. megtalálta a legény szót ((egé
szében is» az oszétben: lagicán Knabe, Jüngling (651. L). S. így 
szól: «manő: osszét mon», mert szeme először is az iráni szók élén 
álló oszét rao«-ba ötlik, de M. világosan megmondja fejtegetésében: 
«Alakilag magy. manó = av. manó», meg is mondja ép oly világo
san, hogy «az av. manö szóval egyeztetik a magy. manó-t már 
MÁTYÁS FLÓBIÁN és KÜNN GÉZA», nem illik tehát ezt az összeállítást 
sem azok közé sorolni, a melyek «az eredmények meglepő gazdag
ságát)) tüntetik föl, különösen mikor a legnagyobb jóakarattal sem 
lehet mondani, hogy M. művének megjelenésével a magyar és az 
aveszta szó közt netalán fönforgó kapcsolat csak egy szemernyivel 
is világosabb lett előttünk. S. barátom különben ne vegye rossz 
néven szemrehányásomat, egy cseppet sem csodálkozom azon, hogy 
nem volt türelme rendszeresen végig olvasni ezt a munkát, mert 
ahhoz angyali türelem kell és ugyancsak sok fölösleges idő ; kriti
kus tisztemnél fogva azonban kötelességem nyelvésztársaimat arra 
figyelmeztetni, hogy S. szóban levő lajstroma alighanem csak felü
letes lapozgatás alapján készült, tudományos értéke pedig, ezt már 
határozottan merem állítani, épenséggel nincs. 

A kincs czikkben azt olvastuk, hogy ((szókezdőjének alakú-1--
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latát a magyar nyelvtörténetben nyerte vagy pedig, mint a koszt, 
köd, köles és kaszúr szavakban is fölveszszük, tagauri-oszét (q > q) 
hangsajátsággal van benne dolgunk» (413, 1.), de már négy lappal 
odább, mikor a köd szót tárgyalja a szerző, ez a kijelentés teljesen 
elvész az őskori ködben, a mely folyton M. körül kavarodik, itt a 
köd: szkr. qandhá- «Geruch, Duft» viszonyát a mindössze hét sor
ból álló kommentárban, a melyből négy a jelentésfejlődésről szól, 
egyebek közt igy fejtegeti: «a szókezdő q>k változásra kétség
telen példa a kincs szó»! (417. 1.). Egyébiránt az oszét nyelvben 
nincs is hasonló szó! A koszt szó magyarázatát M. visszavonta 
(GÍJO. 1.), a mivel első sorban maga-magának tett nagy szolgálatot, 
csak kár, hogy nem vonta vissza mindjárt a köles és a kaszúr szó 
magyarázatát is. 

A köles szó fejtegetését annál szívesebben elengedtük volna, 
mert M. e közben egyebek közt a visszavont koszt magyarázatára 
is hivatkozik, egyébiránt érdekesnek elég érdekes, hisz mindjárt 
h á r o m oszét hangsajátság nyilvánulna e szerint a magyar szó
ban: «A magyar alak különösen kedvelt osszét hangsajátságokkal 
jelentkezik, a minők a szóközépi r>l hangváltozás, aszókezdő 
p < k hangmegfelelés s az első szótag a. a hangzójának magas
hangúságba fa) való hajlása» (419. L). Mindenesetre roppant ér
dekes, hogy M., a ki a magyar köles szóban nem kevesebb mint 
három jellemző oszét hangsájátságot fedez föl, nem meri még 
kisérletkép sem megszerkeszteni az oszét szót. M. a köles magya
rázatára a kurd gariz, qaris, pázend, újperzsa qavars «Hirse», ör
mény gavars «eine Art Hirse» szókat idézi, ezeket összegyúrja há
rom oszét hangsajátsággal és mégis mennyire többet bizonyítana 
egy eleven oszét szó! En ismerek több oszét köles nevet, de az 
említett szókhoz csak az egy xvar, xor «Hirse, Korn» hasonlít né
mileg, ez sem tartozik ide. Mi. av. xvar9na- «Nahrung»-ból magya
rázza (38. 1. g). Nem tekintve azt, hogy Mu. egész magyarázata a 
levegőben lóg, még egy különös gyengesége, hogy a magyar szó 
végén álló -es-ről mélységesen hallgat, már pedig az oszétból ez 
semmi esetre sem magyarázható ki, bármi lett volna is a perzsa 
gávars mása az oszét nyelvben. 

A kaszúr szó a számtalan esetek egyike, a melyekben M. egy-
egy magában álló tájszót nagy merészen ősréginek vesz és a szerint 
magyaráz, a mi neki természetesen nem is okozhat nehézséget, 
mert csak bele kell nyúlnia abba a nagy fazékba, a melyben az 
összes árja nyelvek, a jóformán ismeretlen kaukázusi nyelvek és 
a jó isten tudja még milyen nyelvek szavai vígan úszkálnak, a hol 
test nélkül ide-oda lebegnek a hangtörvények, köztük «az iráni jö
vevényszavaink szempontjából leginkább számba jövő osszét nyelv
nek tagauri dialektusa))-nak egy denevérszárnyú hangtörvénye is. 

* Országszerte ismeretesek, a kaszúrral hangzásra és jelentésre nézve 
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jóformán teljesen azonos alakok, de a kaszúr M. szerint mégis me
rően más eredetű mint a többi alakok. Mindenekelőtt nézzük a 
MTsz. adatait, a melyek közül a kaszúr csak véletlenség következté
ben maradt ki, a mint SZINNYEI szíves volt velem közölni; ott a 
kaczor alatt egyebek közt ezeket találjuk: 1. kacur [Szatmár m.], 
koszér [Dráva mell.] nádvágó sarló v. kasza; 2. kacar, kacor, kocér 
[Heves m.], kocor, kucor [Székelyf.]: görbe kés (kertész-kés, szőllő-
metsző-kés, tímár-kés, szíjgyártó-kés). Látnivaló, hogy a jelentés 
•szakasztott ugyanaz mint a kaszúr- é (kacur Szatmár m.) «a csík
halászatnál alkalmazott kurtanyeles kaszadarabból álló nád-
és lápvágó eszközw. De a jelentés azonossága, a hangbeli nagy kö
zelsége — hisz M. sem kételkedik abban, hogy a kaczor eredetileg 
sz-$ze\ hangzott, azonfölül ugyancsak Szatmármegyében kaszűr 
mellett kacur alak is él — M. előtt semmit sem nyom a latban,, 
mert nem tudja magának megmagyarázni, mikép lehetett or-ból 
ur- (a hangzónyújtás szótagzáró -r előtt, bizonyosan ő előtte is jól 
ismert tünemény!), elszakítja a kaszúr alakot a többiektől és egészen 
kalandos magyarázgatásba bocsátkozik. De minthogy a többi alakok 
fejtegetése is tele van hibával, egy pár szóval erre is kitérek. M. 
azt .mondja: 

((Hangzásban és jelentésben egészen közel álló szó: magy. ka
czor (Erdély), kaczar (Sopronym.), koczor (Székelység), kuczor (u. o.), 
koczér (Hevesm.), koszér (Drávavidék) «nádvágó sarló, v. kasza: görbe 
kertész-, szőlőmetszö-, tímár-, szíjgyártó-kés». (MTsz); ez azonban egye
nesen a déli szlávságból való, hol szerb kosor art messer disteln zu 
scbneiden, kosir rebmesser (POPOVIC), horvát, szlovén kosé gartenmeeser 
megfelelők találkoznak (v. ö. a cz-re nézve: keczele kirchenkleid — lat. 
casula; fáczán = ném. fasan; keszeg és keczeg leuciscus).» (395. skl.) 

Hát ez a fejtegetés lehet minden, csak tudományos nem;. 
nem szólok arról, hogy az sz > ez változásra első helyen a nagyon 
is kétes «keczele < casula* példát idézi, mikor pedig biztosan tudjuk, 
hogy a lat. casula-böl kazsula, kásla (1. NySz.) lett, de nem tudo
mányos a fejtegetés már azért sem, mert a legfontosabb alakot, 
az egyházi szláv kosorí-t*) meg sem említi, a melyet bátran óbol-
gárnak is mondhatunk, ámbár csak későbbi forrásokból ismerjük, 
mivel az oláh cosór «Messer, sichelartige Klinge: Hippe, Garten-, 
Winzermesser» máshonnan nem kerülhetett mint a bolgárból.**) 
M. e helyett a magyar szó legelterjedtebb alakjának magyarázatára 

*) MIKLOSICH szófejtő szótárában hibásan írja és fordítja a szót : 
«koson, sense» a helyett hogy : koson sichelf 

*•••'- **) DUVERNOIS bolgár szótára csak kóser alakot i smer«görbe kertész-
'kés (rendesen szőlőmetszésre)», de ebből az oláh szót ki nem lehet m a 
gyarázni . 
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a szerb /rosor-ból indul ki, de elhallgatja, a mit már VÚK szótárá
ból megtudhatta volna, ha már nem akart a horvát akadémia nagy 
szótárához folyamodni, hogy ezt az alakot csak Dalmácziában is
merik — a mi szerbeink kosir-nak híjják a kaczort. Ellenben az 
óbolgár /íoson-ból fönnakad ás nélkül magyarázható a legelterjed
tebb magyar alak, a kaczor, a melyet régi szótáraink is ismernek 
és a mely ma különösen Erdélyben járja; még nincs egy éve, hogy 
a Budapesti Hirlap (1903 április 17.) a kaczorról mint «specziális 
székely fegyver»-ről tett említést, «a melynek egy valamire való 
székely csizmaszárában nem szabad hiányoznia)).*) A kaezorral 
egy eredetű a kaczar és koczor alak, de már a Székelyföldön hall
ható kuczor, a hevesmegyei koczér és a drávavidéki koszér sem 
egymás közt nem állanak kapcsolatban, sem a kaczor eredeti óbolg. 
kosorl alakból ki nem magyarázhatók: a kaczor w-jában az u felé 
hajló hangsúlytalan oláh o (cosór) hatását kell keresnünk, a heves
megyei koczér a tót kosier-kosér-en alapul, a drávavidéki koszér 
pedig a horvát kaj-nyelvjárás kósernek hű mása. íme így sikerült 
M.-nak a kaczor és társainak magyarázata, mikor pedig könnyen 
hozzáférhető forrásokból, tekintetbe véve az alakok földrajzi elter
jedését, igen kis fejtöréssel meg lehetett volna az idegen hatás 
minden árnyéklatát állapítani. Nem emberi dolog, hogy én ilyen 
előzmények után rettenetesen féltem M.-t, mikor arra vállalkozik, 
hogy a szláv kosori-ból lett kaczorról jelentésben azonos és hang
zásban hozzá annyira hasonló szatmármegyei kaczur-kaszár-t meg
magyarázza nekünk — az o s z é t n y e l v b ő l ? ! «Más szó lehet, 
folytatja M. ott, a hol fönt az idézetet abbahagytam, a kaszár, mely
nek hosszú w-ját a szláv alakok nem magyarázzák, ellenben jól 
megértetik az idézett iráni alakok.» Ezek az iráni alakok a követ
kezők: «av. gao-süra lanze ( = gao ha,nA-{-süra spiess, lanze); pahl. 
gasür id.». Tehát ez a l á n d z s á t jelentő aveszta-pehlevi gaosílra-
gasiir szó megmagyarázza a magyar kaszár hosszú w-ját ós mi 
pedig hála fejében odadobjuk neki ezért az egy ü-évt az egész szót, 
bármilyen hangosan hirdesse is a kaczor szóval való rokonságot, 
hisz a szókezdő k-t megmagyarázza nekünk «az iráni jövevénysza
vaink szempontjából leginkább számba jövő osszét nyelv tagauri 
dialektusában szabályos hangváltozás». Az, hogy az avesta gao 
«Hand» és a süra «Spiess» külön-külön, vagy épenséggelaz a kü
lönös összetétel gao-süra megvan-e vagy megvolt-e valaha az oszét 
nyelvben, az tökéletesen mellékes, hisz az ilyen «hangváltozás»-sal 
okkal kényelmesebben lehet elbánni, ha nem kötjük szóhoz, holt 

*) Cselédeim — mindkettő az udvarhelymegyei Alsó-Siméníálváiól 
való, soha sem látták, hogy székely ember kaczort viselt volna csizma
szárában, ő szerintök a kaczort a czigány használja, mikor seprőhöz való 
nyírvesszőt vág. 

• • * 
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testhez, így azután mindig rendelkezésünkre áll, a mikor szüksé
günk van rá, és nem is kell sokat keresgélnünk az előttünk elvégre 
mégis inkább csak hírből ismert nyelvekben: av. gao-süra ((lán
dzsa*+tagauri hangtörvény = magyar kaszúr «kurta kaszadarab
ból álló nádvágó eszköz» ! Hát nem gyönyörű? 

Mielőtt új csoporthoz térek át, még egy kis giz-gazzal kell 
végeznem, a mely M.-nál glédában áll mint a katona: gaz1, gaz^, 
gaz3 — az első. a mely a pókemberben található, M. szerint az 
aveszta gaőa «Mörder, Báuber», pázend gadn&k felelne meg; a 
másik, «kis erdőt, cserjés erdőcskét» jelentő tájszó tagauri-oszét 
qád-ből való; a harmadik, már mint az igazi giz-gaz, az újperzsa 
gaz «carduus spina» mása. A ki kíváncsi rá, hogy SIMONYI mikép 
vélekedik e gáztársaság finom árnyóklatairól, olvassa el azt a pár 
szót, a melyeket róla írt (Nyr. SÍ : 36). E szerint a gaz1 és a gaz% 

sutba kerül és csak a gaz3 marad meg, a melyből a másik kettő 
könnyen fejlődhetett; ahhoz a gaz^-hoz pedig, minthogy M. nem 
tartja oszétnek, semmi közünk. De a teljesség kedvéért mégis meg
említem a gaz"" tájszót is, már csak azért, hogy újra igazoljam azt, 
a mit a kaszúr tárgyalása alkalmával mondtam, hogy M. beteges 
idegességgel kiszimatol az akár alakban, akár jelentésben a köz
használattól egy piczikét eltérő tájszókban ősrégi vonatkozást hol 
egy iráni, hol egy kaukázusi szóhoz. Hogy a «leégett vagy magá
tól kidőlt korhadt fát» a Székelyföldön gaz-fának híjják, vagy hogy 
«kis erdőt, cserjés erdőcskét» egyenesen gaznak neveznek a Szilágy
ságban, abban bizonyosan senki sem fogja a giz-gaznak valami 
nagyon merész és meg nem érthető átvitelét látni, de M. képzelő-
tehetsége ezúttal olyan gyenge, hogy ezt már nem tudja fölérni 
észszel, ezt a gazt tehát elválasztja a giz-gaztöl és a gazembertől és 
tagauri-oszét qad-qád «Baum, Balken, Holz, Wald»-ból magyarázza, 
és hogy könnyebben elhiggyük az oszét hatást, magát az oszét szót — 
a k a u k á z u s i nyelvekből való jövevényszónak mondja! 

Most pedig, ámbár még mindig az iráni a-ből lett tagauri 
q-nál maradunk, nagyot kell ugornunk, mert ebből, M. szent meg
győződése szerint, a magyarban nemcsak k-, illetőleg g- lett (kincs, 
kod, köles, kaszúr, gazdag, gaz%), hanem h- is! Hogy azon a nagy 
kövön, a melybe itt belebotlunk, mikép segít majd át — SZILASI, 
azt nem tudom, SZILASI, a ki csak nemrég kifejtette, hogy nem 
valószínű, hogy egy és ugyanabból a hangból szókezdő k- meg szó
kezdő h- is fejlődhetett volna,*) elég ahhoz, hogy M. egy perczig 
sem akad fön azon, hogy a tagauri-oszét q-n&k nemcsak szókezdő 
k-, hanem h- is megfelel, keres pedig ilyen o-ból lett h-t a következő 
szavakban : had, hagy máz, hús és hervad. 

*•) L. egyelőre Akadémiai Értesítő 1904. 31. 1. 

. 
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,.• Nekünk a hús szóval kell kezdenünk, mert M. ott fejti ki leg
világosabban, hogy itt is a magyar szókezdő hang forrását a ke
leti (tagauri) oszét g-ban látja, tehát abban a q-ba.n, melyet MILLER-, 
később, idegen hatás következtében keletkezett hangnak tart. A ma
gyar húst Mu. az aveszta gaus «Eind, Ochs, Stier, Kuh»-val állítja 
szembe és a magyar szó alakját igazán játszva, mindössze 5 rövidke 
sorban magyarázza meg: ((Végzetében a magy. hús az av. gaus 
alakkal egyezik, szókezdetéb.en pedig (melyet g-höl fejlett y alapján 
magyarázhatunk) osszét hangsajátságot tükröz, mely nyelvben t. i. 
az av. g szókezdőnek dig. y, tag. q a szabályos mása, pl. dig. yo-y, 
tag. qü-g «kuh, rind» = av. *gava-ka)) (359. 1.) M. fejtegetése min
denekelőtt nagyon esetlen; így nyelvész rendesen nem szokott 
magyarázni, hogy egy szó v é g z e t é b e n egy aveszta szóval egye
zik, s z ó k e z d ő j é b e n pedig oszét hangsajátságot tükröz, de 
ezzel még csak kibékülhetnénk valahogy egy munkában, mely épen 
hangtani kérdésekben a legprimitívebb állásponton áll, csak ne 
rejlenek a két kijelentésben olyan ellenmondás, a melyet lehetetlen 
kiegyenlíteni, mert az nem jelenthet mást, mint hogy a hús szó 
v é g e a legeslegsötétebb őskorban származott át a magyar nyelvbe, 
mikor az oszét nyelvben még a nominativus jele, a mely különben 
sehol sem mutatható ki az oszét nyelvben (1. Mi. 40. 1. 49. §), meg
voltba szó e l e j e pedig nagyon későn, valószínűleg csak az oszé
tek mai hazában, talán idegen hatás alatt keletkezett tagauri q-\\ 
alapúi, azon a í/-n, a mely akkor valószínűleg meg sem volt még, 
mikor az oszétek a magyarokkal érintkeztek, és a melynek kelet
kezése alighanem olyan késő, hogy a magyarok nyelvében abból 
már, M. meggyőződése szerint, sem lehetett volna h, hisz ő szerinte 
csak a wrégibb érintkezés jövevényelemei» tüntetnek föl /c-ból lett 
h-t, olyanok, «melyeknek átvétele megelőzte a k>y (h) hangfejlő
dés megszűntének korát» (384. 1.). így hát M. magyarázata a lehe
tetlen föltevések egész lánczolatát rejti magában, a melyhez mint 
utolsó szem hozzájárul az a körülmény, hogy az oszét nyelvben ki 
sem mutatható az egyszerű tehenet jelentő «^ay»-tő, hiszen M. 
maga csak oszét yo-g—qü-g szót ismer, a melyet av. *gava-ka-ból 
magyaráz, nem is mondhatja, hogy valamikor meg kellett lennie 
mind az egyszerű tőnek, mind pedig a legeslegrégibb korban bizo
nyosan a szóvégén a nominativus -s jelnek, mert ha el is hiszszük 
neki mindezt egy ködös előkorról, a melyről semmi közvetlen tu
dásunk nincs, mihelyt nem teheti legalább is valószínűvé, hogy 
egy időben megvolt az a különös, épen nem iráni q szókezdet is, 
halomra dől az egész, olyan ügyetlenül fölépült kártyavár. Ezért 
M. nagyon okosan cselekszik, mikor a nyomban következő 171. 
számban a magyar husáng szót egyszerűen szembe állítja az «új-
perzsa gösank, gavsank»-ka\ és egy árva szóval sem említi, hogy a 
hangtani viszonyt milyennek képzeli, mert így mindenesetre köny-
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nyebb neki hinni, mint olyan magyarázat mellett, a milyent a hús 
szó alatt adott; SIMONYI valóban hajlandó is itt mindent elhinni 
neki, még azt is, hogy van a perzsában gösank szó («husáng: perzsa 
gösank» Nyr. 31 : 34), pedig M. világosan jelzi, hogy ezt az alakot 
ő szerkesztette, hisz azért teszi rekesz közé a szót eredeti írásbari 
is — különben v. ö., a mit HORN a perzsa yáv-sank «Ochsenstachel»-
ról mond Neupers. Schriftspr. 69. és az ugyanott említett vele egy-
jelentésű gav-áz szót is. 

Ugyancsak abból a forrásból, mint a hús szót, vettük volna a 
had szót is, a melyet M. első sorban pehl. gund «Heer»-rel állít 
össze. A szókezdő h-, M. véleménye szerint, itt is keleti oszét q-hó\ 
keletkezett volna, a mint ez a hús keletkezésére való hivatkozásból 
világosan kitűnik: «Hogy a magyarban iráni g (~>f) szókezdőnek 
is megfelelhet h, annak másik világos példája a hús szó ( = av. 
gáus), melynél az alapszónak osszét mása (tag. qü-g, áig. yo-g «rind»; 
1. ugyanitt alább) arra utal, hogy az átvételt közvetetlenül vala
mely oszétféle nyelvjárásból eredőnek magyarázzuk (1. még erre 
nézve alább a hagymáz szót: 144. sz.)» 1. 316. 1. A baj itt is, hogy 
nem valószínű, semmi esetre sem bebizonyítható hogy a keleti 
oszét q ehhez képest elég régi és azonfölül nem olyan helyi viszo
nyoktól függő fejlemény, a mely a magyar nyelvbe való jutását ki
zárja,*) baj az is, hogy az oszét nyelvben a gund másának semmi 
nyoma. 

Nézzük nyomban a hagymáz szót, a melyre M. a had szó fej
tegetése közben a hús szón kívül hivatkozik. E szó magyarázatában 
M. megint remekel: ő, a török nyelveket kivéve, ugyancsak gyarlón 
ismeri azokat a nyelveket, a melyek, hite szerint, a magyar nyelvre 
hatottak, de azért senki nem tudja úgy követni az idegenből került 
szókat azokon a tekervényes ösvényeken, a melyeken végre vala
hára — post tot discrimina rerum — mégis csak szerencsésen elju
tottak hozzánk. Erre valóban fényes példa a hagymáz szó. E szó
nak első része a hagy- magyarázata immár olyannyira kitaposott 
nyomon halad, hogy az olvasó bizonyosan a legnagyobb fásultság
gal fogja tudomásul venni, hogy a magyar hagy- szórészszel szem
ben az avesztában egy gada- «eine Krankheit» szót találunk, hogy 
«a magyar h szókezdő, mint árja g-nek megfelelője (a szabály
szerű oszét q, vagy y változás révén) jelentkezik a had és hús 
szavakban is», igazán fölfrissíteni az olvasót csak egy körülmény 
tudja, nem az, hogy M. a hagy- gy-jéi «nem véli az őseredeti d, 
d változatának, hanem t, j közbenső fejlemények után kelet
kezett alakulatnak, vagyis hagymáz < hajmász, a mint ez utóbbi 

*) Arról, hogy a többi finnugor nyelvekben a vogul, finn, lapp 
nyelvbe is eljuthatott volna egyazon tagauri alak, mint M. véli, szólni 
sem akarok. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXI\. 
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alak Göcsejben dívik» (318. 1. jegyz.), hanem egy kis, ártatlan 
összehasonlítás. Az avesztai gaSa szó ugyan nincs meg az oszét 
nyelvben, de nem kell valami ördöngös tudomány ahhoz, hogy 
megszerkezzük tagauri oszét alakját: *qad vagy *qád. Tehát, 
M. véleménye szerint a magyar hagy- egy ki nem mutatható ta
gauri *qad-qiid «Krankheit»-ból lett, míg a k i m u t a t h a t ó ta
gauri qad-qdd «Holz, Wald»-ból a magyar gaz12 «kis erdő, cserjés 
erdőcske* (Szilágyság) fejlődött! Az olvasó el kezd mosolyogni és 
így éppen a kellő hangulatban van, a melyben a hagymáz második 
•máz részének a magyarázata olvasandó. Kitűnik ugyanis, hogy a 
hagymáz szónak csak első része oszét, a másik— kaukázusi; hogy 
szerzőnk ezt bizonyíthassa, egy egész sor kaukázusi szót közöl, a 
melyeknek hol eleje, hol közepe, hol vége maz vagy medj vagy madj 
vagy modéj vagy magh-n&k hangzik, a melyek tehát alkalmasak az 
agyon gyötört olvasóban azt a homályos érzést helteni, hogy vala
hogy talán mégis csak a tárgyhoz tartoznak, és ezt nevezi M. az
után — pontos egyezésnek! De nézzük az egész, gyönyörű mon
datot ! «Megjegyezzük még ezekhez, hogy a magy. *máz = vog. 
mos, osztj. mos, mus «krankheit» szónak pontos egyezése találkozik 
a kaukázusi nyelvekben: georgiai (szvanét) mazil «krankheit», ab-
cház a-ci-mazara, a-csymazahue, abadzech se-medjau «krankheit»: 
t'madj, s'modz'j, symagh, sapszug sy-madé «krank»; abcház cc-ma-
zaiop, a-cc-mazahue «krank» (EBCKERT: Kaukas. Spr. 93, 168.); 
abcház cy-mazaghy, a-cy-mazaghy «krank», a-£y-mazara «die krank-
heit», s-cy-mazaghup ich bin krank (USLAR-SCHIEFNER: Abchas. 
Stud. 49)» (320. 1.). Igazán hasonlítani csak az első szó hasonlít a 
magyar -maghoz, de ez az első szó, a szvanét mazil sem egyezik oly 
(tpontosan», a mint M. hirdeti, képzése is előttünk csak olyan ho
mályos mint M. előtt, még nagyobb baj, hogy ez a szó valószínűleg 
csak olyan ERCKERT-féle szó és mazgil-ból ferdült el (1. Sbomik ma-
terialov dija opisanija méstnostej i plemcn Kavkaza 31 : IV. rész: 
93. 1.), a melyben az (i)l könnyen fölismerhető kicsinyítő képző, 
v. ö. dasna kard: daénil belőle képzett kicsinyítő, 1. Sbomik u. 0. 
77. 1. A többi szók, különösen az abcház alakok csak úgy hasonlí
tanak a magyar szóhoz, haM.-val együtt elejüket önkényesen elmet-
szük. ERCKERT furcsaságaira, a melyeket M. olyan áhítattal írt ki 
és tálalt élénkbe, később térek rá; egyelőre nézzük, hogy M. mikép 
magyarázza a ScHiEFNER-UsLARnál talált adatokat. A cymazaghy 
dkrank)) szót egyszerűen kettévágja és a belőle a lehető legegysze
rűbb módon képezett s-cymazagh-up szót, a mely SCH.-U. fordítása 
szerint azt jelenti, hogy «ich bin krank*, de a mely képzésénél 
fogva mást nem is jelenthet,*) r e f l e x í v igének magyaráz: «A cy-, 

*) V. ö. Bzia, abzía gu t : sybzioup ich bin gut, agubzía gesund: 
sgubzíoup ich bin gesund SCH. U. 59. L; ép így főnevekből i s : aoghy der 
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*«t-praefixum, úgy látszik, reflexív képző», 1. i. h. jegyz. — idéz is 
két reflexiv igealakot, a melyeknél szakasztott ugyanazon a helyen 
szakasztott ugyanaz a -cy- mutatkozik: izbueit ich sehe: s-cy-zbueit 
ich sehe mich, isyrfueit ich werfe scyrs'ueit ich werfe mich. Nem 
tagadom, hogy SCH. a scymazaghup «ich bin krank» szót ugyan
azzal a c-jellel írja. mint a milyennel a visszaható igéket alkotó 
infixumot, de nem kell sem valami éles ész, sem az abcház nyelv
nek valami mélységes ismerete ahhoz, hogy az ember nyomban 
észre vegye, hogy ez egyszerű — s a j t ó h i b a és hogy a scyma
zaghup szakasztott úgy írandó mint a tőszó, a melyből származott, 
már t. i. mint a cymazaghy «krank» melléknév,*) ezt bizonyítja az 
abcház nyelv egész szerkezete, bizonyítja az a körülmény is, hogy 
ezeket az adatokat a szójegyzékben a c és nem úgy mint a reflexiv-
infixumot cc alatt találjuk és ha ez sem elég, bizonyítja végre STAR-
UESKIJ «kaukázusi tolmács»-a, a hol a beteg, betegség, beteg vagyok 
jelentésű szókban egyaránt egyszerű c-t találunk, míg a visszaható 
igenek a jele következetesen kettős cc-vel van írva (1. Kavkazskij 
tolmac 287. 1. ŐOÜLHOH a., 290. 1. 6ojrfc3Hb a., 555. 1. 51 Öojiem, a. 
és 282. 1. MOIOCB a.). De még ha hangzásra nézve teljesen azonos 
is volna a cymazaghup «ich bin krank» cy-je és a ccy reflexiv-infixum, 
akkor is merő lehetetlenség volna amazt emebből magyarázni, mert 
az abcház nyelvben visszaható ige soha sem végződhetik -wpra, 
hanem mindig csak -ueitre (sok példát találni erre egyebek közt 
SCH.-U. 24.1. 45. §). M. egész magyarázata a lehető legfölületesebb 
vizsgálaton alapszik, a mely annál folületesebb, mert akár már 
ERCKERT művéből is meggyőződhetett volna arról, hogy a többi 
kaukázusi nyelvekből idézett melléknevekben sem magyarázható 
az abcház cy-hez hasonló sy olyan reflexiv ige jelének, mert a 
reflexiv-infixum ezekben is eltér hangzásra nézve.**) Most pedig 
vessünk még egy futó pillantást arra, hogy mit találunk az abcház 
.(a)cymazaghy beteg és acymazara betegség helyén ERCKERTnél, M. 
főfőforrásában. Krankheit a. azt olvassuk: acsymazahue, acimazara 
— azaz E. a cy-t egyszer csy-nék írja és nyomban rá ci-nek; de ez 

Mensch: syoghup ich bin ein Menseh, accy das Pferd: sccyup ich bin ein 
Pferd stb. 1. SCH. U. 3. 1. 11. §.; a szó vége nem változik a többi szemé
lyekben sem, tehát ugyancsak így végződik a szó a következő kifejezések
ben i s : aphxara W á r m e : iphxároup es ist warm 57. I., xtha, áxtha die 
Kál te : ixthóup es ist kait (48. 1.) és asaura ,die Hi tze : isáuroup es ist 
heiss (50. L). 

*!) Én készakarva használ tam M. á t í rásá t ; SCHIEFNER a coy reflexi-
vumot, a mely más, élesebb cs-vel ejtendő, mint a cymazaghy melléknév, 
ékezett 6^-vel írja, a scgmazaghup-b&n az ék az í/-ről (v. ö. ScH.-nél ac'y-
mazaghy!) a c mellé tévedt! 

**) V. ö. az abadzech s'madj. s'modzj, symagh «krank»-kal a zy refle
xiv jelt ERCKERTnél 2 :264 . és 1. Sbornik Kavkaza 12. köt. 2. r . 28. 1.54..§. 

8* 
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semmi ahhoz képest, hogy nem tudja, hogy az első szó nem is fő
név, a mint hiszi, hanem melléknév! Nézzük a krank czikket: abcn* 
ccmazaiop, accmazahüe — azaz a cy szótag most már neki sem csy, 
sem ci, hanem cc, de ez megint egészen ártatlan hiba ahhoz képest, 
hogy Adjectiva czímű csoportban krank fölírás alatt nem mellék
nevet közöl első helyen, hanem — igét, mert hisz a ccmazaiop ter
mészetesen semmi egyéb mint az előttünk már jól ismert scyma-
zaghvp «ich bin krank»! És M. mindezeket mintha észre sem vette 
volna ! ? 

Vessünk vissza egy pillantást a megtett útra! Az av. gada 
szkr. gada «betegség)) találkozik valahol — egy oszét hangsajátság
gal és lesz belőle *qad-qad, ebből a képzelt oszét +qad-qád-ből lesz 
nagy ámulatunkra a magyarban hagy-, míg egy másik eleven oszét 
qad-qád «fa, erdő»-bői a magyarban gaz'2 származik; ez a hagy-
talál valahol egy kaukázusi máz-elemet, a mely szinten betegséget 
jelent, de egymagában megint ki nem mutatható, ép annyira ki 
nem mutatható, mint akár a magyar-kaukázusi érintkezés maga 
és — meg van magyarázva a magyar hagymáz szó! Hogy e közben 
azokon a vad kaukázusi tájékokon mennyi baleset éri a szerzőt, 
arról jobb nem is beszélni. 

Hátra van még a hervad szó, a melylyel M. csak amúgy út
közben bánik el a gerjed szó tárgyalása közben. A gerjed szót árja 
ghar (iráni gar) «glühen, warm sein»-ból magyarázza és azután 
folytatja: «Az árja a hangzó alapján érthetők, mint idetartozó 
intens. képzős változatok: az észt körbe- anbrennen, brennen (intr.), 
észt korveta- sengen, versengen, anbrennen . . . Ez utóbbiakat 
BUDENZ a magy. hervad- . . . szóhoz csatolja. Elfogadhatjuk ezt a 
szóegyeztetést az árja ghar- gyökből való eredet nézete mellett is; 
mert ugyanily előzményét tapasztaljuk a h szókezdőnek a had, hús 
és hagymáz szavakban is» (297. 1.). Az oszét nyelvet M. itt már 
meg sem nevezi, azt sem feszegeti, hogy milyen szó lehetett az ere
detileg átvett szó, a mondottakból csak épen annyi világos, hogy 
mikép képzeli a magyar szókezdet keletkezését, a mi bizony édes 
kevés. Hogy teljes legyen a kép, meg kell még említenem, hogy a 
harag szó is «nyilván egybe tartozik)) az említett «szkr. *ghar 
glühen igének har változatá»-val, a melynek jelentése: zürnen, 
grollen, bőse sein. Látnivaló, hogy M. az árja nyelvek ismételt, 
igen mélyre ható hatásában hisz és hogy igen könnyű szerrel véli 
ezt a hatást ki is mutathatni: elég ha a magyar szó egy hasonló 
fogalomkörbe eső árja szónak csakis gyökerével valahogy össze
cseng, már is a kettő «nyilván egybetartozik))! Ha valahol, hát 
épen az olyan esetekben, hol nem kész szókat hasonlítunk össze, 
hanem csak a szókból kifejtett gyökereket, a veszedelem roppant 
nagy, hogy az egész hasonlítgatas puszta játékká fajul, azért talán 
M. sem veszi rossz néven, ha a gerjed, hervad, haragnak a ghar-har 
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- g y ö k é r b ő l való magyarázatát nem tekintem másnak mint — 
igen ártatlan játéknak. 

A tagauri qtól immár végkép búcsút is vehetnénk, ha M. — 
be nem csempészett volna még egy szót abba a díszes társaságba, 
ja mely életét első sorban ennek a tagauri g-nak köszönheti. Vegyük 
még egyszer élesen szemügyre, milyen tisztséget kell tulajdonképen 

tennek a tagauri ^-nak végeznie. Ha az iráni nyelvekben a szó kez
detén g-t a perzsában y-t találunk, a melyből magyar k vagy h 
ki nem magyarázható, akkor M. nyomban a nyugati oszét /--vei 
szemben álló keleti oszét (tagauri) q-rn. hivatkozik, mint a melyből 
hite szerint a magyarban ha kell k-, ha kell h- is lehetett. Most 
pedig nézzük, hogy mikép magyarázza M. a hazud-, hazug-féle szó
ikat egy g-n kezdődő tag. oszét gád-gddi falsch, betrügerisch, 
scbmeichlerisch szóból: «Számbavéve, hogy az osszét d legtöbb 
esetben régibb a (d)-nak változata s másrészt hogy a magyar iráni 
^elemekben szókezdő g >h és hangzóközi d> z változás több adat
taligazolható (l.u.i. a, had, hús és édes czikkeket): alakban és jelentés
ben egyezés ismerhető föl a magy. hazu-g alaprésze és az osszét gddi 
közt, a midőn az előbbinek képzőjét is a balog, beteg, üveg, méreg stb. 
iráni eredetű szavunkéval azonosíthatjuk. A hazu-d ige alkotása e 
szerint denominativum: olyan mint a víga-d, álmo-d-ik, haragu-d-ik 
{a, gdd-i végzetének megfelelő u tővógi hangzóval)» 337.1. Hát nem 
legalább is — p i a f r a u s , ha M. az iráni f/-val szemben álló h-t 
tagauri q-bö\ magyarázza, sőt épen csak is ezen a (7-ból « n e m 
m a g y a r á z h a t ó ) ) h-n ismeri meg a had, hús, hagy máz, hervad 
szók oszét eredetét, most pedig egyszerre a magyar h-t •—• tagauri 
oszét g-ből magyarázza, szemlesütve hivatkozva a merően máskép 
magyarázott had-hús-ié\e esetekre? Vagy M. valóban azt hiszi, 
hogy miután már annyit össze-vissza írt, olykor-olykor erősebb 
próbára is teheti türelmünket, no meg ítélőképességünket? Nagyon 
köszönjük a megtiszteltetést! De ezzel még koránt sincs vége a 
tréfának, mert ennek a hazug oszét szónak van egy gyönyörűséges 
gézen-gúz rokona, a mely egészen nyilvánvalóvá teszi, hogy M. vagy 
nem tudta, hogy mit írt kevéssel azelőtt, vagy bízott benne, hogy 
mi nem tudjuk, hogy mit olvastunk kevéssel azelőtt. M. ugyanis 
a gézen-gúz ikerszóban hallható géz rői egy pár lappal előbb azt 
mondta: «Talán a *géz előrész is külön iráni eredetű szó: v. ö. 
oszét tag. gad falsch, betrügerisch, schmeichelhaft (HÜBSCHM., EO. 
32.)» (308.1.). Tehát az oszét gad «falsch, betrügerisch, schmeichel
haft)) egyszer géz-zé lett a magyarban és akkor az oszét szót HÜBSCH-
MANN munkájából kell idézni, máskor meg szakasztott ugyanabból 
az oszét gad «falsch, betrügerisch, schmeichelhaft» szóból a ma
gyar hazu-d és hazu-g hajtott, a melynek még w-ja is oszét, de 
ilyenkor tanácsos azt az oszét szót SJŐGRÉN művéből idézni és 
shozzá MILLER oszét tanulmányaiból a teljesebb gddi «falsch, lúgén;-
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haft; falschheit, táuschungw szót vetni! — Mondom, furcsa egy" 
könyv ezek az Arja és kaukázusi elemek a finn-magyar nyelvekben ! 

Minthogy a hazug és gézengúz, bármilyen nevetséges is a M.-
tól ajánlott magyarázatuk, újra az elé a kérdés elé állítanak, fej
lődhetett e egyáltalában idegen nyelvből átkerült magyar szóban 
egy és ugyanabból a torokhangból egyrészt szókezdő k (g), más
részt pedig h, azokra a szókra térek át, a melyekben a szókezdet a 
magyarban ugyanaz, ámbár az oszétben, csakúgy mint az épen em
lített pajkos szópárban, már nem találunk q hangot. Hát ha így aa. 
eddig tárgyalt szócsoportra is némi világosság derül. A k: h vál
tozás classicus példája a ház és kada szópár, a mely M. állítása 
szerint mindakettő egy és ugyanarra az iráni szóra vezetendő vissza. 
Dehogy kívánok ahhoz a nehéz kérdéshez hozzászólani, hogy milyen 
eredetű a ház szó, a kada meg amúgy sem érdekel, egyszerűen idé
zem M. fejtegetéseinek azt a részét, a mely miránk tartozik. «A ma
gyar ház, mondja M., mord. kud, kudo, cser. kudo, kuda alakok s 
ezekhez hasonló hang-megfelelések tanúsága szerint a közös ősalak 
tőbeli mássalhangzóját d-nek (nem í-nek) ismerhetjük fel, mit az 
av. kata-alakkal szemben az oszét nyelv alapján érthetünk meg,. 
melynek t. i. kedvelt hangsajátsága az árja í-nek d-re változása* 
(335. 1.). Nézzük mindjárt a kada szót is: 

«Magy. kada (Tiszavidék) folyó fenekén levő vízvájta gödör, a 
melyben a halak télen át tanyáznak (MTsz.). 

Zürj. kad morastiges ufer, sumpf (am wasser). tundra (Wied.). 
Yotj. kud, kud-inti sumpfiger ort; kudes sumpfig. 
< Av. kata- graben ; bezeichnung einer grube, in welcher die 

leichnahme unter gewissen verháltnissen provisorisch untergebracht 
werden müssen | pahl. kata-k grabstátte a {kan graben igéből || Szkr. 
khátá- grube; brunnen (a khan graben, ausgraben participiuma*. 
1. 3b5. k. 1. 

E szócsoportok után, a melyeket érdekes voltuknál fogva ki 
kellett írnom, a kommentár így kezdődik: 

«Ugyanezen árja szó alapja a magy. ház-nak s rokon nyelvi 
társainak is, melyekhez képest, tekintve ezeknek nagy elterjedését a 
finn-magyar nyelvekben s a magyar kada alaknak még föntartott árja 
véghangzóját, az utóbbit permi másaival egyetemben aránylag újabb-
kori átvételnek tarthatjuk. Alakjukban a magy. kada, permi kad, kot 
ugyanazon osszétféle t<d hangváltozást mutatja, melyet a ház ro
konságában is észlelünk.)) 

Említettem már, hogy e két szó magyarázatához nem kívá
nok hozzászólni, különben is visszatérek még rájuk a í-ből lett d{z) 
miatt, a mikor majd összefoglalom a hasonló eseteket, visszatérek 
rájuk és kimutatom M. ingadozását és a magyarázatnak egy furcsa-
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ságát. E helyen engem tisztán csak egy általános hangtani kérdés 
iránt való érdeklődés vitt arra, hogy az oszét gád-hó\ lett géz- és 
hazu(g) szópár mellé állítsam nyomban a ház-kada testvéreket, a 
melyek állítólag mindketten — egy k i n e m m u t a t h a t ó oszét 
szóból lettek. 

Innen áttérek a kacsint szóra, mivel ott fontos nyilatkozatot 
találunk a k : h váltakozásról. 

((Hogy a magy. kacsint-, vog, kaséi, mondja M., noha mély-
hangúak, szókezdő k (s nem %, h) mássalhangzóval jelentkeznek, an
nak oka idegen, jelesen árja eredetükben keresendő. Vannak ugyan 
A-val kezdődő szavaink is, melyekben e hang árja k-nak megfelelője 
(1. fentebb a ház és holló czikkeket); de ezeket régibb érintkezés 
jövevónyelememek tarthatjuk, melyeknek átvétele megelőzte a k<%(h) 
hangfejlődés megszűntének korát.» 1. 384. 1. 

Hogy különben a magyar kacsint csakugyan az oszét kcás-
töböl (v. o. liami,k(asun «anschauen») származik, hogy a magyar 
-cs tehát -sz-hől lett, azt aligha fogja valaki biztosnak tartani, nincs 
tehát okom M. Ötletével tovább foglalkozni. 

Megmaradt a/ca következő szókban: Icard, kert;,keszeg,kecsege, 
a kígyóban pedig •—• ó csodák csodája — oszét ^-böl lett. A kard 
és kert szóval később, a í > J változásnál, lesz szó; a keszeg-kecsegé-
ről is könnyebb lesz a -g végű szók alatt beszelni, marad a kígyó, 
a mely sereghajtónak épen alkalmas, mert a mi M. művére nézve 
jellemző, a hangok és jelentések merész összekapcsolása, a tények
nek pedig előkelő lenézése, az mind csakúgy ragyog ebben a 
ezikkben. 

((Mindenesetre, mondja M., egyezik a magy. kígy-ó alaprésze — 
melyet a kégyó, kilgyó, kíjó alakok egybevetése nyomán eredetibb kéljó 
hangzással kell fölvennünk •— az osezét %eláge alakkal» 1. 411. 1. 

Magát az oszét szót így magyarázza: 
«dig. xeláge schlange (SJÖGEEN : Osset, Sprl. 464.) valószínűleg 

a kaukázusi nyelvek köréből, hol: kürin gh'úlágh (USLAR-SCHIEENER: 
Kür. Stud. 184), ghülagh schlange | ud. k'ala (ikröte» (USLAR-SCHIEFNER : 
Ud. Stud. 101.) | ingiloigöl, grúz gveli, mingrél gveri «schlange» | rú
tul gar id.» 1. 410. 1. 

Első pillanatra csak annyi látszik kétségtelennek, hogy az 
oszét %elage és a kürin ghülagh, mely mindkettő kígyót jelent, azo
nosak. Lehet, hogy ezek összefüggnek valahogy az egyjelentésű 
ingiloi gól, grúz gveli, mingrél gveri, rútul gar szókkal, de annyira 
nem ismerjük még a kaukázusi nyelvek történetét és egymáshoz 
való viszonyukat, hogy ezt biztosnak mondhatnók vagy éppenséggel 
be is tudnók bizonyítani; azzal pedig, hogy M. azt mondja «az in-
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giloi göl, grúz gveli (= ming. gveri, rut. gar) egyszerű alakokhoz 
képest k é t s é g t e l e n ü l képzés a kürin ghülagh s az ezzel hasonló 
alkotású osszét yeláge» (411.1.), sohse törődjünk, hisz M. meg éppen
séggel nem ismeri a kaukázusi nyelveket és ennek ezúttal is megint 
fényes jelét adta. A kürin ghülagh «Schlange» és az ingiloi göl, 
grúz gveli, mingrél gveri «Schlange» közt ott fertelmeskedik nála 
az úd k(ala «Kröte». Sohse törjük a fejünket azon, vájjon a «Kröte» 
és a «Schlange» az údok fölfogásában okvetetlenül egy és ugyanaz, 
hisz a dolog sokkal egyszerűbben oldható meg, ha M. idézetét kö
vetjük, azaz ha megnézzük SCHIEFNER Versuch über die Sprache der 
Uden czímű értekezését, a melyet M. itt is, máshol is nem tudom 
miért következetesen USLAR-ScmEFNERnek tulajdonít, mintha bi
zony ez is USLAR báró gyűjteményén alapulna. Itt az idézett lapon 
azt olvassuk: ((bedala, Fisch, k'ala —, Kröte». Azt hiszem minden 
csak valamennyire óvatos nyelvész fölvetette volna azt a kérdést, 
mit jelent az úd nyelvben a k(ala egymaga, miérfc nevezi az úd a 
varangyosbékát A;cöZa-halnak; hát bizony ugyancsak SCHIEFNER 
tanúsága szerint, a krala, a melyet M. varangyos békának nézett, 
azt jelenti, hogy «nagy» («gross, wichtig* 1. i. h. 83. 1.) és az úd 
nyelvben épen nem valami ritka szó, v. ö. kcalalugr Grrösse, k'alab-
sun gross machen, erziehen, Walabal Erzieher, lialábaba Grossvater, 
tfalanana Grrossmutter, kcalakodugHao Grossstirn, k'alakuk'unla 
grossbáuchig, h'alasáslu grobstimmig, tfalabulla grossköpfig, k'ala-
boqmgg'la grossnasig, k'nWalat'umlu mit grossen Wurzeln, k'alkra-
lauluxba grosszahni^l. i. h. 84.1. A «Kröte» neve tehát az údban, ha 
ScHiEFNERt követjük, a melyből M. a Itala-i idézi, nem k'ala, hanem 
keala bedala = «grosser Fiseh», a mi varangyos békának egészen illő 
név, csak a «Fisch» szót «Frosch»-nak kell olvasni. (V. ö. ERCKERT-
nól is «Frosch» alatt: «J]ái deda la», o : bedala).—De térjünk vissza 
e kis baleset után M. hangtani fejtegetésére. ((Megjegyzendő e pont
nál, folytatja M., hogy az osszét / szókezdő, mint a kaukázusi egye
zések mutatják kh (q) előzményből való.w Vájjon? Hisz eddig csak 
gh- és g-t találtunk a kaukázusi kígyónevek kezdetén, az úd keala 
«Kröte» szégyenkezve tovább állt, jobb ha nem is emlegetjük már. 
Igen ám, csakhogy M. nem azért annyira járatos a természetrajz
ban, hogy, ha kígyóról van szó, eszébe ne jusson nyomban egy 
egész raj más állat: egér, patkány, vidra. A rútul gar «Schlange» 
után így folytatja: «Mint esetleg összefüggő adatokat idézzük itt a 
következőket: tabasszarán gol, kuil, czachur khol, rútul khul, bu-
duch kaal, dzsek kial «maus», Iák ykulu, qulu, k'ulu «ratte» (krulu 
«maus» USLAR-SCHIEFNER: Kasikumük Stud. 95.), tabasszarán rusul-
gül, kül «ratte» (tdk. «grosse maus»; ERCKERT : Kaukas. Spr. 100, 
116.).» Tehát «e s e 11 e g» egy pár egér- és patkánynév is idetarto
zik, a melyekben kh szókezdet, sőt ERCKERT hibás irása szerint egy
szer q is található, de ezek az «esetleg» ide tartozó szók a követ-
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kező lapon már annyira megerősödtek, hogy rájuk ilyen formán 
lehetett hivatkozni: «hogy az osszét/szókezdő, m i n t a k a u k á 
z u s i e g y e z é s e k m u t a t j á k , kh (q) előzményből való!» Hát 
ez az én szerény véleményem szerint nem tudomány, hanem han
gokkal és jelentésekkel való puszta játék. Nem is kívánok ezzel a 
kígyóval tovább foglalkozni, a mely úgy kisiklik a kezünk alól, hogy 
azt sem tudjuk tulajdonképen hol is kell megfogni, a mely, ha szo
rítjuk egérré, patkánynyá, varangyosbékává lesz, csak azt akarom 
még röviden megemlíteni, hogy lehet belőle vidra is, még sikló
kígyó is, még pedig talán vidra és siklókígyó egy és ugyanabban a 
pillanatban is. Mert hát a 411. 1. legelején azt olvassuk, hogy a 
magyar kígyónak egy régebben ismert rokona a mongol ^aliyun 
«Fischotter, biber» és egy burjét, tunguz, mandsu szó, de melyről 
szegény M. nem tudja vidra-e vagy siklókígyó, mert a németben az 
Otter jelentheti ezt is, azt is! De hogy M. az előtte ennyire nem 
ismert, gyakran kegyetlenül félreértett szókkal milyen bátran ma
gyarázza a nyelveknek gyakran legfinomabb mozgását, arra például 
szolgálhat az a képtelen speculatio, a melyet egy sereg más között 
olvashatjuk a 412. 1.: 

«A cserem, kóla, cserM. kala «maus» (kukol'a, kogo-kal!a «ratte», 
tdk. «grosse maus») szóhoz vonható a tabassz. gol, kiiil, czachur khol, 
rútul khul, Iák %kulu «maus, ratte» ; a cser. szó-a végzete talán a 
kaukázusi alak régi ejtésén alapszik (v. ö. k'ala «kröte»).» 

Tehát az úd krala, a mely azt jelentené, hogy «Kröte», de 
valóban azt jelenti, hogy «gross», összefügg a csermisz kol'a «egér» 
szóval és ez a szerencsésen kiszimatolt kapcsolat új világot vet a 
kaukázusi egérnevekre, a melyek már nem őrizték meg olyan tisz
tán a szöveget — egy szóval M. nagy munkája nemcsak a magyar 
nyelvre és a vele szoros rokonságban álló nyelvekre mutat ki egé
szen új igazságokat, hanem mély nyomokat fog hagyni, ha igaz, az 
egész európai nyelvtudományban, mert ő ép olyan világosan ós 
biztosan fejtegeti az indogermán szók, köztük az oszét szók törté
netét, a mint az előtte alig ismert kaukázusi nyelvek fejlődését, 
régi alakulatait, mert ha tudása korlátolt is, bátorsága nagy és 
képzelőtehetsége csodákat mivel. 

ÁSBÓTH OSZKÁR. 



Ismertetések és bírálatok. 

BALLAGI ALADÁR: Régi magyar nyelvünk és a Nyelvtörténeti Szótár. Első 
kötet első fele. Budapest. Kiadja a Magyar Tudományos Akadémia. 
1904 [a belső czímlapon 1903]. 8-rét, 448 1. Ára 8 korona. 

BALLAGI ALADÁR 1898 nov. 7-én ós decz. 5-én, 1899 febr. 6-án 
a M. T. Akadémia I I . osztályában tartott felolvasásaiban a Nyelv
történeti Szótárt olyan műnek mondotta, mely tévedéseinek és hiá
nyainak következtében a nyelvkutatásra nézve nemcsak teljesen érték
telen, hanem káros is, minthogy azt, a ki rája támaszkodni akarna, 
lépten-nyomon vagy félrevezeti, vagy cserben hagyja. Felolvasásai kap
csán aztán 1901 februárius havában a költségvetés tárgyalásakor, két 
ülésben, több óra hosszant tartó megokolás és vita kíséretében in
dítványt tett, melyben fölhívta az Akadémiát, hogy a Nyelvőrt, min t 
kulturális haladásunk akadályát, szüntesse meg. Tanulmányát, mely
nek csak kivonatai voltak az említett fölolvasások, még akkor ki akarta 
adni a második osztály segítségével, mely nagy készséggel szavazta 
meg e czélra a rendelkezésére álló legnagyobb összeget; de mivel ez 
nem volt elegendő, a I I . osztály hozzájárulásért az I. osztályhoz is 
fordult, de ez «hozzájárulását oly feltételhez kötötte, mely épen al
kalmas volt arra, hogy a munka kiadását lehetetlenné tegye*. így a 
könyv kiadása elhalasztódott. A Nyelvőr támadó megjegyzései követ
keztében azonban a I I . osztály 1903-ban felszólította BALLAGI ALADÁR^ 
hogy a tudtán kívül meggyújtott összegen kezdje meg a mű kiadását 
(10., 11. 1.). Ez a f. é. januárius hó végén megjelent első kötet első 
felével meg is törtónt. Ez a könyv keletkezésének külső története. 
Belső története sokkal hosszabb; eredete régibb keletű s úgyszólván 
a NySz. első füzeteinek megjelenése idejére, körülbelül 1889-re, de 
legalább is befejezésére, 1893-ra vihető vissza, mert ettől fogva foglal
kozott BALLAGI ALADÁR avval, hogy hibáit és hiányait felkutassa éá 
kiderítse. Munkájában «valódi tárgyilagosság)) vezette (13. 1.), meg a 
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kegyelet, melylyel «a fiú első sorban atyja iránt tartozik*, mem pedig 
atyja minősített ellenfele iránt, kivel szemben kegyeletet, vagyis gyön
gédséget emlegetni a képtelenség netovábbja azért is, mert SZAKVAS 
GÁBOB egész élete a nemes magyar nemzet igazi grand siécle-je, a 
SzÉcHENYiek korának minden tekintélye elleni duhaj támadásokban 
folyt le.». (12. 1.) 

A könyv maga, mely SZÉCHENYI ISTVÁN gróf szellemének van 
ajánlva, több részre oszlik, melyek ismét apróbb fejezetekből állanak. 

Az első rész czíme: «A botlás koczkázata nélkül». Ennek első 
fejezetében megjelöli könyvének irányát és czélját. Minthogy a SZABVAS 
GÁBOB és SIMONYI ZSIGMOND által szerkesztett Magyar Nyelvtörténeti 
Szótár a Nyelvőrnek, más szóval az egész ortholog iskolának minden 
tekintetben legnagyobb alkotása, melyhez ennek az iránynak minden 
valamennyire számottevő tagja munkájával hozzájárult, ezért a NySz. 
mindennél alkalmasabb arra, hogy képében, mint tükörben, be lehes
sen mutatni a Nyelvőr irányát és voltaképeni becsértékét. A tanulság, 
melyet BALLAGI ebből a tanulmányból levon, az, hogy az orthologia 
harmincz esztendei munkásságával nyomorékká tette a magyar nyel
vet, mert hívei olyan pusztán szakemberek, kik egész életükben mással 
nem foglalkoztak, mint a hangok megfigyelésével, s a kik ennélfogva 
eo ipso nem értenek a nyelv magyarázatához. Ideje, hogy a nyelv ér
telmezésébe visszaállíttassák a törvényhozói tisztbe a müveit magyar 
ember, különösen a szépíró és a költő, a szónok, a philosophiai ér
telemben vett embertan és múlt búvárai. — Az első rész második feje
zetében közli a NySz. megjelenése alkalmával írt hírlapi dicsőítéseket, 
valamint azoknak a bírálatoknak velejét is, melyek első ízben mutat
ták ki a NySz. hibáit és hiányait. — A harmadik fejezetben B. A. ki
mutatja, hogy a nyelv emlékeinek összegyűjtésében és megóvásában 
nem a Nyelvőr volt az első, az a Nyelvőr, mely korlátoltságával és 
elvtelenségével, anyagiságával és szertelenségeivel mindelejétől fogva 
az átvett iránynak öntudatlan megsemmisítője volt. Nyelvtörténeti 
Szótár tervrajzát tettek közzé már 1814-ben KOVACHICH MÁETON és 
JÓZSEF; 1833-ban HOBVÁT ISTVÁN; 1865-ben pedig már az Akadémia 
bízta meg MÁTYÁS FLÓEiÁNt ilyen mű elkészítésével. Az előbbi két terv 
terv maradt, MÁTYÁS FLÓEIÁN munkája pedig a harmadik füzettel meg
szakad. 1873-ban SZABVAS kezdi meg újra a gyűjtés munkáját, mely 
16 esztendeig, 1888-ig tartott. — A negyedik fejezet a feldolgozott for
rások és a feldolgozók számadataival foglalkozik, melyek szerint 46 em
ber 16 esztendő alatt 582 munkát dolgozott fel, mégpedig 314-et 
KÖNNYE NÁNDOB egymaga, 241 -et a szerkesztők negyvenötöd magukkal, 
úgyhogy ezekre évenként s egyenként egyharmadrész nyelvemlékű ek 
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feldolgozása jutott. Szól ez a fejezet továbbá az Utasításokról s a Beveze
tésről, melyeknek egybevetéséből az következik, hogy maguknak a szer
kesztőknek mentegetőzései alapján az egész munkát eleve vissza kellett 
volna utasítani, mert mentségeik és kifogásaik egytől-egyig alaptalanok 
és hiúk. — Az ötödik fejezet pedig említi azt a sarkalatos okot, miért 
nem folyt tovább a gyűjtés ; ez pedig az, hogy az Akadémia 1878 végén 
befejezettnek jelentette ki az anyaggyűjtést 8 a szerkesztés megkezdé
sét rendelte el; ekként a forrás, a melyből a buzdítás folydogált, tel
jesen bedugult. Ingyen munkára pedig senki sem vállalkozott. 

A második rósz, melynek czíme: Vexir-Spiel, kimutatja, hogy 
a szerkesztők az utasítás 22. pontjának egyikét sem hajtották végre, 
s így a szótár nem felel meg annak az általános s az Utasításokban 
külön is kiemelt főkövetelménynek, hogy minden, a mit a használó 
keres, könnyen és gyorsan föl legyen található. Az Utasítás pl. azt 
mondja, hogy az összetett szókat csak tőszavuknál kell tárgyalni, B. A. 
nyolcz lapnyi adattal bizonyítja, hogy ezt a szerkesztők nem követték. 
A többalakú szavaknak mindegyik alakját fel kellett volna venni mutató-
szóul, ezt sem tették. Az idézeteket híven úgy kell hagyni, a hogy 
az illető forrásban előfordulnak; már pedig a NySz. majd eredeti, 
•majd átírt alakban idézi a szavakat. Hat lapon idézi .B. A. a '(hon
talanokat*); vagyis az olyan szavakat, melyek a szövegben előfordulnak 
ugyan, de nincsenek beosztva a maguk helyére, úgyhogy a használó 
számára elvesztek. Bossz végűi a Szómutató is, melynek a szócsalá-
dosítás miatt szerteszórt szavakat betűrendben kellene adnia; ez teljesen 
hasznavehetetlen : kimaradt belőle sok szó ; fölösen idéz egyes szava
kat ; olyan szavak fordulnak elő benne, melyek magában a szótárban 
egyáltalán nincsenek meg; bizonyító adat nélkül való szavakat föl
vettek belé ; sok szó a NySz. tervezetében kijelölt határon túl való 
•forrásokból való; sok a félrevezető sajtóhiba; a szoros betűrendet fel
forgatja a két szerkesztő egyéni kiejtése. 

A harmadik rész : Nyelvújítás és Orthologia czímmel kifejti, hogy 
•NySz., mely a régi magyar irodalom összes szókincsének tárháza akart 
lenni, nem zárul határozott időponttal. A szerkesztők, mint ortholo-
gusok kizárták a szótárból a XVIII. század vége előtt keletkezett új 
szavak nagy részét, viszont a XIX. század irodalmából is idéznek föl 
egészen Cz. F.-ig. I t t BALLAGI ALADÁR megragadja az alkalmat, hogy 
a neologia s az orthologia meghatározását adja: 

«A neologia (jelentése szerint új-beszédmód, azaz gondolataink
nak új szemléletmód és új formák szerint való kifejezése) a nyelvet 
mint puszta formát, csak mellékesnek és másodrendűnek tekinti a vele 
kifejezett tartalommal szemben. Benne tehát nem a nyelv, hanem a 
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szemléleti tartalom jelenik meg főczél gyanánt, melyet természetesen 
nem korlátozhat az alárendelt eszköz. Teremtő erő hajtja maga alá a 
kifejezésmódot és beszédformát, s módosítja, gyúrja, finomítja a maga 
tartalmi czéljai szerint. A neologia korában az ember széles látkörű 
és nagyszabású, az erkölcsi világrend elvi berendezésű, a társadalom 
tagolt, s kellő distantia választja el az úrtól a parasztot. Ezzel kap
csolatban különválik az irodalmi nyelv és népnyelv: amaz művészet, 
mert maga az irodalom is az ; emez hétköznapi, mert a népnek az a 
feladata, hogy az legyen. 

Az orthologia (jelentése szerint helyes-beszédmód, azaz már meg-' 
levő, kész formák szerinti beszéd) magát a nyelvet, mint kifejezés
formát tekinti fődolognak és elsőrendűnek a vele kifejezett tartalom
mal szemben. Benne tehát nem a tartalmi szemlélet, hanem a kifejezés-, 
béli forma a főczél. A nyelvbeli kész példák analógiája maga alá hajtja 
a szemléleti tartalmat s bilincsekbe veri ennek megnyilatkozását. Egész 
rendszere, minden szellemiség megkötöttségét eredményezi. Az ortho
logia korában az ember szűklátkörtí, pepecselő és kisszerű; a társa
dalom és az erkölcsi világrend nivellirozott, s tele van a világ paraszt 
úrral és úri paraszttal, a kik közt igazán semmi különbség nincsen. 
Ezzel kapcsolatos az irodalmi és a népnyelv közti különbség megszün
tetése: az egyformásítás rendszerint mindkettőt egyaránt póriassá teszi, 
mert a többség szerint igazodik minden.» 

Ezek után a kódexektől GvADÁNYi-ig haladva kimutatja, hogy 
örökös mássálevés, formák elhalása és rijulása révén mindig volt, 
hogy tehát a nyelvújítás határait önkényesen megállapítani nem 
lehet; így aztán a szerkesztők egyoldalú orthologus czéljuknak meg-
felelőleg hol elhagytak, hol fölvettek egyes adatokat. Bizonyítékul 
idézi ADÁMI MiHÁLYt, sok új szó gyártóját, kinek szókészlete nagyjá
ban SZENCZI MOLNÁR ALBERT 1708-iki kiadásából való, melynek 
nómet részét a magyarul nem tudó BEÉR KRISTÓF is szerkesztette. 
A szerkesztők ADÁMI egyik-másik adatát fölveszik, bár nyilvánvaló, 
hogy új szó, de fölveszik teljesen helytelen BEER-fóle német értelme
zéseit is; másokat pedig mellőznek. 

A könyv negyedik része a források feldolgozásáról szól. Ebben 
a részben B. A. azt bizonyítja, hogy az állítólag feldolgozott forrás
művek közül, a Halotti Beszédtől GvADÁN\'i-ig tulajdonképen egyetlen 
egy sincs, mely igazán föl volna dolgozva, s így a NySz. egyáltalán 
nem felel meg az Utasítások 2. pontjának, mely szerint a szók első 
előfordulásának biztos megállapítására kell törekednie. Ennek bizonyí
tására B. A. régi nyelvünk minden időszakából végig vizsgálja a leg
fontosabb és legjellemzőbb forrásokat: először a Halotti Beszédet, a 
régibb Königsbergi Töredéket, ANONYMUSÍ, KÉZAit, ia törvényeket, a 
Váradi Begestrumot; ezeknek a feldolgozása igen hiányos. Következ
nek a kódexek; itt is csupa félreértéssel, hibával, módosítással talál-
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kozunk, pedig eredetileg éppen csak a kódexek feldolgozása volt a 
NySz. feladata. A szerkesztők és gyűjtők nem hasonlították össze a 
különben is hihetetlenül rosszul kiadott kódexek amúgy is homályos, 
idegenszerű,' következetlen magyar szövegét az eredeti latinnal, úgy
hogy a szavak valódi jelentése sokszor meg sem állapítható. De kü
lönben is össze vannak keverve az adatok, források, idézett lapszámok, 
úgyhogy a kutatót teljesen cserben hagyják. B. A. ezután 25 lapon 
olyan adatokat sorol föl, melyeket a NySz. újabb kódexekből idéz, 
holott már régibbekben is megvannak; ezután 175 lapon azokat, 
melyeket a NySz. csak új- és legújabbkori írókból, felerészben csak 
újabbkori szótárakból ismer, holott a kódexirodalom már széltére hasz
nálja őket. Ugyanezt bizonyítja PESTI GÁBOR meséinek, a XVI. századi 
költőknek stb., a régi szótárak, a XVII. századi irodalom jeleseinek 
megvizsgálása. 

Ez volna rövid foglalata BALLAGI ALADÁR könyvének, mely 
28 ívével csak első fele az első kötetnek s így még hosszú folytatást 
ígér. Az ismertetés szűk korlátai között tartózkodtunk mindennemű 
bírálattól és megjegyzéstől s lehetőleg B. A. saját szavaival vázoltuk 
a könyv tartalmát; az adatok helyességének megvizsgálása s az ered
mények méltatása nem volt feladatunk.*) 

FIGTÉLŐ. 

*) Ez csak előzetes ismertetés. Érdemlegesen majd akkor foglalko
zunk a munkával, mikor az egész megjelent. 

A szerk. 



Értesítő. 

f Ujfalvy Károly (1842—1904). Febr. 2-án elhunyt hazánkfia, 
"UJFALVY KÁROLY, a ki fiatal kora óta Francziaországban élt és előbb a 
versaillesi gimnázium, később a párizsi keleti akadémia tanára volt. 
Közép-Ázsia ismeretlen részeinek beutazása és ismertetése által vált 
hírnevessé. Foglalkozott nyelvészettel is ; írt magyar, finn, vepsz nyelv
tant és összehasonlító dolgozatokat stb., mind franczia nyelven. (La 
langue magyaré, son origine, ses rapports avec les langues finnoises 
ou tchoudes, 1871; Mélaoges altaiques, 1874; Étude comparée des 
langues ougro-finnoises, 1875; Principes de phonétique dans la langue 
finnoise, 1876). A Kalevalát is lefordította franczia nyelvre. 

A helsingforsi Finnugor Társaság (Suomalais-ugrilainen Seura) 
a múlt esztendő végén töltötte be fönnállásának második évtizedét. 
Húsz év alatt éppen húsz stipendiátust küldött a rokon népekhez, sőt 
a mongolokhoz és a kínaiakhoz is, nyelvészeti, néprajzi és régészeti 
tanulmányok czéljából. Ezeken kívül némely rokon népek fiai közül 
is megbízott egyeseket népköltési termékek gyűjtésével. A társaság 
kiadta Journal (Aikakauskirja)-ból eddig 21, s a Memoires (Toimi-
tuksia)-hó\ szintén 21 kötet jelent meg, melyek igen becses tanulmá
nyokat és anyagközléseket tartalmaznak. A társaság vagyona a múlt 
évben kerek számban 156,000, jövedelme pedig 32,000 finn márka volt. 

A helsingforsi egyetem finnugor nyelvészeti tanári székére 
ketten pályáztak: PAASONEN H. és WICHMANN Y. A bölcsészeti kar tör
ténelmi-nyelvészeti szakosztálya a pályázók tudományos munkásságáról 
való vélemény-adásra THOMSEN ViLMOst, SZINNYEI JózsEFet és SETALA 
EMILÍ kérte föl. A három véleményes jelentés beérkezett és már nyom
tatásban is megjelent. SZINNYEI PAASONENÍ jelölte első helyre, a másik 
két véleményező pedig úgy nyilatkozott, hogy a pályázók tudományos 
munkásságát egyenlő értékűnek tartja. 

) 
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Finnugor nyelvészeti tanári szék az upsalai egyetemen. 
Az upsalai egyetem consistoriuma és kanczellárja azzal a kéréssel for
dult a királyhoz, hogy indítványozza az országgyűlésben egy finnugor 
nyelvészeti rendkívüli tanári szék fölállítását WIKLUND K. B. dr. szá
mára, a ki egyike a finnugor nyelvtudomány legkiválóbb művelőinek 
s mint magántanár már hosszú idő óta tart előadásokat az egyetemen. 

Vogul tanulmányút. KANNISTO ARTÚR mag., a ki mint a Finn
ugor Társaság stipendiátusa már harmadik esztendeje tartózkodik a 
vogulok földjén, jelenleg a tavdai nyelvjárások tanulmányozásával van 
elfoglalva. Ezekre körülbelül fél évet szánt, s azután a Konda-melléki 
vogulok között szándékozik a tanulmányait folytatni. Legfőképpen a 
nyelvjárások szókészletének lehetőleg teljes összegyűjtésére törekszik. 



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

Atlienaeuni. Philosophiai 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. 

Irodalomtörténeti Közlemények/Tizenkettedik évfolyam. 
Szerkeszti Szilddíj Áron a bizottság előadója. 

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



M a t h e m a t i k a i é s T e r m é s z e t t u d o m á n y i É r t e s í t ő . 
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 Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
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 Szimtyei 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 aríW^Btegy a magyar nyelv tényei-
nek földerítésére vagyis tudományos megfejtését"©-^szolgáljanak. Más, bár nem 
hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg érintkeztek, 
reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik negyedévenként, még pedig már-
•czius, június, szeptember és deczember elsején. Az egész évfolyam legalább 
harmincz ívből áll s előfizetési ára 6 kor. 

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

A folyóirat ez 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 NYOMDÁJA. 
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