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Török szókönyvek a XI—XV. századból. 
Kapcsolatban azon adatokkal, melyeket THÚRY JÓZSEF kitűnő 

akadémiai székfoglalójában1) az egyiptomi mamlúk-szultánok ha
tása alatt keletkezett török nyelvemlékekről felhozott, a NyK. 
egyik-másik olvasója talán szívesen veszi, ha a THÚRY adatait ki
egészítő bibliographiai összeállítást adok itten közre az említett 
korszak török nyelvészeti termékeiről. 

A következő török szókönyvekről ugyan nem mutathatjuk 
ki, hogy kézirataik valamely hozzáférhető keleti vagy nyugati 
könyvtárban még mai nap is megvannak. Talán lappanganak 
valahol, ismeretlen helyen. E könyvek szerkesztése azonban magá
ban véve is oly nevezetes m ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i tény, hogy 
akár csak e szempontból is érdemes róluk bibliographiai irányban 
tudomást adni. + 

Előrebocsátom, hogy aHouTSMÁtól 1894-ben kiadott Türkisch-
arabisches Glossar-xó\ e folyóiratban annak idején behatóan szól
tunk.2) Csak az imént látott napvilágot e szókönyv harmadik része 
is, t. i. az arab-m o n g o 1 szógyűjtemény MELIORANSKY feldolgo
zása kíséretében.3) A szöveg kiadásához annak orosz fordítása, 
magyarázása, grammatikai tanulságainak kimutatása és egy mód
szeres hasonlító glossarium vannak kapcsolva. 

Azonban nem ez a legrégibb keletű arab-török szókönyv. 
Már MUKTADI abbászida khalifa idejéből (1074—1094) említenek 
egy Díván lughat al-turk czímű munkát.4) Ez volna a legrégibb 

a) Török nyelvemlékek a XIV. század vegéig (Budapest, 1903.), 51. 1. 
2) XXIV. (1894.) 364—367. 1. 
3) A sz.-pétervári cs. Archseologiai Társaság Zapiski-je, szerkeszti 

BŐSEN báró, XV. köt. (1904.) 75—172. 1. 
4) Hadsi Khalifa ed. Flügel H l . köt. 305. 1. 5645. szám. 

Nyelvtudományi Közlemények XXXIV. 9 



130 GOLDZIHER IGNÁCZ. 

adat a török nyelv ismertetéséről nem török anyanyelvű emberek 
körében. Történelmi magyarázatát e könyv szerkesztésének a XI. 
században abban a befolyásban találjuk, melyet ez idő körül a 
khalifátus egész területén a török s z e l d s ú k o k gyakoroltak. 
Éppen úgy mint két évszázaddal ezután a mamlúkok uralkodása 
Egyiptomban és Syriában tette a török nyelv ismeretét kívána
tossá, a szeldsúk szultánok szereplése ugyanazon eredménynyel 
járt a török nyelvismeret terjedésére a khalifátus keletibb részei
ben. A Diván mindenesetre a törökségnek azt a dialektusát tár
gyalta, melyet a mamlúk (kipesaki) törökség feldolgozója t ü r k-
m e n i-nek nevez.*) 

HOUTSMA névtelenje után idősorban a THÚEYtól is említett 
ABÚ HAJJÁN török nyelvkönyve következnék.2) Ez a szerző a törö
kön kívül mindenféle egyéb idegen nyelv iránt is érdeklődött, a 
mi arab tudósnál abban az időben (XIV. század eleje) ritkaság 
számba ment. írt egy könyvet az aethióp nyelvről, melyet, úgy 
látszik, a h a b a s (abessyniai) néven kívül j a k h m ű r - n a k is ne
vez ; az ember nem tudja miért. Perzsa szó könyvet is szerkesztett. 

A török nyelv iránt tanúsított érdeklődésben némely idősebb 
kortársával osztozott. 0 maga a török nyelv ismertetésében előd
jéül említi tanítóját, MAHMÚD B. MUSZTAFA AL-DAURAKÍ aleppói tu
dóst (meghalt 1313-ban), kitől egy havaid liszán al-turk (A török 
nyelv törvényei) czímű tankölteményt említ.3) 

Ugyanebben az időben, ugyancsak Syriában, egy baalbekki 
kereskedő, kit életrajzírója egyúttal tudós theologusnak és kánoni 
jogtudósnak is magasztal, MOHAMMED B. CABD AL-VELÍ AL-BACLÍ (szül. 
1246, megh. 1302) könyvet írt e czímen : al-'umdat al-kavíjja fi-l-
lughat al-turkijja (az erős támasz a török nyelvre nézve).4) Alkal
masint üzleti utazásai vitték török földre, a hol a nyelvet magáévá 
tette és, tudós lévén, szabályokba foglalta. 

*) NyK. e. h . 366. L; THÚEY e. li. 52. 1. 
2) Lásd czikkemet Zeitschr. d. deutschen morgenl. GeselLschaft XXVI. 

köt. (1872.) 772—774. 1. és v. ö. M. HARTMANN, DOS arabische Strophen-
gedicht, I . (Weimar 1897.) 11. 1. 5. jegyzetét. 

3) IBN HADSAR AL-CASZKALÁNÍ munkája a hidsra VIII . századának 
jeleseiről (a bécsi cs. könyvtár kézirata, Mixt. 245. sz.J, I I I . köt. fol. 386». 

4) AHMED IBN EEDSEB, a hanbali ta tudósok életrajzai (a lipcsei egye
temi könyvtár kézirata, DF. 375. szám) fol. 176a. 
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Ezek az ABÚ HAJJÁN elődei a török nyelv mívelése terén. 
Utána még a XV. századból is említés van téve egy török nyelv
könyvről, melyet szerzője az akkori egyiptomi szultánnak ajánlott. 
E könyvről 1852-ben HAMMER-PURGSTALL szólt AL-SZAKHÁVÍ tudósí
tása alapján;1) szerzője MUHAMMED B. ABÍ BAKR HASZAN GHIJÁTH 
AL-DÍN (szül. 1416, megh. 1491). A fent felsorolt adatok azonban 
mindenesetre azt mutatják, hogy HAMMER tévesen mondja róla, 
hogy «der álteste Verfasser einer türkischen Grammatik». 

Nagyon érthető, hogy e korszakban a gyakorlati életre fontos 
arab munkákat le is fordítottak törökre. Említés van téve arról, 
hogy a kegyetlen mamlúk fejedelem, EMÍR TATÁR (1420—1423)2) 
rövid uralkodása kezdetén e korszak híres tudósával, BADRADDIN 
MAHMUD AL-cAjNi-val (szül. 1360, megh. 1451), ki 1399 óta a marn
iuk birodalom több helyén előkelő tanári és birói hivatalokat töl
tött be, török nyelvre fordíttatta az iszlámnak egy nagy tekintélyű 
törvénykódexét, a KUDÚRI munkáját.3) Erre természetesen gyakor
lati szempontból nagy szükség lehetett. 

De nemsokára ez idő után (1521-ben) H. Szelim szultán alatt 
az oszmán törökök hódítják meg Egyiptomot. Ettől fogva a török 
befolyásnak új korszaka nyilik meg a Nílus völgyében. 

GOLDZEEER IGNÁCZ. 

*) Zeitschrift des deutschen morgenl. Ges. VI . köt. (1852.) 411. 1. 
2) M U I E , The Mamluke or Slave dynasty of Egypt (London, 1896.), 

137—139. 1. 
3) CAJNI életrajzában, CALI MUBARAK, al-Khitat al-dsadída VI . köt. 10.1. 



Adatok a magyar nyelv és helyesírás történetéhez.** 
(A eh <** h jegy s a mai o, ó'-végű szavak írása.) 

KARÁCSONYI JÁNOS éles kombináló tehetségének köszönjük, 
hogy néhány Árpád-kori személynevet helyesen tudunk olvasni. 
KARÁCSONYI kimutatta (Turul IX. 94.), hogy a Sz. Gellért-legenda 
Achtum-j& (V. S. Gerh. 10. §.), ANONYMUS Ohtum-ja (cap. 11, 44; 
a névnek XI. századi írása szabályosan Achtum) mai Ajtony 
(régebben Ajtón) helynevünkben maradt fenn. Ugyanez az érde
mes kutató bebizonyította, hogy az ANONYMusnál előforduló Bucna 
(cap. 24, 27, eredeti írás Buchna, ebből tollhibás alak Bucna, 1. 
alább, később Bukna) személynév megmaradt a mai Bonyha, kicsi
nyítéssel Bonyhád helynevekben (v. ö. Századok XXXV. 769.). Égy 
harmadik czikkben azt mutatja ki KARÁCSONYI (V. Ö. Turul VII. 36, 
X. 38, 42, XII. 20.), hogy Géza nevű fejedelmeink neve legrégeb
ben Gyécsa (v. ö. már Sokféle, VII. 99, SÁNDOR ISTVÁN), később 
Gyécse, végül Décse hangalakkal volt meg nyelvünkben (a XI. 
századi pénzeken Geica, Gevca alakban írva, a XII. században 
Geiza, Geifa, Geicha ; a gy <^ d-re v. ö. 1055 : gisnav *** ma disznó, 
1203—54: geo ~ ma dió). 

KARÁCSONYI dolgozatai telve vannak oklevelek adatain ala
puló nyelvészeti megfigyelésekkel, fejtegetésekkel. Az Ajtony-ról 
szóló czikkben becses chronologiai adatokat találunk a -cht->-ht-
>-/'£- írásbeli történetére (v. ö. példái közt: Csejté, 1278-ban 
Chehte, tótul Cachtice \ Dejtár, 1255-ben Dehter, 1427, 1436—38-
ban Dehtar, v. ö. a mai Dejte = ném. Dechtitz, tót Dechtice, 

*) Felolvastatott a M. T. Akadémia I . osztályának 1904. jún. 6-án 
tartott ülésében. 
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LIPSZKY, Eep. | Palojta: 1265-ben Palochta, ma tótul Plachtince ; 
palajta : ponyva MTsz. < tót plachta). A Bucna névről szóló czikk-
ben (a c másoláshiba eh helyett; Képes Krónika ós másolatai: 
Buchna, Bukna; ily hibára v. ö. ANONYMusnál: blacus: blachus 
stb.; 1. alább) oklevélbeli adatokat olvashatunk a magyar szóközépi 
-ch(i)n->-h(i)n-> -hny->-nyh- mássalhangzócserére (v. ö. 1113-
ban: Mechina, később Mehna, ma Menyhe, 1231-ben: Cuhna, ma 
Konyha, tót Kuchyna, falu Pozsony-m.-ben | 1365,1411 : Kuhnya, 
ma Konyha, falu Mármaros-m.-ben | mai m. enyhít, régibb m. 
ehneyt, mai m. renyhe «>» finn röhmeá «nehézkes, idomtalan, ügyet
len)) stb.), mig a Geica, Oeiza = Oyécsa, Gyécse, Décse fejtegetés
ből azt tanuljuk, mikép váltak nyelvünkben oly két és háromtagú 
szavak magashangúakká, a melyeknek első szótagjában *, é, e, az 
utolsóban pedig a volt a magánhangzó (v. ö. 1055: dinna = ma 
dinnye \ 1083—95: uueihna = ma Vinnye | ANON.: Zemera = ma 
Szemere, Vereuecca és Uereucea = ma Veröcze \ Leuenta = ma 
Levente ?, Font. dom. IV. 23. stb.; e példákban nem lehet az a 
jegy e-féle hang jelölője, a mint azt ermelinas [ANON.] : armelinas 
[1141—61-i oki.], Serlous: Sorlous [1109-i oklev. olv. Sarlós] 
példákból lehetne következtetni, mert e példákban az ar szótag 
van ósz.-olaszosan er-nek írva; v. ö. camera, Ungheria, Mar-
gherita stb.). 

E czikkeken kívül hasonló irányú kutatást tartalmaz a Tu-
hutum-ról szóló is (Turul XII. 96; említve Tétény-njel való egye
zése SÁNDOR I. Sokféle, VIII. 16.), s ezúttal ennek a névnek KARÁ-
csoNYitól megállapított olvasása alapján akarok néhány dolgot 
megjegyezni részint a mai m. h hangnak XI., XII. és XIII. század
beli jelölése módjáról, részint pedig a XI., XII. ós XIII. századbeli 
eh és h betűnek mai hangzásbeli megfelelőiről. 

KARÁCSONYI megállapította, hogy a Tuhutum név azonos a 
mai Tétény helynévvel. A szóbanforgó -m/-re v. ö. Ajtony, régeb
ben Ajtón = XI., XII. század: Achtum, Ohtwm \ 1095: eurim = 
ma Örvényes, CSÁNKI III. 88. | 1109. MP.: TCITOO^ = ma Csitény j 
Abrány nevű helyneveink Abram: Ábrahám személynévből valók, 
míg a Tétény első szótagbeli e-je -uhu-nak felel meg. Ebből az 
-uhu-ból, a melyet -óTió'-nek kell olvasni, a magyarban csak akkor 
válhatott é, ha felteszszük, hogy a Töhötöm szónak Tehetem ejtése 
is volt. Erre mutat egyébként az is, hogy e név egyszer (1235-i 

; 
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oki.) Techtun-nak van írva. A mai Tétény már most szerintem így 
keletkezett: a Töhötöm mellett (ANONYMüsnál Tuhutum 21-szer, 
Tuhtum l-szer,HFK. 873 : Tuchtum) volt Tehetem ejtés, ebből lett 
*Téétém (ez alakra v. ö. a Bdcs, Szár és Léi szavakat; KARÁCSONYI 
szerint: Téhtun < Tejten<. Tétény), azután Téten< végül Tétény 
(v. ö. CSÁNKI I. 36.). 

A Tétény névhez hasonló esetek a következők: 
a) Mélyhangúak: 
a) Bdcs. Bács (-Bodrog) vármegye neve a XII. századi KIN-

NAMOsnál DaYátC'-ov (v. ö. Sitzungsber. CXXXVI. XI. 95 : Bécs, 
JIREŐEK értek.: lia^áv^iov jjwjTpÓTuoXis TG>V év £tff*i<$>). A HayázCiov 
szabályosan írt alak, mert a görög kútfők a m. b hangot rc-vel is 
írják (v. ö. ícaxCtva/lTat = bessenyők), a mi cs hangunkat pedig 
tC-vel adják vissza (v. ö. HFK. 199. L: BooXxCoug: latin kútfőkben: 
Búlsuu, Bulchu | a Veszprémi apáczák 1109- i görög oki. muz. péld.: 
YptvtCapt = ma Gerencsér, TCITOD^ — ma Csitény). Ámde a görög 
nafátCiov és a m. Bdcs közt még az az eltérés van, hogy a m. á-nak 
a görögben -cqa- a megfelelője. Erre a megfejtést megtaláljuk a 
latinbetűs emlékekben, a hol Bdcs vármegye következő latinbettis 
alakjait találjuk: 1. 1135. évi oki.: Paul(o) palatino et comite 
bachafienfi (WENZEL, Árpádkori Új Okm. I. 49.) | 2. 1177. tájáról: 
Dionisius comes óaímensis | 3. 1186: Dionisij baaciensis comitis j 
4. 1193: Mog palatino comite et eodem baachiensi (a 2. 3.4. számú 
adatra v. ö. FEJÉEPATAKY, III. Béla kir. oki. 28, 30, 31.1.) | 5.1198: 
Esav comite baciensi | 6. 1201 : Benedicto comite de Bahc | 7. 
1209: bachiensi comite | 8. 1222: bachiensis stb. E következetes 
és szabályos írásba disharmoniát csupán a két zobori oklevél ve
gyít, a hol Bache a szó (v. ö. 1111: Queletde de Bache, 1113: Que-
lede de Bache, FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 44, 62. és CSÁNKI 
II. 136, a hol Bachia alak található). E két adatot leszámítva a 
mai Bdcs szóban levő a-nak a görög írónál -afa-, a latin emlékek
ben -acha- a jelölésben" megfelelője. A következő írásbeli jelzés 
-aha-; erre gyűjteményemben nincs példa, ERDÉLYI LÁSZLÓ azon
ban, a ki a pannonhalmi jobbágyok 1211-i összeírásából a jobbá
gyok neveit összeállította, közöl Bahac nevű jobbágyot is. A mint 
már most a XII. században hívhattak egy szolgát Szerém-nék 
(1171-ben Benedek veszprémi comes «zerem» nevű házi szolgájá
ról rendelkezik, FEJÉR, CD. IX. VII. 632, facsimile: Muz. ltár; 1. 
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NyK. XXXIII. 329.), épúgy hívhattak mást Bahac = Bács-n&k is. 
Az -aha- jelölés után a következő fok az -aa-, s végül az -a-. E fej
tegetéshez még csak azt jegyzem meg, hogy a XI. és XII. század
ban a hosszú m. eí-nak a volt a jegye. A Bács szó á-jánál tehát a 
jelölésbeli fokozatok ezek: gör. -afa-, lat. -acha-, -aha-, -aa-, -a-. 

b) Szár. A veszprémi apáczák 1109-i görög alapítólevelében 
SaYápppusv (2-szer fordul elő a MP.-ban, v. ö. GYOMLAY, Szent 
István veszprémvölgyi donatiójának görög szövegéről 11, 12. 1., az 
OL.-ban állítólag SafapPpev, SaYapPpiev olvasható) faluról van szó. 
A latin átiratban a falu Zaarberin-nek (v. ö. MP., OL.) van írva, 
később pedig Zarberen-nek (CSÁNKI, III. 222.). Mivel ezt a falut 
ma Forösberénynek hívják, jogunk van feltenni, hogy a görög 
aayap-: lat. zaar, zar itt «vörös»-et jelent. Eredetére ez a szó 
aligha egy azzal, a melyet a Beszterczei és a Schlágli szójegyzék 
így értelmez: «croceus — zarr>, s a melyhez SZAMOTA (NyK. XXV. 
162.) ezeket az oklevélben' adatokat közli: «1332-ből: equum sar 
colorem, 1357-ből: duo equos suos zeg et zar coloris». A «calvus» 
jelentésű szár-hoz is alig van köze a szónak, a mely szár szó kicsi
nyítő képzővel ellátva Szegszárd város helynevében van (v. ö. Simo-
nis de KEZA II. 4 : Béla «in suo . . . . manasterio dicto Steugzard 
[sajtóhioa lesz: Sceugzard h.] sepelitur. Hic enim caluus erat, et 
colore brunus, propter quod suum monasterium diminutive, sicut 
erat ipse corpore dispositus, sic uocari iussit». ENDLICHER, Mon. 
Arp. 116. 1.). A Bács hosszú á-jánál felhozottak alapján a m. 
«vörös»-et jelentő szár szónak, melynek eredetéről mit sem tudok, 
következő, történeti sorrendben feltehető írott alakjai voltak: gör. 
acxfap: lat. *zachar, *zahar, zaar, zar (szár). 

c) Bátor. SZAMOTA-ZOLNAI Oklevélszótára 1138-ból (1329. évi 
átirat alapján) Bahatur (olv. Báhátor) személynevet közöl. Kétség
telen, hogy idevaló az 1086-i (Oki. szót. szerint: 1095.) oklevél 
Buatir (pellifex) személyneve is. Ha már most figyelembe vesz-
szük, hogy a mi bátor szavunkkal egyező alakok közt háromtagúak 
is vannak (v. ö. oszm. behádir : athléte, héros, brave, courageux, 
mong. bayadur, orosz bogatyrb, kisor. bohatyih), feltehetjük, hogy 
bátor szavunk á-ja eredetibb -acha- > -aha- > -aa-ból való. 

d) Ide sorolom végül Abrány nevű helyneveinket, a melyek 
kótfélekép magyarázhatók: 1. Lehetnek e nevek az ol. Abramo 
alakból való átvételek (v. ö. 1141—61. és 1171. átírt oki.: Ábrám), 
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s akkor az Abrány nem ide tartozó példa. 2. Lehetséges azonban, 
hogy ezen szó -a-ja -aha- > -aa-n keresztül lett a'-vá a mi nyel
vünkben. Ezt látszik bizonyítani az a körülmény, hogy legrégibb 
hiteles emlékeinkben ez fordul elő: 1079—80: Ábrahám (v. ö. 
FEJÉRPATAKY, Oklev. II. István korából 7. 1.), 1200. tájáról való 
oki.: Abraam (muz. levélt.), HB. : abraam. 

Az eddigiekből kétségtelenül kitűnik, hogy néhány jövevény
szóban a mai hosszú -á- eredetileg -afa-, -acha-, -aha-, -aa- volt. 
E hosszú á tehát két szótagból eredt. Megjegyzem, hogy az olyan 
adatokat, mint Johannes, Joannes: János, valamint savanyú: 
sónyó (a hol -ava- < ó, ugyanígy -eve > ö: tő, vő) szándékosan mel
lőztem. 

(3) Magashangúak. 
a) Tuhutum: Tétény, Tétény, 1. feljebb. 
b) Léi. Pozsonyi krónika: Lehel (v. ö. M. FLORIANÜS, Fontes 

dom. IV. 2 3 ; ez alakváltozat előfordulása helyére KARÁCSONYI volt 
szíves figyelmeztetni, s egyúttal arról is értesített, hogy «Nem 
Lehel, hanem Léi» czímen régóta czikket akar írni, de egész a mai 
napig szándékát nem valósíthatta meg), Képes Krónika: Leél, ANO
NYMUS : Lelu, St.-Galleni évkönyvek: Lele (PERTZ, Mon. Germ. SS. 
I. 79.), KÉZAI : Lel. Ha már most figyelembe veszszük, hogy a mai 
komárommegyei Ersek-Le'Z és Nagy-LáZ község nevét szintén Leél
nék is írták (v. ö. CSÁNKI, III. 506.), s ez az -ee- nem hosszú -á-t 
jelölő jegy, mert a mai hosszú é régen vagy e-vel, vagy ei (ey)-Yel 
volt írva, ha továbbá eszünkbe juttatjuk, hogy Biharmegyében 
még a XVI. században virágzó család volt a LáZfy család (KARÁ
CSONYI értesítése), akkor bátran állíthatjuk, hogy Lehel, Leél, Lel 
mai nyelven Léi (említve már SÁNDOR I. Sokféle VIII. 199.). E szó
ban tehát a hosszú é -ehe- ;> -ee- > -e-nek volt írva. Tekintve azon
ban, hogy az -á-nál az -aha- régibb foka -acha-, tekintve, hogy a 
mai -h- XI. századi jegye -eh- (1. alább), bátran feltehetjük, hogy 
a Léi szónál az -é- helyén a legrégebben -eche- volt. Ez az e jegy 
zárt közép é, a mely váltakozik az ó'-vel (v. ö. Tuhutum és Techtun). 

A Tuhutum: Tétény, Lehel: Léi alapján tehát azt állítom, 
hogy a két, kétségtelenül idegen eredetű személynévben az -e-nek 
a latinbetűs írásban a következő jelölései voltak: -uchu- (u = ö 
hang, változat: *-eche-, -e- = é hang), -uhu- (-ehe-), *-uu- (-ee-, két 
szótag, és nem hosszú ö vagy é). 
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Ha már most e jelölésben* sort figyelembe veszszük, igen 
valószínű, hogy ide való a következő rejtelmes szó is : 

c) Uchuga (1079—80. oki.: Ábrahám uchuga, FEJÉRPATAKY, 
Oki. II. István kir. korából 7. 1.) | Homines l ibertos. . . uulgo vhvg 
(1131—41. oki., Pannonh. Szt.-Ben. r. t. I. 595.) \ Unum uhugi 
Tomas (1141—61. oki., M. Könyvszemle, új foly. I. 18. 1.) | Ilii 
captiui uheg nominantur (XIII. sz., KÉZAI : De nob. adv., ENDLI-
CHER, Mon. Arp. 130.). — Nem akarok e szóról részletesebben írni, 
de megjegyzem, hogy az uheg adatbeli e a szó magashangúsága 
mellett tesz tanúbizonyságot. 

Az é tárgyalásánál szántszándókkal mellőzöm azokat az ese
teket, a mikor egy é két nem egyforma magánhangzóval bíró szó
tagból eredt (v. ö. régibb magy. sér: sír, sepulchrum = 1055-ben : 
siher, később seyr, seer, ser; NyK. XXV. 142, XXX. 274: cser. 
sigér, Ugar, sugár), vagy pedig, a mikor régibb -eve-nek a mai 
nyelvben -o- megfelelése van. 

Ezek után kimondhatjuk, hogy az -á- és -e- a fent tárgyalt 
szavakban a következő jelöléseken ment keresztül: 

-á-: gör. -<x*fa- | lat. -acha- \ -aha- \ -aa- | -a-
-é-: | *-eche- (*-uchu-) j -ehe- (-uhu-) | -ee- (-uu-) \ -e-. 

Ezen írásbeli sorozatból azt látjuk, hogy 
a) A görög Y-nak a latinban eh, h felel meg; 
b) A mi latinbetűs írásunkban régebben -ch-val van írva, 

később h a jele. Ezt a tételt egyébiránt még két igen fontos tény
nyel bizonyíthatjuk: 

a) Sok olyan szóban, a melyben ma h a hang, legrégebben 
eh, később h volt ennek a jele; ilyen példák: 

1. Bihar: 1086-i bakonybéli összeírás: Faber Bichor | 1111-i 
zobori oki.: Syxtus episcopus Bicharensis, u. o. Saul de Bichar j 
1135: Bichoriensis \ 1186: Ésau Bichariensis comitis | 1198: 
Mica Bichoriensi comite | Váradireg.: Bichor [| 1193: Both comite 
de Bihor j 1201: comite de Bihor | ANONYMUS: 19, 20, 50, 51, 52. 
cap.: Byhor (egyszer a 19. cap.-ban Bicoriensy, erről alább). 

2. Mihály: 1135: Homo cond. Michal | 1152: Michal j 
1198: Predium . . . . Michal || Marg. Leg. 65, 94. stb.: Myhal. 

3. Tihany: 1055: In loco . . . tichon super balatin | V. s. 
Ger.: 21. §.: Tychonicum | ANON. 49. c.: ad Thyon, KÉZAI: Tyon. 
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V. ö. még HB. : zoboducha, kódexeinkben : zabadoha; -ocht-: oht 
(-ojt: -ít) stb. 

P) Hogy a mai h régebben cA-nak volt írva, azt bizonyítják 
az olyan másolásbeli hibák, a hol a mai h helyén a kézirat c-t ír, 
világos jeléül annak, hogy az eredetiben eh volt; ilyen példák 
ANONYMüsnál: 19. cap.: «De duce bycorienfy* (tollhiba: byehori-
ensy helyett), u. o. 24, 27. cap. : Bucna (tollhiba Buchna helyett, 
más emlékeinkben elő is fordul a Buchna és Bukna írás, ma 
Bonyha helynévben maradt nyoma), 22. cap.: zyloc, ziloc, ma Zilah 
(eredetibb Ziloch helyett), 24, 25, 26. cap.: blacus, blacorum (toll
hiba blachus helyett, egyszer elő is fordul blachii, ma oláh) stb. 

A eh, később h jegygyei írt betű hangértékére v. ö. SZINNYBI, 
A magyar nyelv5 71—73. lapját, a hol a HB. chomuv, choltat, mul-
chotia, michael, zoboducha, charmul helyesen vannak A-val olvasva. 
A mi példáink közt is vannak olyanok, a melyeket A-val kell ol
vasnunk (a másik értékre nézve 1. alább). Itt csupán a jelölés ere
detére akarok két megjegyzést tenni: 

1. A vulg. latinban, valamint az olaszban a eh jegy ¥, illetve 
k értékű volt, ellenben az ó-szlovén Freisingeni emlékekben a mai 
szlovén h hang magánhangzó közti helyzetben szintén ch-Ysl van 
írva (v. ö. VONDRÁK, Fris. pam.: lichogeden, lichodiani; a mai szlo
vénben nincsen eh, csupán h hang). 

2. A Bács: Bahac, Bachaf-íéle írásos alakok megmagyará
zásánál nem szabad hivatkozni a lat. níl: nihil (XIII. század folya
mán nichil), ml: mihi (XIII. száz. folyamán michi, v. ö. még vé-
mens: vehemens, cörte: cohorte) analógiákra, mert e szavak a gö
rögben kéttagúaknak vannak írva (ílaYairCiov, Eafap-). S a mi a 
görögben a előtt ^-val van írva, az a latinbetűs írásban legelőször 
c/í-val, később A-val van jelölve. Ez a 7: eh, h jelölés vezessen át a 
következő fejtegetésekhez. 

* * * 
A következő sorokban részletesen fogok szólani a szóvégi 0, 

Ő hangnak XI—XIV. századi jelöléseiről, mégpedig azon szavak 
alapján, a melyek nomen verbalék (v. ö. szántó), vagy pedig -0, -0 
végű török jövevényszavak (v. ö. ünö). 

A) Szóvégi -ó (-ó), -ő (-ö): 
a) Disznó: 1055 : alius locus qui gisnav dicitur (NyK. XXV. 

133.) | 1266—97: gesnov \ 1267—1380: gyznou j 1364: gyzno \ 
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1390: Dyzno (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.) | Schlágli és Bészterczei 
szójegyzék: dizno, diznó. — A szó török eredetű jövevény (v. ö. 
csuv. sisna); -k-n végződő, tehát zárt végszótagú alakja nincs ki
mutatva. A gy >d megfelelésre v. ö. Gyécsa : Décse, gyió : dió. 

b) Mogyoró: 1055: munorau kerekű, u. o.: monarau kerekv, 
u. o.: monarau bukurea I 1193: moinnerov kerek | 1256: monoro-
kerek, munuroufa | 1267: monorofa j Schlágli és Beszt. szój.: 
monaro, monyaro, moniarofa. Török eredetű szó (v. ö. csuv. mire, 
alapalak: *mijlrik, NyK. XXI. 122.), melynek végső -o-ja nincs 
kellően megmagyarázva. 

c) Szántó. XI. századi előfordulását 1. B) a) alatt. XII. szá
zad: 1109: uillam zamtou (MP., OP.-ban: zamtov, v. ö. FEJÉR
PATAKY, Kálmán kir. oki. 33. L; CSÁNKI III. 251.1.); 1157—58: 
Zamto (eredeti oki., v. ö. FEJÉRPATAKY, III. Béla kir. oki. 28. 1.) j 
XIII. század: Váradi reg.: Zamtou, Zamtou és Zanpto,- 1234: zamtou 
(Tolna-m. CSÁNKI, III. 450.); 1236: predium quoddam nomine sam-
tow situm in parochia Zaladiensi (CSÁNKI, III. 24. 1.); 1245: Sebretus 
de Szamtou (Sopr.-m. oki. I. 20, idézve Századok XXXVIII. 249.1.). 
Szóvégén -o-val: 1157—58: zamto (1. feljebb); 1201: uillam samto, 
u. o. uille samto (Muz. levéltár; a hely Fejér-m.-ben volt, CSÁNKI, 
III. 346.); 1255: villa zamtho, 1272 : possessio zamtho (CSÁNKI, III. 
24. 1.). Szántó nevű községünk mindig igen sok volt (v. ö. CSÁNKI, 
I. 15, 69, 107, 200, 525, 549, 622, II. 208, 523, 642, III. 103, 513, 
630, 686.), s így itt az -o jelölését elég pontosan megfigyelhetjük. 
A szó hangalakjára egyelőre azt a megjegyzést teszem, hogy a 
XI—XIII. században -mi-vei hangzott a szó, az -ní-re a legrégibb 
adat 1295-ből való (v. ö. CSÁNKI, III. 103; hasonló igék szánt: 
számlik-on kívül nyelvünkben: hánt: hámlik, bont: bomlik, hint: 
himlik, ont: omlik, ront: romlik). 

Arra, hogy a szóvégi -ó egykor a magyarban -ow-val, azután 
-o-val volt írva, elég példa van az Oki. Szót.-ban és legrégibb 

i összefüggő nyelvemlékünkben ; hogy azonban az ou jelölésmódnak 
régibb foka -au, arra a fentebb idézett disznó és mogyoró adatokon 
kívül alig van példánk. Hogy azonban a hosszú -d más helyzetben 
is részben -au-nsik volt írva a legrégibb időben, arra nézve felhoz
zuk még a következő eseteket: 

a) Próna: 1113: De Prauna est terminus fluvius Polireca 
(v. ö. FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 60. 870. 1.); ez a hely Tót-
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Próna ma (Túrócz vm.), s tótul most is Slovenské-Prawio-nak hív
ják (v. ö. Nómet-Próna = Deutsch-Praben). 

P) Marót: 1138: Maraut (SZINNYEI, M. Nyelvhasonl.2 75. 1.), 
ANON.: Morout, 1436, 1446: Maroth (CSÁNKI, II. 627.). Az -ót és 
-ód vógü nevek egy része pótlónyújtással jutott hosszú -ó, o-jéhez 
(v. ö. Fonyód: 1083—95: Funoldi \ Qyirmót: 1232: Ourmolt, 
CSÁNKI III. 549, v. ö. még Csőt, Rátót, u. o. III. 226, 248; Bozsód = 
Vár.Eeg.: Bosold), úgyhogy itt tehát soha sem lehet au írást találnunk. 

Y) Pósa : 1135 : Pausa musvniensis comes (v. ö. Marg. Leg.: 
209: pausa vr), 1222: Pousa (borsodi comes), 1229: Pousa (vasvári 
jobbágy). 

§) A szláv szóvégi -av, valamint szóközépi -av- (a v szótag
záró) a mai magyarban <5-nak hangzik (v. ö. ó: avul, ócska: avicska, 
KÉzAinál: 0%-buda), régen azonban au, ou, o-nak volt írva; ide 
való példák a többek közt: Szalók: szláv Slavko : ANON. : Zoloucu, 
1086 : Zlaucu (a Pannonh. Szent Ben. r. t. VIII. 270.) | darócz: 1249: 
De panno darouch, 1493: darocz (SZÁM. ZOLN.: Oki. szót.; v. ö. 
helynevekben Darócz = Dravec, Dravcy = Solymár, Váradi re
gestrom: Drancy talán Draucy helyett Darócz) j csóka: 1211: 
choucha, 1240: Covka, 1337: choka: szláv cavka. Szó végére v. ö. 
1111: J&vefclau,- 1116—1131: pristaldus bratislou (v. ö. FEJÉR-
PATAKY, Oki. II. István kir. korából 20. 1. és NyK. XXXIII. 309.), 
később Lazlo. 

Ennyi adattal már most valószínűvé igyekeztem tenni, hogy 
a szóvégi, s részben szóközépi -ó-k egy részének latinbetűs írá
sunkban ez a jelölés-története: 

1. XI. század: -au (-av) : gisnav. munorau, monarau (két
szer) ; szó közepén: Prauna, Maraut, Pausa (e három példa a XII. 
század elejéről való) és az -av-val való szláv szavak. 

2. XII. század és XIII. század első fele: -ou (-ov) : zamtou 
(zamtov) | adou, aytou (e két példát 1. Oki. szót.) | HB. : uolov, 
iarov | ANONYMUS:.31. cap.: Heuyou (ma: Héjő), 14, 16, 17, 22, 
31, 33. cap.: Souyou, Souiou (később: Soio), 32. cap.: purozlou 
(ma Poroszló: 1253-ban Prozlaiv) stb. Szó közepére v. ö. Zoloucu : 
Szalók, covka: csóka, darouch : darócz stb. 

3. A XIII. század második felétől a XVI. század első feléig: 
-o. A fentebbi példákon kívül v. ö. Schlágli szój.: chapo, borsó, 
vthalo, arató | Ehr.-kód.: ualo (v. ö. Nyelvemlóktár VII. 32, fac-
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simile) | Münch.-kód.: való (facsimilén, ZOLNAI, Nyelveml. 124.1.) ! 
Orth. Vngar. 1549. évből: 4. 1.: alsó, olló, ontó stb. 

A magashangú szavaknál a szóvégi -ó legrégebben -eu (-ev)~ 
val van írva (v. ö. SZAMOTA-ZOLNAI: Oki. szót.: fertő: 1055: ad 
barmu ferteu, 1193, 1200. k.: ferteu, 1217, 1412: fertev \fÓ: 
1055: sar feu, 1086: ehurcbu feu, 1109: scigetfev | v. ö. még: 
1198: cum ma filia nomine emelev, u. o. cum uxore fcereteu | KT. 
szál.: fceretev, KT.: fceglev). Ez a jelzés eltart a XIH. század vé
géig, akkor azután a XVI. század elejéig túlnyomóan -ew a jelzés 
(v. ö. 1333, 1472: fertew, ferthew, 1261—1480: few, 1476: Ewz-
few | Ehr.-k.: ehellew stb.). Ez -ew jelzés itt-ott váltakozik a puszta 
-w-vel (v. ö. Schlágli szój.: cheuelw, emlw; 1266: fw — fö, fej). 
A XVI. században fellép az -eo, -o jelzés, a mely utóbbiból való a 
mai ő (v. ö. Orth. Vng.: tömlő, szőlő, 1545 : ferteo stb.). A mai szó-
belseji hosszú -o nagyjában ugyanezen jelölésbeli fokozatokat mu
tatja (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.: Kőris: 1055: Keuris, 1240. kör.: 
kevrus heyg, 1411 : Kewres, 1426: kwrus, 1507 : kewrews fa | koros 
fa, NySz. | HB. timnucebelevl stb.). 

A szóvégi -ő jelöléseméi csak egyet kell megemlítenem, s ez 
az, hogy az -ö helyén itt-ott -e betűt is találunk, pl. : csengő?: 
1295: chevge, 1467: ferthe hel (SZÁM. ZOLN. Oki. szót.) | Schlágli 
szój.: zivle (szülő), terernthe (teremtő), neze (néző), verefen (verő
fény), eueze (evező), belche (bölcső), eb zele (eb szőllő) stb. 

B) Szóvégi -ó, -ő (só, -Ő) : 
a) Szántó. Ismeretes dolog, hogy Szent István királynak gö

rög nyelvű adománylevele az 1109. évből való másolatban (két pél
dányban) ismeretes. Az egyik példányt a M. N. Múzeum levéltára 
őrzi, a másikat az Országos Levéltár. A múzeumi példányban (v. ö. 
GYOMLAY GY. : Szent István veszprémvölgyi donatiójának görög 
szövegéről 12, 17.1.) kétszer fordul elő aa^táf, aájj/caf birtok (((eset
leg aajAOtocY-nak is olvashatni» írja GYOMLAY), a mi a latinban 
zamtou-nak van írva (v. ö. A) c) alatt). Ennek a falunak Veszprém 
megyében kellett feküdnie, s tényleg CSÁNKI müvében találunk 
erre útbaigazítást (v. ö. CSÁNKI, III. 251. 1.). 

Mi lehet már most a aajvcáf, aá\ixa.*( («esetleg oa(ioraY»)-beli 
-a?? Erre három lehetőséget hozhatok fel: 1. A aâ Tá-jf, oá^taf 
alakokat másolási hibának lehetne tartani oa\sxoLV> helyett (v. ö. 
hogy állítólag az Orsz. Lev. példányán oa(j.tov, oavarov olvasható, 
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FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 33. 1., GYOMLAY szerint az Orsz. 
Lev. szövege olvashatatlan s teljesen hibás), s akkor latinos átírás
ban zamtav, zamtav volna a szó, a mi megfelelne a későbbi zamtou, 
zamto XI. századi írása módjának. 2. Lehetséges, hogy a aairuay 
tollhiba csa^a/ helyett (v. ö. alább: Tsva^: Jenő, azah: aszó) vagy 
(de ez legkevésbé valószínű) 3. <m\sxa8 helyett (ez utóbbi azért való
színűtlen, mert az s = oo, tehát lat. u; a szó tehát aa^raou volna). 

Mind a három lehetőséget azonban lerontja az a tény, hogy 
a mi a görög kútfőkben y-val van írva (v. ö. Hayázbov, Sáyap), az 
a latin emlékekben -eh-, -ft-val van jelölve (v. ö. Bachaf, Bahac, 
Baach, Bach: Bács). Márpedig találunk olyan latin betűkkel írt 
ró, -ő-végű magyar szavakat, a melyeknek a végén eh, h szótag
zárást jelölő betű van írva (v. ö. itt b) c) d) ej eseteket). S ez a 
jelölés megmagyarázódik a görög y-nak újgörög ejtéséből. Az újgör. 
Y hangértékéről SiEVEES-nél (Phonetik4, 322. §.) ezt olvassuk: 
«Dem [vorderen gutturalen] x' entspricht als stimhafter Corres-
pondent das 3' = neugriech. y. Es ist der Laut, den man in Nord-
deutschland für inlautendes g nach a, o, u z. B. in Tagé, Bogén 
hört (im Auslaut spricht man ganz diesem 3' entsprechend stimm-
los x': tax', böx'n. E szerint az újgör. y-valjelölt hang zöngés ,gut-
turalis' [mediopalatalisj spiráns (v. ö. SZINNYEI, M. nyelvhasonl.2 

16. 1.; BALASSA, M. Fonetika3 97.). 
b) Aszó. 1055: postea nogu azah, u. o. ragozva: fizeg azaa 

(későbbi írásos alakjai: ozou, azow, azo, 1. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.). 
SZAMOTA szerint a szó az asz-ni ige származéka, míg GOMBOCZ azt 
bizonyítgatta, hogy a szó török jövevény (Nyr. XXIX. 54 : kirg. 
asü, tölös. sor. a£ik, tel. azü; ez ellen az egyezés ellen szól az sz 
és £ megfelelés). 

c) Menő. 1055: feheruuaru rea meneh hodu utu rea | 1337 : 
Bethlembe mene wlcha | 1401 : Chabara mene wth . . . Iwan feldere 
mene wth | 1412: Alfalura ménében (v. ö. SZÁM. ZOLN.: Oki. szót.) j 
Schlágli szój.: gáton mene vth. A XV. századtól menew írás is elő
fordul. 

Az 1055-i meneh adatra megjegyzem, hogy ez oklevélben 
még egy -eh végű szó fordul elő, s ez a Woiteh személynév. E szó 
összetett szó, melynek -téch: szlovén-horvát -teh (v. ö. NyK. 
XXXIII. 334.) az utótagja. Olvasni -teh- vagy -téh-nek olvasandó. 

d) Ünő. KÉzAinál Hunor és Magor édesanyja neve Eneth-
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nek és Enee-nek van írva (v. ö. HFK. 478. 1. kétszer, 490. 1.). Az 
a nézetem, hogy az Eneth másolásbeli tollhiba *Enech helyett. Az, 
hogy a -eh- jegyet másoláskor -th-nak írták, nem példátlan eset 
(v. ö. pl. 1265-ben Bohdath, helyesen Bohdac/i, ma Bodok, Száza
dok XXXVIII. 241. 1.; Szent László 3. törvénykönyvében az egyik 
kéziratban uzbeth, a másikban wzbeg fordul elő; az uzbeth másolási 
hiba uzbech helyett, v. ö. ZÁVODSZKY, A Szent István, Szent László 
és Kálmán korabeli törvények 174. 1.); a későbbi Enee alak is az 
Enech mellett tesz tanúságot. Hogy ez az *Enech, Enee alak mai 
nyelvünk ünő szavával azonos (v. ö. Beszt. szój.: yne: vacca, 
Schlágli szój.: ine: vaeca), azt a kutatók többször hangsúlyozták 
(v. ö. NAGY GÉZA czikkét a Pallas Lex.-ban). Ezen föltevés helyes
sége mellett analógiákúl felhozhatók a következő, ma állatot vagy 
állati működést jelölő régi magyar női nevek : 

1. Emse : ANONYMUS 3. cap.: íiliam nomine emesu (v. ö. emse 
és eme: nőstény, koczadisznó, MTsz.). Ugyanide való szerintem a 
következő adat is : 1198 : cum una filia nomine emelev (ma a szó 
emlő: tkp. «szoptató» ; a szóbelseji nyílt szótagban álló hang ki
esésére v. ö.: ANONYMüsnál: zecuseu = ma Szekcső, Turobag = 
ma Torbágy, umusouer == ma Omsó-ér volna, tucota — ma 
Takta stb.). 

2. 1177 : Edlelmes coniunx. A Nyr. XXXII. 233. lapján adott 
magyarázat szerint az «elleni» ige származéka. A következő két 
analógia alapján : 1141—61 : puella sérelmes és 1198 : cum uxore 
sua sceretev, bátran állíthatjuk, hogy az Edlelmes mellett volt 
Edleu === ellő női név is. 

Az 1. és 2. alatt felhozott példákhoz szabályosan csatlakozik 
az Enech, Enee, yne, ine : ünő szó is. Az ünő török jövevényszó, s 
a csuvast kivéve (v. ö. csuv. ina, ene: tehén) a törökségben -k vagy 
-eh hangon végződik (v. ö. oszm. inek, alt. inek, kond. nek, jakut 
ina/). 

e) Jenő. Okleveleinkben többször előforduló helynév a Jenő 
(v. ö. CSÁNKI, III. 213. 1.). A legrégibb latinbetüs példát 1138-ból 
tudom idézni; ez oklevélben ez áll: «de uilla Jeneu», u. o.: tercia 
uilla ciuilium posoniensium que uocatur Jeneu (v. ö. Marg. Leg. 
202 : «az tevby kevzevl ada az jeney reuet faluyaual»). A Jenő 
helynév eredete szerint egy a Constantinus Porph.-nál előforduló 
Féva/ személynévvel (v. ö. HFK. 125. 1., olvasd: jenach- vagy 
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gyenach-nak, SZABÓ K , Kisebb tört. munkái I. 166. 1.). A szó ere
detét nem tudom, de tény, hogy a mai -ó'-nek a szó görög átírásá
ban -<x)( a megfelelője. 

Az eddigi fejtegetések alapján nagyon valószínűnek tartom, 
hogy ide való a következő példa is : 

f) Szent László 3. törvénykönyvében ezt olvassuk: «Kerum 
fugitivarum (a másik kéziratban : furtivarum) c o l l e e t o r , quem 
vulgariter joccedeth (más kéziratban: jocterdeh) dicunt, quitquid 
colligit, ad civitatem eiusdem provincie congreget . . . dua partes 
fugitivorum hominum, ioch (a másik kéziratban is ioch) scilicet 
donentur regis pristaldo» (v. ö. ZÁVODSZKY, A Szent István, Szent 
László és Kálmán korabeli törvények, 177. 1.). 

Mi lehet ez a joccedet, jocterdeh ? A szó magyarázatával töb
ben foglalkoztak (legutoljára HUNFALVY, NyK. V. 275. s köv. 1., itt 
közölve van, hogy a két kézirat e szavát ki mikép közölte a törvé
nyek kiadásában), de sikertelenül. Nézetem szerint a szó helyes 
megfejtéséhez a következőket kell figyelembe venni: 

A «rerum fugitivarum colleetor» == joccedeth, jocterdeh 
összetett szó; az összetétel előtagja a ioch szóban keresendő, a 
mely nem lehet más, mintjo (bonum, das gut), melynek régi írása 
jou (jov), a XI. századi jelölése pedig vagy jau (jav ,• ez a jelölés a 
valószínű a szó eredete miatt), vagy jach (jah). 

Az összetétel utótagjára helyes alaknak a XV. századi, tehát 
legrégebbi joccedeth tekintendő. Ez utótag helyes olvasásához a 
következőket kell megjegyezni: a) A jocterdeh alak A-ja valószínűvé 
teszi, hogy a joccedeth-beli th tollhiba eh helyett (v. ö. ünő-né\). 
A kéziratokban c-nek í-vel, s í-nek c-vel való felcserélése másolás 
alkalmával közönséges dolog. Ennélfogva a joccedeth helyesebben 
\joccedech (a h régebbi jelzése eh, v. ö. a hosszú -á-, -é- tárgyalá
sánál), míg a jocterdeh helyesebben joccerdeh. (3) A régibb alak, 
mint említettem, joccedeth, illetve helyesebben *joccedech. Azon
ban így is hibás az alak; de tudva azt, hogy a XI. század végén és 
a XII., XIII. században e és i előtti mai magyar sz hangot /c-nek 
írták (még régebbi jelzés : z, v. ö. 1055 : zenaia, ziget, zilu), a mely 
j'c nagy ritkán egyszerű c-vel is váltakozott (v. ö. 1109. OL.: fciget-
fev, 1198: cum uxore sua fceretev stb.; 1193: ad ccnholm, v. ö. 
SZÁM. ZOLN. Oki. szót. halomnál; 1113: Celsan, ma falu Szolcsánka, 
lásd FEJÉRPATAKY, Kálmán kir. oki. 55—62. 1.; ANON. 45, 57 : 
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Wacil = Vászoly), jogunk van feltenni, hogy a szó helyes alakja 
a XI. század végén, XII. elején *jaufcedeeh (később *joufcedeh, 
*jofcedeh; szóközépi ó-ra v. ö.: ANONYMUS: Souyou, később Soyou, 
Soio | nb. *jachfcedech valószínűtlen) volt. A szó külömböző kéz
iratokban vándorolva XV., illetve XVI. századig a felismerhetet
lenségig tollhibás alakká lett. S ha már most az enech: ünő, me-
neh: menő alakokkal összekapcsoljuk, kénytelenek vagyunk azt 
mondani, hogy az összetétel utótagja mai nyelvünkön : szedő.*) 

A joccedeth tehát valójában a «rerum.. . collectoro fordítása. 
Az a)—f) alatt felsorolt példákon kívül más hasonló adato

kat nem ismerek (nem tartozik ide Elleh, 1. ellik alatt Oki. szót., 
Elseh Nyr. II. 16. hibás alak Elleh helyett). 

Összefoglalva az eddig mondottakat, török jövevényszavaink 
egy részének szóvégi mai -d-, -ó'-je, valamint az igenevek egy ré
szének -ó-, -ó'-je a következő jelölésbeli fokozatokat tünteti fel: 

•6 : gör. -αγ [ lat. *-ach, -ah ( . . . | . . . 
-ó': gör. ?-αχ | lat. -ech, -eh \ ee | e. 
Az -ee, -e jelölésbeli fokozatoknak az -ó-sorban *-aa, -a volna 

a megfelelője. Látszólag van is rá példa a Gyulafehérvári Glosszák 
walacnok, maiaknak (kétszer = valóknak, Apor-k. LXI. zsoltár 
6, 10: vala bizon), s a Münch.-k. méltac, meltakat (Luk. XXI. 36, 
XXIII. 41 : méltók, méltókat) adatában. Ε példákat ugyanis úgy 
lehetne felfogni, hogy régebbi *valach, *valah, *meltach, *meltah 
alakok maradványai. Az -a(a)ch, -a(a)h : mai -ó, -ő megfelelések
nél aztán lehetne hivatkozni a következő analógiákra: holló: vog. 
χηίαχ, stb. | tapló : vog. tapL··/, täpldy \ oláh = a csángóknál valá 
(MTHZ.), a székelyeknél alá (Nyelvész, füz. 13 : 30 | Pásztó = 
ANONYM. 33. cap. és Váradi reg.: paztuh J ráró = cs. t. rároh, 
ugyanígy t. hajdúeh, fat'uch, v. ö. lapú: lopúch || Imre, Ό étre, 
Hedre, Őrli = régibb alakok: Imbreh, Detrich, HedreJi = v. ö. 
ném. -rich (a szláv szóvégi h eltűnésére v. ö. VÜK, Srpske nar. 
poslov. XII—XXVI. 1.), Vétye = Váradi reg.: Veytech. 

*) Ε fejtegetés meg volt írva, mikor NAGY GYULA, a Századok nagy
érdemű szerkesztője arra figyelmeztetett, hogy a szót ő is, PAUER is nagy
jában hasonlóan fejtették meg. NAGY GYULA szerint (v. ö. Corpus jur is 
hung., szerk. MÁEKUS D. 1899, I . 83.) a joccedeth = jogszedőt, míg PAULER 
szerint, a ki azt állítja, hogy a Thuróezy-kodexben joccedech-nek van a 
szó írva, a szó «jók-szedők»-nek olvasandó (A magyar nemz. tört . I . 568.). 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 10 
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Ámde az egészet lerontja az a tény, hogy a görögbetűs σαμ-
ταγ a XII—XIII. század folyamán nem *zamtaa, *zamta alakban 
jelentkezik, hanem zamtou (későbben zamto) formában. A latin
betűs azah is a XII—XIV. század folyamán nem *azaa, *aza, ha
nem ozou. azo. Más szóval nekünk azt kell felvennünk, hogy a mai 
magyar -ó legrégebben -αγ, -ah (*-ach) írott alakban jelentkezik, 
később -ou (-0) az írott alak. Az -ou és -αγ, -ah (*-ach) közt azon
ban kell egy közbeeső foknak lenni, s ez az -au. 

A szántó szónál kifejtettem, hogy a σαμταγ-, σαγαρ-, παγάτζιον-
beli γ újgörög γ hang. Ez pedig zöngés ,gutturalis' [mediopalata-
lis] spiráns (a σαγαρ-: szár, παγατζιον: Bács-íéle összevonásra v. ö. 
RADLOFF, Phonetik §. 364.). A m. σαμταγ, azah-beli γ, h valószí
nűen ilyen zöngés ,gutturalis' γ hang, a melyből később u lett 
(v. ö. hasonló jelenségre a török nyelvekben: taj, day kirg. tau, 
alt. tü; bay kirg. bau, RADLOFF, Phon. 269. §.). A σαμταγ, azaJt-hól 
tehát *zamtau, *azau lett, később az -u hatása alatt az α-ból υ lett 
(v. ö. hasonló jelenségre a románságban SEELMANN, Die Ausspr. 
des Lat. 223. 1.), tehát zamtou, ozou. Még megjegyzem, hogy a ro
kon nyelvek közül a σαμ,ταγ, azaJi-íélékkel összevetendők az osztj. 
ven ~ m. vő, vog. pän ~ fő, osztj. ρ9Ά9η, ραΆ9η ~ felhő (v. ö. 
még: vog. úink, ήΐχ ~ nyíl, vog. χοίαη, χαίαη ~ hattyú). 

Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy a szóvégi -6: -αγ, -ah-
jából a magyarban sohasem lett -á (a váláknak alak tehát későbbi 
fejleménynek magyarázandó, v. ö. NyK. XXIX: 3. L, SZINNYEI ; 
ugyanígy az -ech, -eh-nek sem egyenes hangalakbeli folytatása az 
é, hanem csupán az -ő nyelvjárási változata). 

* * * 
Az eddigiek alapján bizonyítva (de nem bebizonyítva) látom 

a következőket: 
1. A magyar helyesírás történetében a -eh- betűt később sza

bályosan a -h váltja fel. Ezt a jelölést látjuk szó belsejében két 
magánhangzó közt (v. ö.: Bichor : Bihar, Tichon: Tihany, zobo-
ducha : zabadoha, Bachas : Bács stb.), valamint a eh : /i-nak más
salhangzóval való kapcsolatánál (v. ö. Buchna: Bonyha, Ochtum : 
Ajtony stb.). Szó végén ez a következetesség nem mutatható ki oly 
pontosan (v. ö. enech: ünő, *joccedech: szedő, de 1055-ben: azah, 
meneh : aszó, menő). Ugyanez áll szó elejéről is, a hol a XI. szá-
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zadból jóformán csupa Λ-val írott alak fordul elő (v. ó.: 1055-ben : 
hodu, holma, liarmu, hig, hel, humuk, hurhu, 1086: hassag, hotar, 
1109: er hat, 1138: holut wag stb., de: 1086: churchufeu, 1113: 
Chetmich, később Hetmih, ma Hetmény Nyitra m.-ben, ugyanilyen 
Chimudi, Himud: Himód). 

2. Arra a kérdésre, hogy a eh: h minő hangot jelölt, körül
belül a következőt felelhetjük: 

aj A szavak azon részében, a melyben ma h az ejtés (v. Ö. 
szó eleje: 1055 : holma, harmu, HB. chomuv, szó belseje : Michal : 
Mihály, HB. : mulchotia, ozchuz stb., v. ö. SZINNYEI olvasását, M. 
nyelv5 71—73.), h volt a XI. században is (tehát nem/ ) . 

bj A -cht- > -ht- > -jt jelölésnél -χ-, -•/- volt a hang (magas 
hang után -χ, de mély hang után -χ; ν. ö. SZINNYEI, NyK. XXXI. 
470. 1.). 

ej Szó közepén néhány, nézetem szerint török eredetű szó
ban (v. ö. szár, Bács, ser: sír, bátor stb. zöngés .gutturahV [medio-
palatalis] spiráns: γ volt a hang. 

d) Szó végén zöngés ,gutturalis' [mediopalatalis] spiráns γ 
ejtés lehetett: 

α) A török jövevényszavak egy részénél (v. ö. enech: ünö; 
talán bizonyíték a bessenyö név is, a mely görög forrásokban πα-
τζινακΐται alakban jelenik meg, szlávokban pecenégi, nomin. pece-
nég'b, latinokban Bassi, Bisseni mellett: pezenegi, pezeneigi, v. Ö. 
GOLUBOVSKIJ, Pecenégi 34.1 . ; 1086: ad rus Bessenorum, Leg. s. 
Steph. mai. 14. §: Bissenos, Bessorum, Leg. s. Steph. min. 7, 8. §: 
Bissenorum, Hartv. 15,17. §: Bessos, Bessorum, Leg. s. Lad. 6. § : 
Byssenorum ; ANONYM. 25: a picenatis, 57 : Bissenos, Byssenorum 
stb.: v. ö. BADLOFF, Phon. 180. 1. A török jövevényszók más része 
•k-n végződik nyelvünkben: árok, bicsak, homok stb.). 

β) Az -ó, -Ö-végű igenevek egy részénél. Ennek az ejtésnek 
aztán szabályos folytatója az u, ü utóhangú diftongus (mélyhan
gúaknái : -au, s ezen a ponton összeesik más -a^-kkal, s velük fej
lődik -ou, -ó-vá; nb. a székelyek közt hallható tau, sau, jau újabb 
fejlemény, v. ö. Nyelv. füz. 13 : 25.) s végre a hosszú magánhangzó. 

MELICH JÁNOS· 
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A XIY. századbeli oszmán-török nyelv. 
(Első közlemény.) 

A török népek közül — mint tudjuk — Kis-Azsiában leg
először a Közép-Ázsiából származott s z e l d s u k o k alapítottak 
birodalmat a XI. század második felében. Birtokukban volt majd
nem egész Kis-Azsia, — kivéve a bizánczi császársághoz tartozó 
északnyugoti partvidéket, továbbá a trapezunti császárság kis terü
letét északon és Ciliciát a délkeleti részen. Nyelvüknek emlékei csak 
a XIV. századból maradtak reánk, a mikor az egységes szeldsuk 
birodalom már több, kisebb-nagyobb önálló tartományra volt sza
kadva, melyekben egymástól teljesen független szeldsuk bégek 
uralkodtak. Az eddig ismeretes szeldsuk nyelvemlékek, melyek a 
szeldsukok lakta területen élt és írt szerzőktől valók, a követ
kezők : 1. A híres DSELÁLEDDIN RUMI fiának, a Koniában élt SZULTÁN 
VELEDnek Rebdbndme ez. munkájában levő, vallásos tartalmú köl
temény, összesen 312 sor, az 1305—1312. évekből. 2. Ugyanennek 
egy másik t ö r ö k k ö l t e m é n y e , melyből azonban csak öt 
sornyi töredéket ismerünk.*) 3. A Kirsehir városában lakott ASIK 
pasának divánja vagy helyesebben Garíbnáme ez. vallásos munkája 
versben, az 1330. évből. 4. Az 1340. évben kelt TEZKERET-ÜL-EVLIA, 
a mely egészen más munka, mint a csagatáj nyelven ujgur írással 
1436-ból fenmaradt Tezkere-i-Evlia. 5. A Turkesztánból beköltö
zött Sejkh Elvánnak «Gülsen-i-ráz» (a titok rózsaligete) czímű, 
persából fordított verses műve, a XIV. század közepéről. 6. Végre 

*) Ezt már közöltem a Török nyelvemlékek a XIV. század végéig ez. 
akadémiai értekezésemben (Ért. a nyelv- és széptud. köréből. XVIII. köt. 
7. szám, a 26. lapon). 
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a Báznáme (sólymokról szóló könyv) czímű munka, a XIV. század 
közepe tájáról. Szerzője, MAHMUD IBN MOHAMMED EL-BAKDSINI, az 
egyik szeldsuk tartománynak, t. i. Mentesé-nek, Bardsin nevű 
városában lakott s ezt a munkáját a tartomány fejedelmének, 
Mohammed ben Mentesének, rendeletére fordította persából.*) — 
Ilyenformán elég bőséges anyag áll rendelkezésünkre, hogy rész
letesen megismerhessük az egykori szeldsuk-török nyelvet mind 
hang- és alaktani tekintetben, mind szókincsében. 

A szeldsukok után majdnem 200 óv múlva, a XIII. század 
első felében, költözött be szintén Közép-Ázsiából az a k á j i törzs, 
a melynek öt részre szakadása után egyik töredéke, t. i. az, a 
melyik a szeldsuk birodalomnak északnyugoti végvidékén, Brusza 
városa és a Szakaria folyó között, Kutahiától észak felé telepedett 
meg Szögűd környékén, nemsokára — Oszmán nevű fejedelme 
idejében — az o s z m á n l i nevet vette föl. Bármily közeli rokon
ságban állottak is egymással a szeldsukok és a káji törzs — a 
mennyiben mindketten a nagy o g u z nemzettestből váltak ki — 
nyelvükön mégis egész világosan fölismerhető bizonyos fokú kü
lönbség, úgy hogy Kis-Ázsiában a XIV. század folyamán kétféle 
török nyelvjáráson beszéltek, melyek egymástól külön-külön alakul
tak ki s melyek mindegyikének megvolt a maga határozott és sajá
tos jellege. Ezt, a két különböző törzs nyelvében található bizonyos 
fokú eltérést már magából abból a körülményből is következtet
hetnénk, hogy az oszmánok ősei csak jóval későbben költöztek ki 
Közép-Ázsiából és így tovább éltek a keleti törökség kötelékében, 
mint a szeldsukok; s hogy beköltözésük után Kis-Ázsiában is 
egészen külön területen telepedtek meg, és csak lassankint terjesz
kedtek ki a szeldsuk birtokokra, úgyhogy az egykori szeldsuk biro
dalomnak egész területe csak a XVI. század első felében, I. Szelim 
uralkodása idején, került a hatalmukba. — De nem szükséges, hogy 
ilyen következtetés útján jussunk erre az eredményre; mert a 
k á j i törzsből származott o s z m á n - t ö r ö k s é g nyelvén is ma
radt reánk egy nagy terjedelmű nyelvemlék szintén a XIV. század
ból; s ha ezt összehasonlítjuk az imént felsorolt, szeldsuk nyelvű 
emlékekkel: egészen világosan áll előttünk mind a s z e l d s u k , 

*) Mindezekről 1. bővebben imént említett értekezésemnek 21—29. 
lapjain. 

t 
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mind a tulajdonképeni o s z m á n - t ö r ö k nyelvnek mivolta; s 
megtudhatjuk, hogy miben egyeznek egymással és mennyiben 
térnek el egymástól. 

Az a XIV. századbeli oszmán-török nyelvemlék, melyre itt 
hivatkozom, nem más, mint az Iszkenderndme, vagyis a Nagy 
Sándorról szóló romantikus eposz, melyet a szerzője, AHMEDI, az 
1389. és 1390. években írt minden valószínűség szerint Kutahia 
(Kütahja) városában, I. Bajezid szultán buzdítására, a ki trónra 
lépte előtt több éven át Kermián tartományának kormányzója volt 
és Kutahiában tartotta udvarát. Ez a nagyszabású irodalmi termék 
azért rendkívüli fontosságú a török nyelvtudomány szempontjából, 
mert l e g e l s ő fenmaradt emieke az oszmán-török nyelvnek, s 
egyedül ebből ismerhetjük meg, hogy milyen volt ez a nyelv az 
oszmán-török birodalom fennállásának e l s ő s z á z a d á b a n . 
A l e g e l s ő oszmán-török nyelvemléknek nevezem az Iszkender-
námét; mert azok az oklevelek, melyek 1390 előtt keltek a három 
első szultán (Oszmán, Urkhán és I. Murád) idejében, úgy , a 
h o g y a n r á n k m a r a d t a k FERIDUN bégnek nagy okmány
gyűjteményében, nem a dátumok idejéből való nyelvemlékek, 
minthogy á t v a n n a k í r v a a XVI. s z á z a d b e l i n y e l v r e ; 
s mert az a fenmaradt műveiből is ismert néhány író, a ki AHMEDI-
vel egy időben élt (t. i. NIJÁZI, SZULEJMÁN CSELEBI, AHMED DÁJI, 
EZHERI és SEJKHI), valamivel későbben, már a XV. században írt, 
úgyhogy egyiküknek irodalmi alkotása sem előzi meg korra nézve 
AHMEDinek Iszkendernáméját. Az eddigelé kiadott és ismertetésben 
részesített két legrégibb oszmán-török nyelvemlék pedig már 
szintén a XV. századból való, t. i. «A rumi szeldsukidák törté
nete», mely II. Murád uralkodása idején, vagyis 1421—1451 
között íratott;1) és az El-fereds bad es-sidde (Borúra derű) czímű 
elbeszélés-gyűjtemény, mely az 1451. évi dátumot viseli.2) — 
Ilyen körülmények között eléggé indokoltnak tartom, hogy az 
Iszkendernámét — miután egy előbbi munkámban már bemutat
tam volt, mint irodalmi terméket, vagy költői alkotást3) — 

*) M. T H . HOUTSMA: Histoire des Seldjoucides de VAsie Mineure. 
Leidé, 1891. 

2) VÁMBÉEY: Alt-Osmanische Sprachstudien. Leiden, 1901. 
3) T. i. a Török nyelvemlékek a XIV. század végéig ez. értekezésem

ben a 29—51. lapokon. 
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n y e l v é s z e t i szempontból is tárgyaljam, illetőleg ennek alapján 
megismertessem a XIV. századbeli oszmán-török nyelvet. 

Ismertetésem alapjául a saját birtokomban levő kézirati 
példányt veszem; mert az általam ismert példányok között, több 
oknál fogva, minden tekintetben ennek kell adnom az elsőséget. 
Ez a kézirat, mely egy e g y k o r ú p é l d á n y másolatának lát
szik, nyolczadrét alakban 382 lapot tartalmaz 28—30 sorral egy-
egy lapon, úgyhogy az egész eposz — mely 11-szótagos, párosan 
rímelő sorokban van írva, s egy-egy sor 4—4—3 tagú, három 
ütemet foglal magában — körülbelül 11,400 sorból áll és így már 
terjedelménél fogva is bőséges anyagot szolgáltat az oszmán-török 
nyelv legrégibb állapotának megismeréséhez. 

AJ Hang-tani sajátságok. 

Az arab írású török szövegek olvasását, illetőleg a szóknak 
miként hangoztatását tudvalevőleg két körülmény nehezíti meg, 
ú. m.: 1. az arab írásnak alkalmatlan volta a török nyelv hang
rendszerére, vagyis magának az í r á s n a k t ö k é l e t l e n v o l t a ; 
2. az írásnak t ö r t é n e l m i volta, a mely ma már sokban nem 
fonetikus. 

Ezzel a második nehézséggel az olyan régi nyelvemlékekben, 
milyen az Iszkendernáme is, még nem találkozunk; mert ezeknek 
a szövegeknek keletkezése még közel esik az arab írásnak a török 
nyelvre alkalmaztatása korához, vagyis ahhoz az időhöz, mikor az 
írás még e g é s z e n f o n e t i k u s volt. Mert hiszen jól tudjuk, s 
különben is magától érthető, hogy mindenféle írásrendszer e r e 
d e t i l e g tökéletesen fonetikus akar és tartozik lenni s csak las
sanként, idő folytán lesz történelmivé egyben és másban. Ennél
fogva a XIV. századból fenmaradt török szövegekben m i n d e n 
b e t ű t még e r e d e t i é r t é k e szerint kell olvasnunk, annál 
inkább, mert hiszen a kiejtés még jóval később, a XV—XVI. szá
zadokban sem tért el az írástól, úgyhogy az írás még akkor is 
egészen fonetikus volt. 

Annál bátrabban olvashatjuk tehát a XIV. századbeli szöve
gekben pl. a (^ je betűt mindig i, i-nek, a . vav betűt pedig o, ö, 
vagy u, ü-nek és sohasem č-nek, illetőleg i, vagy i-nek, a mint ma 
már sokszor így kell hangoztatnunk. Úgyhogy ha az Iszkender-
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námé-b&n pl. ezeket találjuk írva: u u (föld), dUJüf (tenni), ^UjJ* 
(adni), yiwo (öt), vagy éppen így: dU-o (enni), dbo (jó) s*-b., e szó
kat semmi esetre sem olvashatjuk jer, etmek, vermek, bes, jemek és 
jeg-nek, mint mai napság, hanem betű szerint csakis így: jir, 
itmek, virmek, bis, jimek és jig. Hasonlóképpen a )*)+£& (nö
veszt), ^ o j (ad), ^̂ cLşf (dolgom), «JU (marad), ^ b ^ ^ u , (szól
junk), «dJ j j (csillag), vagy éppen az jjf (jó), \^iX> (egyedül) és 

»LvJLo (táplál) szókat nem lehet így hangoztatnunk a mai kiejtés 
szerint: bitirir, verir, isim, kaKr, söjlejelim, jíldíz, eji, jalgiz ( = 
jalirjiz), beslenir, hanem a vav betű eredeti értéke szerint csakis 
így: bitimtr, virür, isüm, kalwr, söjlejelwm, jold^z, e]ü és beslenir. 
— Továbbá a ^yjŞö (-ig), J^í> (nincs), é+jJÍ? (tetszeni), é+fó 
(érni, jutni), o+Q (ifjú, vitéz), dbo (jó) stb. szókat mindenesetre 
de#in, de#ül, belenmek, delmek, i#it és ji#-nek kell olvasnunk, 
nem pedig j'-vel, a mint ma hangoztatják: de/in, dejj'il, bejenmek, 
dejmek, jijit és jej (jejrek); mert a XIV. századbeli oszmán-török 
nyelvben a t j betűvel jelölt eredeti g hang a szó végén és két ma
gánhangzó között még semmi esetre sem változott /-vé, vagyis a 
^ betű ekkor még nem képvisel ;' hangértéket. — Végre ha az 
IszkendernáméhsLJi db-t találunk írva, ezt természetesen határozott 
ng-nek kell hangoztatnunk (pl. IŜ Jo banga = nekem, Jy&Sgöngül 

— szív, dúyXs-J oglung = fiad, dbjye ming = ezer, dLLu,ot> dirseng 
= ha mondod, dbvb jazing = írjatok, stb.), nem pedig y vagy 
éppen w-nek a mai kiejtés szerint; mert hiszen ezt a hangot a ki
ejtés megváltozása óta <J, illetőleg ié vagy néha ^ betűvel írják.*) 

*) Hogy a törökségben db betűkkel jelölt hangnak mi az 
igazi és eredeti kiejtése, világosan mutatja — egyebek között — két 
török eredetű szavunk, t. i. a tenger és tengely, melyeket törökül így í rnak: 
y x C ü o vagy V A X O illetve J X s J és tingiz, tengiz, illetőleg dingil-nek 
ejtettek és ejtenek, a mint a magyar alakok is bizonyítják. — Későbben 
az egyik török dialektus ezt az eredeti ng-t n-xé, másik pedig y, g-xé fej
lesztette. Pl. eredeti angla- (érteni) = ruméliai anla-, azerbajdsáni anla-, 
anna-, erzerumi agla-; eredeti banga (nekem) = ruméliai bana, azerb. 
bana, vagy mene, erzerumi baga; eredeti sanga (nekedl = rum. sana, 
azerb. sana. vagy sene, erzerumi saga; eredeti donguz (disznó) = rum. 
doyuz, donuz, tebrízi doyuz; eredeti singiz (vagytok) = rum. siyiz, siniz, 
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Hogy pedig itt ismertetett felfogásunk tökéletesen helyes, 
vagyis az Iszkendernáme szövegét csakugyan e g é s z e n b e t ű 
s z e r i n t kell olvasni, illetőleg hangoztatni, erre nézve több rend
béli, kétségtelen bizonyítékaink vannak, melyekből világosan ki
tűnik, hogy a kiejtés nem csak a következő XV. században, hanem 
még a XVI. és XVII. század folyamán is csaknem az egész nyelv
anyagot illetőleg megfelelt az Iszkendernáme helyesírásának. 

Ugyanis az 1451. évben írott EL-fereds bad es-sidde — a 
mely elejétől végig pontosan el van látva írásjelekkel — mindig 
Î, i-t, illetve o, ö, u, ü hangokat kíván olvastatni azokon a helye
ken, a hol az Iszkendernáme ^ je, illetve . vav betűt ír, vagyis 
még mindig ugyanazt a kiejtést tünteti fel, melyet emez. Az El-

fereds bad es-sidde pl. így ír : dics. | >J | *áJUi'f | dlcJ | db | dUí — 

a mely szókat minden törökül tudó s az arab írást ismerő ember 

csakis így olvashat: virmek, jir, itmek, dimek, jig és jimek. To

vábbá -JLJIJ azaz jalgwz, l)3í idehVm (tegyünk!), (Jfv^ getürelAm 

(hozzunk!), *J^U olahim (legyünk!), IJLÄ. hähtm (állapotom), dULa. 

hâİMrj (állapotod), UJ*JJ jaraklw (fegyveres), dbf amiiQ (azé), lu be-

nüm (enyim), d i l i senün (tied), \lJ.S''gele«z (jöjjünk), \*CS göreüz 
(lássuk!) stb. Sőt a XVII. századbeli európai szerzők is a nyelv
anyag legnagyobb részében ugyanilyen hangoztatást tüntetnek fel 
átírásukkal vagy hangjelölésükkel. Pl. MEGiSERnek 1612-ben meg
jelent grammatikájában és szójegyzékében*) ilyen alakokat talá
lunk : geliiri (jövetele), getür- (portare), geldim (jöttem), dirihYrem 
(élek), begäng (a bégé), erüng (férfié), adwng (névé), elcinitng (a 
követé), jaradanwng (a teremtőé), babanwng (atyáé), bemtm (enyim), 
baswng (a fejed), babamwz (atyánk), aktnguz (lovatok), bizitm (mi-

Beheszniben dgiz (személyrag igéken), stb. (az Erzerumbeli nyelvi ada
tokat BELIN czikkéből idézem: Journal Asiatique 1852. évf., 19. kötet 
370—373. 1.). 

*) Institutionum, Linyvae lurcicae libri quatuor. Authore HIERONYMO 
MEGISERO, Saxonise Electoris Historico. Lipsiae 1612. — Az ajánló levélben 
ezeket mondja: «primus ego in hoc publicum orbis thea t rum prodeo, qui 
Turcorum linguam . . . . et vocabula . . . . magna ex parte dictionario pe-
culiari comprehensa, typis nunc evulgo». 

file:///lJ.S''


154 THURY JÓZSEF. 

enk) stb. — BEENABDO DA PAEIGI (Bernardus a Parisiis) 1665-ben 
megjelent olasz-török szótárában,1) a pontosan alkalmazott írás
jelek segélyével, ilyen kiejtést tüntet fel: sevintirem (örülök), itmek 
(tenni), vermek (adni), gi^e (éjszaka), gejdür- (öltöztetni), getiir-
(hozni), biliir (tud), kalwr (marad), bizt'im (mienk), indiir- (leszállí
tani), jandwr- (gyújtani), icür- (itatni), ivdür- (siettetni), kimesnenün 
(valakié), bir birin/irj (egymásnak), geliir (jön), japisditr- (ragasz
tani), artwr- (szaporítani), jüreklendwr- (bátorítani), demür (vas), 
stb. — Még MENINSKI is 1680. évben kiadott nagy szótárában2) 
így írja át az oszmán-török szókat: getür-, getiiris (hozatal), gez
dir- (járkáltatni), gelür és gelir (jön), gige és gége (éjjel), bih'ir (tud), 
gejd»r-, gejür- (öltöztetni), itmek és etmek (tenni), virmek és ver
mek (adni), in- és en- (leszállni), indtir-, endiir- (leszállítani), icür-
(itatni), ejii és eji (jó), iv- és ev- (sietni), divsiir- és devşir- gyűj
teni), di- és de- (mondani), demür és demir (vas), bildür- (meg
ismertetni) stb. Mindezekben a példákban még u, illetve ü és i van 
a mai alakok i, i, e hangjai helyett. 

A mi pedig a ii) betűnek g (és nem a mai j) hangértékét illeti, 
arra nézve még a XVI. és XVII. században is ilyen példákat mu
tathatunk fel MEGiSERnél: de^eneg (bot), de^ermen (malom), de-
f/ürmek (tangere), derişmek (mutare), degül (non est); sőt még 
MENiNSKinél is : değin (-ig), değmek (érni, jutni), de#ürmek (aman
nak causativuma), delének (bot), degül és deil (nincs), jeg (jó), jegr-
rek (jobb), ji<?it és jijit (ifjú, vitéz), be#en- és bejen- (tetszeni), 
eglen- (késni, időzni), eg- és ej- (fordítani), egri és ejri (görbe) stb. 

Végre az db-nek eredeti ng-íé\e kiejtését, illetőleg átírását 
nemcsak a XV. században találjuk meg egy 1480-ból való munká
ban (t. i. a ^Tractatus de moribus, condicionibus et nequitia» 
czímű műben, a melyben az dli mindig ng-ve\ van átírva),3) — 

x) Söz kitäbi. Vocabulario i ta l ianoturchesco. Compilato dal BER-
NARDO DA PARIGI, predicatore Capuccino, missionario apostolico nel Le-
vante. Tradotto dal Francese nell' i taliano. Bom.se 1665. (3 kötet). Az 
approbatioja Bómában 1662. okt. 17-én kelt, tehát a szerző 1660. körül 
í rha t ta franczia nyelven. 

2) Tliesaurus linguarum Orientalium Turcicae, Arabicae et Persicae. 
Viennse 1680. (3 kötet). A privilégium caesareum 1675. május 3-án kelt 
Bécsben. MENINSKI (szül. 1623, megh. 1698.) 30 éves kora óta mint portai 
főtolmács az életét úgy szólván folyton törökök között tölte. 

3) L. KARL FOY jegyzetét a Keleti Szemle 1900. évf. 286. lapján. 
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hanem még a XVII. században is, a mennyiben MEGISER még min
dig így kívánja hangoztatni pl. a következő szókat: dangla (korán), 
demjfis (tenger), derin// (mély), dinçle- (megérteni), erünr/ (férfié), 
aduno (névé), basuna (fejed), elun// (kezed), sőt még MENiNSKinél 
is olvashatunk a ta??rí mellett tanári (isten) hangoztatást. 

E nyelvtörténeti tanulság alapján tehát méltán kérdezhetjük, 
hogy ha még a XVI., sőt XVII. században is olyanféle volt a ki
ejtés, a minőnek az Iszkendemdme helyesírása feltünteti: nem 
nevetséges anachronizmus volna-e a három századdal régibb kor
ból származó szövegben a ^ betűt e-nek, a , betűt i, vagy i-nek, a 
CÍ-et j'-nek és az viJLj-t y, n-nek olvasni a mai kiejtés szerint? 
A mondottak alapján tehát kétségtelen dolog, hogy e n n e k , a 
s z ó b a n l e v ő XIV. s z á z a d i n y e l v e m l é k n e k h e l y e s 
í r á s a m é g l e g k e v é s b b é s e m t ö r t é n e l m i , h a n e m 
e g é s z e n f o n e t i k u s és í g y t e l j e s b i z t o s s á g g a l ol
v a s h a t u n k b e n n e m i n d e n b e t ű t az e r e d e t i é r t é k e 
s z e r i n t . 

Az első helyen említett nehézség vagy akadály azonban 
éppen úgy megvan az Iszkendernámé-nál is, mint bármely török 
szövegnél, a mely arab betűkkel van írva. A szerző, illetőleg a kéz
irat másolója ezen a nehézségen kétféle módon igyekszik segíteni, 
hogy megkönnyítse a szóknak miként olvasását. Először azzal az 
eljárásával, hogy a helyesírása mintegy középütt áll az oszmán és 
a csagatáj helyesírás között, a mennyiben gyakrabban kiírja a ma
gánhangzókat (t. i. az f elif, ^ je és . vav betűket), mint az oszmán
török szokta, de még sem olyan teljességben, mint a csagatáj, 
vagyis a közép-ázsiai török. Másodszor pedig azzal ad útbaigazí
tást a helyes kiejtésre, hogy a harekât (magánhangzók) jegyeit (t. i. 
fatha, készre és zamme) és az írásjeleket (ú. m. a tesdíd és dsezm 
jeleit) gyakran alkalmazza. Lássuk tehát közelebbről az Iszkender-
náme hangjelölési módját. 

A szókezdő f (elif a medda jelével) mindig a hangot jelent. 

Pl. Jf al (vedd!), û f at (ló), OÍ ad (név), (jj t •••! asmak (akasztani), 

d̂f alti (hat), ^jjöf andan (attól) stb. De a szó közepén és végén 
a hangértéket képviselő elif a medda jele nélkül áll, így : f. Eitka 
eset, hogy ott, a hol a-t kell hangoztatni, nem volna kiírva az 
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elif, pl. (jj^Lot inanmak (hinni). Ilyenkor azonban helyette gyak
ran ki van téve a fatha jele, pl. Jó\ö damar (véna, ér), v«xJJ jalguz 
(egyedül), stb. 

A szókezdő ( (elif a fatha jelével) kivétel nélkül <?-nek olva
sandó. Pl. of et (hús), J er (férfi), J em (orvosság), ^juŞl ekin (ve
tés), yí\ ejü (jó), xJf ele (kézbe). Néha a szótestben is kiírja az elifet 
az e hang jelölésére, pl. dUxuó'l̂  getürmek (hozni), i^sJtí gelip (jő
vén), ^cK gemi (hajó), dLş»fju^ gideğek (menendő). Azonban leg
többször nincs kiírva az elif olyan helyeken, a hol e-t kell hangoz
tatni, hanem helyette gyakran a fatha jegye áll. Pl. geçmek (át
menni), dUjJLuJ beslenmek (táplálni), dLuűu sening (tied), JUÄJL>J 

iletmek (vezetni), Ijuyáol isidem (halljam), «JI> dejii (mondva). Lát
juk, hogy az elif betűnek kétféle hangértékét többször milyen ponto
san meg tudja különböztetni, mint a különben ugyanazon betűkből 

álló eme két szó írásmódjais mutatja: x)f ÄJ( azaz: ele ala (vegye a 
kezébe !). 

A szó elején álló jf (elif-je a medda, vagy fatha jele nélkül) 
természetesen i, vagy i-nek hangzik, s ilyenkor gyakran ki van 
téve alája a készre jegye is. Pl. ^„ÂJüf inanmak (hinni), ^ o f iki 
(kettő), viJl*Jüf itmek (tenni), víJL«juu£ol işitmek (hallani), o j f it (ku
tya), dUbt ilik (velő), yi\ iv (ház), stb. Ha ellenben a szókezdő eii/"-
je aj, vagy ej-nek olvasandó, így íratik : jf illetőleg jf; pl. y ( ajw 

(medve), y j e;« (jó). 
A szó közepén és végén kiírt >> ^ (je) betűt mindig i, vagy 

i-nek kell olvasnunk, sohasem e-nek. Pl. n&uşS'giğe (éjszaka; el
lenben : x ^ y gece = menjen át), jjo 6ir (egy), .»jju 6mm (mienk), 
»jjo bize (nekünk), ^y^\ ekin (gabonavetés), dl*Xo bilmek (tudni), 
(j^JLjj kılmak (csinálni), J U ?ir (föld), -JŐ kiz (leány), AJOJJ* virmek 
(adni), (jäjo bis (öt). Sokszor még a készre jele is van írva alája, a 
mely körülmény még inkább bizonyítja, hogy a kiírott ^ betű 
sehol sem olvasható e-nek. Pl. VÍUAJ jimek (enni), JLxuJuo jidirmek 

(etetni), dLo jig (jó) stb. Néha azonban olyan helyeken, a hol l-t, 
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vagy i-t kell olvasnunk, nincsen kiírva a ^ betű, csupán a készre 

jele. Pl. j«> dir, dir (van), Jdtíf algil (vegyél!), dlLt ilik (velő), 

^jJj j t> dirildi (életre kelt). 
A . vav betűt, mikor magánhangzó-értékű, mindig o, ö, u, ü-

nek kell hangoztatnunk, de sohasem i, vagy i-nek. Bizonyítja ezt 
az írónak az az eljárása, hogy sokszor kiírja föléje a zamme jegyét. 

Pl. Ljf ejü (jó), \utXj jalgnz (egyedül), d ü y * sümük (csont), )Jj?ö 

dirilür (életre kel), jLULwo beslenür (táplál, fölnevel), ._>5 dejü 

(mondva), v'ĵ La bulauz (találjunk!) stb. Néha azonban nincs kiírva 

a vav betű, csak a zamme jele mutatja, hogy az o, u, ö, ü hangok 

valamelyikét kell ejtenünk. Pl. JJ& durur (van; de így is: s%+ó), 

\îLe*jvj sümük (csont) stb. 

Végül a tesdid és dsezm jeleinek alkalmazására példák : Jol 

asst (haszon), ^ÍXijeddi (hét), ísj iv (ház), dU ĈLwo beslenmek (ne

velni, táplálni) stb. 
Még csak azt akarom megemlíteni az lszkendemáme helyes

írására vonatkozólag, hogy a ^ sz és Jc t betűket egyáltalában 
nem írja eredeti török szókban, hanem helyettük a m é l y h a n g ú 
szókban is j * és Ó betűkkel írja az s (— sz) és d hangokat, a 
mint a csagatáj szövegekben szokásos. Pl. j j j ^ j . ^ sonmak (átnyúj
tani), JMU su (víz), s Jo**u songra (után), (&xı^is.L* saylamak (őrizni), 
(JJ^Ä.LW saçmak (szórni), ^x^ó durmak (állni), juta das (kő), 
(jj^j'.j dutmak (fogni, tartani), *j-c«c> dogru (egyenes), (^*J5t> dol
mak (telni), J.t> dolu (tele) stb. E szabály alól az egész, nagy ter
jedelmű szövegben csak ez a három szó található kivételként: 
(ŐJÖ toj (tor, lakoma), ^^J^KJO.JO tojdurmak (jóltartani) és _ o l assi 

(haszon), de ez utóbbi néha így is íratik: L<*J-
Ezeknek tudása után, miket bevezetésül elmondottam, át

térhetünk már most ama jellemző sajátságok megvizsgálására, 
melyek a XIV. századbeli oszmán-török nyelv h a n g t a n á b a n 
mutatkoznak. 

file:///utXj
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1. A h a n g s z í n e z e t . 

Ebben a tekintetben a XIV. századbeli oszmán-török nyelv 
szókincse általában véve z á r t a b b hangoztatású, mint a későbbi 
ós mai nyelvé, a mennyiben a szók túlnyomó részében egy fokkal 
zártabb hangzók szerepeltek mind a magas-, mind a mélyhangú 
szókban, s nem csak a képzőkben és ragokban, hanem igen sok
szor a szótőben is. 

a) így nevezetesen a mai i hang helyett még a zártabb ü-t 
találjuk a genitivus ragjában, a birtokos személyragokban, a cau-
sativ-képzőkben, az aoristusban, múlt időben, az imperativus sing. 
3. és plur. 1. személyében, az optativus 1. személyében, az egyik 
gerundiumban (-dikce) és bizonyos tőszókban. Pl. ikisinüng (kettő
jüké) ; iéiimüz (dolgunk), démümüz (perczünk), gözlerüm (szemeim), 
sözlerüm (szavaim), elümüz (kezünk); bitür- (növeszteni, elvégezni), 
getür- (hozni), jidür- (etetni), itdür- (csináltatni), bildür- (tudatni, 
megismertetni), indür- (leszállítani); viriir (ad), bilür (tud), gelür 
(jön), beslenür (táplál, nevel), dirilür (megelevenedik), cekerüz (hú
zunk) ; virdük (adtunk), görmedük (nem láttuk), irmedük (nem ér
keztünk), bildüng (tudtál); itmisüz (tettünk, csináltunk); ejlesün 
(tegyen), bilsün (tudjon), irmesün (ne érjen), söjlejelüm (szóljunk), 
ejlejelüm és ideiüm (tegyünk); görejüm (lássam), gidejüm (menjek), 
idejűm (tegyem), biletiz (hogy tudjuk), vireüz (hogy adjunk), ideüz 
(tegyük), isideüz (halljuk); kesdükce (minél inkább vág), tökdükce 
(minél jobban önt); kirpük (szempilla), isiik (ajtó), ejü (jó), tilkü 
(róka) stb. 

b) Ennek megfelelően a mélyhangú sorban még u-t találunk 
a mai i hang helyett ugyanazon esetekben, mint az ü-i-nél láttuk. 
Pl. tağînung (koronájáé), anuy (azé; de an?rj, amng is), jalanğinung 
(a hazugé); ğanung (lelked), ardungğe (utánad), ğanumuz (lelkünk), 
padisahumuz és sultanumuz (fejedelmünk); azdur- (eltévelyíteni), 
kacur- (megfutamítani); kalur (marad), ja tur (fekszik), varur (megy); 
kilduk (csináltunk), ktldung (csináltál), japmisuz (csináltunk); kila-
lum (tegyünk!), varsun (menjen); durajum (álljak), olajum (legyek; 
de olajtm is), olauz (hogy legyünk), kilauz (csináljunk), bulauz (ta
láljunk) ; jolduz (csillag), ajrug és ajru-/_ (más), acu% (nyílt, nyitott), 
bic/u fűrész) stb. 

c) Sokszor még i hangot találunk, leginkább a szótőben, a 
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mai e helyett, s elvétve i-t a mai a helyén. Pl. jir (föld, hely), jil 
(szél), bis (öi), it (hús; de et is), iv (ház), it- (tenni), vir- (adni), kis-
(vágni), ji- (enni), jidir-, jidür- (etetni), ir- (érkezni), jig (jó), gij-
(ruhát felölteni), nirede (hol), nireje (hova), nireden (honnan); oli-
maz (nem lehet; sokszor, pl. a 14.. 82., 90. lapon; ellenben: vara
maz, idemez), s végre az ablativus ragja nem csak -dan, -den, ha
nem talán gyakrabban -din, -din ^ j t ) . 

A hangszínezet zártabb volta tekintetében az Iszkendernámé-
val tökéletesen egyezik nem csak az El-fereds had essidde, hanem 
a szeldsuk nyelv is,*) a mennyiben u g y a n a z o n h e l y e k e n 
ezek is u, ü, i hangokat mutatnak fel a mai i, i és e helyett; sőt a 
legtöbb k i s - á z s i a i n y e l v j á r á s ebben a tekintetben még ma 
is azon a fokon áll, melyen a XIV. századbeli Iszkendernáme nyelve 
állott. 

d) E zártabb hangszínezet mellett alig találunk néhány olyan 
esetet, mikor a XIV. századi nyelvben n y í l t a b b hangzó van a 
mai zártabb helyén. Erre az egész Iszkendernáméh&n mindössze 
ezeket a példákat találtam: bejle (így, ilyen = mai böjie), ejle (úgy, 

olyan = öjle, az El-feredshen is'aubf azaz ejle), kiéi (kis, kicsi = 
kücük; az El-feredshen, sőt a XVII. századbeli PECsEvinél is még: 
kiéi), savug, sauy (hideg = mai soyuk, souk, sük), em (vagyok = 
mai im), virürem (adok = veririm ; az El-feredshen is : virürem, 
gidereni, göcerem stb), végre dönder- (fordítani = mai döndir-, 
döndür-; MEGiSERnél is dünder-). 

*) Pl. SZULTÁN VELED költeményében (Rebábndme) ilyen szó-alakokat 
olvasunk: atamuz (apánk), käniumw,e (mindnyájunk), ajru (más, külön), 
delü (bolond), ba/tlu (szerencsés), kend» (maga), it»?; (kutyáé), gel»?* (jön), 
bü7Z»gimi (a mit én tudok), ejdürem (mondom), vir- (adni), it- (tenni), di-
(mondani) stb. — ÁSIK pasa Garílmámé-jában: kitäbu^ (a könyvé), halu« 
(állapotod), isüy (dolgod), acuh (nyílt), alnr (vesz), gelür (jön), berni/», 
(enyim), jahinuz (egyedül), ejled»w (csináltam), gidevü* (menjünk), baka-
mazuz (nem nézhetjük), ir- (érni), jiímis (hetven). A Tezkeret-ül-E'diában 
(1340-ből): it- (tenni), var»?- (megy), getür- (hozni), jediim (ettem), s t b . — 
Végre a Bdzndniébati: anuy (azé), senw^ (tied), jasun (életkorod), elüm 
(kezem), benwwí (enyim), t e ^ r i n » ^ (istené), bil»/' (tud), gelür (jön), göre-
lüm (lássuk), ettüyüz (csináltatok), yidmeiümüz (szolgálatunk), di- (mon
dani) stb. 
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•2. M a g á n h a n g z ó k m e g v o l t a és h i á n y z á s a . 

a) Az Iszkendernáméb&n néhány szónak t e l j e s e b b alak
ját találjuk meg. Egy-két összetétel itt még az eredeti alkotó-ré
szeknek világos fölismerésével fordul elő. Pl. a «vezetni, vinni» 
jelentésű ige — mely a csagatájban Ut- (Abuska, Abuska Lügati, 
VÁMBBRY, SHAW), vagy elt-nék (Behdset-iil-Lugat), a kunban elt-, 
kazáni-tatárban ilt-nek hangzik — itt a teljesebb ilet- alakjában 
jelentkezik s ezt a mai nyelvben is megtartotta (HINDOGLU, MAL-
LOUF, REDHOÜSE; ellenben AHMED YEFiKnél és SZÁMI bejnél elet-).*) 
Továbbá a mai burada (itt), buradan (innen), burája (ide) és orada 
(ott), oradan (onnan), oraja (oda) szók a XIV. században még össze
vonás nélkül így hangzottak: bu-arada, bu-aradan, bu-araja, illető
leg ol-arada, vagy o-arada, ol-aradan, vagy o-aradan és ol-araja, — 
úgyhogy a bu (ez), illetve o, ol (az) és ara (köz, köztér, hely) alkotó
részek egész világosan fölismerhetők. 

b) Ezzel szemben arra is vannak esetek, hogy az eredetileg 
megvolt m a g á n h a n g z ó k i e s e t t a szóból, s ez a jelenség 
sokszor azt okozta, hogy két külön szó egygyé olvadt össze. így 
pl. az accusativus i, i ragja rendesen hiányzik az olyan szók végén, 
melyek fölvették a sing. 3. szem. birtokos ragját, mint pl. devlet-i-n' 
(birodalmát, devletini helyett), geväb-i-rí (válaszát), jüz-i-rí (arczát), 
söz-i-n' (szavát), kiz-i-n' (leányát) stb. Továbbá gyakran kiesett az 
ise (ha) és idi (volt) szóknak első magánhangzója megelőző mással
hangzó után, pl. gerek'se (ha kell = gerek ise), ittim''se (ha tettem = 
ittim ise), isittüng'se (ha hallottad), läik ise helyett laik'xa, 
aning'sa (ha az övé = aning ise), aning'di (övé volt, aning îdi he
lyett), melik'di (király vala = melik idi) stb. Hasonlóképpen igen 
gyakran elveszett a ne, ni (mi ?) kérdőnévmás magánhangzója az 
olmak (lenni) ige előtt, vagy viszont az itmek és ejlemek (tenni, csi
nálni) igék kezdő hangja, mikor a ne, ni névmásra következnek. 
Pl. ríoldi (mi lett ? ne oldi h.), n'olur (mi lesz ? = ne olur); nitti 
(mit tett? = ne itti, vagy ni itti), nide (mit tegyen ? = ne, vagy ni 
ide), nidejim (mit tegyek ? = ne, v. ni idejűn), nider (mit tesz ? = 

*) Ez az ige ilet-nek hangzik az El-fereds bad es-sidde-ben, a XVI. 
század elejéről való Abuska Lugati-n&k. oszmán nyelvű értelmező részé
ben, MENiNSKinél és a mai kasztamunii nyelvjárásban is. 
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ne ider), niledi (mit csinált ? ni ejledi h.), nijleje (mit csináljon ? 
ni ejleje h.). 

3. M á s s a l h a n g z ó k v á l t a k o z á s a . 

aj A XIV. századbeli oszmán-török nyelvben csak egy helyen 
találunk eredeti k-t a mai g hang helyett (alhangú szóban), t. i. a 
kanki (melyik ?) szóban, a mely ma kanyi, hanyi-nak hangzik. De 
annál több eset van arra, hogy mélyhangú szók végén az eredeti 
k helyén g hang áll, nevezetesen az infinitivus, futurum és az egyik 
gerundium képzőjében, a -lik főnévképzőben és néhány tőszóban. 
Pl. urmag (ütni, ma: urmak), olmag (lenni), dutmag (fogni, tartani), 
almag (venni), janmag (égni); olağag (leendő); urağag (verni fog); 
oli.jag (mihelyt lesz), bulicag (mihelyt talál), variğag (mihelyt el
ment) ; cokiig (sokaság), toylig (teltség); ag (fehér), alcag (alacsony), 
ajrug (más), savug (hideg). Azonban ez a hangváltozás nem álta
lános az említett helyeken; mert pl. más igék infinitivusa -mak s 
más főnevek képzője -lik végzetű. — A szeldsuk nyelvben nem 
volt meg ez a k : g hangváltozás, legalább a szeldsuk nyelvemlé
kekben nem találunk rá példát. 

b) Máskor, mégpedig sokkal több esetben, a mélyhangú szók 
közepén és végén levő eredeti k (a melynek j a jele) i t t / hangra 
változott s mint ityen, mindenütt ^ betűvel van írva. Pl.joy (nincs), 
oy (nyíl), ciy- (kimenni), coy(sok),ja/- (égetni, gyújtani), ;t£- (lerom
bolni), bay- (nézni), a/- (folyni), kir/ (negyven), acuy (nyílt), sa%la-
(őrizni), toyta- (megállapodni), joysul (szegény), oyu- (olvasni), ujyu 
(alvás), koryit- (megijeszteni), kayi- (haragudni), sayin- (óvakodni), 
koyu (szag), soyamdan (felülről), bicyu (fűrész), jayin (közel), coylig 
(sokaság), toylig (teltség), kalyan (pajzs); továbbá sauy (hideg; de 
savug is), ajruy (más; de ajrug is), kojduy (hagytunk; ellenben : 
kiidug csináltunk). — Megjegyzendő, hogy ugyanez a hangtani 
jelenség megtalálható nem csak a mai kis-ázsiai nyelvjárásokban 
(nevezetesen Brusza-Ajdin, Ajdin-Kónia között, Angóra vidékén, 
Kasztamuniban s a lázoknál) és északi Syriában, valamint az azer-
bajdsániban,*) hanem már az El-fereds bad es-sidde-hen is ; ellen
ben a szeldsuk nyelvemlékekben nem találjuk nyomát. 

*) Megjegyzem, hogy az azerbajdsáni (vagy azeri) nyelvre a főfor-
Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 11 
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c) Néhányszor még az eredeti t hangzik szó elején a mai d 
helyett. Pl. tök- (önteni, szórni), tökül-, tögül- (ömlik, hull), tik-
(ültetni, felállítani), tep- (tiporni, taposni), tüket- (bevégezni). — 
Az azerbajdsániban szintén tök- és tik- alakokat találunk. 

d) Azonban az eredeti í a szó kezdetén és két magánhangzó 
között már rendesen d-\é lágyult. Pl. dut- (fogni, tartani), dap-
(találni), das (kő); gözedür szemmel tartani; gözet-), dördi (mind a 
négye; dört), jaradup (teremtvén ; járat-), judar (elnyel; jut-) stb. 
Ezt a hangtani jelenséget is megtaláljuk az azerbajdsáni nyelv
járásban is, pl. das (kő), dara- (fésülni), dart- (húzni), duz (só), ge-
direm (megyek), udar (nyelni fog) stb. 

e) Megjegyzendő a jeddi (hét) számnév hosszú d hangja, 

melyet az Iszkendemáme rendesen tesdidáel jelöl: ^ J o s a mely 
az azerbajdsániban is így hangzik. 

f) A labiális hangok váltakozását illetőleg legnevezetesebb 
az a jelenség, hogy a XIV. századi oszmán-török nyelvben az 1. 
személyű névmás és a közelre mutató névmás kettős alakban hasz
náltatott, t. i. szókezdő fc-vel (mint ma) és kezdő m-vel, azaz: ben 
és men (én), bu és mu (ez), a mai binmék (felülni) ige és a bin (1000) 
számnév pedig kizárólag kezdő m-vel hangzott: minmek, ming. 
Végre a gibi (-képpen, -ként, mint) névutó gimi, vagy kimi alakban 
is előfordul. — Említésre méltó, hogy ezt a b : m hangváltozást az 
említett szókban, nem találjuk meg a szeldsuk nyelvben; mert itt 
az illető nyelvemlékek tanúsága szerint csak a ben (én), bu (ez), biy 
(ezer), binmek (felülni) és gibi alakok divatoztak; — ellenben elő
fordul ez az azerbajdsániban (a hol men = én, mu és bu = ez,*) 

rásom nagyon természetesen BUDAGOV LÁZÁR nyelvtana (Prakticeskoje ru-
kovodstvo turecko-tatarskavo aderbiğanskavo narjecije. Moszkva 1857.) és 
MIRZA FETHALI AKHONZADE Temszílát czímű munkája (Tiflis 1277=1860— 
61), mely hat színművet és egy elbeszélést tartalmaz. Ezen kívül felhasz
nál tam KARL FoY-nak Azerbajğarvische Studien czímü dolgozatát (Mitthei-
lungen des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin. Jahrgang VI., 
Abth. I I . 1903. évi.), a melyből csodálkozva látom, hogy FOY hírét sem 
hallot ta BUDAGOV alapvető munkájának, mert így nyilatkozik: «Ich kenne 
keine Grammatik des Azeri» (130. lapon). 

*) FOY KÁROLY id. munkájában így nyilatkozik: «Die Behauptung, 
dass mu für bu (dieser) im Azeri vorkäme, ist lächerlich» (178. 1.). O sze
rinte t. i. a szókezdő b csak abban az esetben változik w-vé, ha n követ-
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min- = felülni, min = ezer, kimi, kimin = gibi) és a közép-ázsiai 
nyelvjárásokban (csag., turkomán, kínai tatár: men, min = én, 
mu és bu = ez, ming = ezer, min- = felülni). Érdekes jelenség, 
hogy a gibi, illetve kimi névutó az egyik anatóliai nyelvjárásban is, 
t. i. Brusza vidékén kimin-nek hangzik, tehát szintén m-vel. 

g) Az Iszkendernáme csak egy-egy példát mutat fel arra, hogy 
a mai oszmánli b helyett p, illetőleg v hang áll, t. i. Sbpakir (réz = 
bakir) és iver- (küldeni; ibér-, illetve jiber- helyett) szókban. 

h) A XIV. századbeli oszmán-török nyelvben általában még 
ng hangzott (s ezt az Iszkendernáme mindig viJLj-vel írja) mindazon 
helyeken, hol a mai nyelv már n-t (egész Kis-Azsiában), vagy n-et 
(Ruméliában) ejt (rendesen ^ vagy <é, néha <j betűvel írva). Pl. 
banga, sanga, anga (nekem, neked, neki), gongul (szív), gönglüngi 
(szívedet), oglung (fiad), ming (ezer), adamíng (emberé), nerkesing 
(nárczisé), bilding (tudtad), sanîdîng (gondoltad volna), dirseng (ha 
mondod), kilsang (ha teszed), dingle- (figyelni), angla- (érteni), beng-
zer (hasonló), mäling (vagyonod), jangak (arcz), janga (felé), songra 
(után), tengri (isten), dengiz (tenger), angaru (túl), kıldungîz (csinál
tatok), bildüngiz (tudtatok), jazíng (írjatok), iding (tegyetek), itmen-
giz (ne tegyetek), stb. Csak néhány esetben (s csupán a genitivus 
és a 2. szem. birtokos ragjában) találjuk meg a későbbi és mai n 
hangot, ilyenkor db helyett í j bettivei írva. Pl. aning mellett anir), 
vagy anun (azé), bunung mellett munun (ezé), kisining és kisiniy 
(emberé), gänung és gänun (lelked), dünjanin (világé; ellenben: 
äleming világé). — Megjegyzendő, hogy a szeldsuk nyelvben már 
a XIV. század folyamán ?;-nek ejtették ezt a hangot; mert ASIK 
pasa, a Tezkeret-ül-Evlia és a Báznáme mindig s a Rebábnáme 
többször í j betűvel írja. Úgy hogy ezekben a nyelvemlékekben 
ilyen kiejtést találunk: bana (nekem), sana (neked), ana (neki), 
kitäbun (könyvé), anun (azé), seniin (tied), kulaguy (füled), isüp 
(dolgod), jasun (életkorod), tenri (isten), bin (ezer), deniz (tenger), 

kezik utána, mint pl. a men, min (ezer), min- (felülni), munda (itt) és 
kimin (-ként) szókban (179. 1.). Azonban a mu alak létezése (a bu mellett) 
az azeriben, annyira nem nevetséges, hogy BUDAGOV — a ki mindnyá
junknál jobban ismerte az azeri nyelvet gyakorlatból — többször is em
líti grammatikájában (pl. a 3., 91. és 241. lapokon). 

11* 
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kilsan (ha csinálsz), güldügüp (nevetésed), ettüpiiz (csináltatok), 
gönül (sziv), ayla- (érteni) stb. 

4. M á s s a l h a n g z ó k m e g v o l t a és h i á n y z á s a . 

A XIV. századi oszmán-török nyelv az a o r i s t u s tagadó 
alakjának sing. 1. személyében is megőrizte még a z hangot, mely 
a mai nyelvben már nincs meg. Pl. bilmezim (nem tudok; ma: 
bilmem), ögmezim (nem dicsérek; ma öjmem); göremezim (nem 
láthatom ; ma : göremem), varamazım (nem mehetek; ma: vara
mam) stb. 

Ezzel szemben már akkor tapasztaljuk némely mássalhangzó
nak k i e s é s é t a szótestböl. Legnevezetesebb és leggyakrabban 
előforduló jelenség az eredeti szókezdő j hang elveszése az ü, i és i 
magánhangzók elöl. Pl. iirek (szív; de így is : jürek), üğe (magas ; 
de néha jüğe is), üğel- (magasbodni, nagyobbodni; de a causati-
vuma: jüğelt-), igirmi (húsz), igit (ifjú, vitéz), igitlik (vitézség, ifjú 
kor), iver- (küldeni; ibér, jiber h.), il (év; de jil is), ilan (kígyó; de 
jilan is. — A szeldsuk nyelvemlékekben nem találjuk meg ezt a 
hangtani sajátságot, de megtaláljuk az azerbajdsáni dialectusban, 
a melyben t. i. ilyen alakokat ismerünk: ildirim (villám), il (év; 
magashangú!), ilan (kígyó), it- (elveszni), üz (arcz), üz- (úszni), 
üre-/ (szív), nd- (nyelni = oszm. jutmak), uğa (magas = oszm. jüğe). 

A szóközépi n és r hang kiesésére példák: olar (ök, azok; de 
onlar, anlar is), génit, olarmg (de anlaring is), abl. olardan; bular 
(ezek; de munlar is), génit, olaring (de anlaring is), abl. olardan; 
bular (ezek; de munlar is), génit, bularing (de bunlaring is; accusat. 
bunları, dat. bunlara); aslan (oroszlán, arslan helyett). 

Megemlítendő még az ile(-\al, -vei) névutónak teljesebb ilen, 
vagy len alakja, a mely így, t. i. végső w-vel a mai ruméliai nép
nyelvben és Brusza vidékén is előfordul.*) — Az azerbajdsániban 
is : ilen, inen, nen. 

*) Pl. güc ilen (bajjal, nehezen: KUNOS: Oszmán-török népköltési 
Gyűjtemény, I. 144.) és topuz ilan (buzogánynyal; KUNOS: NyK. XXII: 122.). 
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B) Alaktani sajátság-ok. 

1. N é v s z ó k . 

a) A f ő n e v e k r a g o z á s a . Ebben a tekintetben-a XIV. 
századbeli oszmán-török nyelv a genitivus, accusativus és ablativus-
nál mutat eltérést a mai nyelvtől. 

A g e n i t i v u s ragjában ugyanis a végső consonans rende
sen még határozott ng s csak elvétve n, vocalisa pedig megelőző 
a—i, illetőleg e—i után is gyakran u, illetve ü (nem i, vagy i, mint 
a mai nyelvben). Pl. adam-ing (emberé), sah-ing (a sahé), ajrug-ung 
(másé), %anlar-ing (a khánoké), avret-ing (asszonyé), alem-ing (vi
lágé), gül-üng (rózsáé), zülfing-ing (hajfürtödé), gamzeng-ing (pillan
tásodé) ; Därä-ning Dáriusé), täginung (koronájáé), jalanği-nung 
(hazugé), kisi-ning és kisi-nin (emberé), dünja-ning és dünja-niy 
(a világé), läle-ning (tulipáné), ikisi-nüng (mindkettőé), ilci-ning 
(a követé), kimse-ning (valakié) stb. 

Az a c c u s a t i v u s ragja nem csak t, i, illetőlegji,ji, ha
nem ni, ni is, mégpedig nem csupán a vocalisvégű névszókon 
(mint az azerbajdsániban) hanem a mássalhangzón végződőknél is. 
Pl. kimse-ni (valakit), adu-ni (ellenséget), kisi-ni (embert), kangli-ni 
(szekeret), gesti-ni (hajót), ilci-ni (a követet); mäling-ni (vagyonodat; 
de rnäling-i is), diling-7ii (nyelvedet), söz-ni (a szót), jirüng-ni (he
lyedet), jüzüng-ni (arczodat), aklim-ni (eszemet), gönglüm-ni (szíve
met), jollaring-ni (útaidat), özbeg-ni (az özbeget) stb. Ezzel szemben: 
kendü-ji (magát), kapu-ji (kaput), näme-ji (levelet), gemi-ji (hajót; 
v. ö. gesti-ni!), kici-ji (kicsit; v. ö. kisi-ni!), ulu-ji (nagyot). 

Az a b l a t i v u s ragja általában -dan, -den, mint a mai 
nyelvben, de gyakran -din, -din-nek is hangzott, mint a közép
ázsiai törökben. Pl. jär-din(a, kedvestől), Gülsah-din(G.-tól),janga-
din (oldalról, felől), öng-din (élűiről, előtt), ben-din (tőlem) stb. 

b) B i r t o k o s r a g o z á s . Az 1. szem. ragjában megelőző 
a — i, illetve e — i hangok után is találunk u, illetőleg ü vocalist, 
a mai i, i helyett. Pl. gözler-üm (szemeim), sözler-üm (szavaim), 
jän-um (lelkem), el-üm (kezem), gänumuz (lelkünk), el-ümüz (kezünk), 
is-ümüz (dolgunk), kismet-ümüz (sorsunk), sultan-umuz, padisah-
umuz stb. — A 2. szem. ragja rendesen -ng s ritkán már -n is. Pl. 
kapu-ng (kapud), ogl-ung (fiad), is-ing, dil-ing (nyelved), göngl-üng 
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(szíved), jiiz-üng (arczod), ad-ing (neved), derd-ing (fájdalmad), jol-
lar-lng (útaid), jir-üng (helyed), gän-ung és ğân-uy (lelked), herbi-
ringiz (mindegyiktek), sin-iy (a sírod). 

c) S z e m é l y n é v m á s . 1. szem. ben és men (én), manga 
(nekem), beni és meni (engem), bende és mende (nálam), bendin vagy 
menden és mendin (tőlem); biz (mi); menim (enyim), bizim (mienk). —-
2. szem. sen (te), sening (tied), sanga (neked). 

d) M u t a t ó n é v m á s . 1. Bu és mu (ez), bunung és munuy 
(ezé), bunga és munga (ennek), bnni és muuí (ezt), munda (itt, ennél), 
mundan (ettől, innen); bular és munlar (ezek), bularing, bunlarlng 
és munlaring (ezeké), bunlara és munlara (ezeknek), bunları (ezeket). 
2. 0, ol (az, ő), aning, aniy és anuy (azé, övé), aŵ fa, (annak); onlar, 
anlar és oZar (azok, ők), olaríng és anlaring (azoké, övék), anlara, 
onlara (azoknak), olardan (azoktól). — 3. Os (ez, az). — 4. Is (ez, 
emez). — 5. Osbu (ez). — 6. Osol és soZ (az, amaz). 

«j E e f l e x i v n é v m á s . 1. Kendü, kendi (maga), kendüng 
(magad). — 2. Öz (maga), öziing (magad), özünge (magadnak). — 
3. Kendőzi (önmaga; t. i. kendi-\-öz), kendözine (önmagának), ken-
dözinden (önmagától), kendözüng (tenmagad). 

f) S z á m n é v . A számnevek közül csak a következő ötnek 
kiejtése tér el a mai használattól: bis (öt), jeddi (hét), igirmi (húsz), 
kirí (negyven) és ming (ezer). 

2. Az i g e . 

A létige sing. 1. személye (im, lm mellett) így is hangzott: 
em (vagyok), önállóan is, mint személyrag is. Pl. men em (én va
gyok), munda em, (itt vagyok), virilr em (adok).*) A többes számban 
pedig így is : uz, üz (vagyunk). Pl. konsi uz (szomszédok vagyunk), 

*) Ezt az em alakot (im mellett) megtaláljuk nem csak az El-fereds 
had es-sidde-ben, hanem még a XVII. században is BERNARDO DA PARIGI 
szótárában, pl. inerem (leszállok), seiinürem (örülök). Az azerbajdsániban 
is leggyakrabban em (vagyok és 1. szem. ragja). FOY, GEORG JACOB és 
PAUL HERZSOHN ezt az oszm. és azerb. em alakot (a maga e hangjával) a 
perzsa em hatásának tulajdonítja. FOY azt állítja ugyan (id. m. 131.), hogy 
az azeriban kizárólag csak ez az em alak használatos, azonban BUDAGOV 
úgy tudja, hogy az azeriban a «vagyok» = im, em és am (Grammatikája 
20. 1. s többször). 
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biz kim äz ? (kik vagyunk mi ?), ikimiz bir üz (ketten egy vagyunk). 
A sing. 2. személy: sing és sin (vagy), pl. kim sing ve ading ne dir ? 
(ki vagy és mi a neved?) 251. 1.). A sing. 3. személye gyakran 
durur (van). 

Az a o r i s t u s ragozásának eltérései a mai nyelvtől: virür-em 
(adok; ma veririm); bilür-sing tudsz, tudod; 80), ider-sing (teszel; 
3), arz ider-sing (elmondod ; 80), kiln r-sin (csinálsz), čeker-sin (hú
zol); kaiur (marad), kilur (csinál), jatur (fekszik), varur (megy), 
virür (ad), bilür (tud), gelür(jön), beslenür (nevel); éeker-üz (húzunk), 
görür-siz (láttok) stb. A tagadó alakban pedig: bilmez-im (nem tu
dok), ögmez-im (nem dicsérem), kilmaz-im (nem csinálok); göre-
mez-im (nem láthatom), iremez-im (nem érhetek), dijemez-im (nem 
mondhatok), varamaz-im (nem mehetek). 

M ú l t i d ő . Sing. 2. személy: bil-düng (tudtál), it-ting (tet
tel), kii-dung (csináltál), dut-tung (fogtál, tartottad). Plur. 1. szem. 
görme-dük (nem láttuk), irme-dük (nem érkeztünk), kil-dug és kil-
duk (csináltunk), vir-dük (adtunk). Plur. 2. szem. kil-dnnguz (hagy
tátok), bil-düngüz (tudtátok). 

H a t á r o z a t l a n m ú l t . Plur. 1. szem. jap-misvz (csinál
tunk), it-misüz (tettünk) stb. 

F ö l t é t e l e s m ó d j e l e n i d e j e . Sing. 2. szem. var-sang 
(ha mennél), it-seng (ha tennél), di-r-seng (ha mondod), dile-r-seng 
(ha óhajtod); vagy pedig: ister-iseng (ha akarsz), išler-iseng (ha 
dolgozol), utanur-iseng (ha szégyenled). 

O p t a t i v u s . Sing. 1. szem. olajim és olajum (legyek), ide-
jim, idejűm, vagy ideim és idem (tegyek), dur aj um (álljak), varajim 
(menjek), gidejiim (menjek), görejüm és görem (lássam), söjlejem 
(szóljak), e ¡lejem (tegyek), virem (adjak), išidem (halljam), ölem 
(haljak meg), öpem (csókoljam), jayam (égetni fogom), ji/am (rom
bolni fogok). Sing. 2. szem. göresin (lássad), olasin (legyél). Plur. 
1. szem. bulauz (találjuk), olauz (legyünk), kilauz (csináljunk), 
bileüz (tudni fogjuk), vireüz (adjuk), isideüz (halljuk). — Megjegy
zendő azonban, hogy ez az -a, -e (-ja, -je) képzős igemód nem 
csupán optativus értékű, hanem egyszersmind f u t u r u m k é n t is 
használtatott. Pl. coy jirseng, éo% zähmet gör-e-sin (ha sokat eszel, 
sok bajt fogsz látni; 139). Sen Sikenderden dayi jig ol-a-sin (te 
Sándornál is kiválóbb fogsz lenni; 153). Gel-e ardínja anin Beh-
räm-gür, Memleketden gide aning lutf ile ¿ür, Ädil ol-a gäjet ve 
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nikü-sejr, Zulmdan kojma-ja dimjada eser, Memleketde madeletle 
otur-ci, Atasi her zidm, ki itti, götür-e ; ač-a yazar mülkin tetnäm 
(Ennek utána B. fog következni, kinek jósága által minden baj 
elmúlik az országról; rendkívül igazságos és jótermészetü lesz, a 
zsarnokságnak nyomát sem hagyja a világon ; az országban igazsá
gossággal fog trónolni, minden zsarnokságot, mit apja elkövetett, 
meg fog szűntetni; elindul s meg fogja hódítani khazar országot 
egészen; 309). Cün igirmi uč U ¿ihända süre ba%t, Ol gid-e, oglina 
kal-a ta%t (midőn 23 évig élvezi a szerencsét e világon, ki fog múlni 
s fiára marad a trón; 310). Ennek az igemódnak szintén e kétféle 
használatát tapasztaljuk az El-fereds bad es-sidde szövegében is. 

I m p e r a t i v u s . Sing. 2. személy: kii-gil (csinálj), it-gil 
(tegyél), söjle-gil (szólj), ejleme-gil (ne csinálj), baglama-gil(ne köss); 
3. személy: ejle-sün (tegyen), bil-sün (tudjon), var-sun (menjen), 
kal-sun (maradjon). Plur. 1. szem. kil-alum (csináljunk), söjle-jelüm 
(szóljunk), id-elüm, vagy ejle-jelüm (csináljunk, tegyünk); 2. szem. 
id-ing (tegyetek), jaz-ing (írjatok), gör*üngüz(lássátok!), sanma-ngiz 
(ne gondoljátok), itme-ngiz (ne tegyetek). 

P r ä t e r i t u m p e r f e c t u m . 1. Gelüb-dür (jött), gidüb-dür 
(elment), idüb-dir (tett), bitilb-dür (nőtt), kalub-dur (maradt), diizüb-
dür (rendezte), olub-dur (van, meglett), virülüb dir (adatott), sürülüb 
dir (elhajtatott), dolubdurur (megtelt). — 2. Örtiib-di (befödte; o. 
idi helyett), döndüriib-di (megfordította; d. idi h.) stb. Mind a két
féle alak csupán a sing. 3. személyében fordul elő az Iszkender-
námé ban. Használatukra íme néhány példa : Ani kim manga idilb-
dür bu ¿ihän, Sanga da%i idesi dir (a mit énvelem tett ez a világ, 
veled is tenni fogja; 352). Sanga her räz olub-dur äškjär (előtted 
minden titok világos; 274). Dogdi bír oglung, nür ile dolub-durur 
ser tä kadem (egy fiad született, fénynyel van elárasztva tetőtől 
talpig; 20.). Bildi kim jayin gelib durur e¿el (tudta, hogy elközele
dett a halála; 371.). — Ezeket az igealakokat nem találjuk meg a 
szeldsuk nyelvemlékekben; de használatosak az azerbajdsániban 
s még inkább a csagatajban.*) 

*) FOY KÁROLY id. m. 131. 1.) azt állítja, hogy az 1. szám alatt em
lített igealakokat az azerbajdsáni nyelv, csak a 2. és 3. személyben hasz
nálja, de az 1. személyben soha, vagyis nem mondja pl. gelib-em vagy 
gelüb-em (jöttem), hanem e helyet t : gebnis-em (plurálisban gelmiš-ux). Azon-



A XIV. SZÁZADBELI OSZMÁN-TÖKÖK NYELV. J 6 9 

Igéből képezett h a t á r o z ó i a l a k o k . 1. Az -ißag, -iček 
képzővel: olißag (mihelyt lesz), varißag (mihelyt megy), buličag 
(mihelyt megtalálja), ölicek (mihelyt meghalt). — 2. -dükce képző
vel, a mely alak hasonlító mondatokban használtatik. Pl. Bašini 
kesdükce, olar zindeter, Jaéini tökdiikce, olur yandeter (minél több 
fejét vágják le, annál elevenebb, minél jobban önti könyeit, annál 
mosolygóbb; 89.). — 3. -madin, -medin képzővel, pl. dur-ma-din 
(megállás nélkül), sor-ma-din (kérdezés nélkül), gör-me-din (mielőtt 
látta volna), iriS-me-din (a megérkezés előtt). Irte gi¿e durmadin 
oldi révän (éjjel-nappal megállás nélkül utazott; 89.). Šamdan iriš-
medin yajl u sipah, Diišmen ¡istine jüridi sah (mielőtt Syriából meg
érkezett volna a lovas sereg, a sah az ellenség felé ment; (60.). 
Kiz anga äšik olur görmedin (a leány szerelmes lőn beléje, mielőtt 
látta volna; 73.). — 4. -ju, -jü képzővel, mint módhatározó. Pl. 
Zär aglaju bír bitik jazdi anasina (keservesen sírva egy levelet írt 
anyjának; 371.). Äb-i-hajät istejü girdi jola (az élet vizét keresve 
útnak indult; 363.). Ol agaß ingildejü söjledi zär, Didi, Kej mihnet 
éekiji sehrijär ! (ama fa fájdalmasan nyöszörögve beszélt, mondta, 
hogy: óh, sokat szenvedő fejedelem! 370.). Oyi gezlejii atarim mu-
nung gözini gözlejü (a nyilat fel aj ázva ellövöm, ennek szemét czé-
lozva; 299.). Ez az igealak az El-fereds bad es-sidde-hen is több
ször előfordul. Pl. ditrejü geldi (reszketve jött), dilejü geldi (meg
kérni jött), jürijü bil- (el tud menni), danišu dururken (mikor tana
kodtak). Továbbá az 1233. évből való, Juszuf és Zulejka czímű 
költeményben is : balkiju = leuchtend (Tolun aj-teg balkiju doga 
keldi = a telt holdhoz hasonlóan ragyogva jött elő ; ZDMG-. 1889. 
évf. 85. 1.) a balki- (leuchten) igéből. V. ö. a mai oszm. nyelvben 
dejü (mondva, mondván). 

P a r t i c i p i u m f u t u r i -asi, - esi képzővel, mégpedig a) 
önállóan, b) a dir, dur (van) segédigével, c) főnévi értelemben. Pl. 
Bu arada ni¿e ¿an kurtarasií Hakk elinde dir her išing cäresi. 
Bes kämu išde angajalvarasi (itt hogyan kell megmenteni az életet? 

ban BUDAGOV tudomása és tanítása szerint igenis használatos a sing. 1. 
személybeli gelüb-em-féle alak, de a plur. 1. szem. nem (Grarnmat. 252. 1.). 
•— Megjegyzem, hogy az El-fereds had es-tidde-bejjmJ¿mj¿loíoTUul ez az ige-
alak, de szintén csak a sing. 3. személyében, pl. olgiajub-dur íäjPJj^&P^TT' 
konub-durur (letelepedett), göndürüb-durur (küldőt 
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Isten kezében van minden dolognak gyógyszere, tehát minden 
ügyben ahhoz kell könyörögni; 367.). Ajruga halasi mülk (másra 
maradandó ország = a mely másra fog maradni; 12.)- Kajser biliir 
idi, ki ol sipäh Kilasi durur amy mülkin tebäh (a császár tudta, 
hogy az a hadsereg meg fogja hódítani az ö országát; 14.). Kim-
lere degesi dir hu mülk ü žehr í (kikre fog szállni ez az ország és 
város ? 305.)- Her išing gerek bulasini bula ! (találja meg minden 
dolognak a kellő mikéntjét = hogyan kell elintézni minden ügyet; 
186.). — Ezt az -asi, -esi képzővel alakult nomen verbale-t nem 
csak az El-fereds bad es-siddeben és a szeldsuk nyelvemlékekben 
(pl. ASIK pasa. Tezkeret-ül-Evlia) találjuk meg, hanem a kazáni-
tatár, baskír, karamáni-khudavendkjári dialektusokban, sőt a mai 
oszmánli népnyelvben is/*) 

Másik p a r t i c i p i u m f u t u r i -iser, isar, vagy -eser, -asar 
képzővel alakult, a mely igen gyakori használatú volt a XIV. szá
zadi oszmán-török nyelvben, valamint a következő századokban is. 
Használatára íme néhány példa: Kajser Midi, kim gidiser bí-sekk 
elinden mülk-i-Rüm (a császár tudta, hogy kétségtelenül el fogja 
veszíteni Rum országát; szó szerint: kezéből ki fog menni E. o.; 
13.). Sark u garba ¿ümle saltan alisar, yanlar anga bende fermän 
alisar (az egész keletnek és nyugotnak szultánja fog lenni, a khánok 
szolgái lesznek neki; 108.). Jeddi iklimi musayyer idiser, yanlari 
kendüje éäkir idiser (a hét égaljat meg fogja hódítani, a khánokat 
szolgájává teszi; 20.). Kiéi anda ni je ráhat bulisar ? (az ember 
hogyan talál ott nyugalmat ? 364). Car/, men gittim, kimi getüreser, 
Seltänet taytinda kim oturasar? (a sors, ha én elköltöztem, kit fog 
hozni, a szultánság trónján ki fog ülni? 305.). Hakk anga her išde 
nusret vir eser, Mülk-i-Kesmir ile Winde ir eser (isten annak minden 
dologban győzelmet fog adni, Kasmir és Hind országokba el fog 
jutni ; 311.). Bildi ki ideserler y asm ile sírane genk (tudta, hogy 
az ellenséggel oroszlánként fognak harczolni; 59.). —Ezzel a 
képzővel, -iser és -isai alakjában, nem csak az El-fereds -ben talál
kozunk, hanem a szeldsuk nyelvben is, pl. ASIK pasa divánjában, 
a hol ilyen példákat olvashatunk: kalisar (maradni fog), olisar 

*) Erre a képzőre vonatkozólag 1. bővebben A kasztamunii török 
nyelvjárás ez. munkámat, 21. 1. és BÁLINT GÁBOR Kazáni tatár nyelvtana 
69. lapját, 
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(fog lenni), gitmejiser (nem fog menni), ölmejiser (nem fog meg
halni; a képző néhol J^,, néhol ^ - n e k van írva). Ennek az igei 
alaknak keletkezésére vonatkozólag bátran elfogadhatjuk FOY KÁ
ROLY, MELIORANSKI és HOUTSMA magyarázatát, a mely szerint t. i. 
ez az -isar, -iser képző nem egyéb, mint annak a régi -yisa, -gise 
képzőnek kopott alakja, mely a MELIORANSKI kiadta Kitäb-i-terdsü-
män szerint az igetőhez járulva ó h a j t á s t , k í v á n s á g o t fejez 
ki, úgyhogy pl. a Kitäb-i-terdsümänbsLn olvasható bar-yisa-r (er 
wünscht zu gehen; a baryisa- igéből) az aoristus -r képzőjével, 
tökéletesen megfelel a régi oszm. var-tsa-r (menni fog, menni akar) 
alaknak.*) 

Utolsónak hagytam azt az ige-alakot, a mely — tudtommal — 
az lszkendernámén kívül egyetlen török nyelvemlékben s egyik 
török nyelvben sem található meg, legalább eddigelé még senki 
sem említette. Ugyanis a -b, -p képzős ú. n. g e r u n d i u m n a k 
ismerjük a teljesebb -ben, -ban (-üben, -iben, -aban, -iban) alakját 
is, — de az Iszkenderndme szövegében e mellett, igen gyakran 
találkozunk még teljesebb -bent, -bani alakjával is (mind a mély-, 
mind a magashangú szókban rendesen így írva elißel: j¡\^ s csak 
kétszer-háromszor elif nélkül: ^u),**) a nélkül azonban, hogy a 
jelentés vagy functio tekintetében legkisebb külömbséget is fedez
hetnénk föl a kétféle alak között. E képző származásával (különö
sen a végső i, i mivoltával) nem vagyok tisztában; de — mivel 
eddig ismeretlen nyelvi jelenségről van szó — felsorolok egy sereg 
példát az eme képzővel való alakok közül: Müskbär ejlejübeni %ä-
meji (mosusz illatúvá tevén az írótollat; 9. 1.). Kim mehälikdan 
olubani yilds (hogy a veszélyektől megszabadulván; 45.). Bir na-
zarlen cünki gördi hali jvain, Äh idübeni unutti kendözin (mikor 
egy pillantással meglátta a sah arczát, felsóhajtván elfelejtkezett 
magáról; 73.). Ani da/i azel idübeni temäm, Muhtedi-billah ideler 
imäm (végre azt is letévén méltóságáról, M.-t fogják khalifává 
tenni; 336.). Amüd kojubani ani berkitti (oszlopot állítván fel, azt 
megerősítette; 129.). Herneden gördiler ise yajr a ňer, Gelübeni 

*) L. PLATO MELIORANSKI: Arab filológ o tureckom jazikje. Szent-
Pétervár, 1900. a 37. lapon; és KARL FOY: Azerbajßanische Studien, 162— 
163. lapon. 

**) Ellenben a -ban, ben képző mindig e l i f n é l k ü l van í rva: .^vJ. 
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vírele?- saha /aber (bárhonnan látnak jót, vagy rosszat, eljővén, a 
sahnak adjanak hírt; 266.). Kaldilar ani görübeni danga, Döndiler 
burilar dayi anlardan janga (azt látván elcsodálkoztak s megfor
dultak ezek is amazok felé; 175. ós 266.). Sürübeni irte gije räh 
Ol aradan vardi Atvarina sah (éjjel-nappal utazván, onnan A.-ba 
ment a sah; 175.). Subh olunga gizer ve éün subh olur, Učuban, 
girii derjaja gelür (reggelig járkál s mikor reggel lesz, visszarepül
vén a tengerbe megy; 178.). Ol aradan kilubani azm-i-rah, Girü 
Turandan janga jüridi šah (onnan útra indulván, ismét T. felé 
ment a sah; 218.). Bes ora dan döndürüben bädbän, Girü mülkü-
mize olauz revän, Varubani šaha vireüz yaber (aztán megfordítván 
a vitorlát, onnan vissza fogunk menni országunkba, a sahhoz 
menvén, hírt adunk; 268.). Düzedübeni agagdan o% ve jaj, Atisurdi 
oglanlar ile kis ve jaj (fából nyilat és íjjat csinálván, lövöldözött 
az ifjakkal télen és nyáron; 301.). Her janga leéker saca, Kim MUß 
alubani Hier aca (mindenfelé elszéleszti hadát, hogy kardot fogván 
meghódítsa az országokat; 308.). Kačubani gitti Turandan janga 
(megfutamodván, T. felé ment; 294. és 308.). Jiyubani Kudusi 
gärt ejledi (lerombolván Jeruzsálemet, kirabolta; 296.). Továbbá 
ilyenek még: čekiibeni (húzván, vonván; 352.), gidübeni (elmenvén, 
341.), bulubani (találván, 127. és 201.), irübeni (érkezvén, 124.), 
virübeni (adván, 249.), gijübeni (felöltvén, ruhát, 300.), düsübeni 
(esvén, 309.), getiirübeni (hozván, 354.) stb. — a döndürüben (for
dítván), dönüben (fordulván), jijüben (evén), jürüjüben (menvén), 
ačuban (nyitván), oturuban (ülvén) alakok mellett. 

THURY JÓZSEF. 



Szláv jövevényszavaink. 
(Kilenczedik közlemény.) 

A magy. alamizsna szó eredetét tehát (v. ö. régi magy. ala-
mozsna, Apóst. mélt. 18, u. o. alamofnas zenth yanos, NySzót.; 
Ehr.-k.: 78, 81, 82. alamyzna, u. o. 81. elamyzna) a róm. kath. 
szláv népeknél kell keresnünk, s itt ezt találjuk: 

a) Quarneroi horv. almužno (XIV. századi adat: «őto ljubo 
hošteta za nega molstiru almužno vzdati = si aliquid offerre vo
lu nt in eleemosynam, Starine VIL 117; 1451-ben: almužno uči
nili, 1466: almužstvo, ŠUKM. Acta croat. 192, 251 ; v. ö. még MIKL. 
Lex. pal., és horv. akad. nagyszótár); 

b) kaj-horv. almožtvo (JAMBR.), almustvo (HABD.), almožnik, 
almozna (Letopis 1887 : 218, Lajbach); 

c) hazai szlov. álmoštvo, osztr. szlov. almožnja (Denkschriften 
XXVIII. 35.), álmožna (PLETERSNIK), aljmožna (STREKELJ, Beneški 
rokop. XV. 1.), almožen (MEGISER: allmňsen, v boshje ime . . . almo-
shen; ugyanígy DALM. bibliafordításában). 

d) t. almužna, cs. almužna (G-EBAUER Hist. ml. j . é. L 485.), 
lengy. jalmužna (MIKL. Christ. Term. 56. §.-a szerint — LINDE nyo
mán közölve — ujabb kifejezés, v. ö. azonban BRANDT : Vypiski iz 
staropolskoj slovesn. szótár), szorb almožina, voľomužna. 

A róm. kath. szláv nyelvekben tehát az alamizsna szó szin
tén zs-vél fordul elő, akár a magyarban, s ezen zs alapján tartom 
én is a magy. alamozsna, alamizsna szót róm. kath. szláv eredetű 
kifejezésnek. A szláv nyelvekbe a szó a németből került volna 
(v. ö. Arch. f. slav. Phil.XV. 432.) s szláv alapalakúi almužhno vehető 
fel. A gör. kel. szláv nyelvekben azonban a kifejezés soha se volt 
meg. A magy. alamizsna és elemózsia egy szó; az első keresztény 
term. techn. és róm. kath. szláv eredetű, a másik latin jövevény. 
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Ámen : Kön. Tör. és Kön. Tör. sz.: amen, NySzót.: amen; — 
az összes róm. kath. népek a lat. amen-t e-vel mondják; cs., t., 
lengy., szlov., róm. kath. bolg. amen (KBISTOFCSÁK, Kas nauk 16. 1.), 
róm. kath. szerb amen, horv. amen (-e-vel a róm. kath. horv. 
glagolita emlékekben is, BÉRC. Dvie 28, 29, 39, ČRNČIC, Rimsko, 
Starine XIV. 215, 217.). A gör. kel. szlávok a gör. ájrrjv-t az újgö
rög kiejtésnek megfelelően amin-nek, tehát i-vel mondják; v. ö. 
óbolg. amin (Assem. ev. 175, 178. 1., Cod. Supr. 11, 17, 39, 49, 59, 
61. stb.); ez az amin van a külömböző szerkesztésű gör. kel. szláv 
emlékekben is (néhol lefordítva pravo: iip<ii;o, VB istiny = irk 
HCTHHifi szavakkal, JAG. Zur Entst. II. 69, Arch. f. slav. Phil. XXIV. 
264.), valamint a mai gör. kel. szláv nyelvekben (óbolg., or., kisor., 
bolg., szerb) és az oláhban (gör. kath. és gör. kel. oláh amin, dia
lekt, amnin, WEIGAND, Jahresber. VIII. 81.). A magy. ámen a maga 
e hangjával a róm. kath. népek elnevezésével egyezik. 

Angyal. Régibb alakja angyel (v. ö. HB.: michael archangelt. 
es mend angeleut, későbbi adatokra NySz.), a melyből illeszkedés
sel angyal lett (v. ö. KT. sz.: angol(u)cnoc, (a)ngolucnoc (kétszer), 
angol, Schlägli szój.: angyal); az illeszkedésre v. ö. 1055: Signum 
Fancel comitis = mai Fancsal. 

ŠAFÁRIK azt tanította (Uber den Ursprung und die Heimath 
des Glagol. 9, 32.1.), hogy a magy. angyal (arkangyal, evangyéliom, 
gyehenna, György szavakkal együtt) a CYRILL és METHOD-féle nyelv
ből került hozzánk. MIKLOSICH (Christl. Term.) a szóval nem fog
lalkozott behatóbban, s ez az oka annak, hogy ASBÓTH OSZKÁR 
(NyK. XVIII. 362.) sem jelölte meg közelebbről azt a nyelvet, a 
melyből a magy. angyal jöhetett; ő ugyan szláv eredetűnek tartja 
nyelvünkben a szót, csakhogy szerinte «a gy semmit se bizonyít az 
angyal eredetét illetőleg» (NyK. XVIII. 363.). jAGicnak az a né
zete (Zur Entstehungsgeschichte II. 78. 1.), hogy a magy. angyal 
(evangyéliom és a cseh andél) a CYRILL és METHOD-féle nyelv
ből való. 

E felfogásokkal szemben VOLF GYÖRGY azt vitatta, hogy a 
magy. angyal, s ezzel kapcsolatban mindazok a szavak, a melyek
ben mi a lat. ge, gi helyén gye, gyi hangokat mondunk, velenczei 
olasz átvételek, illetve olyan latin átvételek, a melyek a latinnak 
velenczés olasz olvasásán, kiejtésén alapulnak (v. ö. Kiktől tanult 
a magyar írni, olvasni? 69, 79, 80, 83, 85. 1.). VoLFnak az volt a 
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nézete, hogy Velenczében velenczés olasz nyelven angyol-t monda
nak. Csakhamar azonban bebizonyult, hogy Velenczében ma an-
zolo (v. ö. BOERIO : anzelico, anzoleto, anzolo; bolognai ol. anzel, 
gen. ol. angeu), anzelo (Nyr. XV. 161.) az «angyal» neve, más szó
val, hogy Velenczében a lat. ge, gi ma — ze, zi. Hogy ez a vei. ol. 
z mely időből való, azt nehéz megmondani. Csak az a bizonyos, 
hogy 1008- ban már megvolt Velenczében a z. Erre kétségtelen tanunk 
JOHANNES diaconus, a kinek «Chronicon Venetum et Chronicon 
Gradense» ez. művében ezt olvassuk: «Quia ibi ante ianuam 
söcclesiae sancti Serzi imanis erat olivarum arbor» (PERTZ, M. G. 
S. S. VII. 43, ugyanitt jegyzetben : «Serzi id est Sergi, Sergii Ve-
neta lingua, qua e. g. San Giorgio pronunciatur San Sorso»). Ez 
adat kétségtelenül vallja, hogy már 1008 körül Velenczében a lat. 
ge, gi helyén ze, zi volt a járatos hang. Velenczei nyelvjárásban írt 
XIII., XIV. századi oklevelekben is Angelo (olv. Anzelo, 1311 ben, 
BERTANZA e LAZZARINI, II diai. ven. 35. 1.) a szó (v. ö. Dalmácziára 
a velenczei hatás alatt: Anzulo, Serzolus stb. JIREOEK, Die Bom. I. 
70.). Más észak-olasz nyelvemlékek is a XIV., XV. századból a z 
(olvasható itt-ott dz-nek) kiejtés mellett tesznek bizonyságot (v. ö. 
XV. századi adatok: anzelo, imazine, evanzelio Denkschriften XXII. 
118, 221, Gienoa és Zenoa, SAVJ-LOPEZ, Altit. Chrest. 19, 153. 1. 
stb.). Mikor hazánkban olasz hatás van, akkor nálunk is olvashatni 
Sereonis-t (Gereonis helyett), Seruasius-t (Gervaüus h.), Senesii-t 
(Genesii h., e három példára v. ö. KNAUZ, Kortan 191,192, 193.1.). 
Az angyal-beli gy ejtésnek tehát nem velenczei, s nem észak-olasz 
az eredete. 

VoLFot KÖRÖSI SÁNDOR czikke (Nyr. XV. 161.) figyelmeztette, 
hogy Velenczében nem gy-s, hanem z-s ejtés van; ugyanitt KÖRÖSI 
azt is mondja, hogy nem az olasz, hanem a räto-román friauli 
mondja a lat. ge, gi szótagot gye-, gyi-nek, tehát a magyar angyal (s 
vele együtt a gy-zés) ebből a nyelvből való. KŐRÖsinek ezt a gondo
latát ragadta meg ASBÓTH, S fejtette ki, hogy a magy. angyal s vele 
együtt a gy-zés räto-román eredetű (v. ö. Izvjestija otd. r. j . i slov. 
VIL 246—320, Szt.-Pétervár). A räto-román nyelvjárásokban azon
ban szintén az a szabály, hogy a lat. ge, gi helyén dže(i)-t vagy 
ie(i)t mondanak (v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 479.), s itt is a lat. j 
ugyanolyan fejlődésmenetet mutat, mint az olaszban a lat. j (v. ö. 
GRÖBER, U. O. 476: Zovia és 480.1.). Nem tagadható azonban, hogy 
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itt-ott rätoromán területen, a mint azt olasz területen is lehet látni 
(pl. Veronában v. ö. MEYER-LÜBKE, Gram. d. r. Spr. I. 329.), a lat. 
ge, gi és ; helyett gy-féle hangot is mondanak. E jelenség azonban 
oly szórványos, s meglétének ideje olyannyira újabbkorinak látszik, 
hogy erre épiteni aligha lehet valamit. S milyen ellenmondások 
keletkeznek az AsBÓTH-féle újabb felfogásból, összevetve azt a 
VoLF-féle tanítással. ASBÓTH szerint a gy-zés rätoromán, s VOLF 
szerint az s-ezés velenczei olasz volna; e szerint a surgyite-féle 
szavak első fele velenczei, második fele räto-román latin kiejtést 
tüntetne fel. 

Az én nézetem, a melyet e műben (I. 2, 33. s köv. lapokon) 
fejtegettem, az, hogy a lat. ge, gi szótagot a róm. kath. egyház nagy 
területen (s ide tartozik Dunántúl is), je-, ;'i-nek olvasta. Ezt bi
zonyítja a többi közt az is, hogy a lat. angeliis ma is több nyelv
ben ;'-vel hangzik ; ilyenek : 

tót anjel, es. anjel (és andél, gy-Yel, a melyet JAGIÓ CYRILL és 
METHOD nyelve hatásából magyaráz; de v. ö. GEBAUER, Hist. mluv. 
I. 529.), lengy. aniol, horv. ca-terület legészakibb része: ánjel 
(gen. anjela, NEM. I. 394; horvát glagolita emlékekben számtalan 
nyoma van annak, hogy a megfelelő glag. jegy;'-nek olvasandó; v.ö. 
glag. emlékekben: evanieli, anieli, privilija, vijilia, lejenda stb. BÉRC. 
Dvie 34, 36, 38, ŠURM. Acta croat. 185, 277, 289, Mon. h. jur. IV. 
stat. polj.; Noviban, Vinodolon, a hol a glagolita írás dívott, ma 
ánjel, evanjelije a járatos). Nagy kérdés ezek után, vájjon a Bécsi 
glagolita levelekben előforduló evangelie, angelb (v. ö. JAGIÓ, WB1. 
Ab, Ba, Bb, Bb. ós 28. 1.) nem ?-vel olvasandók-e. Ugyanezt mond
hatjuk a cseh-tót szerkesztésű kijevi töredékekre is (átíri/Vk, JAGIÓ 
WB1. 53, 54. 1.), mert a cseh-tótban anjel a járatos kifejezés. 

A lat. ge (i), vulg. lat. je (?) már most nézetem szerint a ma
gyarban is, meg a hazai szlovénben és a kaj-horvátban*) is válha
tott gy-\é szó kezdetén, magánhangzók közt,n,r,l utáni helyzetben, 
s a hazai szlovénben tényleg ángy el, angyeo is az «angyal« neve 

*) Kaj-horvát idevonatkozó adatokat a legrégibb kaj-nyomtatványok
ban lehet találni, v. ö. pl. PEEGOSSICH IVÁN Verbőczi-fordítását 1575-ben, 
a hol ilyeneket olvasunk: tergye (= terg-ből), vu tugie ruke, na tugy 
imyenia, tugina, meg (=vaegj: közt), na preý, szpreuogen, prihaga, iszha-
giale stb. stb. 
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(v. ö. KÜZMIOS bibliafordítása, Slow. sillab., Zobr. szlov. 4.), 8 ugyan
így régibb kaj-horvát iratokban (v. ö. PETRETicnél: angyelszki, laj-
bachi Letopis 1887 :192. L). Csak az a kérdés, milyen régi a szlo
vénben a gy-s ejtés. Mondhatná ugyanis valaki, hogy hiszen az 
osztrák szlovénben angel f#-vel és anjgel) az alak, s így inkább az 
a valószínű, hogy a hazai szlovénben is az eredeti kiejtés a g-s 
(v. ö. JAGIC, Zur Entst. IL 78; a Freis. nyelvemlékekben: krilatec). 
Erre csak azt felelhetjük, hogy a mint a mai or. angel, kisor. aw-
hel, bolg. ángel (CANKOFF 137, 139.) szavak g-je, illetve /i-ja nem 
bizonyítja, hogy az oroszban-bolgárban a legrégebben is g-s volt 
az ejtés (v. ö. hogy az újgörögben a szóban g-t ejtenek az ujgörö
gök), épúgy az osztr. szlov. angel se bizonyít; másodszor azonban 
ki kell emelnünk, hogy a hazai szlovénben és a kaj-horvátban az 
e előtti g is, meg j is gy-\é lehet. A hazai szlov., kaj-horv. angyeo, 
ángy el alak tehát teljesen szabályos alak. 

Ezek szerint a róm. kath. szláv nyelvek az angyal-t a követ
kezőkép mondják : 

szorb jan&el, lengy. aniol, cs. andél (és anjel), t. anjel, hazai 
szlov., régibb kaj-horv. angyel, angyeo, északi horv. ca: ánjel, Arbe 
szigeti horv. ánctel {gy-vel Ead CXVIII. 21.), raguzai horv. andjel 
(1783-i raguzai Nauk hristjanski), andio (gen. ándjela Ead LV. 168, 
régiségére v. ö. Ead CXXXVI. 186.), magyarországi horv. (Mosón -
m.): angjel, osztr. szlov. angel, anjgel, róm. kath. szerb andjel (meg
jegyzem, hogy a róm. kath. szerb-horv. gy-% alakokat EBSBTAR 
görög átvételeknek tartja), hazai róm. kath. bolg. angjala (magyar 
eredetű második a-ja alapján). 

A gör. kel. szlávság «angyal»-t jelölő szava a görögből való. 
A gör. f e, i előtt ugyanazokon a fejlődési fokozatokon ment ke
resztül, mint a lat. ge, gi az olaszban (v. ö. Byz. Zeitschr. IX. 409.). 
Az óbolg. szövegekben minden gör. eredetű, ye, ^i-vel bíró szó Fe
nek (olv. gye) van írva (pl. Cod. Supr. 350: /IÉRON = legyeon, 
M4rHCTpHiaN<Mf s itt számtalan példa); itt az angyal is = <UTÉ/\'K 
= olv. angyel% (v. ö. evangyélium szónál). A külömböző szerkesztésű 
egyházi emlékekben lassan-lassan elmarad a r felől a lágyító jel, s 
az emlékek puszta r-t írnak (Ev. Dobr., Fragm. Petrop.: AurtA'M, 
Mak. üst. íKANríAHCT'ki, Frag. Chil.: AHFÍAA, AWÍASAVK, Listky 
Undol. AHTÉAI ; Sis. Ap.: .HIM-ÉAK stb.). Ma a gör. kel. egyháza 
következőkép mondja az angyalt: óbolg. dHrt/VK = olv. angyeVh, 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. *•* 
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középbolg., mai bolg. ángel (v. ö. RYLEC, és angol bibliaford., CAN-
KOFF 137, 139. 1.), régibb szerb angel (g-vél cyrill okiratokban), 
STOJKOVIÓ* fordításában (VUK fordításában aHljeo = angyeo), or. 
angeVb (g-vel), kisor. anhel (#-ből fejlett h-val); e g-s ejtés újabb 
újgörög hatás eredménye; ugyanígy az evangélium szóban, 1. ott. 

A magy. angyal szó nézetem szerint nem gör. kel., hanem 
róm. katholikus szláv eredetű kifejezés, s az ide mellékelt térkép 
ezt eléggé föltünteti. 

Apácza ós apát. A két szót együtt kell tárgyalnom, s először 
az apát-ról szólok. Nyelvtörténeti adataink tanúsága szerint az 
apát is, meg az apácza is mindig szókezdő a-vsd volt írva (v. ö. 
ZOLNAI-SZAM. Oki. szót., NySz.), o-s alakot nem ismerünk (hely
nevekben sem). A név régiségét mutatja, hogy mindkét szóra 
már a XIII. század legelejéről vannak adataink. Az apát régen 
KARÁCSONYI szerint «fejedelem» néven is ismert volt (Szt. Gellért 
élete és művei 41. 1.), a mit azonban általánosnak aligha mondha
tunk (v. ö. NySzót. fejedelem 3.). Valószínű, hogy keresztény ter
minológiánkban mindig csak az apát volt az általános kifejezés. 
Kérdés, milyen úton került e szó nyelvünkbe. 
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Az óbolg. emlékek fiatalabb szerkesztésében szó van apát
ról, még pedig a következő helyeken: 

I. Cod. Supr.: 90.1.: irkame JKÉ HroyMíM'k Toro AUNacrkip-k 
== vala annak a monostornak az apátja | u. o. 160. 1.: Ypî H©-
pH3kti,H H HroyaMHH = a barátok és az apátok j u. o. 199. 1.: 
>KHTHI€ . . . Iwana HroifMíHa CKAT'KIA röpíti CHHÍHCKKI = János
nak, a Sinai hegyén levő monostor apátjának élete | u. o. 200, 
201. 1.: Hr©ya/\íHa = az apátot | u. o. 201. 1.: Hrov/wvíirk = 
az apát. 

II. Euch. sin. 150. 1.: HroyAUNA == az apátot | u. o. 150. 1.: 
KTv HroifMíHOY = az apáthoz | u. o. 150. 1.: Hro\fMÉN©y *= az 
apátnak | u. o. 153. 1.: 3a Hr©Y'MÉH<* — az apátért | u. o. 169. 1.: 
HroyaAtirk — az apát. 

A felhozott esetekben az óbolg. Hro\/\weN'k = igumén'b ( > 
gör. ^YOÓ[ISVO<; : rfléopai: vezetni) egy-egy monostornak a fejét, 
apátját jelenti. Az óbolg. igumén'b azonban nemcsak apát-ot, ha
nem általában feljebbvalót is jelenthet (v. ö. pl. Sav. kn.: np'fc.viiii/sv 
H lloHTkCKOifAAoy ÜHaaToy Hro\\v\eHoy, v. ö. SREZNEVSEIJ kiadá
sát 93. a. 108. 1., Arch. f. sl. Phil. V. 601 ; Euch. Sin. 151. 1.: 
nc»BHHOifHTÉ CA HroyMÉNOAVk KauiH/Wk — engedelmeskedjetek 
feljebbvalóitoknak, SREZNEVSEIJ Drev. r. slov. igunien 2.). Az igu
mén'b e jelentése egyértékű az óbolg. HacTaBkHHK'k (v. ö. pl. Assem. 
jan. 17: nastavLnik-B pust'kintnikomi.), np'knocHTk (Cod. Supr., 
v. ö. MIKL. Lex. p.), ap^HCHNarork, cTap"kHUiHHA ckBOpoy (v. ö. 
JAG. Zur Entst. II. 69. 1.) szavakkal. 

Az óbolg. Hr©\\WÉH'fc> BB igumen^-nék tehát két jelentése van: 
1. általában: előljáró, valaminek feje, vezetője; 2. különösen: egy 
monostornak a feje, apátja. E két jelentés van a külömböző gör. 
kel. szláv (or., kbolg., szerb) nyelvemlékekben is (v. ö. oroszra 
SREZNEVSEIJ szótárát, Vita Methodii cap. IV., V., AMFIL. II. 2, 679; 
középbolgárra LAVROV : Obzor, a szerbre Apóst. Sis. Zsid. XIII, 7 : 
noMHHTÉ Hroy/weHH BauiÉ == Károlyi: Emlékezzetek a ti elöljárói
tokra, u. i. Zsid. XIII. 17, Hvalov rukop., Zobrn. 5. stb.). A mai 
gör. kel. szláv nyelvekben az apaínak igumen a neve, s ez az alak 
ment át az oláhba is (igumen, egumen). Se ma, se a múltban a 
magyar apát szóhoz hasonló hangalakú szóval nem nevezték a gör. 
kel. szlávok az apát-ot, itt mindig és mindenkor igumen volt a 

12* 
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neve. Nem így a rom. kath. szlávok. Itt az apát-nak a magyar szó
hoz hasonló alakja van; a róm. kath. szláv adatok ezek : 

a) Horvát adatok : Az opat szó az 1076—89. közt írt baskai 
feliraton fordul elő először (v. ö. GEITLER, Die albán. u. slav. 
Schriften 187, SÜRM. Acta croat. 1. 1.), itt a horvát opat kétszer 
van meg. A XIII. századi Vinodoli statútumban is benne van az 
opat (Mon. h. jur. IV. 255.), úgyszintén a «Kegule sv. JBenedikta» 
ez. XIV. századi horvát nyelvemlékben (v. ö. Starine VII: 121: 
opath zovi se stb.). A XV. századi Zenggi missale, a horv. glagolita 
oklevelek, a későbbi horvát szótárak (v. ö. VERANCS. : oppat, BEL-
LOST.: opat, opat, JAMBR.: opat, STÜLLI : opat stb.) az apát-ot opat-
nak hívják. így van ez nemcsak a horvátban, hanem a róm. kath. 
szerbben is (a DANICIC Ejecn.-ban felhozott három opat adat ka-
tholikus kolostorok apátjaira vonatkozik). Az egész horvát s róm. 
kath. szerb nyelvtörténetben tehát az apát = opat. 

p) A szlovén nyelvben is az apátot opát-nak hívják (v. ö. PLE-
TERRNIK, HABDELICH, MEGISER) ; a hazai szlovénben is opát (v. ö. 
Dühovna Hrána 2. 1., gráczi kiadás) az apát neve, előkerül e mel
lett a magy. eredetű apát is (Zobr. szlovén 72.1. LINDE lengyel szó
tára közöl még osztr. szlov. apt, appat, oppat alakokat is). 

?) Cseh-tót opat (v. ö. GEBAUER I. 232. ófn. ábbát-ból szár
maztatja) ; a csehben a legrégibb adat talán a Eheimsi evangélium
ban van, a hol «Prokop' opat))-ot olvashatunk (v. ö. ÜANKA-fóle 
kiadás 186. 1., PROKOPIUS csehországi benczés apát volt, meghalt 
1053-ban, tanítványai, szerzetestársai 1061—92. közt talán ha
zánkban is megfordultak, JAG. Zur Entst. I. 56. 1.). Lengy. opat 
(LINDE). 

A róm. kath. cseh-tót-lengy., horv., szerb nyelvekben az apát
nak a legrégibb időktől opat volt a neve; a kereszténység elterje
désének legelső évszázadában megvolt a szó a magyarban is (v. ö. 
hogy abbas csak a XI. századig keletkezett szerzetes rend feje, a 
XI. század után keletkezett szerzetes rendek fejei prior-ok, guar-
dian-ók stb.). A magyar apát már most nem a gör. kel., hanem a 
róm. kath. szláv népek opat-já\al egyezik. Itt is azonban horv. 
szlovén eredetet kell felvennünk, mert csak a szerb-horv.-szlov. 
opat-nak van hosszú á-ja, míg a cseh tót-lengyel opat rövid a-val 
hangzik. A magyar szó közvetlen olasz eredetű (v. ö. vei. ol. abáte, 
BOERIO) azért nem lehet, mert az ol. b megmaradt b-nek olasz 
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jövevényszavainkban. Mégcsak azt jegyzem meg, hogy az óbolg.-
ban a lat. abbas, gör. áppág-nak avva (v. ö. MIKL. Lex. p. avhva ': 
páter), ovhva volna a megfelelője (a gör. -ac, = óbolg. -a, gör. (3 = 
óbolg. v). 

Számbavéve az összes adatokat, a magyar apát róm. kath. 
népek nyelvéből, legvalószínűbben a róm. kath. szlovén-horvátoké
ból való. 

Az opát szónak származéka opática, a mely viszont a magy. 
apácza szóban maradt meg. 

Az óbolg. nyelvemlékek megőrizték számunkra az apáczá-t 
jelentő óbolgár szót. Az idevonatkozó adatok ezek: 

I. Cod. Supr. 398. 1.: ©HA >KÉ ptye (t. i. HÍÉHA) OTT* MOHAC-
T'kip'fc leC/Wk CkA,e KAH3Tv CtfiLIITAArO, H nOCAA AAA HrOy/UENklil = 

(az asszony) pedig monda: Az ide közelfekvő monostorból való 
vagyok s & fejedelemasszony küldött. Ez idézetből az derül ki, hogy 
az óbolgárban az apáczák fejedelemasszonyának igumenhja volt á 
neve, a mi szabályos femininum az óbolg. igumewb (apát) szóhoz. 

II. Euch. Sin.: 190. 1.: ALUÉ KTO CK YP'KHHU.ÉIÍK KAAÍA.CV) 
ckTKopHT^) = s ha valaki apáczával paráználkodik | ti. o. 
194. 1.: ALUÉ KTO YpTvNHUiiK ©KpAA.íT'k = s ha valaki apáczát 
meglop. 

Ez idézetből kitetszik, hogy az apácza óbolgár neve crbnica 
(v. ö. barát szó tárgyalását is), a mi szabályos femininum az óbolg. 
crBWLCL (monachus, fráter) szóhoz. 

Az óbolg. nyelv alapján fejlődött külömböző szerkesztésű 
egyházi szláv nyelvemlékekben, valamint a mai gör. kel. szlávok-
nál ezeket találjuk: 

a) Az orosz szerkesztésű nyelvemlékekben Hr&iitNHM (== igu-
menija) az apáczák fejedelemasszonya, míg az apáczának HHOKA 
(inoka), HNOKAM (inokaja), AAHHIIIHIIA (mnisica ; e kifejezéseket 
1. SEEZNEVSKU, Drev. r. slov.), vpiHHHA (érnica) a neve. A mai orosz 
nyelvben: nryMeHH (*= igumenja) a fejedelemasszony, qepmma 
(cernica), HHOKHHH (inokinja), HHOKa (inoka), HHOiKa (inoéka), 
MOHaxHHa (monachinja), MOHanieirca (monasenka), MOHamKa (mo-
naska, v. ö. DALJ szótárát) az apácza neve. A kisorosz nyelvben az 
apáczát starica-n&k is hívják (ZELECHOWSKI). 

P) Középbolgár nyelvemlékekben az apáczát HHOKKIHH (= 
'inokynja)-riü,k, KAA\TÉpHii,A-nak f== kalugerica, v. ö. LAVROV Ob-
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zor) hívják. A mai bolgárban ezek az alakok: HryMemma (igume-
nica): «fejedelemasszony», itajiyrepHua, KajiyrepKa (DUVERNOIS 
szói) : «apácza». A róm. kath. hazai bolg.-ban is kalugjerica az 
«apácza» neve (KRISTOFCSÁK, Kas nauk 3. 1.). 

7) Szerb szerkesztésű nyelvemlékekben az «apácza» neve: 
MOHÁBA (monacha v. ö. Zbornik 27. 1., 1330., 1360., 1389. évi 
oklev.), HHOKkiHia (inokynja), KAi\c>yktfnin,A, M/\otiípHH,A, M/toy-
AP"".á (kalugjerica stb. DANICIÓ, Ejec.). A mai gör. kel. szerbeknek 
igumanija (VUK3, MIKL. Lex. p.) a fejedelemasszony, Kájiyl)epima 
(= kalugjerica VUK3), duvna (u. o., erre v. ö. lejebb) az apácza neve. 

A gör. kel. sülávságtól térített oláh keresztény terminológiá
ban starifa = fejedelemasszony, cálugárifö, monacha, kaluguritso 
(WEIGAND, Jahrb. VII. 103.) az apácza. 

Az eddigiekből azt láttuk, hogy a gör. kel. szlávság keresz
tény term. technicusai közt sem ma, sem a múltban nem található 
olyan kifejezés, a melyből a mi apácza szavunkat kölcsönözhettük 
volna. 

A róm. kath. szlávság az apáczára a következő kifejezéseket 
használja: 

a) hazai bolg.: kalugjerica (KRISTOFCSÁK, Kas nauk 3. 1.), 
szerb-dalm. horv. kalugjerica, koludrica (THADDIANOVICH ; Kad 
LXV. 168, BELLOSZTBNECZ ; Noviban, Zárában a róm. kath. néptől 
koludrica-i hallottam én is). E kifejezés a gör. xaXÓYTjpog-ból való, 
s e népeknél gör. kel. szláv eredetű (v. ö. magy. kalugerné, Brassó, 
MTsz. oláhból). 

P) Horv. dumna (JIRECEK szerint Die Eom. I. 81. Eaguzában 
használják «apácza» értelemben), duvna (v. ö. VUK3), duvna (BEL-
KOV. 413.), duhvna (olv. düvna, THADDIAN.). A horv. Akad. nagy 
szótára szerint a szó csakis a róm. kath. szerb-horvátoktól hall
ható, s a lat. domina-, domna-ból veszi eredetét. A szóközépi mn-: 
-vn-re v. ö. mnogo helyett vnogo stb. 

fj Hazai szlov. nüna (LUTH. 26.), osztr. szlov. nuna (1575-i 
adat, TRUBER, lajbachi Letop. 1891 : 139.), szorb nuna (MIKL. Chr. 
Term. 16. 1.). A ném. nonne-hől eredő szó. 

8) Cseh-tót mniska, cs. jeptiáka (feholnica, zakonnica), lengy. 
mniszka (zakonnica, v. ö. LINDE). 

s) Kaj-horv.: opaticza : abbatissa, monialis (HABDELICH), mo-
nialis,. monastria — szamochnicza, redovna goszpa, vulgo opati-
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cza; antistita — opaticza — apáczák fejedelemasszonya (JAMBEES-
SICH), abbatissa — opaticzam . . . mati, monialis, monastria, assiste-
ria — opaticza (BELLOSZTENEOZ). A szerb oklevelekben is a róm. 
kath. kolostorok fejedelemasszonyának opatica a neve (v. ö. Mon. 
Serb. 7. 1., továbbá VUK3; a róm. kath. szerb bunyeváczban opatica 
ma is). — A kaj-horváton (recte szlovénen) kívül ismeretes a szó a 
szlovénben is, alakja opatica (PLETEESNIK, ugyanitt aptáz'ica is). 
Megemlítem még, hogy LINDE szótára szerint a tótban opatka = 
abbatissa, s opatica előfordul a horv. szláv, bosny. nyelvben. 
A hazai szlovénben, mint a 7) csoportban látható, nüna az általá
nos kifejezés; itt-ott pedig apatica alak is hallható (v. ö. Zobr. 
szlov. 62, 63, 64. 1., v. ö. még MIKL. Lex. p. apát). 

Az apácza szó (latinul monialis v. ö. 1109. veszpr. oki., 
ugyanott abbatissa, magyarul apáczafej edelem is, Birk-kód. Könyv
szemle 1889 :11.) a róm. kath. kaj-horvát-szlovén opaíica-val egye
zik jelentésben is, hangalakilag is. Az olasz abbadessa, abadessa, 
badessa, batessa (v. ö. GEÖBEE, Grundriss I. 528, JIEEC. Die Bom. 
I. 86.) vagy monaca a magy. apácza eredeténél számba nem jövő 
alak. — Az apát és apácza átvevését az ide mellékelt térkép 
tünteti fel. 
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Apostol. Az óbolg. nyelvemlékekben számtalanszor előkerül 
az «apostol »-t jelentő óbolg. anorro/rk ( = aposztorL, gör. arcóato-
Xo?); példákat előfordulására felesleges idézni (v. ö. Cod. Mar. 
index, későbbi emlékekben Cod. Supr. 57, 146, 90, 92. stb.). Az 
óbolg. anocTOA'k az összes gör. kel. szlávoknál -szt-vel hangzik, s 
máig fordítatlanúl hagyott kifejezés (v. ö. MIKL. Chr. Term. 5. §., 
43. §., JAG. Zur Entst. II. 69.). 

A róm. kath. szláv népek elnevezéseit két részre osztjuk : a) 
Olyan elnevezésekre, a melyek -szt-vel, és (3) Olyanokra, a melyek 
-sí-vel hangzanak. 

a) -szt-vél bíró alakok: lengy. apostol, osztr. szlov. apqstelj, 
apqstol [PLETEBSNIK, lajbachi Letopis 1891 : 106; a szlov. sel-re : 
követ, v. ö. VONDEÁK, Frisinské pam. index, MEGISEE : sell, sel = 
boté, gesandter, Letopis, 1891 :151 : sel (TEUBEEnél: boté), u. o. 
1890: 233. (SKALAEJnál); DALM. Bibi. Kag.: krajn. szlov. joger = 
szlov. apóstol, apostel = horv. mlaji], horv. ca: apostol (NEM. I. 
419.), szerb-horv. sto: apostő (gen. apostola, horvr. akad. nagyszót.), 
bunyevácz szerb: apostol, dalm. horv. apustol, apostol (Ead 
CXXXVI:186.). 

(3) St-ve\ való alakok: Cseh apostol (GEBAUEE, Hist. ml. j . c. 
I. 232.), t. apostol. Eendkívül nehéz eldönteni, vájjon a cseh-
tótban az s-es alak régi vagy újabb fejlemény-e; [a Kijevi cseh-tót 
szerkesztésű nyelvemlékben apostolu (JAG. WB1. 45. L), apostola 
(u. o. 53, 54.), tehát szt-és (szt-vel a Prágai töredékben is) alakok 
fordulnak elő], szorb japostol, japoítow, haz. szlov. apostol (teljesen 
szabályos hazai szlov. alak apostő volna), glag. horv. apostol (XIV. 
századi adat, Beg. sv. Ben. Starine VII. 77 : apostol; isztr. adat : 
apostol, vegliai adat: apostol, SUEM. Acta croat. 72, 73, 81, 218, 
u. o. 172: apustol, tudomásom szerint a Quarnero mentén a népnél 
apostol járja); a legrégibb horv. adat a szóra a Bécsi levelekben van, 
JAG. WB1. 10, 11, 12, 13, csakhogy itt a szó rövidített alakban for
dul elő: AWVK, a mi aposztoH is, meg apostol is lehet), kaj-horv. 
apostol (v. ö. apostö-nál horv. akad. szót., e szerint az st-s alak 
magyar eredetű), róm. kath. szerb apostol (DOBAE DAN és BELKOVICH-
nál). A horvátban egyébiránt az s-es alak ma is használatos a zág
rábi lapokban (v. ö. Hrvatsko Pravo 1902. broj 201 : sv. apostoli 
C. i. M. vagy Vienac XII: apostol), hazai róm. kath. bolg. apostol 
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(KRISTOFCSÁK, Kas nauk 3, 9, Dobroslav: Kalendar 1881), apustol 
(paulik. bibliaford.). 

Az összeállítás azt bizonyítja, hogy -sí-vel való alakok a róm. 
kath. szláv népek közt is vannak, még pedig ott is, a hol magyar 
hatásról nem szólhatunk, értem a cseh-szorb nyelvekben. VOLF az 
apostol szót az s alapján vei. ol. átvételnek tartotta (Kiktől tanult 
a magyar írni, olvasni? 76, 85. L). Nem számítva azonban, hogy 
az s a róm. kath. szlávságnál sem ismeretlen, fel kell hoznunk, 
hogy a mai magy. apostol-nsk. régibb alakja apastal (Bécsi-k. 233 : 
apastallal, Oki. szót., NySzót.: apástól, apostal; CSÁNKI, III. 316.1.), 
azaz a lat. ö-, ol. p-nak a magyarban a felel meg. A hangsúlyozott 
lat. ö-nak (ol. uo, g: lat. ápöstölüs, ol. apostolo, piem. ol. apostol, 
vei. ol. apostolo) a magyarban a közvetlen olasz átvételeknél álta
lában o, 6 (v. ö. iskola, ostya, próbál, krónika, Kozma stb.) a meg
felelője; néhány szavunk azonban a lat. ö helyén a-t tüntet fel 
(v. ö. kar: lat. chörus, v. ö. kar és kórus \ zsinat: lat. synödüs v. ö. 
zsinat-nál \ garas : vulg. lat. grössu, ol. grosso, ném. groschen, szláv 
gros). Mivel ez az o > a megfelelés főleg szláv szavaink átvételé
nek jellemző sajátsága, azt lehet föltenni, hogy az apastal is azért 
volt régen a-val, mert szláv átvétel s így osztozott a szláv szavak 
sorsában. Erre a feltevésre feljogosít a magyar Apalin név: Apol
lónia helyett (lásd a személynevek közt), a hol az -ín szóvég is 
szláv sajátság (lat. -öna: szláv -ín: Albóna: Labin). Én tehát azt 
hiszem, hogy az apostol-nak régi alakja : apastal s-e és a-ja alap
ján róm. kath. szlov. (jelen esetben is szlovén) átvétel. A mai magy. 
apostol o-ját a lat. apostolus élesztette életre. 

Április, lásd a hónapok neveinél. 
Arkangyal (CzF., NySz. szerint: arkangyal): Hal. Besz.: 

Michael archangelt, Schlágli szój.: archangal, kódexeinkben arkhan-
gial is (NySz.). APeer-kód. 186. l.-ján «Mihal arhangialU olvasható 
(azt hiszem, itt tollhibával van dolgunk arkhangialt vagy archangialt 
helyett). Latin okleveleinkben archangelus (v. ö. 1449, CSÁNKI, 
II. 730.) olvasható. 

Az óbolg. nyelvemlékekben ap^HrtA'k (olv. archangyelT* vagy 
arhangyeH; v. ö. MIKL. Lex. p. <\prk)(,4HrkrÉA'k; Euch. sin. 84.1., 
VONDKÁK, Glag. Cloz. index) a szó, s ez van mai napig (h-v<ü gör. 
kel. szerb, c/i-val kisor., orosz, bolg., a szerb h-ról lásd VÜK, Srp. 
nar. posl. XII. 1.) a gör. kel. szláv keresztény terminológiában. 
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SAPARIK azt tartotta, hogy a magy. arkangyal a CYRILL és 
METHOD-féle, tehát gör. kel. szláv nyelvből való (v. ö. Über den 
Ursprung 9, 32.). Ez ellen azt lehet felhozni, hogy a magyarban a 
szláv szavak -/, -r utáni eh (JI)-)SL megmarad (v. ö. bolha, irha, esz-
terha, tarhonya, MIKL. Slav. Elem. nyomán); a szláv eh: gör. % 
helyén levő magy. k tehát érthetetlen, ha gör. kel. szláv úton akar
juk a szót származtatni. 

Máskép áll a dolog, ha a latin szertartású egyházhoz for
dulunk. A latin egyház ugyanis egy bizonyos időben a latinba ke
rült görög /-vei bíró szavak /-jét A;-nak (még régebben kh-nak, 
v. ö. SEELMANN, Die Aussprache des Latéin 254—260; v. ö. még 
az itt mondottakhoz gör. tp : vulg. lat. p: Csépdn: Stephanus, 
Józsep, szláv Pilip stb.) mondta; ezt bizonyítja, hogy a gör. Xpi-
OTÓ? a gör. kel. szláv népeknél eh (hj-val van meg, míg a róm. 
kath., tehát latin ritusúaknál A;-val (v. ö. Krisztus alatt az össze
állítást) fordul elő. Másik bizonyítéka ez ejtésnek, hogy a gör. áp^t-: 
lat. archi (olv. arkhi), vulg. lat. árki a lat. k (e, i előtt) cz-\é válá
sakor arei (olv. arczi)-v& lett, a minek fényes bizonyítéka az ófn. 
érzi (újfn. erz-, KLUGE EtyWb.6), ol. arci (olv. arcsi, s v. ö. horv. 
Akad. nagyszót. arhi-nál horv. dalm. arci) alak. Nálunk is a 
gör. y-t a lat. egyház fc-nak olvasta; ennek bizonyítéka az olyan 
elírás, mint ewkaristia: ewcharistia helyett (V. s. Gerardi 19. §.). 
Én tehát nem állítom, hogy a lat. gör. eh i / -val bíró szavak a ma
gyarban lettek k hanggal bírókká, hanem a k-t a latin egyház latin 
kiejtésében keresem. Az olyan példák már most, mint kar, kórus, 
katekizmus, korozsma, pátriárka, Zakariás, Kerubim, Joakim stb. 
világosan visszatükrözik ezt a k-s kiejtést. Ez a kiejtés nem volt 
kivételnélküli (v. ö. magy. Mihály, szláv Miehal: ol. Michele: 
Mikele, lásd Mihálynál és részletesen érsek szó alatt; hártya), de 
a kivételeknek mindig megvan a maga oka. Ha azonban a gör. % : 
lat. eh : k ejtése a latin egyház kiejtése volt, valószínű, hogy más 
róm. kath. népeknél is fogunk találni a gÖr.-lat. eh helyén A;-kat 
(v. ö. Krisztus, korozsma szavakat). Ilyen a róm. kath. szerb-horv. 
keresztény terminológia i s ; Kaguzában árkanclio (gen. árkánűela, 
Ead CXXXVI. 225, Eagusában azonban a gör. ^-t egyházi szavak
ban a gör. kel.-ek is &-val mondják; régi katekizmusokban: arkan-
gel); a horv. ca-nyelvjárásban arkanjel az alak (lásd a horv. akad. 
szót.-ban), EELKOVICH és THADDIANOVICH közölnek arkangel, arkan-
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gjel, archangjeo alakokat. A hazai szlovén írott archangyeo szóban 
(KÜZMIOS, Nouvi zak. Júdás 9. vers, a későbbi kiadásokban arehan-
gel van), a ch-t lehet /c-nak is olvasni (a szlovénben nincs eh, 
csak h), a mire bizonyíték, hogy a mai h. szlovénben arkangeo a 
szó; a tótban archanjel, a csehben archandél és archanjel az 
alak, míg a lengyelben archániot. Az osztr. szlov.-ben arhángel 
alakot közöl PLBTBRSNIK szótára, azonban az angol bibliatársulat 
fordításában nadangelj olvasható, míg DALMATiNnál «visi angeh 
(szorbban : mosi jandiel). 

A Nyr. XV : 161. lapján az olvasható, hogy az arkangyal-t a 
friauli nyelvjárásból kaptuk; az idézett helyen ugyan csak az ol. 
arcangelo, arcangiolo van közölve; az író azonban az angyal szóval 
együtt a gy alapján tartja friaulinak az átvételt (lásd az angyal
nál). En e nézetet természetesen helytelennek tartom, s az ark-
angyal-ról az a nézetem, hogy a mint a lat. ge (gi)-t az egyház 
je (ji)-nek olvasta, épúgy a gör. lat. ch-t is k-nak. Ilyen olvasás a 
magy. arkangyal-béli k, s e k-t nálunk nem kellett okvetlen az 
olasznak elterjeszteni (v. ö. ófném. eh = kh); nézetem szerint a 
dunántúli latinság már a honfoglaláskor ismerte e k-s olvasást. 
V. ö. érsek. 

Augusztus, v. ö. A hónapok nevei. 
Áve Mária; — lat. Ave Maria, ol. Avemmaria, Avemaria, 

bolognai ol. Avema,r%. 
Bálvány. A szó legrégibb hiteles és egykorú emlékünkben, a 

tihanyi apátság 1055-i oklevelében már előfordul, a szó szárma
zéka pedig: a baluuanis = Bálványos az 1001-i pannonhalmi ala
pító levél záradékában (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.). Oklevélanya
gunkban a bálvány szó «határt, mezsgyét*) megjelölő szó (méta lapi
dea), más nyelvtörténeti és népi adataink tanúságával kapcsolatban 
pedig a következő három főjelentését tudjuk megállapítani: a) ido-
lum, götze, götzenbild; (3) trabs, balken (v. ö. MTsz. 2, 3, 4, 5, 6. 
alatti jelentéseket), Y) rengeteg nagy, óriási, idomtalan (v. ö. NySz. 
% MTsz. 7. alatti jelentés). 

MIKLOSICH a m. bálvány szót szláv jövevénynek tartotta, s a 
szláv balvani, szót török eredetűnek magyarázta (v. ö. Christ. Term. 
36: «die eigentliche Bedeutung dieses unslavischen Wortes — 
man vergleicht tatár, bálában: gross» ; Slav. Elem. 19.1 . : «Das 
Wort ist schwerlich ursprünglich slavisch» és Denkschrift. 1889.). 
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A szláv közvetítést azonban el kell vetnünk részint hangtani, ré
szint jelentéstani okok alapján. Mindenek előtt az óbolgár emlé
kekben nincs a mi bálvány szavunkhoz hasonló hangalakú szó, 
pedig «bálvány u-ról az óbolgár emlékek sokszor szólnak. Az óbolg. 
emlékekben a «bálvány»-ra a következő szavak használatosak: 

a) Idoli* = H^OATV, gör. stScoXov. Ez az óbolg. nyelvemlékek 
régibb szerkesztésében előforduló szó, előfordulására v. ö.: 

1. Psalt. Sin. XCVI:7 : o lAO/vfcjp* CKOHpk = Apor-k.: 5 
kepékben, Döbr.-k.: önön kepékben; CXIII: 12 : 14,0/iH == Apor-k. 
kepék, Döbr.-k.: v balvanok; CXXXIV:15: IAOAH = Apor-k.: 
kepék, Döbr.-k.: balvani. 

2. Euch. Sin. 99: HAOAiciTk, u. 0. 100: 13 rpoca HAOA'KCKddro; 
a szó az idoli, melléknévi származéka; 

3. Későbbi szerkesztésű óbolg. nyelvemlékekben: Cod. Supr. 
370. 1.: HAOATVI, Glag. Cloz.: HAOAkciurfc, Mak. list.: CK HA^AOCAO^-
K̂HTÉAÉMh. (JAG. Spec. 28. 1.). 

(3) Istukawb = HCToyKdN'k: Psalt. Sin. LXXXVII: BT*. irroy-
KAHkH'KiY'k CBOIJC'K = Apor-k.: ö faraguanokkal, Döbr.-kód.: f 
balvanokba; ugyanígy még a következő zsoltárokban: XCVI. 7, CV. 
19, 36, 38. 

Y) Kumir'b = K0\"MHprk: 
1. Euch. Sin. 111. 1.: AKCTH KOi'/WHp'kcn.'fcH; Cod. Supr. 65, 

79, 84. 87, 96, 99, 105. stb. 
8) Kapiste = KanmiiTÉ: Cod. Supr. 55, 78, 80, 38, 98, 124, 

134, 168. stb. (Megjegyzem, hogy a kaph: kép származéka, v. ö. 
MIKL. Lex. p.) 

s) Egyéb kifejezések: kamenije (v. ö. Cod. Supr. 87: JKTKPA 
KAAAÍHHIO 87. L), Kd/MíHkH'KiH Kork (v. ö. Cod. Supr. 87. 1.), trebiste 
(v. ö. VONDBÁK, Glag. Cloz. 11. 1.; MIKL. Christl. Term. ÓB a kifeje
zések fejlődésmenetére JAGIC, Zur II. 69, 72. 1.). 

Az óbolgár nyelvemlékekben tehát a mi bálvány szavunkhoz 
hasonló hangalakú szó nem fordul elő; balvam*, bolvam, szót se 
DUVERNOIS szótára, se CANKOF grammatikája nem tud a bolgár 
nyelvből kimutatni. MIKLOSICH EtymWb.-ában, valamint Christ. 
Term. és Slav. Elem. czímű műveiben se említ hasonló szót. Csu
pán a Lex. pal.-ban idéz bolg. boluvan alakot a forrás megnevezése 
nélkül. Ennyi adat alapján állíthatjuk, hogy a magy. bálvány nem 
lehet kölcsönzés az óbolg. nyelvemlékek szókincséből, mert itt a 
«bálvány»-ra más szavak a terminus technicusok. 

A különféle egyházi szláv nyelvemlékekben azonban előkerül 
a balvaniy szó, melynek baVhvawb, blavam>, bolT,van%, b'bl'bvan'b, b%l-
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varfh, bVbvawb (MIKL. Lex. p., SREZNEVSKIJ, Dr. r. slov.), oláh-bolg. 
oki. b'blvan'b (egy bizonyos meghatározott mennyiségű sódarab, 
LAVEOV, Obzor) mellékalakjai vannak. Ha már most ezeket a nyelv
emlékekben előforduló alakokat a mai szláv alakokkal összevetjük, 
akkor azt fogjuk látni, hogy a m. bálvány se jelentése, se hang
alakja alapján nem szláv eredetű kölcsönzés. 

a) A szláv nyelvek egy részében o van a szó első tagjában, 
v. ö. tót bolvan (lusta, ostoba, faragatlan ficzkó), hazai szlov. bol
van (der götze, az osztrák szlovénben bolvan = der block, míg 
molvan = der götze, MEGISEE és DALM. Eegister), kaj-horv. bolvan 
(der götze, JAMBE. és horv. akad. szót.), kisor. bolvan, bovván (grosse 
masse ohne deutlichen umriss, klumpen, alles riesige, götzenbild, 
ungeschlachter mensch, ZELECHOWSKI), nagyor. bolvan (bálvány, 
faragatlan ficzkó, stb. MITRÁK, DALJ). A bolvan alak nem lehetett a 
közvetítő alak, mert azon szláv eredetű szavak, a melyek a ma
gyarban a-val s a szlávban o-val vannak, legrégibb okleveleinkben 
o-val vannak írva (v. ö. malaszt, SZAM.-ZOLM. Oki. szót., patak : 
régen pótok-, szombat: régen zumbota-nak írva). A bálvány szó 
legrégibb oklevelünkben is baluan-nak van írva. Jóllehet tehát egy 
szláv bolvan: m. bálvány átvétel lehetséges volna az obráz: ábráz 
(esetleg opát: apát) analógiájára, a szó írott alakjai azonban tilta
koznak a bolvan-bó\ való származás ellen. 

P) Teljesen valószínűtlen, hogy a m. bálvány a szláv balvan-
ból származik; az első szótagban a-val bíró alak van az osztrák 
szlovénben {balvan: götze, balken, klumpen, block), a csehben ós 
lengyelben (balvan, balwan: eine grosse masse, klumpen, block, 
götze, bauerkerl). Nagyon fontos volna tudni, mely adat milyen 
korból való; XI. századi cseh-lengyel adatokat nem ismerek; 
az osztrák szlovén is mint átadó elesik, mert az a-s alak a hazai 
szlovénben és a kaj-horv.-ban ismeretlen. Valószínűtlen végül a 
szerb eredet is; a szerb-horvátban ugyanis a bálvan, báván «trabs, 
balken» jelentésű (VUK3), S ugyanilyen szűk körre van szorítva a 
szerbséggel határos bolg. K^AI^NKÉ = balvanje (AÍKÉAH ANKÉTÉ, 
KCHTO Kp'knHhKT'k ncw* YOTVpaTA K-K TíruKHH4Ta, Sborn. VII, 
224.). E jelentésbeli nem egyezést azonban meg lehetne magya
rázni (v. ö. pl. szobor, MTsz.). 

7) Valószínűtlen végül, hogy a bálvány szó az egyh. nyelv
emlékekben előforduló blj>vam>, b'blvan'b, blavan%, bbVbvanb ala-



190 MELICH JÁNOS. 

kokból eredne, mivel ezek egyikéből se érthető a m. bálvány alak 
(az esetleges szláv nyelvi alapalakra v. ö. Denkschr. XXVIII. 35.). 

Mindent számba véve nekem az a meggyőződésem, hogy a 
bálvány szó nem szláv közvetítés útján került nyelvünkbe; való
színű, hogy a szót őseink mai hazájukba magukkal hozták (a szó 
eredetére v. ö. Ethnogr. VII. 226: ótör.: balbal: gedenkstein). 

Barát. Legrégibb írott alakja nyelvünkben brat (v. ö. HB. 
bratym), később borát (v. ö. 1232. oklevél, Muz. lev.: Christoforus 
filius Cosme sacerdotis de Borát; ma Kis-és Nagy-Barát, Győrvm., 
CSÁNKI, III. 545.), végül barát (v. ö. SZÁM. ZOLN. Oki. szót.). A szó
nak két jelentése van: a) amicus; (3) monachus (v. ö. Péld. k. 3 : 
«frater auagy barát))). Mind a két jelentésben jó magyar szót szo
rított ki a barát; az «amicus» ugyanis magyarul fél volt (v. ö. 
Máté XIX. 19 : Münch.-k.: Zereffed te feledet ment tenmagadat == 
Jord.-k. Zeressed te barátodat mykeppen tennen magadat j Máté 
XVIII. 28 : Münch.-k.: 5 fele zolgac közzöl = Jord.-k.: hw zolga 
tarffy kézzel, stb.), míg a «monachus» «ősfi» (v. ö. NySz., e kifeje
zésre v. ö. szláv brat = magy. atya-ü). 

Nincs kétség benne, hogy a barát szó szláv eredetű; arra 
azonban már nehezebb megfelelni, melyik szláv nyelvből került a 
szó hozzánk. 

Az ó bolgár nyelvemlékek régibb szerkesztésében bratrit, a 
fiatalabban pedig braVh a szó alakja s a párhuzamos ujtestamen-
tomi helyeken magyarul «atyafi» az értelme. SAFARIK (Ueber den 
ürsprung, 9, 34. 1.), JAGIC (Zur Entst. II. 24, 61.) és VONDEÁK 
[Sitzungsber. CXII. 770; az itt közölt kimutatáshoz pótlólag vedd 
hozzá, hogy az Euch. Sin.-ban bratri, 34-szer, brath ötször, Psalt. 
Sin.-ban bratri, egyszer (CXXI. 8. zsolt.), braVh kétszer (XXXIV. 
14, CXXXII. 1. zsolt.) fordul elő, ugyanígy Mak. list. JAG. Spec. 27, 
28.] azt tartják, hogy a GYRILL- és METHOD-féle nyelvben bratri, 
volt a szó alakja (v. ö. cs. bratr, lengy. bratr, itt brat is járatos, 
ó-szlov. Freis. nyelveml. bratr ; horv. glag. Bécsi lev. brat, de más 
glag. horv. emlékekben bratr is). Ezek szerint a magy. barát nem 
magyarázható az óbolgár nyelvemlékek régibb szerkesztésebeli 
bratrT> szavából, hanem legfeljebb a fiatalabb szerkesztésbeli brafb 
kifejezésből. 

Az óbolg. braVh azonban jelentésben nem egyezik a m. barát 
szóval. Az óbolg. bratit (és bratri*) kivétel nélkül «atyafi »-t, «vér-
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béli rokon »-t jelent, s a magy. és óbolg. párhuzamos helyeken ál
landóan óbolg. brafrb = m. atyafi. Az óbolg. emlékek az «amicus, 
proximus»-t a következő szavakkal fejezik ki: 

a) drug% (m. barát, fél, v. ö. Cod. Mar. index, Psalt. sin. 
XXXVII. 12. stb.); p) iskrhniji (magy. barát, barátos,fél); Y) bli&b-
niji, bliiikb (magy. rokon, v. ö. Psalt. sin. XXXVII. 12, CXXI. 8.); 
S) aMk'b (magy. rokon, v. ö. Psalt. sin. LXXIII. 8, Supr. 170.). 

A «monachus»-t sem nevezték az óbolgárban bratrb-n&k. 
A «monachus»-ra az óbolg. nyelvemlékekben három kifejezést 
találunk: 

a) /HkNtíjfk = mhnich'b (v. ö. Euch. sin. 147, 159, 160, 166 : 
/WkiiHiiikCK'Ki, A\KHHiiih.cKiUio, /Wh.NHiirh.cK<ur©; ez a kifejezés a 
V. Methodii és V. Cyrilli-ben, JAGIC, Zur Entst. I. 26.). JAGIC nézete 
szerint ez a régibb kifejezés (v. ö. Zur Entst. II. 26, 91.), a mely 
moráviai eredetű (v. ö. Arch. XV. 489, SAF. Ueber den Urspr. 93.). 
Az én nézetem is az, hogy a mhnich'b moráviai eredetű kifejezés 
(v. ö. t. cs. lengy. mnich, osztr. szlov. menih, v. ö. Christl. Term. 
15.1.), a melyet a két testvér Moráviában vett fel nyelvébe s így 
terjedt azután a gör. kel. szláv iratokba. Hogy azonban a testvér
párnak ne lett volna szava a «monachus»-ra, azt állítani azért 
nem lehet, mert az Euch. sin.-nál régibb Assem. ev.-ban (136. 
lapon szept. 25 : svejiaago macenika i crT>nca pafnota) a «mona-
chus»-nak cr'hnbcb a neve. 

P) A második kifejezés tehát a cr'hnbcb (v. ö. Euch. sin. 66, 
71, 147, 148, 149, 150, 177, 189. 1., Supr.: 128, 129, 201, 209, 
215, 402. 1.). 

E két kifejezésnél fiatalabb a 
T) cr'bnorizbcb (Supr.: 128, 142, 152, 160, 199, 203, 207, 

208, 396, 430; egyszer a 90. lapon cr'bnoriz'bc'b), a melyről MIKLO-
SICH azt tartja (Christ. Term. 16. 1.), hogy a gör. fieXavaífjuov fordí
tása (v. ö. magy. cseri-barát és Nyr. XXVIII. 75.); a világi papot, 
úgy látszik, a cr'bnorizbcb-ezel szemben bélo-rizbcb-nek is hívták 
(v. ö. Euch. Sin. 71, 189, 192, 193; a többi egyházi szláv «mona-
chus»-t jelentő kifejezést lásd Christ. Term. 15.1.; az oláhban 
kalugur). 

Az «amicus»-t és a «monachus»-t tehát az óbolgárban nem 
hívták brat^-nak, hanem egészen más terminus technicusok voltak 
e fogalomra járatosak. 

E fejtegetésemre azt lehetne válaszolni, hogy abban a kor
ban, mikor mindenfele egyesület tagjai egymást «testvérek »-nek 
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szólították, szólíthatták a barátok is egymást brat-okn&k és ilyen 
népies úton bármiféle szláv nyelvből, s így az óbolgárból is kerül
hetett a szó. A midőn ennek a lehetőségét nem tagadom (az át
menetre v. ö. amicus = brath, Supr. 12, a hol Vászoly börtönőreit 
ezzel a névvel szólítja | Cloz. 474—475 : HA KpaT'k CKOI = Supr. 
3 1 5 : Crk KAÉKp'kTOM'k TKOH/WK | C loz . 4 7 7 : CBOÉMOtf KpdTpOy = 
Supr. 315: KAíKp'kTOif CKOI€/V\OY | Euch. sin. 19.1.: epaTp'ki ITKITH. NÉ 
«¥i3c»h¥; poA^cTKa, Hrk K'fcpohK. i AtOKOKHf/ft ,A,oyy<MrkN©b¥.), mégis azt 
hiszem, hogy a m. barát olyan keresztény terminológiából való, a 
hol a h i v a t a l o s név «fráter», más szóval a m. barát olyan szláv 
nyelvből való, a mely a hivatalos frater-t lefordította. Mivel a gö
rögben aőeXcpó<;-nak sohasem hívták a «monachus»-t, következik, 
hogy a magyar barát csakis olyan szláv nép nyelvéből való, a mely 
a latin ritus szerint volt megkeresztelve, mert csak a latin egyház
ban volt a, fráter a szerzetes hivatalos neve. 

A róm. kath. szlávság egy részénél már most olasz hatás 
alatt elterjedt, hogy a monachus hol fráter, fratar, frat, hol pedig 
fordított kifejezésként brat. E róm. kath. népek a horvát és a 
szlovén. 

A ői-horvátban frat (gen. fráta, NEM. I. 372; régi adat: 
1335-ből: fradh Vita, mali bratt iz Kotora, Zborn. 28, fra, SUKM. 
Acta croat. 289, 300.), fratar (ragusai adat, Ead LXV. 161; ok-
levélbeli adatok: SUKM. Acta croat. 89, 126, 156, 157, 168. stb.) 
mellett a «monachus»-nak brat is a neve (SUKM. Acta croat.: 236. 
brate reda s. Pavla prvoga remete, v. ö. még 247, 248, 250; Reg. 
sv. Bened. Star. VII. 73, stb.). 

Az olaszföldi szlovénben frat, mnich (v. ö. Letopis 1891: 119, 
Lajbach) a járatos szavak, a minek ismét szabályos fordítása a 
magyarországi szlovén brat («eden kloustarski brat», Luth. M. zítek 
8. 1.; egy krajnai nótában: kaj vas prosim, vi menihi, Preljubi 
bratzi mojí», Pesm 107. 1.). E hazai szlovén brat (monachus) mel
lett előfordul a szlovénben barát alak is (v. ö. Zobr. szlov. 21, 53, 
60, 62, 63, 64, 65, 90. 1.). 

A mint már most a szlovénben és a horvátban & frat, fráter 
(fratar) és brat egymás mellett előfordul, úgy van ez a magyar
ban is. A magyarban is & fráter (v. ö. Ehr.-k. 88: kysseb fraterokee) 
mellett előkerül az olaszos frat (v. ö. Ehr.-k. 93. 1.: m&sfrat ellen 
?=' in fratrem alium), akár csak a szlovénben-horvátban, s e latin-
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olasz kifejezés mellett ott a szláv fordított kifejezés is, a barát 
v. ö. szesztra). 

Összefoglalva a tárgyaltakat, a következőket állapítottuk 
meg: A m. barát nem eredhet az óbolg. nyelvemlékek régibb szer
kesztése szókincséből, mert itt bratr% a szó; a fiatalabb szerkesz
tésű óbolg. emlékekben ugyan brat^ szó előfordul, de jelentése, a 
melyből azonban a magyar kimagyarázható, különbözik a magyar 
szóétól. A magy. barát olyan szláv nyelvből való, a mely a hivata
los «fráter» terminus technicust a maga nyelvére lefordította, ilyen 
csak róm. kath. szláv nép, még pedig horv. szlovén lehet. A m. 
barát tehát szlovén-horvát eredetű kifejezés. 

[Bazilika. Hiteles és egykorú XI. századi okleveleinkben a 
«templom»-nak ecclesia a neve (írva állandóan g)j egyszer a XII. 
században basilica is előkerül (v. ö. ACHA oklevele 1116—1131: 
Chiwaq presbitero basilice sancti benedicti; ismert kifejezés 
«templom» értelemben Velenczében is; v. ö. Joan. Diac. Cr. Ven.: 
basilicam construxit, MONTECOLI 79. 1.). Tudvalevő dolog, hogy a 
basilica-nak az oláhban (bisericáj, a rátorománban (baselgia, v. ö. 
KÖRTING EtWb.) és a Quarnero-menti kihalt vegliai nyelvben (ba
saica, v. ö. részletesen JIEECEK, Die Eom. I. 50, 51, 88.) maradt 
nyoma. A magyarban a templomot, eklézsiát nem hívták baziliká
nak, v. ö. Eklézsia.] 

Beléndezkedik, v. ö. paráználkodik. 
Bérmálni (Berma). «Csakis szláv közvetítés által vehette föl 

a magyar a bérmálni szót &-vel (NyK. XVIII. 359.)», írja ASBÓTH, 
s ebben igaza van. A szláv nyelvekben ugyanis az idegen / hang
nak szabályos megfelelője a b is (v. ö. hazai és osztr. szlov. britqf: 
friedhof, osztr. szlov. borst: forst, osztr. szlov. básati: fassen, 
«mesto/se torej govori gostokrat &», Kres I. 465. | cs. berla, brla: 
ferula, cs. t. Bédrich: Friedrich stb.), s így itt akár egy lat. jvr-
mare, akár gedig egy ófn. firmőn helyett szabályos lesz a b szókez
det, míg a magyarban ilyen hangmegfelelésről semmit se tudunk. 
ASBÓTH tévedése azonban az, hogy ő azt hiszi, hogy a CYRILL és 
METHOD-féle óbolgár nyelvben is volt egy bérmati ige, a mit sze
rinte a magyar nyelv bizonyít (v. ö. NyK. XXIII. 360,). 

Sem az óbolgár, sem pedig a gör. kel. szláv nyelvemlékekben 
nem fordul elő egy bérmati ige (v. ö. MIKL. Lex. pal.), ma sincs 
valami hasonló szó a gör. kel. szláv nyelvekben. A gör. kel. egy-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 13 
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ház a bérmálás-t illetőleg különben is eltér a róm. kath.-tói (v. ö. 
gör. kel. szláv Mipono/v\a3dHic). A magy. bérmálás is olyan szó, a 
melyet róm. kath. szláv népek közvetítettek. 

A róm. kath. szláv népek valamennyije azonban nem ismeri 
a bérmálás szót. A róm. kath. szerbeknél és bolgároknál a bérmálni 
= krizmati; ugyanígy Dalmácziában is krizmati, hrizmati a szó 
(a BELLARMiNus-féle káték dalm. horvát fordításában potvrdjenije, 
a szlovénben poterdka is a bérmálás). Zenggtől Fiúméig azonban 
birmati (ebből birma, így a Vinodolon mindenütt) a szó a horvát
ban, míg a kaj-horvátban bérmati (v. ö. horv. akad. nagyszót. ; 
birmati is), bermati (HABDELICH) az alak. A szlovénben birmati (v. ö. 
PLETERSNIK; Spomen na sveto birmo, V Maribor 1877; e mellett a 
szlovénben firmati, firma is járatos; a hazai szlov.-ben svéta firma), 
a tótban birmovka (v. ö. kath. tót birmovat; lutheránus t. birmo-
vaí = változtatni pl. vezetéknevet), a csehben bifmovánie (v. ö. 
GEBAUER, Slov. his. és bifmovati), a lengyelben bierzmovac (LINDE), 
a szorbban bjermovac. 

Ha mi ezeket a megfeleléseket földrajzi elterjedésükben tün
tetjük fel, 
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akkor azt látjuk, hogy a. m. bérmálni-nak megfelelő szó az összes 
minket környező róm. kath. szláv nyelvekben megvan. A mi kife
jezésünk ezek szerint e nyelvek valamelyikéből való. De melyik
ből ? Az átadók sorából a cseh-tót-lengyel-szorb nyelvet kizárhat
juk, mert itt az ige birmovati, bierzmow aé, bjermov ac, a ma
gyar bérm ál ni meg csakis bérm a ti-ból eredhet. Ilyen alak azon
ban csakis a szlovén-kajhorvát nyelvben van, s nézetem szerint a 
bérmálni innen való. A m. bérmálni hosszú e'-jét kellene még meg
magyaráznunk, de erre kielégitő feleletet nem tudok adni. A szlo
vénben ugyanis bírmati a szó, s ezt lehetne úgy magyarázni, hogy 
a latinban r + consonans előtti vokális megnyúlt (v. ö. Márcus : 
Márk, circus,firmus, forma, STOLZ Hist. Gr. I. 231, VONDRÁK Altk. 
gr. 36. 1.), s ez a nyújtott alak van meg a bírmati alakban. Ebből 
a hosszú bírmati-böl lett volna azután a m. bérmál. Zavarja ezt az 
okvetést a kaj-horv. bermati, bermati, továbbá a cs. bir zmovati, 
lengy. bierzmowac, a melyek egy közös róm. kath. szláv *bérb-mati 
(-movati) alakra mutatnak, s ez az alapalak volna meg a magyar
ban. Ebben az esetben az e talán olasz eredetű (lat. í: ol. e; ez 
ellen szól az, hogy az olaszban cresima, cresma a «bérmálás*), s ez 
van az olasz hatás alatt álló szlávságnál is). Bármiként álljon is a 
dolog a m. e-t illetőleg, kétségtelen, hogy a bérmálni róm. kath. 
szlovén-kajhorvát eredetű kifejezés nyelvünkben, s a szlávságba 
a szó német közvetítés útján került (v. ö. MIKL. Christl. Term. 30. 
1. és korozsma). 

Biblia; — lat. biblia (ol. bibbia is, GRÖBER, Grundriss I. 505.). 
Bérétra (NySz.: bérétra, bér éta, beretrom, biretrum, bretrum) : 

papsüveg (v. ö. Bécsi-k. Zachar. III. 5: cidariomot és Károlyinál: 
papsüveget); — középkori lat. birretum (cseh birét, GEBAUER, Slov.), 
ol. bireta, beretta (KÖRTING, EtWb., MEGISER), szlov. horv. ba-
reta (MEGISER és Bad LXV. 165; SURM. Acta croat. 253 ,272: 
berita) stb. 

Breviár (v. ö. NySz.: breuiar auagy szolosmas kőnyu); —lat . 
breviárium, ol. breviario, breviale, vei. ol. breviario, milanói és pie-
monti ol. breviari; ném. brevier, osztr. szlov. brevír; horv. breviar 
(e mellett brvijal SURM. Acta croat. 185, 210, 218. stb.), cs. breviár, 
lengy. brewiarz, t. breviár stb. 

Czella (NySz.: cella, céla; MTsz.: céla : épület); — lat. cella, 
ol. cella (nyílt e-vel), cseh cella, celle, t. cella, szlov. cella, horv. 

13* 
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ctla. Az óbolg. nyelvemlékekben a cella-n&k chyz'h: ^ ' ^ 3 ^ (v. ö. 
Supr. 110. 1.), chyzina: y-KiSHHa (Sup. 90, 92, 129, 130, 150, 201, 
202. stb.), chlévb: Y^K'k (Supr. 447. 1.), chUvina: ^xkm\v\A (Supr. 
150, 177, 220, 290, 311, 444.) a neve, míg későbbi gör. kel. egy
házi szláv emlékekben kelija (v. ö. MIKL. Lex. pal., SREZNEVSKIJ : 
xsXXíov), celija, éilij (szerb és bolgár, VÜK és MIKL. Lex. p.) szavak 
fordulnak elő. A magyar szó róm. kath. közvetítés. 

Czilicziom, cziliczium (NySz.); lat. cilicium, ol. cilieio (és 
sacco), horv. cilício, cílicij stb. Az óbolgár emlékekben szó van «ci
licium »-ról is j a helyek ezek: 

a) Máté XI. 21 : Münch.-k. ciliciumban — óbolg. ev. ford.: 
Vb vrétisti ; (3) Luk. X. 13 : Münch.-k.: ciliciumban = óbolg. ev. 
ford.: Tb vrétisti ; 7) XXXIV. zsoltár 13. vers : Keszth. és Kulcsár-
k.: ciliciumba, Döbr.-k.: zor ingbe = Psalt. sin. vi» vrétiste; 8) 
LXVIII: 12 : Apor-k.: ciliciomot, Döbr.-k.: zor imegre = Psalt. sin.: 
v t vréste. 

Ez idézetekből kiderül, hogy a cilicium óbolg. neve vrétiste 
(v. ö. még vrésta, MIKL. Lex. p. és JAG. Zur Entst. II. 9 3 : aáxxos 
alatt), a mely a gör. csávxoQ fordítása, míg a m. cilicium róm. kath. 
terminus technicus. 

Czínterem (alakváltozatai NySz.: cemeteriom, cimeteriom, 
cimiteriom, cymterem, cynterym, cyntyrym, czintorom, czintrim): 
eredetileg a templom körüli temető (v. ö. erre MTsz.), később 
temető; —lat . coemétermm (gr. xotjiTjT^piov, mit spátgr. aussprache 
cimitirium, KÖRTING, EtWb., latin oklevelekben cimiterium is, v. ö. 
JAKSCH, Urkundenb. Kárnth.), ol. cimeterio, cimiterio, horv. cimi
ter (horv. glagolita emlékekben, v. ö. Venczel-leg. Arch. f. sl. Phil. 
XXV. 17; SURM. Acta croat. 45.); mai horv. ca: cimitar ós cimiter 
(NEM. I. 411, 419.), egyéb horv. alakok: cimitorij, cimiterij (horv. 
akad. szót.), hazai horv. cintor, hazai szlov. cintor (Zobr. szlovén 
20, 47.), szlov. cintorom (MIKL. Christ. Term. 19. 1.), tót cinterím 
(Szarvas), cintér (Szakolcza, Sbornik ceskosl. 86. 1.), cintor (MIKL. 
Christ. Term. 19. 1.), cintyr, cintorín, cimiter, cmiter (ZATURECKY, 
Slov. prisl. 287, 288.), hazai kisor. cintor, cvintor (Sbornik, La-
manskij, 236. 1.), lengy. cmentarz, cmyntarz. 

Cseri barát. A barát szó tárgyalásánál megemlítettem, hogy 
a gör. kel. szláv criinorizbch (szerzetes, barát) MIKLOSICH szerint a 
gör. |AsXavaí[Möv fordítása. Az, hogy a szláv cri>norizbcb a barát 
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ruhájának színétől ered, kétségtelen a Vita Methodii következő 
helyéből: cap. I I I : uikA^ KT*. AAHMKI*, H^ÉMÍÍ íKHKOipri* CKKITHH 
©TI»HH, nocTpHrk cra OBA^YÉ cta BT*. YhpkN'ki PH.TKI = in Olym-
pum, ubi sancti patres vivunt, profectus tonsus est et n i g r a 
v e s t i m e n t a induit (v. ö. gör. kel. szlávpocernitisja = baráttá, 
szerzetessé lenni; ezzel szemben óbolg. bélorizhCh: fehér ruhájú, 
világi pap). A m. csmbarát-ot összehozták már most a szláv cerwy 
(fekete), illetve gör. kel. szláv cr-bnorizhch (= barát, «fekete ru
hájú »>) szóval (Nyr. XII. 350.). Azonban a latin szertartású egyház 
szerzetesei is a XI. században fekete ruhában jártak (v. ö. német 
és cseh oklevelekben: monachi nigri =s benczés, és lásd JAGIŐ, Zur 
Entst. I. 58 ; Vita s. Gerardi 16. §: monachi erunt u a r i i co-
1 o r i s in habitu); lehetséges volna tehát, hogy abban az esetben, 
ha a cseri = a szláv cerny-vel, a kifejezés róm. kath. szláv. Ámde 
ez az egyezés hangtani szempontból lehetetlen. A szóról én is azt 
tartom, hogy a m. cseri barát Cseri városától ered (v. ö. Nyr. 
XXVIII. 75, 460.). 

Csuha, alakváltozatai csoha, csóva (NySz., Oki. sz., MTsz.). 
Török eredetű szó, a mely nyelvünkben bármilyen úr és paraszt 
által egyként hordozható köpönyegfélét jelentett; barátcsuha je
lentése egészen újabb fejlemény (Czucz. FOG.). A nyelvi megfelelé
sekre v. ö. oszm. coha, coka (drapp, étoffe de leine, BIANCHI I. 662.), 
cohadar (kammerdiener, ZENKER 374 ,1 : = magy. csuhadár NySz.); 
bolg. cohá : posztó, szerb coha: posztó, horv. chha: posztó, köpö
nyeg, szlov. coha: mantel oder rock aus grobem tuch, kotze, újgör. 
xCóya (v. ö. MIKL. Türk. Elem. 42.). A szó eredetéről lásd még 
PATRÜBÁNY, Sprachw. Abh. I. 313. 

Csuklya. A régi irodalomban a csuklya (csoklya) mellett 
gyakori használatú volt a kuklya is, a mint azt a NySz. példái bi
zonyítják. A magyar alakok közül először a kuklya eredetről kell 
szólnunk. 

A kuklya hangalkatában egyezik a lengy., cseh, tót kukla 
(mönchskappe), szlov. kukljica (ugyanaz, kicsinyítve), horv. kukula 
(v. ö. Eeg. sv. Ben. Star. VII. 113, 114.1. ; horvát akad. szót. ku
kula, kukülica) szavakkal. Az egyezés abban van, hogy az összes 
róm. kath. szlávoknál a szó a latin cuculla-nok megfelelően a-n 
végződik. A gör. kel. szlávok keresztény terminológiájában ugyanis 
a csuklyá-nak kukulh (hímnemű főnév, óbolg. KOKOifAk, KOifKOAk, 
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KoyKOiMk, Euch. sin. 178,182,184,185.1. és MIKL. Lex. pal.), tehát 
mássalhangzós végű az alakja, a mi a gör. kel. szláv alaknak a gör. 
xooxoóXiov-ból való eredete mellett bizonyit (a mai bolg. gugla : 
pelzmütze der bauern nem egyházi szó, s latin eredetű, JIREC., Die 
Eom. 1.36.). A m. csuklya, kuklya tehát róm. kath. kifejezés. A r. kath. 
csuklyá-t jelentő szavak közt azonban más egyezés is van. A lengy., 
cs., t. kukla, szlovén kukljica, magy. kuklya szavakban a lat. cuculla-
val szemben hiányzik a második szótag w-ja. E kiesés a vulg. lat. 
kiejtés sajátsága (v. ö. class. lat. oculum: vulg. lat. oclu, class. lat. 
vetulum: vulg. lat. vetluj, a mely visszatükröződik tábla (tábüla), 
tégla (Ugüla), fáklya (facula) szavainkon is. A m. kuklya tehát 
nem olasz eredetű (v. ö. ol. cocolla, coculla, vei. ol. cogbla, cocöla, 
BOERIO; az olaszban egyébiránt járatosabb a capuccio szó, piem. 
ol..capúss, milánói ol. capusc, bolognai ol. capúzz, gen. ol. capüssu, 
ennek megfelelően horv. ca: kapuc, tót kapuc stb.), hanem a lat. 
cücülla (a vei. ol. cogbla, lat. cucülla alakon alapul) szónak vulg. 
lat. kiejtésű *cucla alakjából való, a mely alak róm. kath. szláv 
népeknél is járatos. 

A kuklya alaknál azonban ma járatosabb nyelvünkben a 
csuklya alak. Kérdés, minő eredetű itt a cs. 

A lat. c u előtt az egész olasz nyelvterületen A;-nak maradt; 
csupán a romagnai olaszban van néhány szó, a hol az u előtti lat. 
c: cs-vé lett (Sitzungsber. LXVII. 703. 1.). 

A ráto-román dialektusokban az a előtti lat. c lágyulhat c-vé, 
c-vé (pl.: capak, casa stb. v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 479, MEYER-
LÜBKE, Vergl. Gram. I. 417.). Állítólag itt-ott, egyes kivételes ese
tekben az u (és o) előtti lat. c is lehet c-vé, csakhogy ilyenkor az u 
és o is változik (pl. chierp : corpus, chiern: cornu, chir: corium, 
chil: culus; előbb kü, kii lehetett). A ráto-román átvevésnél mi 
*csikla alakot várnánk, a mi nincs. 

Szláv megfelelésekkel sem érthetjük meg szavunkat; igaz 
ugyan, hogy vannak karinthiai szlovén nyelvjárások is, a hol a és 
o előtti k c-vé, c-vé lesz (Kres I. 415.), sőt u előtt is tudunk példát 
(v. ö. szlov. cürika, cürka: kurica, PLETERSNIK), mindazonáltal ezek 
oly szórványos esetek, hogy építeni rajok semmit sem lehet. 

A csuklya ^> kuklya megfelelést tehát semmiféle nyelvből 
meg nem magyarázhatjuk. Nem valószínűtlen, hogy a megfejtést 
maga a magyar nyelv adja meg. A magyarban ugyanis a kurta 
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mellett előfordul csurta alak is (MTsz.) s ez ((farkatlan kutyát vagy 
malaezot)) jelent. Nem valószínűtlen, hogy a csurta alak keletkezé
sét a hasonló jelentésű «csonka »-nak köszönheti. A milyen szó-
vegyülés történt a kurta és csonka közt, olyan történhetett a m. 
kuklya és a magy. csuk, csukódik (v. ö. Cz.: «csuklya . . . csúcsos 
gallér, melyet a fejre lehet húzni, csukni») szavak közt. E magya
rázat szerint tehát a magyarban először kuklya volt a szó, a mely 
róm. kath., s egyezik a róm. kath. szláv alakokkal; ebből a csuk, 
csukódik hatásából keletkezhetett a csuklya (v. ö. horv. cukla: 
neko odijelo, magyar eredetű, horv. akad. szót.). 

Csütörtök, v. ö. A hét és napjai. 
Deák. A deák szó kétségtelenül keresztény terminus techni-

cus; régi nyelvünkben «diaconus» is a jelentése (NySz.). Ha a szó
nak püsztáii a hangalakját nézzük {diák, deák, SZÁM. ZOLN. Oki. 
sz.), akkor a gör. kel. szlávból ép úgy megmagyarázható, mint a 
róm. kath. szlávból. CYRILL és METHOD nyelvében ugyanis a Sídao-
vos-nak AHiaiCk (dijakb) és ^HraKoirk (dijako'Wh) a neve (v. ö. Cod. 
Supr. 157, 164, 172, 422: AHMK-K, U. O. 435, 436, 437.1. : yno-
AHidK-k | Euch. sin.: AH^K-K 16, 18, 20, 189, 190. stb. 1.). A gör. 
kel. szlávságban ma is megvan a dijakh szó, s jelentései a követ
kezők: 

a) O-orosz: AHraK^j A H d K ^ AkraK'K» A k d K r k : 1- diaconus, 2. 
egyházi szolgaszemély: sekrestyés, éneklő, harangozó; 3. a feje
delmi oklevelek írója | mai oroszban: RELÁKh, ^ taKt: íródeák, 
tanító, előénekes a templomban, kisor. ^aict: kántor. 

P) közép-bolg. AHraKi* (az oklevelek írója, v. ö. LAVEOV, Obzor 
81, másik neve : gramatikb u. o. 79. 1.) j mai bolg. ^HKT.: tanuló 
(DUVEBNOIS). 

7) A szerb emlékekben a AHraKk a bosnyák báni, illetve á 
szerb királyi oklevelek íróját jelenti; ennek az írónak meg kellett 
magát neveznie az oklevélben, mert különben az oklevél hitelében 
is lehetett kételkedni (v. ö. DANICIC, Ejec.: «WKK KAIIIK AHCTK 
RHA"feC'VlO A 4 H H | € CUphiUÉHk AHCTb, %A l|JO A H r a K k *> M6AAK HÉ HA\É-
H8I€, KH ra i€ riHCAAh.»). A mai szerbben a ^ S K : tanuló (VÜK3), míg 
Eagusában csak az a tanuló dják, a ki papi ruhába van öltözve, a 
többi tanuló : skulár (VÜK3). 

A m. diák, deák szónak ezekhez a gör. kel. szláv kifejezések
hez semmi közvetlen köze nincsen, még pedig a következő okok 
alapján : 
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a) A magyar deák sző a régi magyar nyelvben egyértelmű a 
«latin»-nal (pl. Münch.-k. Luk. XXIII: 38 : bStöckel deiakockal = 
Vulg. cum litteris Latinis, óbolg. KKHHI\IA\H . . . piimkciu/iui; u. o. 
Ján. XIX. 120: deiakol = Vulg.: erat scriptum Latiné, óbolg. 
rtaTHNkCK'ki; v. ö. Bécsi-k. Amos prol. III., Abdias prol. L, Malach. 
prol) ; deáki, deák műveltség, deák nyelv — latin nyelv. Ez a jelen
tése a szónak világosan mutatja, hogy a deák szó maga is csakis a 
latin ritus szerint élő népek közvetítése útján juthatott hozzánk. 

p) A gör. kel. szlávban a királyi oklevelek írói magukat 
AHiaK'k: dijakoknak nevezik; or., szerb, bolg. oklevél alá sokszor, 
szerbeknél rendesen alá van írva, hogy ezt az oklevelet «pisa X. 
Y. dijak». A magyar oklevelek (privilégium, pagina, carta, cartula) 
írói magukat a XI., XII. században soha se nevezik diák-oknak 
(v. ö. 1055: tihanyi al. lev.: conscriptum est hoc priuilegium a 
beatissimo p r e s u l e Nicolao, qui tunc temporis vicém procura-
bat n o t a r i i i n c u r i a r e g a l i | 1116—1131: scriptor est 
Chiwagpresbiter | 1141—1161: Wasardus p r e s b i t e r hec scripse-
rat J 1157—58: per n o t a r i u m Barnában stb., horv. oki. 1070: 
ego adamus presbiter scripsi KLAIC, Povjest Hrvata I. 102, 309, 
u. o. 1034. évi zárai oki.: Ego ansfredus presbiter scripsi et robo-
raui). Magyarul tehát a «király levelinek íróit» (v. ö. Bécsi-k. Ester 
VIII. 9.) nem hívták deák-oknak, a mint az a gör. kel. szlávság-
nál volt. 

E két ok alapján azt hiszem, hogy a diák szó a magyarban 
róm. kath. népek közvetítette szó. Olasz természetesen nem lehet 
a szó; a velenczei olaszban a szó régtől fogva zago (v. ö. Denk-
schriften XXII. 221, és BOERIO: zago: chierico). A róm. kath. szláv 
nyelvekben a szóra vonatkozólag ezt találjuk: 

a) Cseh-tót: zák, ziak: schüler; obsoletum: diakon, sánger; 
P) Lengy. diák, dziak : 1, Ein clericus von der griechischen 

Kirche: Cantor; 2. Geheimschreiber. 
y) Szlov. dijak: student, dijaciti: eine leiche besingen, psal-

men singen (PLETERSNIK) | dijak: litteratus, diaconus (Letopis, 
Lajbach 1887 : 217.); hazai szlov. és kaj-horv. dijak, deák : tanuló, 
latin (v. ö. KUEZMILS, Nouvi zákon 102: deákom ali Vlahom), horv. 
dijak (clericus, scriba, studiosus, v. ö. horv. akad. nagyszót.; gla-
golita emlékekben diakónus = zakan Mon. jur. Slav. m. IV. 265, 
Starine VII. 118, 119, 120. stb.; Ead CXXXVI. 182, 228.). 
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A m. diák, deák tehát olyan szó, a mely róm. kath. népektől 
került bele a magyar keresztény terminológiába. 

Deczember, v. ö. A hónapok nevei. 
Dékán. Az 1079—80-i Gődény-féle eredeti oklevélben «deca-

nus» egyházi méltóságnév ( S ü n i decanus); világi tisztséget jelent 
a dékán a Jord.-k.-ben (v. ö. NySz.), a mit HELTAI bibliafordítása 
tizedessel fordít (v. ö. II. Móz. 18. rész 225. és 4. Móz. I. 15; 
egyéb jelentésre v. ö. NySz. és MTsz.); — lat. decanus, ol. decano 
(irodalmi alak, dignita canonieale, egyházi méltóság). KÖETING 
EtWb.-ja szerint az ó-felsőol. nyelvben degan a szó; így van ez a 
vei. ol.-ban is (degan : il piu vecchio d'una famiglia o d'un villa-
gio, degan del común: cursore del comune), így a friauli ráto-
románban (degan : dorfbürgermeister, innen az olaszföldi szlovén 
degan: dorfbürgermeister, Arch. f. slav. Phil. XIV. 228, Denkschr. 
XXII. 149.). A magyar szó nem lehet észak-ol., vei. ol. eredetű 
hangalakja és jefentése alapján. Nem lehet azonban gör. kel. szláv 
se, mert ott a szó egyáltalában elő se fordul (a dékán: tizedes je
lentésben az Osztrogi biblia ,̂ec/ATHHKrk-ot ír). 

Dézsma. A régi magyar nyelvben kizárólag dézma volt a szó 
alakja, a dézsma alak nem régibb a XVIII. századnál (SZÁM. ZOLN. 
Oki. szótárában 1760. évi adat a legrégibb zs-vel, v. ö. dézsma-
búza, a dézsmajövedelem alatt zss alak 1564-ből, de az idézet 
olyan helyesírással van írva, a mely 1564-nek meg nem felel). 
A szó a bibliafordításokban három helyen fordul elő : 

a) Máté XXIII. 23, Luk. XI. 42: Münch.-k. niegdezmall'atoc, 
Jord.-k.; dezmallyatok, Károlyi: tizedet adtok = Vulg. decimatis [| 
gör. anodsKOizoüze = Mar. c>T'ky»,ÉC/AT'KCTiiC»YíTÉ, AÍCATHH^ A&AT(> 
Zogr. ©T'hAíC/AT'kCTKoytTÉ, ACCATHH;R M(T(> Assem. és Sav. kn.-
ban hiányzik e rész. 

P) Luk. XVIII. 12: Münch.-k.: dezmat adoc, Jord.-k.: dez-
math adok, Kár.: megadom a tizedet — Vulg.: decimas do | gor. 
aTuoSsTtaTco = Mar., Zogr.: AÉC^THNIK AA,iK> Assem. kn.: desjetina 
daj§, Sav. kn.: AÉCATHNÍK Adtfíi' 

Ez idézetekből az látszik, hogy már a legrégibb gör. kel. 
szláv nyelvemlékek a gör. őexár/j-t lefordították desetina-ra.. Az 
összes gör. kel. szláv bibliafordítások egész a mai napig ezt a for
dított kifejezést használják (v. ö. szerb desetina, bolg. desetok 
[EYLEC], desetiik, or. desjatina\ Azonban a mennyire csak vissza 
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tudunk menni a róm. kath. szláv bibliafordítás történetében, itt 
is, e kath. szláv bibliákban is állandóan fordított kifejezést talá
lunk a mi dézma szavunk helyén (v. ö. cs. desátek, lengy. dziesiq-
cina, szlov. horv. desetina, paul. bolg. desetak). 

A róm. kath. szláv népek közül a mi dézsma szavunkhoz ha
sonló alak él az Adria-menti horvát nyelvben, s alakja dezma, 
dezmati (MICALIA), továbbá a kaj-horvátban, 8 alakja deima, deí-
mati (JAMBE., BJELLOSTU., HABDELICH). A horváton kívül megvan 
a szó a tótban deíma, de&muvai, a hazai oláhban dezma (Nyr. 
XVI. 442.), s az erdélyi oláh-középbolgár oklevelekben ditma alak
ban (v. ö. MIKL. Lex. p., LAVEOV: Obzor 81.), továbbá a hazai 
kisor.-ban (diéma, ZELECHOWSKI). MIKLOSICH közöl szlovén, szerb 
és cseh alakokat is; ezekben a nyelvekben azonban az általam 
ismert források szerint nem fordul elő a de&ma, diíma. Általában 
azonban kimutatható, hogy a dézsma szó csak azokban a nyelvek
ben fordul elő, a melyek a magyarral hosszabb-rövidebb ideig 
érintkeztek. 

A m. dézma (v. ö. CzF.: «Tisza vidékén rendesen dézma, 
másutt, nevezetesen túl a Dunán dézsma»), dézsma kétségtelenül 
a lat. décima szóból ered (v. ö. népi lat. *décma, SOMMER, Handb. 
502; MEYER-LÜBKE, Gram. I. 267, romagnai oi. dezma, ol. deczma, 
Sitzungsber. LXVII. 680, 681.); decima (értsd: pars) volt latin 
emlékeinkben a hivatalos kifejezés (előfordul a decimatio is). Kér
dés, hogy magyarázható a lat. decima-hói a m. dézma, dézsma. 

MIKLOSICH a kaj-horv., t. dezma alakokat az ófném. dézemo 
(olv. deczémo) szóból magyarázta (v. ö. Christl. Term. 17.1.); a 
szláv szó zs-jéiő\ azt hitte, hogy olyan megfelelés, a milyen van a 
lat. c (e, i): ófném. z (é) helyén a szláv kríé (v. ö. lat. cruce-, 
ófném. chrüzi), kalei (lat. calice-, ófném. chelich) szavakban. MIK
LOSICH érvelését lerontja az, hogy a magyar szó legrégibb alakja 
alakja dézma (v. ö. Adria-menti ca-horv.-ban is dezma) s a dézsma 
alak ujabb. A magyar szó nem is lehet a szláv deíma, diZma ala
kok átvevése. Az én nézetem a m. dézma szóról ezek után a 
következő: 

A lat. décima a vulg. lat. kiejtésben déczima (esetleg *déczma) 
volt, mivel az egyházi latin kiejtés az volt, hogy az e és i előtt lat. 
c cz-nek hangzott. Egy ilyen deczma alakból nem magyarázható a 
magy. dézma. Megfejtésért a mai román nyelvekhez kell fordul-
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nunk. A lat. decima mint latin eredetű jövevényszó maradt meg 
az olaszban, a hol a szó decima, a francziában, a hol décime (hang
súlyozott lat. e_ = ol. fr. ie és nem é), ráto-románban, a hol decimé 
(PIRONA). A latin hangsúlyos szótag utáni ce, ci több északolasz (s 
így pl. a velenczei) nyelvjárásban -se-nek (olv. sze) hangzik, így 
van ez a francziában is, s több ráto-román dialektusban (v. ö. 
friauli gesime = gezime). Az ilyen vokálisok közti lat. ci helyén 
álló se ze-vé is lehet. A lat. decima tehát franczia-északol., vagy 
ráto-román olvasás szerint lehet deszima, illetve dézima (a ráto-
románban inkább s, a mely azután m-mel összekerülvén ém-mé 
lesz, v. ö. isztr. lad. se'izma < cénsima, rumatéiémo — vei. ol. ro-
matismo, IVE 18, 20, 23, 38. 1.). Az ilyen román nyelvi *deszima, 
*dezima a magyarban dézma-vá lehet (v. ö. szláv maiina = 
málna stb.). 

E fejtegetés szerint a m. dézma valamely román nyelvből 
történt kölcsönzés s a horvát csa-nyelvben levő dezma magyar ere
detű szó. A magy. dézma később dézsmá-vá lett, még pedig vagy a 
csizma: csizsma, rizsma, korozsma, Dorozsma szavak hatása alatt, 
vagy pedig a magy. dézma átkerülve a szláv nyelvekbe dezma alak
ban s itt dezsmá-véb válva (v. ö. szlov. rozmarin és rozmarin, 
Pjesni Krajn. naroda 14. 1., t. cyémy < magy. csizsma) újból vissza
került nyelvünkbe. A m. dézma tehát közvetlen román nyelvi 
(északolasz-franczia) átvétel, a szlávságban magyar közvetítés. 
A dézsma zs-je megmagyarázható mind a magyarból, mind pedig 
a szlávból. 

Dicsér. Homályos eredetű szó, a melynek eredetéről semmi 
bizonyosat nem tudok (v. ö. Nyrkalauz). Nem hallgathatom el 
azonban következő hozzávető magyarázatomat: 

Tudvalevő dolog, hogy a m. dicsér-ni, dicsőség szavakkal 
teljesen azonos jelentésű a szlov.-szerb-horv. díciti, díka. Ennek a 
díciti, díka szónak ép oly ismeretlen az eredete (a cs. díka, lengy. 
dziek stb. szavak nem tartoznak ide), mint a miénknek. Az én né
zetem e szóról az, hogy egyházi eredetű. 

Ismeretes dolog, hogy a római katholikus horvátok körül
belül a X. század óta napjainkig részint latinul, részint szlávúl 
végezték az istentiszteletet. Azok a papok, a kik szlávúl végezték 
az istentiszteletet, glagolita-knak (ma glagoljas) neveztettek azért, 
mert az istentiszteletnél a lat. benedicite-t «glagolite»-nek mond-
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ták (v. ö. VONDEÁK Glag. Clozűv, 1. 1. jegyzet és Fris. pam.: «gla-
golite po naz»). Ez a glagolite a glagoliti ige többes második sze
mélye s a glagolb (verbum) szóból ered. A mit az istentiszteletet 
szlávúl végező horvát pap «glagolite »-nek mondott, ugyanazt a 
latinul celebráló horvát pap benedicite-nek mondta. A dalmát hor
vátban azonban a lat. ci-nek (ol. esi): ci is a megfelelője (v. ö. 
horv. procisijun, NEM. I. 426, lucerna; opicijal Jnt. Die Eom. I. 85.), 
úgy hogy olaszos olvasásban a szó benedicite-nek hangzik. A (bene-) 
dicite-t a nép többes második személynek fogta fel és öntudat
lanul csinált egy diciti igét, s az igéhez dika főnevet. E ma
gyarázat támogatására, valamint a magyar szó eredetére a követ
kezőket hozom fel: 

1. A szlov.-horv.-szerb dicite teljesen azt jelenti, a mit a lat. 
benedicite. 

2. A lat. dico, ol. dico, di(ce)re a dalmát-horvátban megvan 
mint jövevényszó régi emlékekben (v. ö. XIV. századi missale: ouo 
di gospodin, M. Könyvszemle 1903. évi folyam 53. 1.; Zárai 
lection. Máté XXVII. 16: Ki se dise Barabás = qui d i c i t u r 
B. stb.). 

3. A magyar alak erre a szlov.-horv.-szerb díciti-re, a kettő 
együtt az ó-olasz dícere (mai ol. díre; v. ö. ol. dicería: lange rede, 
gerede, geschwátz) igére vezethető vissza. 

Az itt adott magyarázat csak kisérlet a szó megfejtésére, s 
czélja volt kiemelni, hogy a m. dicsérni egyházi term. technicus s 
teljesen egyező másai csakis a szlov.-horv.-ban vannak; kísérlet
nek neveztem, mert tudom, hogy az itt adott magyarázatnak az a 
legfőbb akadálya, hogy a szláv-olasz igei átvételek rendesen -ál, 
-él-végűek (a németek: rövid magánhangzó + l), s a dicsérni, 
*dicsni (v. ö. dicső, dicsekedni) igénél ezt a szabályos megfelelést 
hasztalan keressük. 

Dusnok. E szóról részletetesen írt ÁSBÓTH (NyK. XVIII. 378. 
s köv. 1.). Czikkében kiemelte, hogy «a dusnok szabadon bocsátott 
szolga, ki ura lelki üdvösségéért évenként köteles miséket mon
datni, halotti t o r t rendezni stb.». A dusnok e jogi jelentőségének 
meghatározása, a mely forrásaink közül a Váradi regestrumból 
tűnik ki (ezt használta fel MIKLOSICH Slav. El. s utána ÁSBÓTH), 
nézetem szerint teljesen helyes, s különösen azon az alapon, hogy 
a dusnok-nak halotti t o r t is kellett rendeznie, azt hiszem, meg-
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állapítható a dusnok másik elnevezése is. Egy 1290-i oklevél 
ugyanis ezt mondja: «Super ipsos p u l s a t o r e s de Thoplicha et 
eorum socios, super terra Dusnuk» (Zala oki. I. 100, közölve 
SZAMOTA-ZOLNAI, Oki. Sz.; v. ö. ma Dúsnak, Zala-m. CSÁNKI III. 
48.). Ugyanebből az oklevélből BÉKEFI értekezésében (A rabszolga
ság Magyarországon 13. 1.) ezt olvassuk: «1290. P u l s a t o r e s 
sive e x e q u i a t o r e s , qui torlouk vulgariter dicuntur Zala oki. 
I. 99.». Mivel a dusnicus okleveleinkben «exequialis, exequiator», 
s mivel itt a «pulsator» hasonló jelentésű szónak van feltüntetve, 
azt hiszem, hogy a dusnok másik neve torló volt (ugyanígy magya
rázva a NySz.-ban). 

Mivel a dusnic(us) világosan szláv szó, a mennyiben a szláv 
dúsa (lélek) származéka, kérdés, melyik szláv nyelvből való. E kér
désnek az eldöntésénél első sorban a szó jelentése jön tekintetbe, 
mert a szláv dusnik olyan közönséges hangalakú szó, hogy min
den szláv nyelvben előfordul. 

Már ASBÓTH is helyesen jegyezte meg, hogy «csakisarégi 
csehországi forrásokban találjuk a megfelelő szót hasonló értelem
mel)). Cseh emlékekben ugyanis a dusník (írva dusnik, dusnic, 
dussnik, v. ö. EBBEN, Eegesta, GEBAUEB, Slov. staroc.: unum ho-
minem qui vulgariter dusnik nuncupatur) «homo ecclesiae addic-
tus, proanimatus seu animator nominatus (EBBEN, Reg.), pro
animatus, pro anima, pro requie animse datus» (GEB. Slov. staroc. 
és BBANDL, Glossar.). Ennek a cseh dusník szónak az értelmét 
JIBEŐEK így magyarázza (MIKLOSICH, Slav. Elem. 153. sz. a.): udus-
nici im böhmischen Rechte sind Familien, denen ein Grundstück 
mit der Verpflichtung übergehen wurde, einer bestimmten Kirche 
gewisse genau festgesetzte Dienste zu leisten, wobei die Kirche, 
welcher das Grundstück nach dem Aussterben der Familie zu-
fallen sollte, der eigentliche Eigenthümer war». BBANDL pedig ezt 
írja: «dusník bedeutet den proanimatus (pro requie animse datus), 
den einer Kirche für die Seelenruhe eines Verstorbenen geschenk-
ten Hörigen, damit er ihr zinse». 

A m. dusnic(us) és cseh dusník ez egyezésén kívül megemlí
tem még, hogy éppúgy mint nálunk, megvan a szó cseh hely
nevekben is (v. ö. GEBAUEB, Slov. staroc.). Mindezek után könnyű 
volna azt mondani, hogy a magyar szó a cseh nyelvből való, hi
szen a magyaroknak a XI. században sok rabszolgájuk volt Cseh-
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országból (v. ö. BÉKEFI, A rabszolgaság 34. 1.). ÁSBÓTH azonban 
nem dönti el, hogy a m. dusinic csehországi eredetű-e vagy pedig 
a CYBILL és METHOD-féle «ószlovén» nyelvből való-e. ÁSBÓTH főleg 
azért nem dönt a kérdésben, mert a mi emlékeinkben a szó dusi
nic, míg a csehekben mindig dusnik (kéttagú szó). A dusinic pedig 
közelebb áll a szláv nyelvi alapalakhoz, a mely duihnik%. E hang
tani akadály nézetem szerint csak látszólagos. A dusinic alak ugyanis 
csupán a Váradi reg.-ban fordul elő, míg összes többi adataink két
tagúnak tudják a szót (v. ö. SZÁM. ZOLN.: Oki. szót.). A mai dunán
túli Paloznak község nevét is eredetiben fennmaradt okleveleink 
közül 1079—80-ban: Poloznic-nak (Guden oki.), 1086-ban Ploz-
wic-nak (Bakonybéli összeírás), 1109-ben: Poloznik-nak (Orsz. lev. 
veszprémi apáczák görög oki.) írják. Csupán az 1109-i oklevél írja 
Polosinic-n&k (Muz. péld., veszprémi görög oki., a görögben TCOXOO-
vtx). Ez a Polosinic sem teljesebb, eredetibb alak, hanem úgy ma
gyarázandó, hogy a magyar nyelv néha szó belsejében levő szótag 
elején is elválasztja a két mássalhangzót, pl. körtve helyett körtöve, 
Somlyó helyett Somojó, templom helyett tempolom (SZABÓ D., Nyelv. 
füz. 9 :23 . 1.). Ilyen alak az egyszer előforduló Polosinic és az egy 
forrásban található dusinic is ; az * benne nem átvevéskor hallott 
megfelelője a szláv B-nek. 

Ezzel tehát elesik a hangtani akadály, a mely a cseh és ma
gyar alak közt fennállott. Sokkal nehezebb arra a kérdésre meg
felelni, hogy miért van az, hogy a dusnik a cseh emlékekben 
latinul «proanimatus», «animator», míg a mieinkben «exequalis, 
exequator, pulsator». Erre a kérdésre kielégítő feleletet adni nem 
tudok. Mindazonáltal azt hiszem, hogy a dusnik olyan szláv nép
től való, a mely róm. kath. volt. Ez lehetett a cseh is, s esetleg a 
szlovén is, bár itt a szót a magyarnak megfelelő jelentésben nem 
tudjuk kimutatni. Hogy a dusnik jelentése alapján nálunk nyugat
ról jött kifejezés, annak bizonyítéka, hogy az egyházi szláv emlé
kekben a mi szavunkhoz hasonló jelentésben a dusnik elő nem 
fordul. Az egyházi emlékekben két fő jelentése van a szónak: 

a) duéhnikiy = ^OVIIIKHHKK: respiratio, pulmo, uvula in pa-
lato, 7ÜVSÚ[XÜ)V, oracpoXV] (MIKL. Lex. p., SBEZN. Dr. r. slov.). E jelen
tésekre v. ö. or. dusnik (szelelőlyuk, légeresztő, ventilátor, ke-
menczeajtó), kisor. dusnik (luftloch, luftgang. ventilátor), bolg. 
dusnik (luftloch, CANKOPF 164; télvíz idején a tónak, folyónak olyan 
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kisebbszerű része, a mely nincs befagyva, Sborn. XII. 274.), szerb-
horv. düsník (speiseröhre, spiraculum, oesophagus, artéria aspera), 
szlov. dusník (luftröhre, luftloch, rauchröhre in zimmern). 

b) Szerb emlékekben a dushnikh, a mely változata a rende
sen előforduló dusevhnikb-nék (v. ö. DANIŐIC, Rjec. és NOVAKOVIÓ, 
Zakonik St. Dusana 76. §., 192: «dusevnici su ljudi koji su po 
dusi ili po uverenju ceniliw; horvát akad. szót.), MIKLOSIOH (Lex. 
p.) szerint «iuratus, iudex vei potius eideshelfer» jelentésű (horv. 
akad. szót.: arbiter). E szó ma nem él, s természetes, hogy a mi 
dusnokunkhoz semmi köze. 

A felhozott adatok bizonyítják, hogy a m. dusnok nyugatról, 
legvalószínűbben a csehböl átvett kifejezés. A csehben a szó a 
XI—XIII. században élő szó volt. 

Egyiptom, 1. a görög-latin eredetű keresztnevek közt, 14. §. 

Eklézsia. A régi velenczei olasz kéziratokban a mi eklézsia 
szavunknak hangalakilag megfelelő szó glesia (ó-vel. glesia, bécsi 
Akad. Sitzungsb. XLVI. 222, ó-észak-ol. XV. századi adat: gliesia, 
Denkschr. XXII. 111 ; az olaszból a Cod. Cum.-ban : kilisia); ezt 
a vei. glesia-t találjuk a dalmát oklevelekben is (v. ö. glesia, glegia, 
clesia, JIRECEK, Die Rom. I. 56, 84: egyéb olasz alakok: ecresia, 
SAVJ-LOPEZ : Altit. Chrest, chiesa-v& v. ö. KÖRTING és GRÖBER, 
Grundriss I. 510.). A m. eklézsia nem velenczés átvétel, hanem a 
vulg. lat. ecl'e_sya-ból ered (v. ö. GRÖBER Grundriss I. 365; itt az 
olasz chiesa eredetibb hosszú e-nek felel meg). Hogy a m. eklézsia 
nem velenczei átvétel, arra felhozom még, hogy az écclésíá szót a 
mi XI. századi kétségtelenül hiteles okleveleink ecclesia-nsk írják 
(1055-i tihanyi alap. oki. hétszer, Gödény oklevele 1079—80-ból 
egyszer, 1095-i Dávid dux oklevele: ecclesie_, később a XII. század
ban is £-vel), míg a velenczei latin emlékek aeeclesia-t, aeclesia-t, 
eeclesia-t (e_ nélkül) írnak. A szláv nyelvek közül hasonló szó csak 
a hazai szlovénben van (v. ö. nouvo ekklesio, lutheránszka ekklesia 
[s = s], Zobr. szlov. 60, 62.1.), ez azonban magyar eredetű lesz 
{ekleiijast-m v. ö. horv. akad. szót.). V. ö. bazilika. 

Epistola. Bécsi-k. Bar. VI. prológus (64. 1.): «epistulanac 
exemplara, u. o. Dan. III. 98 : epistolat \ Cornides-k. 252: epistu-
lah stb.; — lat. epistula (SEELMANN, Aussprache des Lat. 212. 1.), 
epistola, gör. s7ttaT:oX .̂ Az olaszban a szó pistola (és epistola is egy
házi nyelvben); ez a pistola van az olasz hatás alatt álló horvát 

1 
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emlékekben (v. ö. BERNARDIN- és ZÁRAI lection.: pistula, pistola, 
Bad CXXXVI. 185; más emlékekben is, JAG., Zur Entst. L 12.). 

A róm. kath. szlávságnál s-sel van a szó a csehben (epistola, 
így a kraliczi bibliában is, v. ö. még GEBAUER, Slov. staroc.), a tót
ban (epistola, ma csak az ág. ev. tótoknál, a róm. kath.-nál üst a 
hivatalos kifejezés, ugyanígy list a szó a mai szlovénben is, hor
vátra lásd epistolar, horv. akad. szót.). A gör. kel. szlávság ker. 
terminológiájában legrégebben epistolija, jepistolija volt a szó, a 
melyet igen korán a ma is használatban levő pos^lanije (nock/u-
HHI€) szóval helyettesítettek (v. ö. JAGIC, Zur. Entst. II. 69.). A gör. 
kel. szlávságnál enHCTO/\Hia = jepistolija általában levelet is je
lenthet (v. ö. Vita Meth. cap. VIII. XII. JAG. Zur Entst. I. 33. stb., 
«levél» e nyelvben tulajdonkép «kniga»). E fejtegetésből mármost 
az derül ki, hogy az epistola nyelvünkben olyan latin jövevényszó, 
a mely s-sel a róm. kath. szlávság egy részénél szintén meg
található. 

Ereklye. Az ereklye szó keresztény terminológiánkban, vala
mint nyelvünk egész történetében «reliquiae sanctse, sacrae» jelen
tésű. Csak egyszer fordul elő, hogy az ereklye nem csodaerejü, 
tehát nem term. techn. értékű «reliquiae»-t jelent. A Döbr.-k.-ben 
(XXXVI. zsolt. 37.) ezt olvassuk: «mert ezek bikeseges emberek
nek erekl'ek» (= quoniam sünt reliquiae homini pacifico); ez a 
hely azonban a teljesen egyező szövegű Kulcsár- és Keszthelyi
kódexben így hangzik: «merth oly embereknek meg maradeky van
nak békességbe*). Ez a megmaradék váltakozva a maradékkal fejezi 
ki szövegeinkben a lat. reliquiae-t akkor, mikor ez nem term. tech-
nicus (v. ö. zsoltáraink közül Apor-k., Döbr.-k., Keszth. és Kulcs.-
k. LXXV. 11. | Bécsi-k.: Amos IV. 2, V. 12, IX. 12, Abd. 18. vers, 
Mich. II. 12, IV. 7, V. 3, 7, 8, VII. 18, Agg. I. 12, Zachar. VIII. 6, 
11, 12.). Az ereklye szó tehát (v. ö. öröklye, örökle, örékle, NySz.) 
nyelvünkben kizárólag keresztény term. technicus. 

A gör. kel. szláv ker. terminológiában az ereklye'- nek mosti 
(/WOIUTH, plurale tantum; mai bolg. mosti CANK. 181; egyes szám 
mosth: potestas, vis, Cod. Supr. 309, az egészre v. ö. MIKL. Christ. 
Term. 12. 1.) a neve. Ez van az összes régi és ujabb emlékekben 
(óbolg. adatok: Assem. január 29, 30, jun. 28. alatt, Cod. Supr. 
86, 160: kétszer, 203. 1.; egyházi szláv nyelvemlékekben adatok: 
Ostrom., Ochridai ap., Ap. Sis., Vita Meth. cap. VIII. stb.), s ez 
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került át az oláh nyelv terminológiájába is (moaste). Az óbolgár 
és egyházi szláv nyelvemlékek akkor, mikor a gör. Xsí^ava, lat. 
reliquiae nem term. tecrínicus, a következő kifejezéseket használ
ják : stan'bk'b — CTaH'KK'K (v. ö. Psalt. Sin. XXXVI. 37 : CTANOiTk), 
ostan'bk'b = OCTAMTVKIV (V. Ö. Psalt. Sin. XXXVI. 38. és BÉRC. 
Ulomci), izbyt%kb == H3KrkiTkK'k (v. ö. Psalt. Sin. XX. 13.), otblékb 
= OTKAÍÍKTV (V. ö. Psalt. Sin. LXXV. 11. és SAFARIK, Ueber den 
Ursprung 38. 1.). 

A róm. kath. szlávság ismeri a relíkvije szót (v. ö. horv. 
relíkvije, Vinodol és Veglia, t. relíkvije, lengy. relikwia), azonban 
általában más kifejezést használnak az ereklye jelölésére; így a) 
moci, moci, a kaj-horvátban «szvete mochi» (v. ö. JAMBRESICH és 
HABD. ; olvasd: moci) a szó, a Freisingeni nyelvemlékekben moki 
(olv. moci, a mai szlovénben ismeretlen), a csa-horvát emlékekben 
moci (v. ö. Eeg. sv. Ben. Star. VII. 116, SURM. Acta croat. 121, 
162, 177, 194. stb., BELLA és VOLTIGGI; LINDE szótárában relikwia 
alatt ragusai adatként «suete mocchi» van említve). Ez a moci, 
moci kifejezés egy és ugyanaz a gör. kel. mosíi-val; b) Hazai szlov. 
osztanke (v. ö. TEEPLÁN, Zsolt. LXXV. 11.), osztr. szlov. ostanki 
(PLETERSNIK), cseh-tót ostatci, ostavci (GEBAUER, Zalt. Witt.), ostatky, 
ostavky (svaté); c) cseh svátosi, svátosii (v. ö. MIEL. Christ. 
Term. 12. 1.). 

Ez összeállításból látható, hogy a szláv nyelvekben a m. 
ereklye megfejtését hasztalan keressük. Megfejtésért a román nyel
vekhez kell fordulnunk. A lat. reliquia-nak az észak-olasz nyelv
járásokban következő alakjai vannak: 

1. Velenczei ol. leriquia (v. ö. BOERIO : «é pure idiotismo» és 
KÖRTING), romagnai ol. lerequia («so schon beim Grammatiker 
Diomedes)), DenkschriftenXXII. 194, mellékalak relequia Sítzungs-
ber. LXVII. 706.). Ebből a vei. romagnai olasz alakból a mi erek
lye szavunkat nem lehet megmagyarázni. 

2. O-észak-ol. (XV. század): requilia, mai pad. requilia, bresc. 
requelia, bologn. relequia (erre az adatra v. ö. FERRARI szótárát, s 
az egészre Denkschr. XXII. 194.). Egyéb észak-olasz nyelvjárási 
alakok egyeznek az irodalmi alakkal (v. ö. piemonti ol. reliquia, 
GAVUZZI, milan. reliqui stb. Ezekből az alakokból se fejthető meg 
a mi szavunk. 

3. Van az olasz nyelvjárások közt egy terület, a Pótol délre 
Nyelvtudományi Közlemények XXXIV. 14 
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eső Emilia-tartományokbeli, a hol a közlat. szókezdő hangsúlyta
lan re- (és le-, v. ö. GRÖBER, Grundriss I. 557.) r-n (és /-n) keresz
tül ar-rá fejlődött. E hangtani sajátság megvan Arezzóban, Urbino-
ban, Romagnában (az ereklye szó azonban itt lerequia-nak hang
zik), Sienaban. Ez utóbbi helyről tényleg ismerünk arliquie ( = 
reliquise, ó-sienai adat, v. ö. MEYER-LÜBKE, Gramm. I. 291.) alakot. 
A velenczei nyelvjárás területén, jóllehet itt sem ismeretlen a szó
kezdő r elé való előtétele az a-nak*), mint láttuk, leriquia a szó. 
Az olasz nyelvjárásokon kívül azonban a ráto-román nyelvjárá
sokban is ismertjelenség, hogy szókezdő vulg. lat. re- r-n keresztül 
ar-rá fejlődött (v. ö. MEYER-LÜBKE, Gramm. I. 291, 292.). Az 
ó-friauliban tényleg ariquüe (v. ö. KÖRTING és IVE 40, 48.) a szó (a 
ráto-rom. nyelvjárásokban Isztriában, Eovignoban rikuéHa, IVE, 40, 
48, másutt reliquia, PÁLL. 605, CÁRIG. 261.). 

A magyar ereklyé-t már most az ó-friauli ariquile-ből, vagy 
pedig az olasz nyelvjárási arliquie-ből kellene származtatnunk. 
Azonban hangalakja kielégítően egyikből sem magyarázható. Mind
azonáltal valószínűnek tartom, hogy a m. ereklye egy olyan román 
nyelvekbeli dialektusból való, a hol a szó *arquelia, +arequelia 
hangzású lehetett (l és qu közt helycsere, a qu betű a k hang jele, 
v. ö. GRÖBER I. 362, 480; t-ből é, i + voc. előtt mássalhangzó-
palatalisatio; v. ö. csuklya, Czeczellye, Gellyén). A szókezdő ar-ból 
a magyarban lett illeszkedés útján er (tehát a jelenségre össze nem 
vethető a hangsúlyos szótag előtti ar > er változás, v. ö. Marghe-
rita, Ungheria, Sitzungsber. LIX. 6.). Az átadó román nyelvi dia
lektusok közül azonban az olasz velenczeit ki kell zárnunk. 

Eretnek. Az óbolg. nyelvemlékekben a magyar eretnek szó 
eredetére számba jönnek a következő adatok: 

a) Eresh, jeresb — tpíck, lepíCb, aípzaic, (v. ö. ó-vel. olasz: 
resía, Sitzungsber. XLVI. 229. és BOERIO). AZ óbolg. nyelvemlé
kekben a szó csupán a Cod. Supr.-ben fordul elő (v. ö. 141. 1.: 
H OKpiíTÉ EOrOKOp'kM'hJA ípÉCH FlOTOíTk ^Oyil lkH'KIH ', 1 4 0 . 1 . : 0 
KOrOKOpkirfcH TOH KOlfH ÍpÉCH, U. O. : lk\l,*>KkH'kl,a tptCH). 

b) Eredk'b, jeretikh = íptTHK'k, reptTHK'k, aípstixó?, ol. ere-

*) SCHUCHARDT hozzám intézett levelében írja: «Der Vorschlag des 
a vor /• ist auch venetischen Mundarten nicht fremd; kommt sporadisch 
in altén Denkmálern vor; vielleicht lásst sich da irgendwo ein arliquie 
ausspüren.» 
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tico, lat. haereticus. Az óbolg. szó a Cod. Supr. következő két he
lyén fordul elő: 424. 1.; HA ÉPÍTHKM, 148. 1.: noBÉ/vk >KÉ ívkcaph. 
0ÉWAOCHH lipHTH Ha C'kEOP'h H CTap'fcHLllHNA/Wk tpÉTHYkCKA/lTk. 

Ez idézetekből kiderül, hogy az óbolg. nyelvben az eretnek
nek eretiki>, jeretikh volt a neve. 

Az összes görög keleti szláv nyelvemlékekben és nyelvekben 
az eretnek-nek eretikb, jeretikh (v. ö. jeretig%< iretikh, Izvjestija VIII. 
4, 70.) a neve, míg az eretnekség-re eresh, jeresh járja (v. ö. plévelb 
ereticeskij). A külömböző gör. kel. szláv kútfőkből itt csak egy idé
zetet hozok fel, s ez az Apóst. csel. V. 17. versében olvasható: 
Jord.-k.: az Saduceosoknak erethngkseghekbpl = Grck. Ap.: 
cotfijiH*fc ÉpecK CAAOKHICKA (v. ö. AMFILOCHIJ I. 1, 142, a hol i€peck 
váltakozik a CKASK szóval). 

A görög kel. szláv nyelvek és nyelvemlékek eretik'b, jeretikh 
szava nem magyarázza meg a m. eretnek szó -nek szóvégét. Más, 
hasonló kifejezések pedig még kevésbbé (v. ö. egyéb gör. kel. 
eretnek-et jelentő kifejezésekre Arch. XXII. 211. és MIKL. Chr. 
Term. 43. 1.). 

A róm. kath. szláv népek közül hasztalan keresünk útmuta
tást az észak-nyugati szlávoknál is. Az eretnek-re ugyanis a szorb-
ban kecar, kjacar, a csehben kacér, kacíf (ó-cs. kacief), a lengyel
ben kacerz, a tótban kacir, a stájeri-szlovénben kecar (v. ö. lajbachi 
Letopis 1882—3, 117. 1., MEGISBE szót.) a szó, a melyre v. ö. régi 
m. kaczér (NySz.). A róm. kath. délszláv nyelvekben a heretik 
megvan a csa-horvátban (e mellett járatos a poluvirac és krivovi-
rac, ez utóbbi Noviban). 

Csak egy szláv nép van, a melynek nyelvében a m. eretnek
hez teljesen hasonló szó van, s ez a régi értelemben vett szlovén 
(mai kaj-horvát és hazai szlovén). A hazai szlovénben ugyanis a 
krivoverec mellett (v. ö. Lut. 19, 38. 1., Zobr, szlov. 57.) jeretnik, 
eretnik is járatos kifejezés. A Zobr. szlovénben (57. 1.) azt olvas
suk, hogy jeretnik = krivovörecz; KÜZMICS hazai szlovén biblia
fordításában az eretnek = jeretnik (v. ö. Nouvi zákon 659. 1. Titus 
III. előszó, Titus III. 10; u. o. 761. 1.), míg a szakadás, idegen 
felekezet = jeretinsztvo (v. ö. Ap. csel. V. 17, XV. 5, XXIV. 5, 
XXVIII. 22, Gal. V. 20, I. Cor. XI. 19, II. Péter II. 1.). HABDELICH 
és JAMBRESICH kaj-horvát szótárában heretnik = haereticus (v. ö. 
Erdy-k. herethnek, Heltai: heretnec, NyK. XVIII. 357.), BJELOSTI-

14* 
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jENEcnél: eretnik; a legrégibb adat 1574-ből való, s PERGOSSICH 
Werbőczy-fordításában olvasható ieretnik alakban (5b. 1.). 

A m. eretnek (v. ö. Oki. szót.: 1357 : Eretnuk ; részletesen, 
de nem helyes szempontból írt róla ÁSBÓTH, NyK. XVIII. 355. s 
köv. 1.) a szlovén-kajhorvát eretnik, jeretnik szóval egyezik. Mivel 
már most csakis a szlávban lehet képezni egy erethnh-i, jerethwh-t, 
s ebből erethnik'h-et, jerethnikh-et, s mivel ez a szláv alak ma is, a 
múltban is csak a szlovénben volt és van meg, a m. eretnek csakis 
a szlovén eretnik, jeretnik mása lehet. Eóm. kath. eredetű szláv 
kifejezés tehát az eretnek is, s semmi összefüggésben sincs CYRILL ós 
METHOD, valamint a gör. kel. szlávság eretikh, jeretikh kifejezésével. 

Érsek. Az óbolg. emlékekben az érseknek archijepiskuph, 
archiepiskup'b (= apYHenHCKoyirh., gör. ap*£i£%ÍGY.OTzoq, Cod. Supr. 
61, 153, 207, 209, 210, 211. 1., Glag. Cloz. VONDRAK) neve fordul 
elő. Ez a kifejezés a gör. kel. egyházban az «érsek»-re egész a mai 
napig. Kiki láthatja, hogy az óbolg. archijepiskupia összetett szó, 
első tagja a gör. áp/i- (v. ö. óbolg. nyelvemlékekben : ap\*HiiÉpín: 
papok fejedelme, ap^HC^Harork : a zsinagóga fejedelme, apyHTpH-
KAHHTV : násznagy, ap\"HCTpaTHr"K; más, egyh. szláv emlékekben 
előforduló ap^H- összetételeket láss MIKL. Lex. p.). A gör. kel. 
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szláv egyház az ap^H-ban levő gör. y-t c^-nak és A-nak mondja 
ma (or. eh, szerbben h is ; v. ö. hogy ÖENŐIC az Assem. ev.-ban 
arhi-t ír lat. betűkkel, továbbá horv. akad. szót. arhi-ná\ és az 
egyh. szláv nyelvemlékek y jegyének mai szerb nyelvi megfelelői
ről VÜK Nar. srp. poslov. 1836). Kérdés már most, mikép mondja 
a gör. ápy_i-t a latin egyház a latinba került arehiepiscopus stb. 
szavakban, illetve mikép ejti vagy ejtette a latinba átkerült gör. y 
(lat. ch)-t a latin egyház a különböző korokban ? A feleletet meg
kapjuk azoktól a szláv népektől, a melyek egy és ugyanazon szláv 
nyelvet beszélve két külön egyházhoz tartoznak. A szerbben pl. 
Krisztus (lat. Christus, gör. XpiaTÓg), keresztény (lat. christianus, 
gör. yjíiauavos) szavakban lat. eh, gör. y helyén a róm. kath. szerb 
k-t, míg a gör. kel. h-t mond (v. ö. NyK. XXXIV. 29, VUK szótára). 
Eagusa nyelvjárásáról írt értekezésben (a lakosok túlnyomó része 
róm. kath.) olvassuk, hogy «itt a gör. y-t, különösen egyházi ki
fejezésekben, rendesen azon latin kiejtés szerint ejtik, a mely Dal-
mácziában a kath. egyházban használatos, tudniillik k-nak (Ead 
CXXXVI. 225; v. ö. a horv. akad. szót. arhi-nál az árki olvasást, 
Frangepán-féle glagolita oklevelekben ar&izakan, SURMIN, Acta 
croat. 234.)». A latin egyház ugyanis a gör. eredetű szavak y_-jét 
(eh) legelőször fc^-nak, később k-nak olvasta (v. ö. SEELMANN, Die 
Aussprache des Latéin 254. s köv. 1.). Ez az ejtés az összes róm. 
kath. szlávoknál megvolt (v. ö. Hus helyesírását, MIKL. Slav. Bibi. 
II. 176. michi-xől, cs. katekism, t. katekismus stb.), s megvolt ná
lunk is. A mikor mi korozsmá-t (lásd e műben a szót: gör. lat. 
chrisma), kar-t(göi. lat. chorus: v. ö. 1156. oki. Martirius: constitui 
chorum fratrum), iskolát (gör. aŷ oXirj, lat. schola), Krisztust mondunk, 
vagy a mikor emlékeink eh helyett k-t, c-t írnak a gör. lat. eredetű 
szavakban (v. ö. Vita s. Grerardi 19. §: ewkaristia, 1109. veszprémi 
oki. MP. christianissimo, ugyanez az OL.-ben: eristianissimó), 
mindez biztos jel. a gör. y: lat. ch-nak vulgáris latin k hangzása 
mellett. A gör. eredetű latin archi-t is legelőször arki-nak mond
ták a latin egyházban; később, mikor a lat. c e és i előtt cz-vé 
lett, az ar/a-ból is arci (ol. arczi-) lett. Ezt bizonyítja a ném. erz-
(v. ö. ófn. em-bischof, KLUGE EtWb.7), cseh-tót arcibiskup (XIII. 
századi adat, v. ö. JAG. Zur Entst. I. 40, arczibiskup, GEBAUER, Slov. 
staroc.), lengy. arcybiskup (v. ö. ezenfelül SREZNEVSKIJ Dr. s. slov., 
a hol az van mondva, hogy az oroszban a katholikus érseket 
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arczibiszkup-nak mondták), kath. szerb arcibiskup (THADDIANOVICH, 
EELKOVICH, v. ö. még horv. akad. szót.), olasz arcivéscovo (v. ö. 
hogy Dalmácziában itt-ott arcibiskup is hallható, horv. akad. szót.). 

Az eddigiekből már most két dolgot tanulhatunk: a) A gör. 
%, lat. eh az egyházi terminus technicusokban a latin egyházban 
k-nak hangzott; b) A gör. áp^t-: lat. archi- a latin egyházban 
árki, később arezi, míg a görögben auchi, arhi hangzású. 

Ezen a) alatti szabály alól azonban kivételek is vannak; a 
m. hártya pl. kétségtelenül a lat. carta, charta szóból lett (v. ö. ok
leveleinkben 1166: hec kartula, 1230, 1232: per hanc cartam jí 
a lat. charta szó y-val való németes ejtésére v. ö. SEBLMANN, Aus-
sprache 254, ó-fre. ejtésére u. o. 223. 1.), még pedig úgy, hogy a 
gör. eredetű (v. ö. gör. yápvf\c,) lat. eh h-nak, ch-nak hangzott. 
Ilyen kivétel több lehetett különösen nem román nyelvű népeknél. 
Ide sorolom a m. Mihály : lat. Michael, gör. MIYJXTJX szót is, a mely 
az olaszban fc-val, a németben, a szláv nyelvekben s nálunk eh-
val, /i-val hangzott. Ide való ejtés pulcher, pulher : pulker helyett, 
Gracchus, Grahhus: Grakkus helyett. A mint már most kivételek 
voltak az a) alatti szabály alól, úgy lehetett kivétel az archi-vüi 
összetett latin szavak egyike-másikánál. Más szóval, nem lehetet
len, hogy nem románnyelvü róm. kath. szertartású nép itt-ott a 
lat. archi-t régen is archi-nak, arhi-nak ejtette. A horv. akadémia 
szótára szerint itt-ott arhi is hallható a róm. kath. horvátoknál. 
Hogy ilyen arhi, illetve archi ejtés más róm. kath. szláv népnél is 
megvolt, bizonyítja az, hogy egy XV. századi cseh-morva kézirat
ban (részletesen lásd Arch. I. 618, 619. és ASBÓTH, AZ «érsek» szó: 
Hunfalvy-Album, 1—4. 1.) ezt olvassuk: «a tak fie wiklada f lo-
w e n f k y (m) y a z y k a (m) wedle tekftu: poproíte milého pana 
buoha . . . . za yarjj'yky, biíkupy . . . . za nal'í'eho krala mathyaífa 
huerí'kyeho . . . . za . . . . yarffiky, biíkupy . . . . za naffeho krala 
mathiaffa huerskeho» (Arch. I. 618. és GEBAUEB Staroc. slov.). Az, 
hogy itt «slovensky jazyk»-ról van szó és nem csehről, nem okoz 
bajt, mert hisz a morvák közt vannak olyanok, a kik nyelvüket a 
mai napig «slovensky jazyk»-nak hívják (v. ö. BARTOS, Diai. mor. 
I. 3. és MELICH, Szláv jövevényszavaink I. 1. 27.). Nagyobb baj az, 
hogy a morva jarsik = érsek a cseh nyelvben ezt a két adatot le
számítva elő nem fordul (v. ö. GEBAUER, Staroc. slov.), úgy hogy 
inkább úgy tűnik fel a szó, belevéve, hogy itt a mi Mátyás kirá-
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lyunkról, az ő érsekeiről van említés, hogy a kézirat jarsik adata 
a m. érsek-bö\ való. Ez állítás azonban hangtanilag nem helyes; 
a m. érsek a szláv nyelvekbe jutva megmaradt ersek-nek (v. ö. 
hazai szlov. érsek, KÜZMICS Nuovi zák. 655. 1., kaj-horv.: érsek 
ostrozanski, koloczki HABDELICH; horv. akad. szót., jerssek, PEE-
GOSSICH, Werbőczy-ford. 3b, 4a. 1.; dalm. horv. erseg LINDE), S 
benne az -ek nem vált -ik-ké. A morva-eseh jarsik a lat. archi-ndk 
archi ejtésti alakjából szláv -ik kicsinyítő képzővel keletkezett 
alakja; a szláv -ik előtt a szláv eh s-sé lett (fc-ból c lenne, ha árki 
volna az ejtés), s ez az s: lat. eh (ejtsd : eh, esetleg h) bizonyítja, 
hogy a m. érsek szláv eredetű keresztény terminus technicus. A m. 
érsek a morva-cseh jarsik-böl szabályos alakulás, v. ö. szláv jarica.• 
m. jérce, jércike és érce, érczike MTsz., szóvégi -ik : m. -ek-re v. ö. 
eretnek stb. 

Összefoglalva a mondottakat, ezt állítjuk : A m. érsek (v. ö. 
legrégibb előfordulására 1299-ből, SZÁM. ZOLN. Oki. szót.; XI., 
XII. századi latin okleveleinkben két szóba írva archi epe fordul 
elő) kétségtelenül szláv, még pedig róm. kath. szláv átvétel. Hogy 
azonban mely róm. kath. szláv néptől való, azt nem tudjuk meg
mondani. A mai hazai (itt a szó: érsek) és osztrák szlovén (itt a 
fogalomra «veliki biskup, visi skof, hiroskof» LINDE) e tekintetben 
nem adnak felvilágosítást. 

Esperest. A czíműl írt szóról SZINNYEI ezt írja (NyK. XXVI. 
486.): «Az olaszban a lat. presbyter szónak prete [nb.: prete, nyílt 
@-vel] a megfelelője, a mely minden bizonynyal korábbi *preste-
ből fejlődött; ennek pedig a velenczei nyelvjárásban, a melyből 
olasz jövevényszavaink legnagyobb része került, *preét-nek kellett 
hangzania. Ezt a prest-et látom én az és-pérést (ös-pöröst) szó 
utórészében. Az előrésze valószínűleg az ós szó, a melyet régebben 
ó's-nek ejtettek, sőt ÜELTAinál es, ess-nek írva is találjuk. Ez «atya» 
jelentéssel fordul elő: az «ös-fi: fráter, monachuss szóban. E sze
rint az *ös-perest, és-pérést, ös-pöröst szó eredeti jelentése «a tya -
p a p» volt. 

SZINNYEI helyesen magyarázza szavunkat összetett szónak; 
az összetétel első tagja, az ös előkerül az Es-küllő helynévben is, 
mely eredetileg személynév volt (v. ö. Nyr. XXXIII. 126.). Az 
összetétel utótagja SZINNYEI szerint egy olasz, ki nem mutatható 
régi *preste, illetve régi vei. ol. eprest. E kikövetkeztetett alakra 
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vonatkozólag a NyK. XXVII. 471. lapján azt írtam, hogy ilyen 
-sí-vel való olasz alaknak léteznie kellett, mert különben nem for
dulhatna elő a dél-tiroli német oklevelekben bireh-prást szó. Azóta 
megtaláltam a szót. A régi észak-olasz, s így velenczei emlékekben 
is a mai ol. prete előfordul presto alakban is (v. ö. Sitzungsber. 
XLVI. 227; esetlegpreosto: preposto helyett?, v.ö. SCHUCHARDT,NyK. 
XXX. 269.). Ezzel tehát igazolva van a SziNNYEitől kikövetkeztetett 
ó-olasz -st-, illetve -s'f-vel való alak. Csak az a baj, hogy a szó -sí-vel 
nem csupán a magyarban s nem csupán a velenczei olaszban van, 
illetve volt meg. Az osztrák szlovénben jasprist, ;e spr isit (archidiakon, 
lajbachi Letopis 1896. évi'. 148. 1. STREKELJ), a kaj-horvátban jes-
prist (horv. akad. szót.), jasprist (JAMBR., BELOSZT.; az adriai par
tokon arci£akari) az esperest; nem valószínű, hogy a szlovén ala
kok a m. esperest-hől valók, mert a m. esperest a hazai szlovénben 
esperes (v. ö. Zobr. szlov. 18. 1.; vice-öspörös, v. Ö.MELICH, Magyar-
orsz. vend ny. bibi. 11. 1.) hangzású. E nyelvekben a mi -perest-, 
-pörösí-ünknek -prist a megfelelője. Ugyanez a -prist fordul elő a 
régi cseh keresztény terminológiában is. GEBAUER cseh nyelvtörté
neti szótárában ar ci prést, ar ciprist, ar ci pryst (v. ö. még 
ar cy pryst, JIRECEK, Slov. právo II. 171. 1.) az «archidiaconus», s 
a szóban levő -pryst, -prést, -prist egyezik a mi es-pé'ré'sí-ünkkel 
abban, hogy -st- van a szóban. A magyar es-pérest-beli -perest a 
kajhorv.-szlov. -prist-tél, cseh -pryst-, -prést-, -prist-tel az ó-északol. 
presto-m megy vissza, bár a magyarázatnál van egy bökkenő. Az 
olasz prete (szabály szerint priete-nek kell lenni, v. ö. GRÖBER, 
Grundriss I. 512, előfordul archaikusán KÖRTING EtWb.-ja szerint) 
nyílt £-vel van; ebből bajos megmagyarázni akár a magyar ö és é 
hangot, valamint a szláv i-t (a kajhorv.-szlov.-ben; a cseh részint 
i-re, részint é-ie megy vissza). A szláv i-bő\ azonban könnyű meg
érteni a magyar ó és e ejtést. 

Összefoglalva a mondottakat, az a nézetem, hogy a m. es
perest, ös-pöröst összetett szó; előrésze a m. ós = atya, utótagja 
pedig a kajhorv.-szlov. -prist (megvan a csehben is -sK-vel). A szláv 
alakok közvetlenül az ó-olasz-velenczei presto-m mennek vissza. 
Az es-pé'rést is tehát róm. kath. szlovén közvetítés; a gör. kel. szláv 
ker. terminológiában az «esperest »-nek npoTonpe3RHTÉp ( = proto-
prezviter, MIKL. Lex. p., oláh protopresvite) a neve. 

MELICH JÁNOS. 



A vogul szóképzés. 
(Második közlemény.) 

Mozzanatos képzők. 

1. -m. összetételben és magában is gyakran használt képző. 
Használata a következő: 

1. A cselekvés pillanatnyi: taumi beleharap III. 120. (v. ö. 
tquti rág II. 123.). — lékémésté meglökte II. 239. K. (v. ö. m. lök). 
— püti bök: pütmésté megdöfte II. 233. K. — muri merül: jold 
mürmés lemerült II. 95. — kénéi ébred B : kiséms felébredt IV. 
348. T. — salyi köp: salámi köpint II. 259. — tq,pmés eltört I. 58. 
(v. ö. tölpi id. I. 171. K.). 

II. A cselekvés hirtelen beáll: lawi mond: l'aumi megszólal 
IV. 331. — elá-süme'im tovaszököm III. 299. (v. ö. sülintáli ira
modik III. 30.). — qwi folyik: qumdls elkezdett folyni I. 141. 

III. A képző eredeti mom. értéke néha elhomályosult: vermi 
kibír I 3. (v. ö. vériti id. II. 302.). — almi emel (v. ö. oqlénmi emel
get IV. 400. K.). 

2. -p. A leggyakrabban használt mom. képző : 
I. A cselekvés pillanatnyi: isi száll: isépasén rögtön ide szál

lottál IV. 425. — édlti bemegy: jüw saltépi betoppan II. 125. FL. 
— neili látszik : n&iléps előtermett II. 375. — masi felölt: masé-
pitd hirtelen felölti I. 119. FL. — sunsi néz: sunspi pillant I. 109. 
FL. — janimi nő : ti sgM ti janimapés abban az órában felnőtt IV. 
293. — sqgri vág: sopi sqorépénté ketté szelte IV. 379. K. — neili 
látszik: nokhwé netlépi felbukkan IV. 412. K. — rayi esik B: raupi 
hull I. 5., repi id. Sz. 108. AL., repes lerogyott IV. 374. K. — 
tunéi áll: jél-tunspét megállnak IV. 416. KL. — tölpém leszakadt 
IV. 133. KL. (v. ö. tqlmati), iltaps leszakadt IV. 345. T. — tdpi 
leszakad III. 353. KL. — kaié kel: kún-kalapés hirtelen kilépett 
IV. 368. AT. Ide tartoznak az -tp-pel való mom. képzések, feltéve, 
hogy ez -l-ben képző nem lappang: jq,y%i forog: jüiv-jq,n%ipasém 
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hirtelen visszafordultam IV. 178. FL. — tq,li törik: tqlipi leszakad 
II. 304. — xaüpi hasad III. 211. (v. ö. yaltélti hasít I. 151.).— 
pusmi gyógyul: pusmipés rögtön meggyógyult II. 259. — va'ili száll: 
jol-va'ilipi leszállt II. 217. FL. — tóti visz: totipawém vitetem egy
szerre III. 362. — kiti kérdez: kitipawé hirtelen megkérdik I. 85. 
— yqinti figyel: ndr %($ffX& tül /nntipilém azután a lápon át szem
lélem IV. 85. FL. — arantén tatil-ké at ojipi pakív téli adósságod ha 
ezzel megfizetve nincs, czirbolyatoboz fog teremni IV. 266. (v. ö. 
oji megmenekül). 

II. A cselekvés beáll: neili látszik P . : neilépi jelentkezik III. 
525. P. — kwdli: kwalépe'it útnak erednek II. 51. — sárnéps el
szunnyadt (alapszó?) I. 171. K. -— tonsi áll AT.: pen arkhep tonsé-
pem fejem fésülni állok IV. 367. AT. — sdtépi elsötétedik (alapige ?) 
Sz. 117. P. 

3. -t. Az előbbieknél ritkábban használt mom. képző, de 
összetételben ez is gyakori. Példák: *süli ugrik (v. ö. sülintali ira
modik III. 30.) : sültem szikra I. 6. ( = szökött), sul'éti felugrik IV. 
371. K. — q,wi folyik: autné sebesen folyó I. 5. — raji esik: rdyd-
tésV lerogytak I. 26. —rautsém alázuhant III. 286. (v. ö. raupi). — 
vöné ül IV. 352. AT.: vgntés leült I. 171. K. — *rami zeng (v. ö. 
rqmiy zengő III. 518.): rgmati rezdül IV. 387. —yaáéi ismer E.: 
khanstgy felismerni IV. 368. AT. — áykwi néz: dykwdti pillant I. 
13., dykwéti id. Sz. 8. P. *sajki ébred (v. ö. sajkéli): sajkátilém fel
serkenek III. 518. — *%aji halad (v. ö. kgjgy khajds feküdni betért 
IV. 339. T.): yajti fut. — lusátém felmászom III. 351. KL. (v. ö. 
Iwpali II. 339.). Valószínűleg ez a képző van a következő igékben: 
royti felijed III. 287. — édlti belép I. 49. — sdyláts megcsendült 
IV. 180. — pojti megszűnik II. 283. Ha az -l-ben külön képző nem 
lappang, ide tartozik az -it alakú képző is: dyywi levet: dkwcmat-ért 
tiámay sawd yot ti dyywitéstd egyszerre csak rozomák bőrét ím leve
tette 1.49. — manitita letépi I. 153. (v. ö. manémti I. 41.). -— répi 
váz : nalu répititd beleveti a vízbe I. 154. — ripitit dobja III. 481. 
KL. — nari feszít, nyújt: kdtd narltés kezét kinyújtotta I. 31. — siti 
szel: silitawé felhasítják IV. 420. — nála aut tayrititd nyila hegyét 
rögtön összenyomja II. 297. (v. ö. tanrawé IV. 420. 

4. -s. A mom. -s-re kevés példa van, s ezek sem igen világo
sak : sánywi rúg: mdn sq,rt elül' sdnywásés a kis csuka odébb lódult 
I. 28. — awi sdn^wésawé az ajtót berúgják III. 405. — il-junsés 
elszenderedett IV. 348. T. (v. ö. junanti szendereg Sz. 45. AL.). — 
niri tép : nirási ránt I. 163. (L. még BUDENZ példáit: UA. 74.). 

Előfordul az -s képző még sokszor a parancsoló és óhajtó 
módban és a prseteritumban. 

a) Az imperativusban a mom. -s a parancsot mintegy sür
getővé, nyomatékossá teszi: ydyyi hág : nqny^ yanysdln eredj fel! 
I. 77. — lawi mond, rendel: vit vul alnéyum vit-yul sqtél voss lawds-
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lén, vömé minné yum vör-uj sqtél voss láwáslén ! a vízi halat fogó 
embert áldd meg vízi hal szerencséjével, az erdőbe menő embert 
áldd meg erdei vad szerencséjével I. 73. -— táráti bocsát: aiiy-ké 
Nwmi-Tq,rém ásüw kwoss-ké-pél vit-^ul voss tarátásén, vör-uj voss 
tarátásén/ Nohát Numi-Tárem atyánk, bocsáss le legalább vízi 
halat, bocsáss le legalább erdei vadat I. 73. — üntyati: törzsökö-
södik: yotál q,lné má-lqmtén yultémkém yumin tül-Ültté Hál voss 
üntyatés! bármerre levő földrészen levő embered törzsökösödjék 
meg ezentúl I. 73.—püwi fog: sqrni sérmát ti voss puwáslén mönt 
bár ide fognád az arany zabolát (MŰNK. Vog. Nyelvj. 41.). 

b) Ugyanilyen szerepe van az óhajtó mód -nü képzőjével 
kapcsolatban : páti esik : molé% patné rakw-sam qtér tV voss patsé-
nuwén mönt! mint gyorsan hulló esőszem esnél le ide ó fejedelem! 
(MŰNK. Vog. Nyelvjárások 41.). 

c) Végül előfordul a mom. -s képző a prseteritumi -s képző
vel kapcsolatban. Midőn gyorsan egymásután következő cselek
vésekről van szó, vagy oly cselekvésről, melynek valamely a jelenre 
kiható következménye van, nagyon sok esetben ott van ez a mom. 
-s képző is : lüli áll, feláll: kiténtáV qs yujés, nqy%á lülsés ; %ür-
mintáx' q,s yujés másodszorra is lefeküdt, felkelt, harmadszorra is 
lefeküdt I. 144 .— vcCili leszáll: «jqvmés pV pálné va'üsásémv. 
umanér vassénh . . . «a jeles fiúhoz leszállottam». «mit láttál?» 
— lüli: yün kaniy paul kanán kiválásén, kaniy üs kauémné lül-
sásén . . . mán ti tarátilém ha már a téres falu terére kikeltél, téres 
város terére kiálltai: . . . a földre ím lebocsátlak III. 45. — yáyyi 
hág: nam Sqrni-Kworés áéém-paltxáy%sásém». (akiáyá-ákwáyá la-
weV) «nay as manér ma'és yáyysásén, manér láy/ totséni) «én Arany-
Kworesz atyámhoz felszálltam)), (bácsija és nénije mondják) «hát 
aztán miért mentél fel, mi izenetet hoztál?» I. 35. 

Az utóbbi példákban tehát a mom. -s-nek majdnem prsete-
ritum-képzői szerepe van. Kérdés, vájjon a preeteritum -s képzője 
is nem azonos-e a mom. -s-szel. Van ugyan a vogulban egy -* kép
zős igenév, mely alakilag azonos a prseteritummal. s ez arra a fel
tevésre ad okot, hogy a prset. személyragozott igenév. Ilyenek: 
taw jömés ő ment: Jáwél jömés khürém pát-ás ördög járta három 
nyom lyuk IV. 399. K. — taw khujés ő feküdt: táruiéy khujés tan 
khujét nehéz fekvéssel fekszenek III. 483. KL. — taw piavés ő fújt: 
püwés fuvallat II. 319. Ez a fejlődés lehetséges s bele is illik a 
finnugor nyelvek időképzési rendszerébe (v. ö. SETALÁ, Zur gesch. 
der tempus- u. modusstammbildung der finnisch-ugr. sprachen), 
de nincs kizárva, hogy ez az -s praet.-képző azonos a mom. képző
vel. Általános az a jelenség, hogy az időképzök modalitást jelölő 
képzőkből fejlődtek. A latin -ba prset.-képző valószínűleg frequ., a 
-vi mom. képző volt. A vogulban is MUNKÁCSI fordítása szerint a 
-lál, 'Hal képzőnek mintha imperfectumi vagy néha plusquamper-
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fectumi jelentése volna: toy vdtiléném%alté . . . yuml'e sunsile'im : 
ta mórt és jdyk luiviy yum néildlém ! ta mortés tüjt luwiy %um joyti-
lalém ! mand sayd sdstém sctyiy yum qblildlé?n! mand vésd sdstém 
vééin yum aliidlém a mint igy szedegetek . . . ím miként nézdegé
lek : oly derék jégszín szőrű lovas tűnt elém, oly derék hószín 
szőrű lovas jött elém! Minő fürtje kifejlett fürtös férfi volt vala, 
minő szépsége kifejlett szépséges férfi volt vala! III. 135. 

Természetesen ebben az esetben is azonos lehet az igenév 
a praeteritummal. Az igealaknak olyan jelzői összeköttetésben, 
mint: jömés /um .járt ember' igeisége még egészen eleven. Később 
aztán a mondatban juthatott olyan helyzetbe, hogy igeisége többé-
kevésbbé elhomályosult. 

5. -j. A mom. -j képzőre szintén nincs sok példa, s a meg
levő példák sem mindig elég világosak: 

I. A cselekvés momentán: kéri befűz, befog, *xq,pi kap: 
jarmék-tail tajt-pdlém piyéy kwol simte jun kérejdslém; pdl jarmék-
ta'il tájt pdlém dyiy üs simté kwon kérejdslém; pdl pq,smé/-pdlplyéy 
kwol simté ju,n-yq,pejdslém; pdl pqsméy-pdl dyiy üs simté kwon yq-
pejáslém selyem ujjasom egyik fél ujját a fias háznak közepében 
húztam fel, selyem ujjasom másik fél ujját a lányos város közepé
ben künn húztam fel; egyik fél czípőmet a fias ház közepén benn 
kaptam fel, másik fél czipőmet a lányos város közepén künn kap
tam fel III. 426—427. — vq,yti dob : okw' ponghwél-poald vuj-an-
suyné kwdwé mdnétawés, wuir pujip tip-khqrkhiné ilé va%tjaus egyik 
oldalbeli lapoczkáját az állatöreg kitépi, a vörös farkú harkálynak 
oda dobja III. 523. P. — veltd akiv( l'gm-ujné-ké isépawé, yotél joy-
tém nürém-ujné yotnolujawé ha arczára egy szúnyog száll le, a 
valahonnan jött hatalmas állat összenyomja III. 456. (v. ö. nolenti 
nyomkod). 

II. A cselekvés beáll: *p$U ég (v. ö. pélémti gyújt, pélamli 
gyúlad etc.): tánkw tautél nukh-pélejau a tűzi moszat tűzzel gyúlad 
fel IV. 420. KL. — pélejis meggyúladt IV. 313. KL. — lapi emel
kedik: luwá sisen tdlés, luwd nayya lapejis lova hátára felszállt, 
lova a magasba emelkedett I. 18 .—yani függ: kdtdn yanujeit 
kezéhez ragadnak II. 116. 

III. A -j értékét nem lehet biztosan megállapítani, de a vele 
egy mondatban levő másik ige mom. képzővel van ellátva: *úeli 
nyel (v. ö. m. nyel): nilmí kwVr vqyne khulnéjú-meustil, khörém jü-
punsitmé jú-nelején vatalil nyelvét a kovácsműhelybe bedugta, a 
három fitestvért le akarja nyelni IV. 356. AT. — *voti felhúz (v. ö. 
voténti id.): josdyd votéjis, anyumitá miném Iqnyd yqsit éld jqmmétés 
hótalpait felhúzta, most ama férfinak járt útja hosszában előre sza
ladt II. 297. — A mdleji ige úgy BüDENznél, mint a MUNKÁCSI for
dításában ,tapogat'-nak van fordítva, de a szövegbe talán inkább 
illenék a ,megtapint' mom. kifejezés: vitán yami yujés, tusiy q/jkdn 
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as Hallt-ápkwátawé. tll máleji, takwi tusa is-yqrá lalt-aykwáti lefe
küdt a vízhez hasra, a szakállas öreg megint szembenézi, aztán 
megtapintja, hát a maga szakállának árnyéka tekint vele szembe 1.5. 

6. -I. Biztos példát nem találtam arra, hogy a mom. -I egy
magára is előfordulna. Talán mom. -I van a következő példában : 
kénéi felébred: sát nelmép térén-naj sajkátilém, yql úelmép térén-naj 
simán kensilém hét nyelvű vészes tűzben serkenek föl, hat nyelvű 
vészes tűzben ébredek fel III. 519. De mással összetéve a mom. -I 
gyakran fordul elő (1. az -ml képzőbokrot). 

Összetettek. 

1. -mt. Mom. -m-f-mom. -í. Használata: 
1. A cselekvés gyors lefolyását jelöli: pufi fog: nála püyém-

tamá nyilát megragadta II. 93. EL. — vuoti szél fú: vuotémtesté 
elfújta hirtelen II. 228. K. — éurti metsz, nuji nyúz : punkánl . . . 
pusén surtémtésaném, pusén nujimtésaném fejőket . . . egészben le
metszettem, egészben lenyúztam II. 172. — lépi föd: lap lépém-
téstá hirtelen letakarta I. 33. — sarti dörgöl: kwol sámné nola tü 
sartémtéstá, tül tqZrém nüpél ta tilámlés orrát hirtelen a ház szegleté
hez dörzsölte s ezután az ég felé röppent I. 2. — séyi töröl: séim-
tilém hirtelen letörlöm III. 347. KL. — peri fordít: tqu perémtésté 
odacsapta III. 523. P. 

II. A cselekvés beáll: khwarémtért ugatni kezdtek III. 325. 
(v. ö. khwqrti Sz. 31.). — l'ül'i ál l : lülémtásém megállottam III. 277. 
%asi penget: yassémti húzni kezd III. 299. — *saji tör: sajimtilém 
törni akarom III. 353. KL. 

2. -mat. Alakjai: -mat, -mát, -mét. Az -m és -t közt levő hang 
valószínűleg nem jelentős elem. Azt hiszem, hogy e képző azonos 
az -mt képzővel. Talán mindkettő alapalakja -émati vagy -éméti 
volt. Tőhöz járulva: H'ülémáti vagy Hüléméti. Mármost vagy a má
sodik, vagy a harmadik szótag hangzója veszett el. így fejlődött ki 
két külön alak: az első esetben -mat (-mat), a másodikban -mt. 
Alkalmazása is teljesen megegyezik az előbbi képzőével: 

I. A cselekvés gyors lefolyású: *poki kipukkan (v. ö.pokapi), 
pokmati felpukkad IV. 421.^— túli: l'ül'mátsém megállottam III. 
68. — oji menekül: jqmés pál sqpak-pálém jol-ojmati egyszerre 
csak jobb fél csizmám leválik II. 289. ÉL. -— töli szakad: sgpi toie-
máts ketté tört II. 232. K. — toali száll: nal-toalmáti hirtelen 
ladikba száll III. 487. KL. — oampét khwqrmétét a kutyák ugatnak 
IV. 106. P. (v. ö. %qrti). — nqyy-lülmétés felállott II. 95. 

II. A cselekvés beáll: ríawi mozog : noumáti megindul II. 99. 
— j$mi j á r : elál jámmétés ellépett II. 112. — ojili alszik: ojilmati 
elszunnyad III. 243. 



222 SZABÓ DEZSŐ. 

3. -mit (-mit). Ha az I hangban nem lappang külön képző, 
ez sem más, mint harmadik változata az -mí-képzőbokornak. Pél
dák : mini megy: minmitásém elindultam IV. 39. — nüwi mozog: 
nüwmitir mozdul IV. 144. — tuti áll : ness tütmits rögtön megállt 
II. 91. EL. — uji úszik: elál ta ujmits tovább úszott I. 28. — man-
mitilém felszakítom III. 81. (v. ö. maniti III. 29.). — nori csúszik: 
kwon-normite'im kimászom III.417.xjL. — kwon-normiti id. III. 417. 

4. -ml. Mom. -m-fmom. -I. Használata: 
I. A cselekvés pillanatnyi: pasyi csepeg II. 72: passémli 

cseppen IV. 143.—poati esik: poatémlém elsikamlott IV. 116. 
FL. — muri merül: jal-mürémlés lemerült IV. 412. K. — *ttli 
repül (v. ö. Ulti repülve visz III. 349. KL.): tilámlés röppent I. 2., 
toulémliu repüljünk IV. 359. AT. — kénéi felébred: kénéamién 
ébredj fel III. 188. — / ü t i elmarad: yütémlém elmaradt IV. 5. —• 
yönti hallgat: yöntamlaln hallgasd meg II. 382. 

II. A cselekvés beáll: yajti fut: yajtémli futamodik Sz. 16. 
KL. — *pili ég: pelémli felgyúlad IV. 394. — khani függ: nuy-
khanémli fennakad Sz. 24. T. 

III. Végre az -ml képzőnek visszaható jelentése is van. Hogy 
a mom. képzőből refiL lesz, az nem ritka tünemény. Már a vogul 
mom. -í-nél találtam egy-két idevágó példát, pl. yuti elhagy: yutti 
hátramarad III. 110. Az -ml képzővel való példák gyakoribbak: 
yq,nti hall: nüp yqntamlés násznép (híre) hallatszott IV. 235. FL.— 
saykémli teremtődik I. 77. (v. ö. saykémti teremt I. 36.). — tarémii 
ereszkedik IV. 419. (v. ö. táráti ereszt). — *pénti alkot: péntémleV 
megalakulnak I. 101. FL. 

5. -It. Nagyon régi összetétel lehet, mint az -mi, -ml, mert 
mind a három képző előfordul a rokon nyelvekben is. Használatára 
nézve érdekes megjegyezni, hogy az esetek túlnyomó részében a 
cselekvés beállását jelenti: mini megy : minélte'it menni kezdenek 
IV. 179. FL. — pösi űz: pöséltáslém űzni kezdtem IV. 241. FL. — 
táji eszik: tajéltawés égni kezdett NyK. 22 : 5. — jékwi tánczol: 
jékwélti tánczolni kezd IV. 417. — *puti: putéltián locsogtatni 
kezdik IV. 416. KL.~joyti ju t : jo/télti jönni kezd IV. 417. KL. — 
töyi öklel, döf: toyéltian dobálgatni kezdik IV. 416. KL. — lakwi 
mozog: nq,y%-lakwalts felszökött I. 12. — roati ü t : akwan roqtél-
tiám összecsapom III. 349. KL. — pünsi nyit: pünsélti felnyit II. 
395. FL. — aji alszik : qjélténém-sit midőn elalszom IV. 136. KL. — 
kénéi ébred : kénsélténém-sit midőn felébredek IV. 424. 

6. -litapi (-litapi). Vagy a frequ. -Üt és a mom. -p, vagy pedig 
a frequ. -/ és a mom. -t és -p összetétele: váti szed: vatlitapi hir
telen leszedi III. 455. —yajti fut: %ajtlitápi odafut II. 125. — 
jq,mi já r : nalu ti jqmlitépasem ím alászállottam III. 277. — nq,yy-
tojlitapén haladj csak reá bótalpaiddal IV. 180. FL. (v. ö. tojánti 
II. 129.). —jünti varr E.: jotlitapi varr Sz. 44. AL. 
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7. -pal. Legtöbbnyire olyan cselekvést jelöl, mely több sza
kaszban foly le, de egy szakasza pillanatnyi (pl. vagdal). így lehet, 
hogy a mom. -p és a frequ. -al összetétele, s még mind a két elem 
megtartotta értékét. Néha azonban csak mom. jelentése van, s 
így az -al -Z-jóben a mom. -Z-et engedi sejteni. Az is lehetséges 
azonban, hogy az -ál képző sok esetben mom. -p képzős igéhez 
járult, mely gyors cselekvést jelentett, de a nyelvérzék később az 
egész -pal képző-bokornak tulajdonította ezt a mom. functiót 
(irradiatio). Példák: sálti belép: sáltépali betoppan III. 383. — 
*süli szökik: sütpali szökken II. 239. EL. — sunsi néz: pár-suns-
poqli hirtelen visszanéz IV. 161. KL. — táji eszik: tajépoqlkan 
egyetek egy keveset I. 167. K. — lusi kúszik : luspali id. II. 339. — 
lamyépali feldagad III. 531. (v. ö .lqm%ati id. III. 423.). — ja/ti 
vág: kwan jaytépoqlit szétvagdalja IV. 163. KL. — kwali kel: 
kwalépülsaj-ém rajok támadtam III. 474. — sauri vág: éaurépoqlit 
megvágja III. 481. KL. 

Visszaható képzők. 

1. -yk (~xV- —A.z -yk képző egymagára nem szerepel a 
vogul nyelvben s összetéve is ebben az alakjában csak a pass. 
-w-vel kapcsolatban találjuk a nyelvjárások némelyikében. Van 
egy pár többé-kevésbbé homályos példa, melyekben ezt a képzőt 
véljük látni, de ezek az alakok már mint nem képzett formák sze
repelnek a nyelvben. Ilyenek : náyki látszik (v. ö. finn nákee, m. 
néz stb.); — váyki vánszorog (talán összefüggésben van a va'ilép 
vonószíj [tkp. vonó] alapigéjével; olyan hangváltozás volna mint: 
vcCi lá t : vatal láthatatlan III. 208.; jelentése tehát: vonja magát). 
Kérdés, hogy a léykwéy dagadó IV. 112. FL. (v. ö. lenti dagadoz) 
és : sáykau «törnek» alakok ide tartoznak-e ? A mom. ós refl. kép
zők, ha névhez járulnak, rendesen valamivé válást, valami álla
potnak, dolognak beállását, kezdődésót jelentik (pus ép, egészséges: 
pusmi gyógyul; tuja tavasz: tüjimi beáll a tavasz). Az -yk képző
nek ilyen szerepére is van példa: jiyki sötétedik Sz. 40. KL. — 
iyghili elsötétül Sz. 61. AL. — jél-iygéls sötét lett Sz. 31. P. Ezek 
az alakok mint a ji (ji, l) «éj» névszó származékai. 

A vog. pass. -w-vel kapcsolatban használják e képzőt a közép-
lozvai, alsólozvai, kondai és tavdai nyelvjárások pass. conjunctivusi 
értékkel: jo%ti j u t : pilem, vidné ul joytqykwqu félek, hogy a víz 
eláraszt bennünket. KL. (MŰNK. Vog. Nyelvjárások 126.). — am 
pillém, ul üyghum félek, hogy meglátnak. AL. (u. o. 165.). — vly 
vesz. E . : khwol nqjérné véykwén vigyen el az ördögfejedelem. K. 
(u. o. 220.). — ali öl: áluygwén üssenek téged. T. (u. o. 292.). 

Az -yk ilyen alakban sem magára, sem más képzővel való 
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összetételben nem fordul elő a fentebb említett példákon kívül. 
De van a vogulban egy másik visszaható képző, mely alkotó részét 
képezi az összes vogul refl. képzőknek: a -y képző, s ez valószínű
leg azonos az -yk képzővel. 

BUDBNZ ezt az -yk képzőt gyakorító képzőnek veszi s a finn
ugor -yg megfelelőjének tartja. (UA. 48.). A -yt vog. refl. képzőt 
pedig úgy magyarázza, hogy ez a vog. pass. -w (finnugor refl. -v) 
és a mom. -t összetétele. A vogul refl. -yat képzőt pedig (tujtyati 
rejtőzik) úgy elemzi, hogy ez a mom. finnugor -fc-nak és a frequ. 
finnugor -nd-nek az összetétele. Ezeket a magyarázatokat azonban 
több okból nehéz elfogadni. Először is nem valószínű, hogy a szen
vedő-visszaható -w a -í előtt y-vá lett volna, mivel ez a w nem a y 
hang helyett áll, s a vogulban csak olyan esetben látszik, hogy a 
w-nek t előtt / felel meg, midőn az eredeti hang y és nem w. Má
sodszor, hogyan magyarázzuk meg azokat az eseteket, midőn a -y 
visszaható jelentéssel előfordul olyan esetekben, midőn a w > y 
hangváltozás különös volna: sllüV dwi süéylali az ajtó szilánkokká 
törik szét III. 529. — süéylali III. 407. 

Sokkal valószínűbbnek tartom, hogy a -yt és a -%at képzők
ben levő -/, tekintve a képzők egyenlő szerepét is, egy és ugyanaz. 
A -yt és a -yat képző közt csak annyi külömbséget látok, mint az 
-mt és a -mat mom. képző közt. Tehát alapalakok a következők 
volnának: Hüjtéyati, *tüjtéyáti, Hüjtéyéii. Ezekből fejlődött aztán 
a két stereotyp alak: tüjtayti és tujtyati. Ugyanez a -y szerepel az 
összes refl. képzőkben, s ez valószínűleg nem más, mint a refl. -yk 
változata. 

Az yk> y hangváltozást a következő esetekben találjuk a 
vogulban: 

1. Mássalhangzó előtt szótag végén: yáyyi (yayyh kháykhi 
KL. stb.) hág: khaymil hágcsó KL. Sz. 16. — khayti hágat KL. 
Sz. 16. — ayywi levet II. 299: aywti hánt II. 77. oyti id. AL. Sz. 
82. — jöykhi forog K.: jqyné körülforgó II. 360. K. — 2. Szó végén: 
láyy beszéd : lay I. 79. —poyghwél lapoczka P. III. 523.: poy, pay 
oldal E. — sayk hőség: say a nap heve Sz. 100. KL. — Különben 
is a nasalis nem csak a y és a k hang előtt, hanem az összes fedett 
mássalhangzók előtt ki szokott esni, bár nem mindig és nem sza
bályszerűen. 

2. -yt (-kt, -kht). — A refl. -yt képző ezek szerint a refl. -yk 
és a mom. -t összetétele volna. Gyakori képző, különösen más 
képzővel kapcsolatban. Használata: 

I. A cselekvés visszahat a cselekvő alanyra: néyi köt: neikhti 
hozzáköti magát Sz. 75. AL. — kholi á s : jqlé khelékhtayw magát 
aláásni II. 224. — tatéytáli támaszkodik IV. 122. FL. tótéyti id. 
Sz. 143. K. (v. ö. tatsayii II. 329. totémtayti Sz. 143. KL.). — mqyi 
dug: ta méné mqkhtés minek bujtatok óda I. 169. K. 
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II. A cselekvés kölcsönös: sunsi néz É . : $gs$é%ti egymást 
nézi Sz. 129. K. —- vai lát É . : vékhti egymást látja Sz. 152. P. — 
püwi fog: ti püytésmm egybefogózkodtunk III. 460. 

III. Mástól eredő cselekvés az alanyra ha t : vá'i lát E . : ükti 
látszik Sz. 147 KL. — pünsi nyit E.: pusséyti kinyílik Sz. 104. KL. 
-— voj- vesz : latyén ness ati vojé%time szavad semmibe van véve. 

3. -yat. — - Alakjai: -yat, -yclt E., -kJiqt, -kai, -yqt, -PcétK.; 
-yat, -keit, -khept KL. AL. -ket, -kit, -khat, -khot T. AT. — -kat, 
-keit, -khqt, -yat P. 

A -yat a leggyakoribb ren. képző s eredetére, mint fentebb 
jeleztük, valószínűleg azonos a -/í képzővel, s így ez is a refl. -% 
(-yk) és a mom. -t összetétele. Használata a következő: 

I. A cselekvés a cselekvőre visszahat: lauti mos: lautyati 
mosdik II. 106. — masi ölt: masyati öltözködik III. 415. EL. — 
néyi köt: tü voss neilyatnün bár oda kötnéd magad II. 3 6 1 . — 
maskati öltözködik IV. 104. P. — tüjti rejt E.: tnitkhqts elrejtőz
ködött II. 238. K. — vqyti dob: kweiné ti vq,/tékets kiugrott II. 
225. K. — kharti von, húz : khqrtyepts bevonta magát IV. 397. K. 
— maj ad E.: mékétém megadom magam IV. 354. AT. — jál-tar-
kítem alábocsátkozom IV. 358. AT. (taráti alábocsát). — il-töjt-
khdtén rejtőzzél el IV. 363. AT. — lotkhátcpl mosdik IV. 402. T. — 
tasti készít É.: tastkiti felszereli magát Sz. 135. T. 

II. A cselekvés kölcsönös : ali öl: kit yum alyateV két ember 
verekszik I. 25. — khönti talál: khönkheti találkozik II. 234. K. — 
tüsti állít: tüsyatimén egymással szembe helyezkedünk II. 195. — 
püwi fog: pükhátoy összefogózkodni IV. 352. AT. — yöji érint, ér: 
yöjyateyét egymás mellé érnek II. 73. — locpti mond: loatyata ketten 
beszélgetnek I. 166. K. — latti beszél: lattéyatiji beszélgetnek egy
mással IV. 163. KL. —jqmi jár : Halt jam/ati kit yajim kwáréy 
egymással szembe szaladgáló két kakas ÍV. 84. FL. 

III. Mástól eredő cselekvés az alanyra hat : pünsi nyit: üs 
awi pösyats a várkapu kinyílott I. 31. — penti cserél: pentyats fel
cserélődött IV. 425. — alti hozzácsatol: cjltyatili megtoldódik II. 
427. — va'i lát É . : vay-qtyl látszik IV. 376! rL — khqU hall: khql-
khátql hallatszik IV. 360. AT. — mayi dug E . : mguketil dugódik 
IV. 403. T.— jerri énekel: jerrákáti éneklődik Sz. 39. AL.— 
érykiti id. Sz. 14. T. — keti köt: kotkítim meg vannak kötve IV. 
401. T. 

IV. A cselekvés a cselekvő körében marad, egyenes tárgya 
nincs ; a képző jelentése ilyenkor közeledik a frequ. képzőkéhez: 
leiéi leskelődik: laé^atei'' leselkednek IV. 142. — üri vár: üryeite'it 
várakoznak III. 204. — vöri őriz: vörkhdtql dajkáskodik IV. 368. 
— yili ás : -yü^atuykwé pats áskálni kezdett I. 6. — kinsi keres: 
kisyatén keresgélj II. 291. EL. — t.epwli fut: naulkJwté nyargalózik 
IV. 365. AT. — jüntsi varrogat: jünts%atiinata varrogatás közben 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXIV. 15 
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IV. 104. P. — Tárgyatlan igénél: páti esik: juilpatyatés hátra ke
rült IV. 307. — joyti ju t : joyfryati id. III. 193. — lakivi szökik, 
suhan: lakwyate'im lopózom IV. 171. 

A következő mondatok világosan mutatják, hogy utóbbi kép
zős használata az igének miben külömbözik attól, hogyha képző 
nélkül használják: kéri befog: keryatuykwé-ké pate'im, ayya sip 
yürém yqpt kereim ha befogni akarok, hófajd nyakú rénökröt fogok 
be IV. 42. — saliáná puyésaná, kéryats rénjeit megfogta, befogott 
IV. 81. — Tehát a -yat képzős ige tárgyatlan, azaz egyszerűen ki
jelenti a cselekvést, a nélkül hogy annak a tárgyával való kapcso
latát formailag kifejezésre juttatná, ellentétben azzal az esettel, 
mikor az ige e képző nélkül áll. Ezt a szabályt azonban az analógia 
néha megzavarja s a -khat, -yat képzős ige is vesz fel egyenes tár
gyat ; ilyenkor a képzőnek teljesen gyakontó jelentése van: ili 
hord: khom latéy ilkhati az ember szenet hordoz IV. 399. Ez az 
eset azonban ritka. Olyan esetet, hogy határozott tárgya volna, s 
a képzős ige tárgyasán ragoztatnék, nem találtam. 

V. A képző a cselekvésnek megengedését, tűrését jelenti: 
ali öl: at alyatili nem engedi magát megöletni II. 202. 

VI. A képző jelentése inchoat.-mom.: yqnti talál: man yánt-
yatsém földre bukkantam III. 300. — loqsi les: loqskats lesbe állott 
III. 523. P. — sa'iti örvend E.: íl-ceutketst megörvendtek IV. 356. 
AT. —yili á s : yilyatileim turkálni kezdek II. 164. —páti esik: 
am num-palém ul voss patyati én felem ne kerekedjék II. 159. 

4. -tayt. — Keletkezését egyrészt az olyan példák magyaráz
zák meg, mint: tarétayti alábocsátkozik (taráti alábocsát) tehát a 
caus. -í-hez a refl. -yt járult. De sok esetben járulhatott ez a refl. 
-yt a mom. -í-hez is. Igen gyakori képző, használata: 

I. Visszaható : sqpitayti készülődik III. 415. EL. (v. ö. sqpili 
rendezkedik). — *aykwi néz (v. ö. aykwáti pillant) E. : qylátqytql 
szemlélgeti magát IV. 402. T. — ne'ili látszik E.: nokhwé néltqyts 
felbukkant IV. 412. K. —jolál'-lewétaytés lefelé huzakodott II. 14 
(lewáti húz). — jéltqpti feléleszt: jéltqptq,ytoy magát gyógyítni IV. 
380. K. — peri göngyöl: lép-perútéytim karikába tekerőzve IV. 402. 
T. — Gyakran -itayt alakja van a képzőnek: repi dob: yjini répi-
tayti hanyatt vágódik III. 423. ÉL. ripitayti felveti magát IV. 161. 
KL. — nari tol, taszít: naritayti emelkedik II. 291. EL. 

II. Kölcsönös cselekvés: kharátaytlet nézik egymást IV. 403. 
T. (v. ö. khq,rq,ulaté őrködik Sz. 25. T.). — soritaytá veszekednek 
IV. 253. K. (alapszó ?). — vuji üldöz: táujqtlát vujtaytgy te pömtes 
vele kergetőzni kezdett II. 233. — sinitayti ölelkezik II. 265. (v. ö. 
sineli csókol Sz. 120. P.). 

III. A cselekvés mástól indul ki s az alanyt éri: pünsi nyit 
E.: ow pali punsitqyts az ajtó kinyílott IV. 376. K. — khqrti húz, 
vonszol: khqrtatqyts vonszolódott IV. 401. T. 
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IV. Megengedés: áli öl: oqt dléptayti nem engedi magát meg
ölni IV. 252. K. 

V. Tárgyatlan igék mellett frequ. jelentéssel: poyéri gurul: 
poyértayts hengergőzött IV. 328. — lünéi sír: lonctaytql sírdogál 
IV. 367. AT. — qwi folyik: autayti folydogál IV. 388. L. 

VI. Inchoat.-mom.: pogji fő : pajta%ti felforr IV. 152. FL. 
5. -layt.—E képző szintén kétféle úton is jöhetett létre: 

a) a caus. 4-hez járult a refl. -yt: tqwi folyik, tq>wíi kiont, tqwlayts 
kiömlött IV. 242. — b) a frequ. -Z-hez járult a refl. -yt: usi pihen, 
usli pihenget, uslayti id. II. 302. Használata: 

I. vgtti helyez: vottélaytoy pömtsét kezdtek elhelyezkedni IV. 
377. K. •— ölti hozzácsatol: öltilaytés egybe illeszkedett IV. 379. 
K. — jqválqytst összeszedték magokat IV. 359. AT. (alapszó ?). 

II. anilaytast csókolóztak I. 20. — nowi mozgat, bánt Sz. 79. 
KL.: tiqwélaytseV birkóznak III. 523. P. — sujdíéytéy szeretkezni 
IV. 364.° AT. (alapszó ?). — tatúlaytlét viaskodnak IV. 353. AL. 

IIL khwqt jq,rilaytsém megfelejtkeztem IV. 315. KL. — ili 
hord: ilélaytéltésuw hurczolkodni kezdünk IV. 241. FL. — ropil 
roplayti repüléssel repdes IV. 211. — kiti kérd: kitúléytál kérde
zősködik IV. 367. AT. — kitilayti id. I. 74. — sunsi néz: Iqywé 
sunsilayti maga körül tekint IV. 377. K. — sunsilayte'im nézelő
döm IL 285. 

6. -Itayt (-eltart, -iltayt). — Gyakori képző. Valószínűleg a 
mom. vagy caus. -It és a refl. -yt összetétele. Használata: 

I. Visszaható : kénsi ébred: késéltaytildsén ébresztgetted ma
gad IH. 321. — rati ü t : rátéltayti himbálózik II. 71. — repi ráz : 
repéltd%ti megrázkódik Sz. 107. A L . — p á n t i fed: il-pantéltéytéls 
elfedte magát Sz. 91. T. 

II. Kölcsönös cselekvés : penti cserél: námel pinteltéytiu cse
réljünk nevet IV. 347. T. — ^^wíi talál: yqntéltaytékán találkozza
tok ti is III. 166. 

III. A cselekvés a cselekvő körében marad: pisyéltayti sipog 
III. 124. (alapszó ?).—kantmi haragszik: kantméltaytuykwé mérge
lődni I. 58. — soqti igéz : soqtéltaytsém jóslatot kérdeztem a ma
gam részére III. 347. KL. 

IV. Inchoat.-mom.: tanéi sír: elaX l'ünéélta%U elsírta magát 
I. 33. — sáryi fáj: sima ti éaryéltaytés szive megesett II. 99. — 
rqyyi kiált: rqyyéltayti kiáltásba tör ki III. 456. — rakwi esik az 
eső : rakwéltayti megered az eső Sz. 106. •— sáy%wi rúg: sdy%wél-
tayti rugdosódni kezd IV. 153. FL. — siéyi sikít, üvölt: éisyéltaytés 
el kezdett ordítani IV. 241. FL. — lákwi szökik: lakwélta%ti indul 
Sz. 55. AL. 

7. -mayt. — Elemei: mom. -m -\- refl. -yt: tarmeyts leeresz
kedett IV. 349. T. (v. ö. tayát'% lebocsát). — teuméyti fönnakad Sz. 
143. T. (v. ö. tayati felakaszt). — *vönli ül KL.: jel völmayts elte

lő* 
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rült IV. 317. KL. — ul taumayti am paltém hozzám ne kapjon a 
fogával I. 49. (v. ö. tauti rág). 

8. -mtayt. — A mom. vagy caus. -mt és a refl. -yt összetétele: 
I. Visszaható: peri fordít: jüiv-perémtaytasém visszafordultam 

IV. 39. — natémtayts eltolta magát IV. 108. KL. (alapszó?).— 
mayi dug, töm: mqumtayts belebújt II. 225. — yasi penget, húz : 
nqyy-yassémtayte'im felragadom magam III. 431. ÉL. 

II. A cselekvés a cselekvő körében marad: jqlémtaytdl kéredz
kedik IV. 354. AT. (v. ö. jolésayti könyörög II. 240.). — püyi fog: 
püyémtayti fogódzkodik IV. 154. — napi fiigtf: jol-nqpémtayti alá
függ IV. 154. FL .— Az igének tárgya van: nari tol, taszít: ptoráta 
nalu narémtayti tutaját a vízre tolja IV. 214. 

III. Inchoat.-mom.: pili fél: pilémtaytés megrémült IV. 254. 
— lökwi szökik: lökwémtayti suhan I. 170. K. 

9. -payt. — A mom. -p és a refl. -yt összetétele : tüjti rejt: 
élé tuitpaytés elrejtőzött IV. 378. K. — pánti fed : pantépaytsém 
betakarództam IV. 24. — kwáli kel: kwalépaytei felkerekednek II. 
219. FL. 

10. -sayt. — Elemei: frequ. vagy mom. -s -f refl. -yt. Példák: 
ay^wi levet E . : elé eykhwsqytést levetkőztek IV. 377. K. •—tqtsay-
te'im támaszkodom IV. 261. FL. (v. ö. tötéyti id. Sz. 143.). — répi 
ráz E . : il ripd'séyts megrázkódott IV. 345. T. — vq,yti dob E . : 
vqnyhásaytét levágódnak IV. 363. AT. — vari tesz E.: vará'seytst 
változtak IV. 364. AT. — lakwi szökik, lép: lakwsayti lopózik 
IV. 304. 

11. -slayt (-éélayt, -islayt). — Valószínűleg a frequ. -él ós a 
refl. -yt összetétele: ali öl: aliélayteHt öldösik egymást IV. 410. — 
nami gondolkozik: nqméélayti id. III. 119. —naki tapos: nakés-
layti taposgat IV. 179. FL. — sánywi rúg: sánywéslayte'im lépde
lek IV. 61. FL. 

Szenvedő igeképzés. 

A -w képző. — A -w, mint BUDENZ kimutatta, eredetileg re
flexív képző, de a vogulban a szenvedő alak egyedüli képzője. Min
denik nyelvjárásban megvan; az északiban e -w előtt néha e, ren
desen pedig a van. Néha u is van : joyti: joytuwasém IV. 256. — 
*titti: tittuwés I. 25. — kutéuwés I. 69. Ez az it, valamint az a és 
é valószínűleg nem jelentős elemek. E hangok külömben más eset
ben is váltakoznak egymással (pl. a deverb. -I előtt: lepel fedett 
IV. 235. FI. satel idéző ige II. 379. kastul idéző ige II. 402.). A -w 
képző használata a következő : 

I. Szenvedő: püyenti fog: ajüij yum plkanémné ti püyenta-
v)dsém apród legényeim megfognak II. 28. —janmálti nevel: Susay-
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ansuyné jánmáltawé a jávor öreg neveli IV. 175. PL. —purli meg
vendégel : mémné purlilau a népség megvendégli IV. 416. KL. — 
üyti etet: nainén oat téytwésém ha te nem etetnél II. 376. K. — 
manéti kitép: poyghwél-poqlá vuj ansuyné kwáné manétawés egyik 
oldali lapoczkája az öregtől kitépetett III. 523. P. — áp-pun kún-
mánémtus a kutyán elragadta IV. 322. T. — *inkáli legyőz : misá)(-
püné asráil il-iykálaliu a macskáimtól a sárkány legyőzetik IV. 
353. AT. — A tárgyatlan ige is felveheti a szenvedő képzőt: pelémli 
gyulád: najin pelémlawán meg fogtok gyúlni a tűztől I. 8. — yuji 
fekszik: akw'pálá kasm qXatné %ujawé egyik felét sárga szín fekszi 
III. 69. 

II. De nemcsak akkor állhat a vogulban szenvedő alak, midőn 
az alany tényleg pass. alanya az ige cselekvésének (mint a fentebbi 
példákban), hanem azt is kifejezheti a szenvedő alak, hogy egy 
bizonyos cselekvés a személyrag által jelölt alanynyal bármely 
más távolabbi vonatkozásban van. Az ide tartozó eseteket két cso
portra lehet osztani. 

a) A szenvedő képző intrans. igéhez járul s ennek az intrans. 
igének cselekvése a személyrag által kifejezett alanynyal valami 
vonatkozásban van : joyti jő : lotáné an té joytqu a ló utána jő III. 
130. K.— tou l i evezget: toulqus eveznek feléje IV. 251. K .— 
kwali kel: amki voipilém vayiyné talt-kwálwasém magam fajtájú 
erős jött velem szembe IV. 260. FL. — rqyyi kiált: rcLyywásém 
kurjantottak nekem III. 279. — sumli zúg, hallik: sumlawém zajjal 
hallik nekem IV. 228. FL. — jonyi játszik: jamés joyyil joyyawén 
jó játékot játszanak neked III. 313. 

(3) A szenvedő képző trans. igéhez járul, az ige cselekvésének 
valódi szenvedő alanya instr. raggal van ellátva, a szenvedő alak
hoz járuló személyrag az érdekelt személyt jelöli: jamés turél var-
wásém jó hangot idéznek hozzám III. 274. — tóti hoz: tül nétan 
ten-utél ti totwés azután neje ételt hozott neki I. 11. — lakwésépti 
elétől: kwal'-vdtél lákwéséptaivés nyírhéj bödönt toltak eléje IV. 
253. K. 

III. A következő eseteket álszenvedőknek mondhatjuk: yalti 
hasít: pötém nánk jar yaltalawé mint a megfagyott veresfenyő, 
midőn megreped II. 67. — luntili : luntiláné kátém luntilawé izmo
sodó kezem izmosodik II. 289. EL. — *vöjti zsirosít: vöjtawásém 
megzsirosodtam III. 287. 

IV. A képző az alany általánosságát jelenti: tewé, ajawé esz
nek, isznak IV. 327. (té'i, aji). 

V. A -w a cselekvés beállását jelenti: qji alszik: jol-ajwés 
elaludt II. 83. K.—jol-qjilmatwés id. I. 7. (ojilmatné alvó III. 
243.). — marsémawásém meguntam magam I. 131. (marsémané 
unatkozó II. 207.). — taini cseng: tainéjawé megcsendül III. 260. 

VI. Néha a pass. alak egyenlő értékű a cselekvővel: jiw jő : 
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ness ti kwoss jáy/e'im, ülmém at-pél jiwwé habár csak úgy forgok, 
álmám még sem jön meg II. 162. 

VII. A páti, jemti, pömti «kezd» igék, midőn szenvedő alak
ban állanak infinitivus mellett, az infinitivusban kifejezett cselek
vést teszik szenvedővé *) : japyti fordít: yul-atér ulsáyd kittV ti 
jqyytuykwé patwéset' az ördögfejedelem állkapcsai kifordíttatni 
kezdtek I. 162. — pupi-khworné jálentáyw pgmtwdn, táunqnél téné-
khq/rél tq,tild%w pömtwan a kígyó él fog kezdeni járni hozzátok, ő 
el fog kezdeni ételt hordani nektek I. 167. K. 

VIII. Érdekes jelenség, de csak két-három esetben találtam, 
hogy a pass. alak jelzőül van használva: jakti vág: supi'-sis ják-
tawé ossá sujrisát tokhát módjára átszelt vékony ligetecskéjében 
IIL 368. — táti tesz: nqlénné sodr tdtawé sodr odt lapi orrodra 
egy fölteendő lószőr nem emelkedik III. 130. K. — Ilyen alkalma
zása a pass. conj.-nak is van: nqlénné sodr tdtdykwé soár vél lapé, 
pom tatdykwé pgm vél lapé orrodra egy felteendő lószőr se emel
kedjék fel, egy felteendő fűszál se emelkedjék fel III. 129. K. 

I g e k é p z é s n é v s z ó b ó l . 
A denom. igeképzők közt ugyanolyan hangalakúakat talá

lunk, mint a deverb. képzésnél: -t, -l, -j, -y, -m. Az összetett kép
zők közt sincs külömbség: -It, -ml, -%t, -%at stb. Említettem már, 
hogy ez az alaki egyezőség eredeti azonosságra utal. A causativ 
képző szerepe itt is ugyanaz: vminek létrehozását, vmivé változ
tatást, vmilyenné tevést, vmivel ellátást, vmivel bánást jelöl. Ha 
frequ. képző járul a névhez, rendesen vmiül való szereplést, vmivé 
válást, vmivel bánást jelöl. A mom. és refl. képző a névszó után 
vminek előállását, vmi állapot kezdetét, vmivé válást jelöl. Ter
mészetes, hogy figyelembe véve a képzők jelentésének folytonos 
fejlődését, ezt csak általánosságban lehet megállapítani, s egyes 
esetekben nem lehet mindig biztosan megmondani a képző eredeti 
értékét. 

Az összetett képzők megállapításánál szintén van egy kis 
nehézség. Van pl. egy ige : tatl-émti kiüresít Sz. 136. (tatel üres). 
Ha van egy tatéimi «üressé lesz» ige (v. ö. pus egészséges: pusmi 
meggyógyul), akkor itt csak a -t deverb. képzővel van dolgunk, és 
nem az -mt denom. képzöbokorral. Bár még ekkor is valószínű, 
hogy a püy-émti, éált-émti-féle alakok analógiájára a nyelvérzék 
előtt ez is tatl-émti. Hogy tehát a valóságnak teljesen megfelelő 
képet adjunk, ismernünk kellene a teljes vog. szókincset és min
denek előtt vog. nyelvérzékkel kellene bírnunk. így az osztályozás 
kedvéért néhol önkényesen kell eljárnunk. 

*) Pass. infinitivus nincs a vogulban. 
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Egyszerű Mpzők. 
1. -t. — A vog. denom. -í eredetére nézve valószínűleg két

féle. Az első négy pontban felhozott példákban valószínűleg az a 
-t van, mely azonos a caus. -í-vel, az ötödik pontban felhozott pél
dák -í-je a mom. -í-vel azonos : 

I. A képzett ige cselekvése létrehozza az alapszóban levő 
dolgot: yqtél nap : gátoltén deríts napot fel I. 129. —yqtáltés nap
világot hozott létre I. 129. — sömjéy éléskamra: elém~%qlés söm-
jaytem . . . sömjéy ember építette . . . éléskamra III. 80. — potér be
széd: potérti beszél I. 156. — sor per: éoritayw perlekedni I. 168. 
K. — tal'éy csúcs, hegy: tal'éyti hegyez II. 93. ÉL. — pis réteg: 
pistawé sodortatik IV. 394. — qntés segítség: qntésti segít II. 146. 
— aul vég, kezdet: aula aultáslém kezdetét elkezdtem IV. 23. — 
pqs jegy: pqste'im rárovok IV. 86. FL. — Ha az r-ben külön képző 
nem lappang, ide tartoznak az -it alakú képzők is : yül betegség: 
yuUti kórt támaszt I. 158. — nak íz : nakiti ízekre vág, szabdal 
IV. 235. FL. 

II. A képző vmivé, vmilyenné tevést jelöl: tás kész E. : td's-
tén készíts IV. 359. — suti bőség, gazdagság: suntawém boldogít

anak engem III. 211. — kanémtawé puhul IV. 419. (v. ö. kamnámi 
meglágyul II. 401. — kámint puha, lágy I. 164.). — ta'%1 tele: 
taHlti teljesít II. 323. — korépti hegyez, kiélesít Sz. 51. T. (v. ö. 
korpkis élesen u. o.). — lom darab: lomti darabokra vagdal Sz. 60. 
K. — süli ősz: sulitimé megőszülve II. 299. 

III. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze, módja az ige 
cselekvésének : sol' nyárs: solél soltawéV fatűvel áttűzik őket IV. 
418. —poqrtuy párálni (alapszó: poqr?). — lény szeg II. 198.: 
léyti szegez Sz. 58. P. — null eskü: sári úuli nultém né igaz esküt 
esküvő nő III. 421. EL. — noltoy esküdni IV. 413. K. — vanriti 
horgász II. 68 (v. ö. vánkariy horgas III. 379. — kwons köröm: 
kwonski körme közé fog I. 15. II. 44. (Utóbbi lehet deverb. ige
képzés is kwonsi «körmöl*) igétől.) 

IV. A -t vmivel ellátást jelent: atak fegyver: aiakti felfegy
verez III. 209. — toyt hajó tatfája: taytti feltatfáz III. 293. — sáy 
só Sz. 115. T.: sáytawé megsózzák IV. 420. K. — nam név: námti 
nevez, szid Sz. 74. T. — namtsaná nevezte őket II. 54. — vöj zsír: 
vöjtawasém megzsirosodtam III. 125. — nawél' hús: nqwéttawés 
megizmosodott III. 103. — sunstaus moszattal bevonódott Sz. 129. 
P. (v. ö. sünsén mohos III. 231.). — qyy gyanta: qnytimét be van
nak gyantázva III. 123.—yasli moha II. 31 . ; tankw tűzmoha: 
táywitém, yaslitém lüpi moszatos, mohos fatörzs III. 219. 

V. A -í vmivé levest, vminek beállását jelöli: pos fény: 
jiinú pos pgstúls nagy fényesség fénylett IV. 345. T. — suj zaj: 
sujti zajlik^ I. 96. sujits III. 525. P. — sojti id. IV. 250. K. — arV 
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felesleges: ariti feleslegessé válik I. 34. — driti megmarad IV. 
164. KL. — kapérti ügyeskedik II. 162. (alapszó: kapér?). — qs 
harag: il-astés megharagudott IV. 346. T. — qsti haragszik II. 81. 

2. -I. — Az itt felhozott példák -l-jei szintén külömböző 
eredetűek s jelentésük szerint a caus., mom. vagy frequ. -/-lel azo
nosíthatók : 

I. Az ige cselekvése létrehozza az alapszóban kifejezett dol
got : art mód: ártá at ártele'im módját ki nem eszelem II. 488. — 
püri ételáldozat: pürli ételáldozatot hoz I. 37. — möjt rege : möj-
tém oss möjttlawé hadd regélje az én regém II. 278. (utóbbi lehet 
deverb. képezés is möjti «mesél» igéből). 

II. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze, módja az ige cse
lekvésének: sokhivér marok: sokhwérli markolász IV. 412. K. — 
éayén ököl: éayénli ököllel ver II. 205. — sip nyak: sipilésta meg
ölelte IV. 71. — Alapszavok nincs meg, de talán idetartoznak: 
tumranli tamburázik III. 379. — kásérlapkwé kártyázni I. 22. — 
sakmétlaykwé sakkozni I. 22. 

III. Vmiül működik, vmivel foglalkozik, vmi állapotban van: 
tolmés tolmács: tolmésli tolmácsol Sz. 140. — tönt vendég: töntli 
vendégeskedik II. 7. — muj vendég: mujli vendégeskedik II. 7. — 
ápér ügyes : apérlés ügyeskedett II. 61. — osmar ügyes: osmarle'it 
ügyeskednek I. 7.—/al'ém mámor: khal'émle'it vigadnak IV. 99. 
KL. — saw inség: sawéli kínlódik III. 80. — *vsér lusta: nsérli 
lustálkodik Sz. 86. KL. — nüp násznép II. 238.; nüpi nász II. 
223. K.: nöplúy nászolni IV. 348. T. — ydnt had: yántli hadako
zik II. 131. 

IV. Vmivé, vmilyenné lesz: viksém tisztátalan: viksémli szeny-
nyessé lesz IV. 416. — sakw darab : saj-anit akwHqwrit sakwalást 
a teáscsészék izzé-porrá törtek össze I. 15. — yump hab: yumpléy 
habzó III. 337. FL.—jarém inség: jármllémü Ínségbe estünk II. 349. 

3. -j. — I. Vmit létrehoz: üs üsejem várost alapítok IV. 138. 
KL. —poél pqilejém isblnt alapítok IV. 138. KL. — pos fény: Sq,rt-
posjén-tit csukára világító víztő IV. 430. KL. — sij zaj, hir: sijé-
jawé híresztelik II. 1. sujejawé id. 243. P. 

II. Az alapszóban kifejezett dolog eszköze az ige cselekvésé
nek: tal öl: taliji E., tdlji AL. öllel felmér Sz. 134. — yülp háló : 
yulpjiméten a mint halásztak II. 118. — at illat: atejéstá megsza
golta III. 208. 

III. A képző vmiűl való működést, vmi állapotban levest 
jelent: Iont lúd: lontijép lúdvadászó IV. 251. K. — ülém álom: 
ülmeji álmodik I. 7. — khqr harag: khqrji haragszik IV. 417. KL. 
— vör erdő : vöreji erdészik III. 460. 

IV. A cselekvés v. állapot beáll: seyyw mámor, köd : seygh-
wéjamén ámulatba jöttél III. 207. — khom férfi, férj: khomiji férj
hez megy Sz. 382. K. 

4. -y (•%). — Nagyon kevés példa van rá : ap lehellet, ? köd: 
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ápyi ködlik IV. 148. FL. — sip nyak: sip%iten ölelgetik I. 137. 
Talán e képző azonos az előbbivel, s annak eredetibb alakja. (Bu-
DENZ : UA.: denom. -j [-y].) 

5. -m. — Valaminek beálltát, vmivé vagy vmilyenné levest 
jelent: éti este II. 258.: éiimés beesteledett I. 2. — ií éj: lűmi 
beéjjeledik II. 102. — tuj nyár, tujim tujmqus nyaram elérkezett 
III. 347. KL. — tgjrni beáll a nyár: Sz. 144. K. — tel tél : télmi 
tél áll be Sz. 138. K. —pus ép, egészséges: pusmi meggyógyul II. 
431. —pánt lapos II. 188 : pantmi elsimul II. 283. — nanrá ha
talmas II. 4 : nanrámés megerősödött IV. 333. —jánV nagy: ja
niim nő I. 34. — nouré erős II. 232. K. ngkh-nourémi megerősödik 
K. Sz. 79. — nat kor: nqtmém megkorosodott I. 149. — kant ha
rag: kantmawé megharagszik II. 291. ÉL. — *kámén lágy (v. ö. 
kámint puha I. 164. — kqmVémi meglágyul Sz. 46. P.): kámnámés 
meglágyult II. 401. FL. — A képzőnek -im alakja van : tujimi nyár 
áll be IV. 389. L. — tslimi tél áll be IV. 389. L. 

Összetettek. 

1. -It. — I. tiss sík III. 523. P . : tissélti síkká tesz II. 337. — 
sím bőség, boldogság: sunilti boldogít III. 165. 

II. ás dolog: ásélti dolgozik Sz. 13. K. — esélti id. Sz. 15. 
KL. •—jés ész : jesélti észrevesz Sz. 39. AL. — sáns térd : il-sánsílts 
térdre esett IV. T. 

2. -ml. —piti fészek: pitémli fészkel Sz. 97. K. — soyt egyenes 
(v. ö. sokht q,lpá becsületesen élő Sz. 69. AL.): soytémli lecsillapo
dik II. 13. 

3. -mt. — tatéi üres: tatlémti kiüresít Sz. 136. — lül rossz 
É. : lülémti szid Sz. 62. K. — nouré erős K.: nürémti megerősít 
Sz. 81. P. (de lehet a nurém «hatalom» szótól képezve a -t képző
vel). — tuja tavasz : tujimti eltölti a tavaszt Sz. 144. K. — takwés 
ősz : táywsémti eltölti az Őszt Sz. 136. K. — tel tél: telémti eltölti 
a telet Sz. 138. K. 

4. -mélt. — nur boszúok: nurmaltém utém alilém boszúm 
okozóját megölöm II. 72. — ták erős : takmélti erősít I. 36. —pánt 
sima: pántmaltén egyengesd II. 352. — pus ép, egészséges: pus-
mélti gyógyít I. 8. — art mód: at ártméltilén ki nem eszelem II. 419. 

5. -£í. —piti fészek: piiayti fészket rak IV. 211. — pora ti 
poraytéslémen. tutajt ütöttünk össze II. 94. — pat fenék: paiéyti 
fenekét megtölti III. 485. — nair nyereg: na'iréyti felnyergel 
Sz. 70. P. 

6. -yat. — j ir áldozat: jiryatuykwé áldozni IV. 142. 
7. -la%t. — I. pán korom T.: pánléyti bekormoz Sz. 91. T. — 

pasa üdvözlet: paéélaytunkwé egymást üdvözölni IV. 142. — páée-
laytsét üdvözölték egymást IV. 377. K. 
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I I . küsáj gazda I I . 112. : küséjlaytuykwé gazda módjára bánni 
IV. 32. — váta-yum kereskedő: vatalaytuykwé kereskedni IV. 324.—-
ruvia b a r á t : rumalayti barátkozik Sz. 110. — kasm s á r g á i . 3 3 . : 
kásémlaytés sárgállott IV. 292. K. 

II I . sam szem : sámléytaum engem észrevesz IV. 111. — süp 
száj É. : söplaytsét nyájaskodtak IV. 377. K. 

8. -tayt. — I. voétayti bemázol Sz. 25 . P . (v. ö. vosiy mocs
kos I I I . 194". vasé/ s á r Sz." 158. P.). — vautayti : ordít IV. 139. — 
II . tawri d a r a b : tawrita/ti szétmállik Sz. 136. 
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Ismertetések és bírálatok. 
BALASSA JÓZSEF: Magyar Hangtan. I. Magyar Fonetika. Budapest 1904. 

166 1. Ára 2.50 Kor. 

BALASSA Magyar Fo7iétiká-}a, a 18 évvel ezelőtt megjelent Pho-
netika Elemei-nek második, teljesen átdolgozott kiadása. Örömmel 
konstatálom, hogy az ,átdolgozott kiadás' ebben az esetben nem üres 
szó: az előttünk fekvő második kiadás nemcsak terjedelemben jóval 
nagyobb az elsőnél, hanem tartalomban is gazdagabb. A fejezetek 
száma megszaporodott, s az egyes fejezetek kidolgozása is részletesebb 
ós egyöntetűbb. A szöveg megértését a sok ábra (26) rendkívül meg
könnyíti. Eár, hogy a stomatoskopikus rajzok alatt, a melyek először 
az Intern. Zeitschr.-ben jelentek meg, megmaradtak a TECHMER-féle 
hangjelölések. 

Mivel a 3. kiadás remélhetőleg nem fog olyan soká késni, mint 
a második, legczélszerűbb lesz, ha általános megjegyzések helyett sorba 
idejegyzem mindazt, a mi a könyv olvasása közben szemembe ötlött, 
s a mit benne kifogásolni valónak találtam. Nagy örömömre szolgálna, 
ha a szerző az új kiadásnál megjegyzéseimnek némi hasznát vehetné. 

A Phonetika Elemei-ben B. még arra törekedett, ,hogy mind
egyik hangra minél több példát hozhasson föl a különböző nyelvek
ből'; ebben a kiadásban már ,a magyar nyelv elemzését veszi a tár
gyalás alapjául, s az idegen nyelvek vizsgálatát csak annyiban vonja 
bele a mű keretébe, a mennyiben hasznos fölvilágosítással szolgálnak 
vagy alkalmat adnak a fonetikával foglalkozónak tanulmányai ki
bővítésére'. Kár, hogy a szerző ezt a dicséretes programmot nem 
valósította meg olyan terjedelemben, mint talán kívánatos lett volna. 
BALASSA könyvét első sorban nyilván a magyar nyelvvel ós nyelvjárá
sokkal, valamint a finnugor nyelvekkel foglalkozók számára írta, mert 
hiszen az, a kit a német, a franczia vagy az angol nyelv fonetikája 
érdekel, mégis csak inkább SIEVBRS, PASSY vagy SWEET stb. könyveit 
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fogja forgatni. Készséggel elismerem, hogy ebben az új kiadásban csak
ugyan sokkal több magyar nyelvjárási anyag van földolgozva, mint az 
elsőben, s hogy a könyv rendkívül sok új megfigyeléssel gazdagodott. 
De azért az is bizonyos, hogy ha B. legalább a legfőbb nyelvjáráso
kat — természetesen nem a rendszerint iskolázatlan gyűjtők fogya
tékos följegyzései, hanem a saját följegyzései alapján — rendszeresen 
földolgozza, így is értékes könyve nélkülözhetetlen útmutatójává lett 
volna gyűjtőinknek. A finnugor nyelvek közül csak a finn köznyelvet 
veszi figyelembe; a nyelvjárásokra s a többi rokon nyelvre csak nagy 
ritkán hivatkozik. Méltánytalanság volna a szerzőtől azt kívánni, hogy 
az összes rokon nyelveket rendszeresen belevonja vizsgálódásai körébe, 
de egy kissé több, mint a mennyit nyújt, nem ártott volna. Igaz, hogy 
a finnugor nyelvek hanganyagát nem ismerjük még olyan részletesen, 
mint a francziáét vagy a németét, de hogy pl. az újabb lapp, mordvin, 
zűrjén stb. gyűjtések általános fonetikai szempontból használhatatlanok 
volnának, azt nem merném állítani. Az egyes gyűjtőkkel való érint
kezés talán némileg pótolhatta volna a személyes megfigyelés hiányát. 
Ezáltal az az első rész alkalmasan előkészítette volna a másodikat, az 
előszóban megígért Magyar hangtörténet-et, a melyben a szerzőnek, a 
tárgy természeténél fogva, lépten-nyomon kell majd rokon nyelvi ala
kokra hivatkoznia. 

Az előszó szerint B. átvette a FUF. átírását, ,némi módosítással'. 
A valóságban azonban, mint a függelékben közölt összehasonlításból 
kitűnik, úgy áll a dolog, hogy pl. a FUF. 23 magánhangzó-jele közül 
B. csak nyolczat tartott meg, t. i. azokat, a melyeken nem volt mit 
változtatni (u, o, a, e, ü, ö, a, i). A mássalhangzók jelei közül is 
megváltozott vagy 5—6. Szívesen elismerem, hogy mindenkinek meg
van a joga arra, hogy új jeleket alkosson, de az is bizonyos, hogy így 
ahhoz a nagyon is kívánatos czélhoz, hogy legalább a finn és a magyar 
kiadványokban egységes átírásunk legyen, sohasem jutunk el. Hiszen 
magam is helyesebbnek találtam volna, ha az átírás kérdésében ,párt-
közi értekezlet' döntött volna, de ha már egyszer megvan SETÁLinek 
tudományos szempontból kifogástalan s a mellett praktikus javas
lata, legegyszerűbbnek és legczélravezetőbbnek találnám, ha mind
annyian — akár egy kis önmegtagadás árán is — szorosan ahhoz 
ragaszkodnánk, annál inkább, mert pl. nem igen tudom belátni a 
BELL-SwEET-SiEVERS-BALASSA-féle magánhangzó-séma nagy előnyeit a 
TECHMEK-SETÁLA-féle fölött. 

A mi a műszavakat illeti, BALASSA több, gyakran igen szeren
csés új műszót használ. Kevésbbé sikerülteknek találom a következő
ket: E u n d u n g = a j a k z á r á s . Hogy fordítjuk akkor a L i p p e n -
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s c h l u s s műszót? Én megmaradnék az elterjedtebb a j a k g ö m-
b ö l y í t é s mellett; a g ö m b ö l y í t é e szón nem kell fönnakadni, 
mert a , R u n d u n g'-hoz a szájüreg csakugyan kissé gömbölyödik. 
Azután kissé különös volna az ilyenféle mondat (pedig nehéz volna 
kikerülni): «ajakzáráskor az ajaknyilás alakja kerek vagy kerekded* stb. 
Az A r t i k u l a t i o n s b a s i s t B. az e j t é s a l a p s a j á t s á g á n a k 
fordítja s megemlíti, hogy a magyar kiejtés ilyen alapsajátossága a 
lélekzet rendes arányos működése, a miből a nyomaték egyenletes el
oszlása származik; az egyes hangok időtartama független a szótagok 
helyzetétől; a nyelv az egész szájüregben egyformán működik, s az 
ajkak is élénk részt vesznek a magánhangzók képzésében. Ez termé
szetesen mind igaz, csakhogy A r t i k u l a t i o n s - vagy O p e r a t i o n s -
b a s i s - o n rendszerint valami konkrétebbet szoktak érteni, első sorban 
a nyelvnek, a gégefőnek s az ajkaknak nyugalmi helyzetét, vagy hogy 
katonai műszóval éljek, mintegy a l a p á l l á s á t (vö. SIEVBRS, Phon. 
vagy a B.-tól is idézett SwEET-féle meghatározásokat a franczia s az 
angol nyelvre vonatkozólag). 

A tüdőről szóló fejezetben, sajnos, egy hibás mondat, a mely 
rendkívül alkalmas arra, hogy a kezdőben a lélegzés lefolyásáról tel
jesen hamis képet keltsen, az első kiadásból majdnem változatlanul 
átkerült a másodikba is. T. i.: «A szájon és légesőn keresztül jő be 
kívülről a levegő, mely a tüdőt megtölti; ezáltal ez kitágul s a mell
üreget a hasüregtől elválasztó rekeszizmot lefelé szorítja, a tüdőt körül
vevő bordákat pedig kissé kifelé és felfelé tolja.» (17. 1.) Dehogy a 
tüdő szorítja lefelé a rekeszizmot, dehogy a tüdő tolja kifelé s felfelé 
a bordákat! A nyugalmi helyzetben, a kilélegzést követő pár pillanat 
alatt a tüdőburok rugalmassága, valamint a rekeszizom és a bordák 
ellenállása a légnyomást, mely a tüdőt kitágítani törekszik, éppen 
ellensúlyozza. Ha mármost a rekeszizom összehúzódik (s ezáltal le
lapul), a bordaemelő izmok (levatores costarum) a bordáknt kissé föl
emelik, a mellkas függőleges és vízszintes irányban is kitágul; ezáltal 
az egyensúly helyzet megbomlik, s a légnyomástól kitágított tüdő 
követi a rekeszizmot és a bordákat. A kétféle lélekzés-módra meg
jegyzendő, hogy a lélegzés a férfiaknál is csak a rendes nyugodt léleg
zéskor abdominalis; mihelyt az ember mélyen, vagy a mint mondani 
szoktuk, nagyot lélekzik (pl. az énekesek), a hasrészek belapulnak s 
épúgy mint a nőknél (sőt még nagyobb mértékben), a mellkas fölső 
része tágul ki. 

A 25. lapon B. a hangszalagokat (ill. működésüket) húrhoz, egy 
síp szabadon mozgó nyelvecskéjéhez és rugalmas szalaghoz hasonlítja. 
Mármost melyiket válaszszuk a három közül ? BALASSA, úgy látszik (vö. 

M. 
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32. 1.), a húrral való hasonlatot tartja legalkalmasabbnak. Ha csak 
annyit akar vele a szerzó' mondani, hogy a húrnál, éppúgy, mint a 
hangszalagnál, a hangmagasság valamiképen (de persze nem egyformán) 
függ a hossztól és a feszítő erőtől, nem tehetünk ellene kifogást. Én 
azonban mégis helyesebbnek tartanám e hasonlatot lehetőleg kerülni, 
egyrészt, mert félreértésre adhat okot (hiszen sokan még ma is azt 
hiszik, hogy a hangszalagok csakugyan szalagok a gégefőben), más
részt, mert a húrt rendszerint nem megfújassál szoktuk megszólaltatni. 
Ha a gégefőt minden áron hangszerhez (általános, fizikai értelemben 
véve ezt a szót) akarjuk hasonlítani, választásunk csakis a hártyás 
nyelvsípra (nem szabadon mozgó vagyis fém nyelvecskével, hanem 
keretbe foglalt s csak egy oldalon szabadon rezgő hártyás nyelvecské
vel) eshetik. Egészen pontosan beszélve mármost azt kellene mon
danunk, hogy a gégefő k é t a j k ú r á c s a p ó (aufschlagend) h á r t y á s 
n y e 1 v s í p. Persze a hártyás nyelvsípok törvényei sokkal bonyoló-
dottabbak, mint a húréi. A hang magassága pl. nemcsak a hossztól 
és a feszítő erőtől (valószínűleg fordított, illetve egyenes négyzetes 
arányban) függ, hanem függ a hártya vastagságától, fajsúlyától és rugal
masságától is, a rezgő rész nagyságától, a megfúvás erejétől, irányá
tól stb., stb. 

«A két hangszalag. . . két izomnyaláb, melynek átmetszete három
oldalú, derékszögű gúla-alakú (23. 1.). Hogy lehet egy test átmetszete 
gúla-alakú ! 

Kár, hogy az ,Akusztikai tudnivalók' közé nem vette föl BALASSA 
a rezonátorok elméletéből azt a keveset, a mi a későbbiek megértésé
hez okvetlenül szükséges. Megtette ezt pl. SIEVERS is, a ki pedig a 
fiziológiai és akusztikai tudnivalók előrebocsátásában ugyancsak taka
rékosan járt el. E nélkül a magánhangzó meghatározása: «a mh. oly 
zönge, melyet a nyilt szájüreg egy bizonyos állása módosít», igazi 
valójában meg sem érthető. ,A magánhangzó rendszerek fejlődése' 
czímű fejezetben említi ugyan B. röviden HELMHOLTZ elméletét is, de 
hiszen a száj saját hangja nem csak a magánhangzóknál fontos (v. ö. 
pl. s : s). 

A magyar mássalhangzók táblázatából kimaradt a j zöngétlen 
párja, a /. A 100. 1. szerint ez a hang legnehezebb a magyar tanuló
nak (a / és a ?--vel együtt). Legföljebb szó elején, mert szó végén 
elég gyakran ejti a k-ra, vagy p-re végződő igék parancsolómódjában 
rakj, lopj (•=• rák/, lop/). A mássalhangzók hasonulásáról szóló feje
zetben szintén pótlandó a -kj > -k/; -pj > -p/, mint az előreható 
hasonulás köznyelvi esete. 

A 109. 1. szerint a franczia folyékony mássalhangzókat zöngétlen 
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mássalhangzó mellett zöngétlenül ejtik. Hozzá tehetjük, hogy az Z-t 
és az r-t szó végén zöngés után is. Hisz B. maga is idézi a poudre 
C=z pudx.) szót. 

Legtöbb kifogásolni valót találtam a zenei hangsúlylyal foglal
kozó fejezetben. B. a következő szabályokat állítja föl: I. Egyszólamú 
mondat hangmenete: a) az egész mondaton keresztül emelkedik a hang, 
ha az utolsó szótag egytagú : / ~ Eljösz-ma f /~ Ki volt itt ? /~ Mi 
volt ez? (B. ezt a szabályát, úgy látszik, megdönthetetlennek tartja, 
mert fölvette a második kiadásba is, bár időközben TOLNAI már BALASSA 
Magyar Nyelv-éiől írt bírálatában fölszólalt ellene NyK. 30 : 345.); 
b) ha többtagú szó van a mondat végén, a hang csak az utolsó-előtti 
szótagig emelkedik, azután hirtelen esik, pl. /~ Megint együtt vagy
tok ? /~ Szeretitek egymást ? II . Többszólamú kérdőnévmásos mondat
ban egyenletesen emelkedik a hang a kérdőszócskán s a hozzátartozó 
szólamon keresztül, a hátra lévő részen újra megindul s újra emelke
dik, pl. /~ Kicsoda | /'"halandó? /~ Mikor voltál | /~nálunk? 
III . Ha a mondatnak csak egyik részét kérdjük, akkor az a mondat végére 
kerül, s csakis azt ejtjük emelkedő hangon, pl. Testem/~ halandó? 
Az asszonyság | / ~ egészséges ? IV. Ha a kérdés két mondatból áll, a 
főmondatot ejtjük emelkedő hanggal s ezenkívül a mellékmondat utolsó 
szaván is emelkedik a hang, pl. /~~ Mondhatja valaki, hogy | ez az 
ember \ /~~ bűnös ? /~~ Tudod, hogy | katona lett j / ~ belőle ? 

B. elméletét közelebbről megvizsgálva, arra a csodálatos ered
ményre jutottam, hogy az általa idézett 17 mondat közül rendes kö
rülmények között csak hármat ejtek a megjelölt zenei hangsúlylyal. 
Sajnos, jelenleg nem figyelhetem meg más magyarajkúak beszédét, de 
nem hiszem, hogy az én hanghordozásom tisztán egyéni sajátság volna. 

Megfigyelésem szerint — persze csak a legfontosabb esetekre 
szorítkozva — így áll a dolog: I. Valódi kérdőmondatokban (midőn 
t. i. minden mellékaffektus nélkül kérdünk): a) ha a mondat kérdő
szócskával kezdődik, a legelső szótagot ejtjük legmagasabb hangon, s 
a hang a mondat végéig száll (akár egyszólamú, akár kétszólamú a 
kérdés), pl. \ _ K i volt itt? \_Mi volt ez? \_'Kicsoda halandó? 
\ _ Mi baja volt az öreggel ? b) ha a mondatban nincsen kérdőszócska, 
a hang az utolsó-előtti ezótagig emelkedik s azután hirtelen esik (akár 
egytagú szó áll a mondat végén, akár kéttagú, akár egyszólamú a 
mondat, akár kétszólamú). /~ Eljösz ma ? /~ Megint együtt vagy
tok ? /~ Mondhatja valaki, hogy ez az ember bűnös ? (Ha t. i. csak
ugyan kíváncsiak vagyunk arra, hogy mondhatja-e valaki, v. ö. alább). 
Ugyanígy áll a dolog, ha a mondatnak csak'a második részét kérdez-
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zük, azzal a különbséggel, hogy ilyenkor a hangsúlytalan első részt 
egy hangon ejtjük, pl. Testem \ /~~halandó? (de m á r : /~Testem 
halandó? nem a lelkem?) Tudod, hogy | / ~ katona lett belőle? (és 
nem pap, katona hangsúlyozva). 

Sokkal bonyolultabb a dolog, ha a kérdésnek mellókczélja is 
van, vagy a kérdőmondatot affektussal ejtjük (csodálkozás stb.). Ha 
pl. a kérdésemre adott feleletet nem értettem s újabb kérdéssel ismé
teltetni akarom, akkor az I. o^-ba tartozó mondatok zenei hangsúlya 
is olyan lesz, mint az I. bj-be tartozóké, pl. / ~ Ki volt itt? Nagyon 
változatos lehet a függő kérdés, a szónoki kérdés hangmenete, de 
erre most nem térhetek k i ; legközelebb talán úgyis lesz alkalmam 
ezekkel a kérdésekkel — pontos mérések alapján — foglalkozni. 

Végére értem kifogásaimnak s véleményemet röviden abban fog
lalhatom össze, hogy BALASSA Magyar Fonétiká-j&, bár néhány fejezete 
nem a legsikerültebb s nyelve sem mindig elég rövid és szabatos, 
mégis tartalmas és derék könyv. Jó lélekkel ajánlhatom mindenkinek, 
a kit fonetikai s nyelvészeti problémák érdekelnek; haszonnal fogja 
forgatni. 

(Upsala.) GOMBOCZ ZOLTÁN. 
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latnak közlönye. Szerkeszti Hampel József. 
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A t h e n a e u m . Philosophiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia ki
adásában évnegyedenként, évi 30 —35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 
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Szerkeszti Szüády Áron a bizottság előadója. 
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XX. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőnig Gyula osztály titkár. 
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III. osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
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kötetnek 10 kor. 

Nyelvtudományi Közlemények. Harminezkettedik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbizásából szerkeszti Szinnyei József. 

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

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1901. II. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András. 

A folyóirat ez 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 
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hevertek a bizottság kézirattárában. 
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