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tavas szójegyzék. 
(Második közlemény.) 

buj. pajüa/ | mkar. pajak | kurm. patai flocTaTorao, ele
gendő A. 165, 369. an. paJDa% j virj. paúay M. 23. [kazB. hajtok 
elég, többen]. 

kurm. panúa pa3ca^HHKi>, láda kiültetni való bujtásokkal, 
palántákkal A. 18. [vö. mdM. panda, mdE. panda veteményes 
ágy NyK. 5 : 210.]. 

kurm. Panúdk üaH^HKOBO (falunév) A. 18. 
kozm. pappi MOS ŐaöyiiiKa co CTopoHbi OTíja HJIH MaTepM, 

nagyanyám apai vagy anyai részről A. 139. [vö. cserH. pa'pa 
die grossmutter BAMST.]. 

par- R&Tb, adni; buj. parne j mkar. párna no^apoKt, aján
dék, A. 15, 17, 19, 63, 347. par- adni; párna ajándék; parti 
alamizsna; parym adósság Z. 46. [kazB. bir-, oszmZ. vir-, 
ver- iá..]. 

pat: (6JIH3OCTB KT>, OKOJIO, 6JIH3B, ^o, y) patúe -hoz, -hez, 
-ra, -re, pl. v^rman p. az erdőbe; mkar. aúu parm Batría u^ewh 
K'L naMii, menjünk hozzánk A. 215, 384. mkar. sárén Barwza 
nálatok A. 384. 

pazar pHH0KT>, őa3apT>, vásártér, piacz A. 17, 62. pazar 
Z. 46. [kazB. bazár < perzsaZ. Jvb], 

an. virj. pazalu jieneniKa, lepény A. 5, 6. pazalu Z. 46. 
par 1. sBir. 
buj. p&mm | an. pöD^m | virj. p^ó^m iríuikiií, egész A. 12, 

341. püdüm Z. 56. [kazB bötöri]. 
buj. pdD9r- | virj. p^ó^r- cy<íHTL, sodorni, pödörni A. 12, 

341. püdür- Z. 55. [kazB. bötör.-l. . 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 1 " 
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virj. pdlmr въ прошломъ год*, a múlt évben, tavai; А. 
65. pyl'd'er Z. 48. [kazB. byltyr | baskP. bulter, belter]. 

buj. mkar. рэг одинъ, egy A. 13, 358. per Z. 47. [kazB. ber]. 
buj. рэг- | virj. р'Ь-- дт-лать складки, ránczolni; virj. pnrön-

ránczosodni, göngyolödni A. 13, 31, 341. piir- морщить, сжи
мать Z. 55. [kazB. bör-]. 

buj. рэгепг \ mkar. рэгапа бревно, gerenda A. 119, 350. 
[kazB. biiränä épületfa, borna | baskP. biircmä faragatlan szálfa, 
gerenda < ? or.]. 

an. рэгтэе первый, első А. 38 \. 
buj. рэгпг I mkar. рэгпИ кузовъ, fonott kosár A. 362. an. 

péhís | virj. pörne táska, M. 6. purnä Z. 55. [vö. cserSz. purha 
kas, kosár]. 

buj. рэйкэп- | virj. pösJc^n- нагиваться, meggörbül, meg
hajol A. 12. 341. 

buj. pdt- | virj. pH- пропадать, elfogyni, végződni A. 12, 
340—1. pét- M. 6. püt- Z. 56. [kazB. bet-}. 

buj. j)dtn?k | mkar. p§tn§k мята, menta A. 349. putriik Z. 
56. [kazB. bötnek fodorminta]. 

buj. pdúzdkéd | mkar. рэоШэ маленькш, kicsiny; рэЕЕэккэ 
id. A. 66, 364. péúzéGé M. 6. picik, piciké Z. 48. [mongK. bici-
yan peu. un petit peu, petit, petit enfant | burjC. besegey, bisi-
kar), bisi/an]. 

buj. рэШепг'/ | mkar. pdtsänäk одинъ только А. 372. [vö. 
piccän одинокш Z. 48.]. 

buj. pdver j mkar. piiär печень, máj, А. 367. virj. péwsr, 
pe er M. 24. péwsf, pétr M. 7. | an. paoar M. 24. puvar, pagar 
Z. 55. [kazB. bauyr j oszmZ. bagyr]. 

mkar. pdzak | olg. p^Diey уголъ, szöglet А. 370. [oszmZ. 
bucak]. 

píioavka | kurm. р'чшка пудовка, púd A. 44, 48. 
cseb. idjiiyam мой деверь, старте мужа, sógorom А. 140. 

[kaz. bej-ayain). 
buj. p§jav | mkar. p§jo j olg. p§ja короткая веревка, kurta 

kötél, A. 366, 378. pujav связь, узелъ, тесьма, веревка Z. 54. 
[kazB. byyau békó]. 

рэуэг красная мт>дь, veres réz 'А. 74. peyer sárgaréz (?) M. 
11- РУ9УГ veres г. Z. 54. [kazB. bakyr]. 
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buj. p§%- | mkar. рэк- смотреть, nézni A. 74, 371. py%- Z. 
54. [kazB. bak-]. 

buj. p§l'úz§ra j kurm. p§úzra цйпь (изъ монетъ), pénzes 
láncz. A. 52. rvö. kazB. cylbyr, celber láncz, lánczocska]. 

jadr. pStúzav | mkar. pörwzal договорь о ДНЕ свадьбы, az 
esküvő napjának megállapítása A. 367. pylcav Z. 54. [kojbK. 
molßak | csagBud. bolcau termin | mongK. bolgu- déterminer 
tm jour]. 

an. p§r | virj. por ледъ, jég A. 8, Г40. pur Z. 53. 
[kazB. boz]. 

buj. рэга | mkar. pro буравъ, fúró A. 366. pura Z. 53. 
[kazV. borau, brau]. 

buj. pSrSé | mkar. perds перецъ, bors, A. 363. pó'rös M. 
11. püré Z. 53. [kazB. boroc]. 

рэги теленокъ, borjú A. 66, 374. peru M. 7. pru Z. 52. 
[kazB. byzau mongKhalkha в{агй, вгги]. 

an. pprza I virj. poria горохъ, borsó А. 9, 340. an. peria | 
virj. pörza M. 22. purza Z. 53. [kazB. borcak, burcak]. 

kurm. pijfor | mkar. püar Szent-Pétervár, А. 364. [< orosz 
Питръ]. 

buj. j?ÍG£ барыня, úrnő А. 112. 
pildk поясница, keresztcsont А. 376. pilik Z. 48. [kazB. 

bil derék | baskP. bil | mongK. bel taille, stature]. 
piles рябина, berkenye A. 10, 18. piles Z. 48. [kazB. 

miläs | baskP. mäläs]. 
buj. pilhk öt; an. риэктэз ötödik A. 179, 384. pillik Z. 

48. [kazB. bis]. 
buj. £>m | mkar. реп тысяча, ezer A. 18, 350, 384. pin Z. 

48. [kazB. теу [ mongK. minyan]. 
buj. pir холстъ, vászon A. 379. pif Z. 48. [kazB. büz 

pamutszövet-fajta | oszmZ. biz toile]. 
buj. pit | mkar. pet очень, igen, nagyon, A. 350. fii Z. 

48. [? kazB. 6»*]. 
buj. piúzdGe | mkar. p s téka бочка, hordó A. 350. picke Z. 

48. [kazB. mickä, pickä < or.]. 
virj. piíít'h мой, нашъ старнпй брать; мой, нашъ 

дядя, bátyám, bátyánk А. 137. pitíisü bátyád Av 10. picce 
Z. 48. 

10* 
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buj. рЦвэ ] mkar. piú§ вошь, tetű; piJDg №.. 4. pyda, pyjda 
Z. 54. pytla tetves Z. 54. [kazB. bet | baskP. bét]. 

mkar. рогэ Da весь, minden А. 383. pordä Z. 50. fkazB. 
bar у mindössze; barda mind]. 

mkar. potikä потъха, gyönyör, öröm А. 364. [< or.]. 
P'wä, pDü гвоздь, köröm А. 5, puda Z. 52. 
poDn каша, kása A. 85. an. pÖDÖ, virj. pÓD§ M. 22. pudu 

Z. 52. ['? kazB. butka kása]. 
virj. ргол беременная, terhes А. 96. £>ÖDÖ M. 7. püd'e Z. 55. 
kurm. j)^e;> | mkar. pwp буга, ív A. 353. pügü Z. 55. [vö. 

kazB. bök- görbíteni, összehajtani]. 
pözsfe зобъ (птичщ), madárbegy A. 101. püéege Z. 55. 

[kazO. bütäkä итичш желудокъ [ mongK. betege gésier des 
oiseaux]. 

pöz» бедро, csipő А. 101. püs верхная часть ноги около 
таза, лядвея Z. 5Ü. [kazB. bot czomb]. 

buj. puD-7Ís | mkar. poúuna перепелка,- fürj A. 347. an. 
püóens | virj. puúana M. 24. pod'enä Z. 49. [kazO. büdänä j 
mongK. biidüne]. 

buj. piiaaii | mkar. pövön, poven, pöken стулъ, szék A. 
349. pojan Z. 48. [< votj. púkon szék; vö. kazB. bükön tuskó, 
baskK. biikün]. 

buj. puGans | mkar. povana \ olg. poGanak кукла, báb A» 
347. pogana Z. 49. [kazB. bayana | mongK. bayana]. 

buj. púkra i mkar. po^ro куколь, konkoly A. 372. an. 
pir/ra | virj. pókra M. 25. poyra Z. 52. [kazB. bakyra, bakra]. 

pul- стать, lenni A. 291. ̂ oZ- Z. 49. [kazB. bul- | mong. bol-}. 
buj. puloaran | mkar. potran борщовникъ, acanthus A. IX. 

367. poldran Z. 50. [kazB. baltyrjan | baskP. bálderya,n angyalfű j 
mongK. balciryan« HelleborusJ. 

buj. pul§ | mkar. pol§ рыба, hal; buj. pul§z§ | mkar. po
fázd рыбакъ, halász A. 374, 379. pola Z. 49. [kazB. balyk]. 

buj. pus- | mkar. pus , p§s- колоть яшвотное, állatot le
ölni A. 6, 353. pus- испортить, разстроить, повредить, раз
рушить, разламывать; заколоть Z. 53. [kazB. hoz-]. 

pus- давить, nyomni А. 17. nos- Z. 51. [kazB. bas-]. 
buj. pus ma | mkar. posma лъстница. lépcső, létra A. 371. 

posma Z. 51. [kazB. basma palió, gyaloghíd]. 
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buj. pusiav | mkar. posto сукно зеленое, zöld posztó ; 
postav Z. 51. [vö. kazB. postán, pustau < or. поставъ]. 

kurm. pué голова, fej; puz§r ваша г. А, 7, 91. pos, pus 
Z. 51. [kazB. has). 

buj. puza*/ | mkar. pozak ] olg. poDza% колось, kalász A. 
372. pózai, V°^a7. Z. 52; [kazB. basák]. 

kurm. pür гной, geny, evesség | jadr. pöv'nrh genyes, eves 
A. 32, 49. j>u# Z. 56. 

buj. pürt | mkar. port изба, parasztszoba A. X, 352. piiit' 
Z. 56. [vö. cserll. port | ? finn. pirtti < litv.]. 

mkar. rzrfa | burn. res подргЬзъ (санный) szán talpfája А. 363. 

buj. mkar. savai мало, kevés A. 361. sagal Z. 57. 
an. virj. saG§r воеемъ, nyolcz A. 180. sakkyr, sagyr Z. 

115. [kazB. sigez nyolcz]. 
buj. sajra | mkar. sara рвдкш, ritka A. 15, 354. sajra, 

sajrä Z. 58. [kazB. sejräk gyér, gyéren]. 
kurm. saidr сахаръ, czukor A. 44. [ < or. caxapz]. , 
sam§r жирный, kövér, zsíros A. 44. samyr жирный, туч

ный Z. 58. [kazB. simez kövér; simer- meghízni]. 
jadr. sappan | mkar. sápon передникъ, kötény A. 353. [< 

or. запонъ]. 
mkar. sarana < *saraj ana подъ сарай, a félszer alatt; 

saranDzan < *saraj aÚDían изъ-подъ сарая, a félszer alól A. 
371. [vö. or. сарай szín, félszer j kazB. saraj istálló | ? perzsaZ. 
serä, seräj palais, grand hotel]. 

buj. sar§ | mkar. sar§ желтый, sárga A. 8, 17, 363. sara 
Z. 59. [kazB. sary | mongK. sira jaune]. 

sat садъ, kert A. 5. [< or.]. 
sav- любить, szeretni A. 15, 63. sav- Ъ. 57. [kazB. söj-

szeretni]. 
buj. savdl | mkar. sal клинъ, ék A. 365. savyl Z. 57. 
sär 1. szir. 
buj. ssfet | mkar. sarat чась, óra A. 356.' éeís'í M. 11. 

sagat, sägät Z. 57. [kazB. sarat, sarat óra < arabZ. XÄUU 
heure, temps, moment]. 

buj. serídk | mkar. sändk \ jadr. seyGd вилы, nagy villa A. 
34, 76, 362. sänek Z. 65. [kazB. sänäk]. 
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mkar. ssrsDä полъ (въ домЪ), padlat А. 363. 
buj. sdDtl I virj. s9Dsl! j mkar. stöl столъ, asztal A. 18, 353. 

étet, éüd'el Z. 73. [< or.j. 
buj. 8»r- | mkar. s^'r- мазать, kenni A. 12, 341. sür~ Z. 

76. [kazB. sört- kenni, dörgölni, súrolni]. 
buj. mkar. sdt | an. »fit молоко, tej A. 12, 340—1, 352. 

Ш Ъ. 11. [kazB. söt]. 
an. s§y-sd%- | virj. sty-s^y- креститься, keresztet vetni A. 

9, 340. 
sSnózSr цепь, láncz A. 8. syncyr Z. 64. [< perzsaZ. zen-

$ir, zingir chaine]. 
buj. sSmay | mkar. sornak слово, szó A. 351. snmayla- го

ворить, beszélni A. 355. an. *emay \ virj. somay M. 24. suma% 
Z. 63. слово, р£чь, поучеше [? vö. kazB. jomak találós mese]. 

an. SSr§ | virj. S"m Сура (рт>ка), Sara (folyó) A. 9, 340. 
s§sla 1. nsla. 
an. sSvan | virj. snvan спасете, üdv, megmentés, A. 9, 

340. suvan Z. 63. [? < arabZ. ^j*-o action de garder, de con-
server, protection]. 

buj. sdv§s | tóid. sitz» клещъ, kullancs A. 374. an. se'ßes M. 41. 
buj. sik- | mkar. sek- прыгать, ugrani A. 350. siti- пры

гать, скакать Z. 60. [vö. kazB. siker- ugrani, szökni | baskP. 
hikér-]. 

buj. sivd | mkar. sißd, si холодъ, холодный, hideg A. 11, 
361, 365, 358—9. sive, sive Z. 60. [kazB. syuyk hideg; syuyt-
hűteni; syuyn- hűlni]. 

buj. sivla- | mkar. sülä- дышать, lélekzeni A. 15, 65, 365. 
an. sißla- I virj. sula- M. 23. syvla- дышать, отдыхать Z. 64. 
[kazB. suli-]. 

buj. sivlSm | mkar. sil§m | tóid. éivdúh poca, harmat A. 
365. an. si'ßlem | virj. si'lem M. 23. sylym Z. 64. [? altZ. calyni]. 

buj. sivlds | olg. sul'§s дыхаше, lélekzet A. 369. an. si'ßles | 
virj. swles M. 23. syvlys Z. 64. vö. sivla-. 

buj. sivliy | mkar. sulSk здоровье, egészség A. 372. syvlyk 
Z. 63. [kazO. saulyk | baskK. haulyk | oszmZ. saglyk]. 

buj. sonDdjT | mkar. sünnek ящикъ стола, láda A. 349. an. 
swnDey | virj. so'iwek M. 25. sonday залавокъ Z. 62. [kazB. 
sandyk < arabZ. .v.JoLo cofire, caisse]. 
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olg. soza | sox. suza | buj. §za | mkar. s§m Weberschiff
chen, vetélő A. 369. [kazB. susa, kazPaas. sosa0, sasa FUF. 
2 : 129.]. 

an. somza носъ, orr A. 101. an. sómza | virj. s§mza M. 22. 
swmza Z. 63. ['? altR. tumcuk | ujg. csagR. tumsuk die nase, der 
Schnabel'. 

s'4'ő овесъ, zab, A. 64. an. sölö, mh Paas. 37. sülü Z. 76. 
ikazB. soló]. 

söm темный, sötét A. 101. an. söm j virj. mm sötét erdő 
M. 8. snm темный; sum-kajyk коршунъ, беркутъ Z. 74. 
tatZ. вот]. 

s'nr- цедить, szűrni A. 95. sür- сливать, процедить, ло
вить рыбу бреднемъ Z. 76. [kazB. süz-]. 

stcirik старикъ А. 150. [< or.]. 
buj. sara | mkar. sora соха, eke, hold A. 356. sora M. 10. 

so ja Z. 61. [kazB. suka könnyű egylovas eke]. 
suval борода, szakái A. 17. sagal Z. 61. [kazB. sakál]. 
buj. sün- | mkar. sün- гаснуть, elaludni, A. 350. sün- Ъ. 

76. [kazB. sün- kialudni, elveszni]. 
buj. süre | mkar. sora борона, borona A. 352. 
SÜV 1. siis. 

buj. sacS | mkar. sar§ этотъ, ez; gen. sakkSn A. 195,382. 
sak вотъ этотъ Z. 66. 

buj. saniGa | mkar. samka лобъ, homlok A. 357. samga Z. 
66. saniGa Paas. S-laute 119. 

buj. mkar. sap- бить, ütni A. 357. sap- бить, ударять, 
колотить, молотить Z. 66. [kazB. cab- vágni, csapni, kaszálni]. 

buj. sap-sara | mkar. tsap-tsara совершенно голый, telje
sen meztelen. A. 369. sara' голый, нагой Z. 66. 

buj. saramas | mkar. saramas нагой, meztelen A. 369. 
saramas M. 41. Z. 66. [vö. mongK. cirma nu]. 

saran лугъ, mező A. 16. saran, säräm лугъ, дернъ Z. 65. 
[kazB. ciräm gyep, parlag]. 

éarl'in 1. isarlan. 
kurm. sarmSi | mkar. sarrnSs черемисинъ A. 369; sarmys 

Z. 67. 
buj. sav, éavM j mkar. sal вонъ этотъ, тотъ, ez; gen. buj. 
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éav§n I mkar. san | kurm. san; plur. buj. éavzem j kurin, s'avzam \ 
mkar. sazam A. 195, 382, 367. sav, sava Z. 65. 

sava коса, kasza A. 10. sava Z. 66. [kazPaas. саХуэ \ 
altV. calyu]. 

buj. sav§r- | mkar. sar- вертеть, fordítani A. 365. savr-, 
éavyr- заворачивать Z. 66. [oszmZ. cevir- tourner, entourner, 
enfermer, envelopper, renverser]. 

buj. savra zil I mkar. tsara sil вихорь, vihar A. 369. 
savra sil Z. 66. vö. ? savSr-. 

buj. егт, егтэ : егтэп ' mkar. егтэп по, сообразно, -bez, 
képest А. 218, 351. < егтэ способъ, мотивъ, наиЬвъ, eszköz, 
dallam. [ < votjM. sam sitté, gewohnheit, eigenschaft, art, na
tur, beschaffenheit, instr. samen gemäss, so wie . . . | zürjW. 
sam | lpK. sam potentia vö. WICHMANN, Lelinw. 151.]. 

iemze мягкш, puha А. 17, 64. an. semze | virj. samza 
lágy M. 24. samzä, samzä Z. 66. kazB. jomoiok]. 

an. éeríi воробей, veréb; sara serzi летучая мышъ, de
nevér (tkp. kopasz veréb) A. 120, 127—8, 373. seréi veréb M. 
11. [azerb. oszmBudag. sercä, ser се sperling]. 

еЛ'эк | kurm. déhk шляпа, sipka A. 35. islek, éilek шапка 
Z. 14. [csagBud. jelek родъ шапки, надеваемый царями]. 

buj. еэтэТ j mkar. édinal | kurm. snmel копна, boglya, rakás 
A. 352. sümäl копна хлЪба въ иол* Z. 76. [kazB. ciimälä 
csomó, rakás (széna, gabona)]. 

buj. sdmdrt | virj. sömört черемуха, zelnicze A. 12, 341. 
sümüri Z. 76. [telB. dymyryt | sorR. nybyrt | kazV. som ort faul-
beerbaum, vogelkirsche, prunus padus]. 

еэпэ новый, új A. 11. sine Z. 69. [kazB. japa új | baskP. 
jana, jane]. 

buj. еэг | virj. ел'г ночь, éj, éjszaka A. 13, 341. éür Z. 76. 
an. virj. еэг земля, МЕСТО, föld; loc. é»rte} ésrire A. 13, 

120, 127. sir Z. 69. [kazB. jir föld, hely, egy darab szántóföld]. 
buj. еэг | virj. sör сто, száz, A. 13, 180, 341. éür Z. 76, 

115. [kazB. jöz száz]. 
buj. еэгэ \ virj. iorö кольцо, gyűrű A. 12, 341. éörö M. 11. 

sürü кольцо, перстень Z. 77. [kazB. jözek, főzök gyűrű]. 
an. еэЫпэ I virj. еэЫпэ прохудилась (ткань) А. 31. 
buj. еэгэ I mkar. sä шовъ, varrás, varrat; buj. sevdé j olg. 
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süzd | tóid. iüxdid портной, szabó A. 365, 375, 380. an. sé'Sés 
M. NyK. 21 : 128. sillä- шить, varrni; éiiée, siil'ée, süves Z. 75. 
[kazB. jöj varrás, varrat; jöjlä- kivarrni]. 

buj. S9Z9 | mkar. édze ножъ, kés; gen. faéim, еэгэп A. 360. 
süéü Z. 75. [oszmZ. sója taschenmesser]. 

buj. еэвава | mkar. е§3ава лапоть, fonott saru A. 357. 
sybada лапти Z. 66. [kazB. cabata hársfaháncsboeskor]. 

buj. é§ea \ mkar. s§ra | virj. SOGÜ липа, hárs A. 75, 356. 
ska, suga Z. 70. TkazB. jiikä]. 

buj. é§G§r. [ mkar. ьэкэг | kurm. é<>kkor хлт,бъ, kenyér A. 9, 
340, 351, 359. an. sö'GÓr | virj. se'kker M. 22. kukkur, sugár Z. 74. 

an. sí>ÍB§r j virj. éolmr звезда, csillag A. U. 340. an. s?l-
B§r Paas. S-laute 119. suldyr Z. 74. [kazB. jondoz, jondyz, Y. 
zoldoz, Paas. jeldez csillag]. 

buj. mkar. s§m | kurm. éem шерсть, gyapjú, szór A. 368. 
an. són | virj. sön M. 24. sum, hm Z. 74. [kazB. jon gyapjú, 
pehely, apró toll]. 

buj. S9iva/ | mkar. U§mak круглыя ячменныя лепешка 
пускаемый въ похлебку, levesbe való kerek árpalepény А. 369. 

&§шатва яйцо, tojás А. 8. symarda Z. 67. [kazB. jomorka \ 
baskP. jómórtka tojás, here]. 

an. sSmSl j virj. énntol нужда, szükség A. 9, 340. an. b'SmSl 
Paas. S-laute 119. éomyl нужда, надобность, потребность, д1>ло 
Z. 71. [kazB. jomos ügy, baj, megbízás]. 

buj. (§m$% | mkar. еэпэк | kurm. dw>z мука, liszt A. 351, 
380. an. sónó/ | virj, se'ne/^ M. 22. sunir/ Z. 74. [köztör. un 
das mehl]. 

mkar. вэгвап \ kurm. éorttán щука, csuka A. 352. еогвап 
M. 9. úurtan Z. 74. [kazB. curtan | mongK. curdo le goujon]. 

buj. édvar | mkar. éiiar ротъ, száj A. 367. an. seßar M. 4. 
suvar ротъ, жерло Z. 73. [kazB. aiiyz száj, szád]. 

mkar. olg. si- 4сть, enni; íizer- скЬсть, megenni A. 387, 
392. si-, éij- Z. 68. sizä-jar- ibid. [nlt. telK. ji- | oszmB. ja-
essen, verzehren]. 

buj. sijeUrey | mkar. säläräk несколько выше, vmivel ma
gasabb А. 371. vö. süle высокш, верховный Z. 75. 

buj. SÍIGB I mkar. süvä грива, sörény А. 356. sitae Z. 69. 
[kazB. jaly sörény | kiiärR. jäläk | mongK. del la criniére]. 
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buj. еиэт j mkar. еггэт двадцати, húsz, А. 350, 384. 
dirim Z. 69. [kazB. jigerme]. 

buj. mkar. sit- достигать, elérni A. 363. hí- доходить, 
достигать, доставать до чево, настигать Z. 70. [kazB. jit-
eljutni, elérni, utolérni]. 

buj. ИШэИ | mkar. éettml семьдесять, hetven Д. 179, 350, 
380. sitmil Z. 115. [kazB. jitmei]. 

buj. ÜDZTÍ ( mkar. sióid, sizd семь, hét A. 179, 358. sicce 
Z. 70. [kazB. jule | jakB. sätti]. 

an. sivdt j virj. éivdi коса, hajfonadék A. 11. sivii, sií 
женская коса Z. 60. 

buj. sivdite | olg. sitls | mkar. éitla заплетать косу, czopfot 
fonni A. 369. vö. üvdt. 

mkar. sitid | kurm. sivM острый, éles A. 365. jadr. éi-
ßeDze éles, hegyes M. 41. 

buj. SÍTS I mkar. sir§ связка, csomó A. 357. 
mkar. sin челов'Ькъ, ember A. 347, 377. an. sin \ virj. sin 

M. 24. si'n§n idegen M. 10. syn человт,къ, какъ отдельная 
личность Z. 67. sy?m чужой, не свой, другаго Z. 67. [vö. 
cserSzil. jey, jiyg ember]. 

mkar. sir- писать, írni A. 391. éyr- писать, чертить Z. 
67. [kazB. jaz- \ mongK. sir-']. 

buj. mkar. sirma оврагъ, szakadék, vízmosás, gödör A. 
10, 363. éyr, syran крутой берегъ, syrma оврагъ Z. 67. [vö. 
kaz. csíig. oszmB. jar steiler abhang, untiefe, schlucht]. 

sitma суконное штаны, posztó nadrág А. 16. sytma порты, 
брюки Z. 68. [? kazB. jiten len]. 

buj. siv§r- | mkar. sur спатъ, aludni А. 365. an. siSer- j 
virj. sur- M. 23. syvyr- Z. 67. 

virj. sor úion одинъ изъ родившихся двойнями, близ-
нецъ, iker, az ikrek egyike (tkp. fél lélek) A. 17. suri, sur fél 
Paas. NyK. 32 : £68. sora Z. 72. [vö. kazB. jarym, jarty fél, 
fele vminek]. 

sorla, surla серпъ, sarló A. 45, 127, 373. soria M. 10, 
soria Z. 73. < sor- колоть, раскалывать, hasítani, vágni [kazB. 
jar-] Z. 72. 

sot пригорокъ, emelkedés, domb A. 16. sot отлогость, 
склонъ горы Z. 73. 
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snl- выдернуть, kitépni A. 85. [kazB. jolok-, joloh- kitépni, 
kihúzni]. 

е'шпг- разбивать, összerontani, szétszórni; perf. Pwinriw 
онъ разбить, perf. refl. ifimoröTÁa онъ разбился А. 341. s'ümrä-
разбивать; sümüflä- разбиваться Z. 76. [alt. telE. jämir- nie
derwerfen, zerschmettern, zerstören]. 

sör- гнить, rothadni А. [Л. éür- Z. 77. [küzB. cer- rothadni]. 
éa масло, vaj; birt. személyraggal: éSvSm vajam. i§v$, é§vu 

vajad, édüd, morg. sujd vaja; excessivus an. sdvenúzen | virj. sn-
vdiíúzen A. 134, 144, 374, 378. su M. 7. масло, сало, жиръ Z. 
37. [oszmE. jay | ujgB. jak | alt. telR. jü fett, öl]. 

buj. suyr§m | mkar. soyrzim, scr/r^m верста, verszt A. 372. 
éoyrym верста, собств. разстояте, на которомъ можно слы
шать крикъ Z. 73. vö. éuv§r- kiáltani M. 10. [kazB. cakyrym, 
cakrym verszt (kiáltási távolság) < cakyr- kiáltani, hívni]. 

buj. sul | mkar. í'ol ГОДЪ, év; buj. sutt'en j mkar. solan 
ежегодно, évenként A. 11, 347. sol Z. 70. [kazB. jyl év, de a 
csuvas alaknak éppen ilyen pontosan megfelel köztör. jai «év» is]. 

buj. sulid | mkar. sülüíd | olg. SUIDZ§ ЛИСТЪ, lap, levél A. 
349, 369. an. seßelöze | virj. sulDze M. 23. éivyUce, sülce Z. 68. 
[vö. kazB. japrak levél, falevél, vö. Ny K. II : 244.]. 

buj. sum | mkar. som вплоть, рядомъ, подлв, mellett, köze
lében A. 219, 359. somZ. 71. [kazB. jan oldal], vö. un Ытэптг. 

kurm. suri д'втенышъ, gyerek, kölök A. 6, 117; an. 
se'ßer I virj. sure M. 23. sura новорожденное животное Z. 74. 
[oszmB. jauru die jungen der tiere (hauptsächlich der vögel) | 
csagB. jauruk die jungen der tiere, das kind | krimR. jäwrü ein 
vogeljunges]. 

sut- засвъчать, világítani А. 6, 16. SUD§ világos, világosság 
M. 5. [? kazB. jakty fényes, világos, fény, világ]. 

buj. éilíe | mkar. sürä TOHKÍÍÍ, vékony A. 357. SÜGS vé
kony M. 41. [kazB. juka vékony]. 

buj. süpss | mkar. söpsä посуда для пахтатя масла, köpü 
А. 352. süpsä квашня, кадка съ крышкой для хранетя иму
щества Z. 76. sobaska Z. 107. 

buj. süre- I mkar. sörä- ходить, menni А. 18, 19, 352. 
sürä- жить, находиться, ходить, гулять, путешествовать Z. 
77. [kazB. jörö-, jör- járni, utazni]. 
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buj. euren j mkar. i'örän рыжая (лошадь), pej, sárga ló 
A. 353. suren M. 41. euren la£a буланая лошадь Z. 77. [barE. 
jirän | lebE. jiyrän j altE. järän fuchsfarben, roth (ein rothes 
pferd, mit rother mahne und schwänz)]. 

buj. úiis \ mkar. süs волосъ, haj, szőr А. 369. siis M. 8. sus 
Z. 74. [kazB. cäc haj | Paas. eai]. 

buj. шва | mkar. iaßa лягушка, béka А. 355. saha Z. 106. 
[< or. oicaőa varasbéka]. 

buj. sai | mkar. Zal (< *§zal) внутренЕЮСТь. belseje vmi-
nek; Saloa внутри, benn, belül А. 17, 3ő5. sala внутрь; soida 
внутри Z. 106. 

kurni, salúza | salza колъ, rúd А. 14, 57, 114. salca, salia 
тычина, колъ, жердь Z. 107. an. se'Mg | virj. so'Dze M. 24. 

buj. san- | mkar. zan- (< *эЫп) надЪять, remélni А. 355. 
san- Z. 107. [kazB. ysan- hinni]. 

mkar. hl.Dds J olg. SÖIG^S сало на рйкв, száj a folyón, Ы-
D.)s jovat сало плыветъ А 367. 

buj. sdlGeme j mkar. servämä шульдема (женстй нарядъ), 
pipere, csatt А. 368. bugur. selGämä brustspange der weiber 
Paas. S-laute 59. siilgämä нагрудное украшете чувашекъ и 
черемисокъ Z. 111. [< cser. solkama, Шката, H. hr'kämä 
schnalle an der hemdbrust | vö. mordE. sulgamo, sulgamä, cul-
gamo | M. sulga'm j finn solki]. 

buj. seile- [ mkar. iälä- жалить, sajnál А. 17, 355. se'lé 
sajnos M. 6. sai жаль, жалко Z. 106. [< or.]. 

buj. mkar* ёэёкэ j kurm. söslíö орълпина, diófa А. 129, 352. 
süskü Z. 111. 

buj. hvjr | virj. 8%л> | mkar. еогвэк остроконечный, he
gyes А. 12, 340 — 1, 365. an. seßreaä M. 23. 

esi- вытереть, dörgöl А. 100. [kazB. söi- törülni, súrolni]. 
kurm. sSllSm j kozm. еЗувШт мой младппй брать, öcsém 

А. 137—8. &ÜS jüngerer brúder, Paas. FUF. II. 116. syly Z. 
133. [kazB. seyne húg | kazPaas. sdydl i. b.]. 

s§n- мерзнуть, fagyni A. 101. syn- зябнлть Z. 109. [vö. 
kazB. tuy-, top- fagyni, fázni]. 

s§n§é- поместиться, beleférni, elférni A. 8, 31. s§n§s- hinein
gehen, räum finden Paas. S-laute, 22. [kazB. syj-, syjys- beleférni]. 
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s§rjG§rav, еэувэга бубенчикъ, csörgő dob А. 48. an. 
sepGraß | virj. seyGra csengetyű; syngrav колокольчикъ Z. 109. 
[kirg. syy кол око ль | kazB. syy дуг da- csengeni (cserépedény)]. 

buj. ёдувдгМэ I kurm. sSyGSrt's | mkar. é§yG§rD§s Á. 14, 
370. syngyrc Z. 109. [kazB. syjyrcyk, iyyyréyk seregély]. 

sSr- mingo, hugyozni A. 95. [kazV. sei- мочиться, sejdek, 
sidek húgy, vizelet]. 

édTGa гнида, serke A. 100. sSrGa Paas. S-laute 40. syrga 
Z. 110. [kazB. serkä serke]. 

kurm. s§rs запахъ, szag; ШгШ | oig. ?§Ш пахучш, illatos 
A. 368. syrs Z. 110. [kazV. sörs'ö- издавать запахъ гнилости]. 

buj. sarza | mkar. sartsa бисеръ, üveggyöngyök A. 8, 369. 
syrza Z. 110. 

Ш- продырявься, восходить (о растенш), nőni (növény
ről) А. 8. syt- расти, выходить, восходить Z. ПО. 

buj. mkar. kurm. é»zi | jaclr. s'^ra мышь, egér A. 1:28, 
377. цИ M. 8. éyiy Z. 109. 

mkar. su, s§v вода, víz A. 7, 127, 373, 378. éu, syva, syv 
Z. 108. [kazB. syu, su]. 

buj. sulap \ mkar. solop застръха, kinyúlás, eresz A. 353. 
SIÜDZ§ 1. éulzd. 

mkar. taßak табакъ, dohány A. 390. [ < or.l. 
mkar. taß§ старая линяющая шерсть на овцв А. 358. 
taGan подкова, patkó А. 17. tágan Z. 78. [kazB. daya f 

csagB. taka]. 
buj. taGa j mkar. tava баранъ, kos А. 10, 63, 356. taga 

Z 78. [kazB. téka | oszmZ. teke, tikke]. 
mkar. tapk§n-tapk§n | jadr. tapy§r§n-tapyj>r§ii по време-

намъ, egyszer-másszor, némelykor; alapszava: tapyjr разъ, 
•szer, -szór. A. 368. [kazB. tabkyr -szór, -szer]. 

buj. mkar. tat- разорвать, összetépni A. 363, 390. tat-
рвать Z. 80. [bar. tar. csagB. üt- zerreissen, in stücke zerreis-
sen | kazB. tet-]. 

buj. tav | mkar. tau | olg. ta спасибо, köszönet A. XIII., 
79, 366. [kazB. tau köszönet, hála]. 

buj. tavSr- | mkar. tar- обращать, megfordítani; tarSn-
возвращаться, megfordulni A. 365, 390. tavr-, tavyr- ворочать, 
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обращать; tavryn- возвращаться Z. 78. [kazE. tägärä- rollen, 
um sich drehen | csagR. tägrä/i- einen kreis bilden, sich dre
hen, sich im kreise bewegen]. 

buj. tavra | mkar. tara кругомъ, körben А. 365. távra 
вокругъ Z. 78. fcsagR. tägrä rundherum, im kreise]. 

an. ie- | virj. it- говорить, beszélni А. 10. ie- Z. 80. 
[kazB. di- mondani]. 

buj. tsDeh | mkar. täDäh рыболовная СЕТЬ, halászháló А. 
350, 36t, (edel ст,ть, неводъ Z. 81. 

buj. tel'ej | mkar. täläj счастье, szerencse, boldogság А. 
10, 350, 363. t'el'ej Z. 81. [kazB. taliya szerencse < arabZ. «Jlb 
étoile favorable. sort. fortune]. 

an. te'yG? | virj. {еуоэ монета, pénz A. 180. ieiigä Z. 81. 
[kazB. tänkä ezüst vagy arany pénz, ezüst rubel]. 

an. tepeel j virj. ieyóel скамья, zsámoly A. 17. húgul Z. 
81. [Zol. szerint tat. тянкяль, szótárakban nem találom; vö. 
cserH. tö'ygdl]. 

mkar. terva, von постный день (соб. «день, въ который 
нужно быть разборчивымъ, осторожяымъ»), bojtos nap (tkp. 
olyan пар, a melyen válogatósnak, óvatosnak kell lenni) A. 
347. Ürge Z. 82. соблюдать, исполнять [kazB. tirgä- betölteni, 
teljesíteni, megtartani]. 

buj. tdDdm | mkar. L>D9m [ kurm. (öD^m дымъ, füst A. 352. 
töDÖ'm M. 11. tüdüm Z. 88. [kazB. tötön füst]. 

mkar. tdTdr \ sib. t'^ó^r зеркало, tükör A. 352. tügürt' Z. 88. 
buj. mkar. Uh перо, toll A. 361. an. tök \ virj. fék M. 24. 

tük Z. 88. [kazB. tök szőr, pehely, toll]. 
buj. tdksdm \ olg. t"ks"'m J mkar. tdksdm темный, непроз

рачный, homályos, át nem látszó A. 352. 
buj. tdmdske \ mkar. tmnäskä кочка, zsombék, buczka A. 

361. tümeske M. 40. [vö. kirgB. tömpö, tomposuk die grashügel-
chen im sumpfe und auf wiesen | kazB. tümyak hancsik]. 

buj. tdndl | mkar. teyGdl \ olg. tiyGdl ось, tengely А. 356, 
368. te hét Z. 81. [karB. tängil \ oszmZ. diygil essieu]. 

an. buj. Щ | virj. {np дно, fenék, alj A. 12, 340—1, tüp 
Z. 89. [kazB. töb tő, fenék]. 

bűj. tdprdhtizdk | mkar. tdpraÚDZdk \ kurm. frpreiiúzdlí 
крошка, morzsa A. 352. tüpräncik Z. 89. 
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buj. iää j \irj. i"s видь, arca A. li, 340—1, 376. 378. sm. 
t'nss^r I virj. fasset' безвидный, arczátlan А. 31. tüs Z. 90. [kazB. 
tö's alak, szín]. 

buj. Us \ mkar. t§ré§ j olg. t^gn ядро (плода), mag А. 368. 
an. ies, t'íes | virj. toj gyümölcsmag M. 24. tüs Z. 90. [kazB. tös 
mag, szem]. 

buj. tdttdm | mkar. Ыэт | kurm. fötí'óm темный, sötét А. 
18, 352, 360. tüttüm Z. 90. 

buj. tdv- | mkar. tu- толочь, törni, zúzni 3. szem, buj. 
tdvet \ mkar. tüät онъ толчетъ А. 367. feß-, t'ü- M. 7. t'üv- Z. 
8. [kirgR. tu- | csag. tobR. tili- zerstossen, zerstampfen, zer
reiben]. 

an. tdvar | virj. tnvar солъ, só А. 5, 9, 340. teva'r M. 4. 
tiivar Z. 85. [kazB. toz]. 

buj. (§в§гШ | kurm. t§B§ris | mkar. t§ß3rD§s | olg. ШвдпШ 
тварогъ, turo А. 370. Ц'вегМе M. 4. tybyrc Z. 87. 

mkar. tdkta- | kurm. t^ta- подождать, várni А. 372. 
tuyja- ждать, подождать, погодить, перестать Z. 87. [kazB. 
tokta- megállani, megszűnni]. 

buj. ttylan | mkar. ШЛап олово, ón A. 372. tuylan Z. 87. 
buj. tfylaÉzS | mkar. t§klats§ | kurm. t^ylats сваха, nász-

asszony A. 151, 352. toylame M. 4. tuylac Z. 87. 
buj. \Шу ] mkar. \Шк | kurm. t^Wy вдовый, özvegy A. 

351. tuluy Z. 85. tnloy-turat сирота, árva A, 128. [kazB. tol 
özvegy]. 

Wn умъ, értelem A. 8. tyn паматъ, разумъ Z. 87. [ujg. 
alt. kojb. kazR. tyn der athem, der lebenshauch, die seele, 
der geist]. 

buj. mkar. t§r- j kurm. t^r стоять, állani; buj. t§n$m j 
mkar. t§rD§m я стояль А. 5, 9, 340, 351, 386. tur- Z. 86. 
[kazB. tor- állni, fölállni, kelni, élni, lakni]. 

buj. tSr§y | mkar. t§r§k | kurm. Ш'^у вдоль, hosszant A. 
9, 340, 351. turuy Z. 86. [ujg. csagR. turuk der Standort, der 
wohnort I altR. turkun der Standort, die entfernung, der ganze 
verlauf einer zeit]. 

buj. tSvan | virj. tnvan | mkar. tuan родной, родственник!., 
rokon А. 9, 340, 367. teßa'n M. 4. tuvan Ъ. 85. [kazB. tyuyan, 
tuyan testvér, rokon]. 



156 GOMBOCZ ZOLTÁN. 

an. t§vatt§ j kurm. t§vaD§ | mkar. tuattd четыре, négy; 
mkar. tuatt§m§s четвертый, negyedik А. 179, 186, 368, 384. 
tvattf Z. 115. [kazB. därt 4]. 

buj. tSv§r | kurm. faiwr | olg. tue | mkar. iur§ тесный, 
szűk A. 9, 340, 354. an. teßer | virj. tur M. 23. 

buj. ÜB9 j mkar. tißd сухой, száraz A. 358. übe Z. 81. 
[? vö. kar. tobR. Arrp- trocknen, austrocknen]. 

buj. tijsk | mkar. tiäk писарь, irnok A. 371. [< or.]. 
buj. üh, gen. tilhn | mkar. üld, gen. tuen лисица, róka 

А. 360. ül Z. 81. [kazB. tölkö róka]. 
buj. итэг | virj. Ншг | mkar. tsímr железно, vas A. 11, 

350. olg. йтэгеэ кузнсцъ, kovács A. 374. t'imir Z. 82. [kazB. 
timer vas]. 

buj. üúds | mkar. tsiids море, tenger A. 350, 362. ü'néé 
M. 6. üíiis Z. 82. [kazB. diyez, dingez]. 

buj. tiíjGdls | mkar. tendkla толокно, száritott zabliszt A. 
350, 362. tiygle Z. 82. [kazB. talkan pirított rozs- vagy zabliszt]. 

buj. tir | kurm. t'ir | mkar. игэ шкура, bör (szőrösen) A. 
354, 363. tir Z. 82. [sag. kojbE. ter, terä | alt. telR. tärä das 
ledér, die haut, das feil]. 

buj. tiv- | mkar. ti- \ virj. üv- трогать, érinteni А. 10, 18, 
72, 366, 387. üv- касаться, трогать, дотрогиваться, дости
гать, доставать, подлежать Z. 81. [kazB. tej- érinteni, illetni, 
tartozni vmihez, érni]. 

buj. tira | mkar. üvä жеребенокъ, csikó A. 11, 15, 364, 
349. íiga, (уда Z. 81. [kazB. taj kétéves csikó]. 

buj. mkar. tit- держать, tartani A. 73, 385. tyt- держать, 
хранить, ловить, поймать Z. 88. [kazB. tot- fogni, tartani, 
bírni, használni]. 

toyo§r 1. коувэг. 
totíi мой дт,дъ со стороны отца или матери, nagyapám 

apai v. anyai részről А. 139. [vö. cserH. t'ot'a der grossvater]. 
t»k- выливать, kiönteni A. 75. tuk- Z. 85. [kazB. tük- el-, 

kiönteni]. 
Ы^р тулуиъ, bunda A. 31. 
topra земля, прахъ, föld, por, A. 17. t§pra M. 4. tupra 

Z. 86. [kazB. tuprak]. 
t^s- | kurm. ííos- протянуть, kihúzni, A. 96. virj. tsos-, 
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tos- kinyújtani, kihúzni M. 39. cys- тянуть Z. 105. [? kazB. 
suz- kinyújtani, kitágítani]. 

törätsä 1 t'sürsúzs. 
mkar. tört | olg. tűrt спина, hát A. 353. [? kazB. syrt ge-

rincz, hátgerincz]. 
töG^rDzen 1. кэаэПёап. 
virj. (öp*& сонъ, álom A. 92. tülük Z. 89. [kazB. tös álom]. 
kurm. torát журавль, daru A. 64. an. torna | virj. t'örnä 

M. 24. turnä Z. 86. [kazB. torna]. 
virj. üöv'i узелъ, csomó A. 93. ießä, iü kötés, csomó M. 7. 

t'iíve Z. 88. [csagB. tügün | kirgB. tüjün knoten, bündel]. 
tu (gen. an. t§c§n \ virj. tnvnn) гора, hegy A. 6, 69, 127. 

tu Z. 85. [kazB. tau]. 
tu- делать, tenni; 3. szem. mkar. tuat \ buj. t§vat A. 5, 

367, 386. tu- д-Ьлать, причинять, родить Z. 85. [alt. kojb. 
kazB. tü- I csagB. toy- gebären, eier legen]. 

buj. Ывдг | mkar. tot§r платокъ, kendö A. 360. tottyr 
Z. 85. 

tuj свадьба, lakodalom А. 7, 15. toj Z. 83. [kazB. tuj id.]. 
buj. tuy- | mkar. tok- выходить, выидти, kijönni, kimenni 

A. 360, 371,' 372. tax- z - 8 4 - tkazB. сук- id.]. 
buj. tul§ | mkar. told пшеница, búza, A. 380. tola Z. 83. 
tul- наполнаться, megtelni A. 18. tol- Z. 83. [kazB. tul-

megtelni]. 
buj. tup- | mkar. top- находить, találni A. 8, 385. top- Z. 

83. [kazB. tab- találni, lelni, szerezni, nyerni]. 
buj. tűid, gen. turrSri | mkar. tor§, gen. tor§n богъ, isten 

A. 6, 360. an. tu-re | virj. űrre M. 22. 
buj. turúz§Da j mkar. toratska \ kurm. tort'ska кочерга, 

szénvonó A. 354. turózeGa M. 10. torcka Ъ. 84. [kazB. tärtöskä 
ein brett mit einem stiele zum zusammenschüren der korner]. 

buj. Шгэ I mkar. tör прямой, egyenes А. 352. tűre Z. 89. 
[kazB. töz egyenes]. 

an. türem \ virj. iürsm ровный (земля), sík (föld) A. 10. 
[telB. tiizäm eben, glatt]. 

mkar. tsak часто, gyakran A. 370. 
mkar. tsayGa \ kurm. tíava галка, csóka, A. VII, XIX, 361, 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. *« 
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368. an. t'saßoa | virj. tsayaa M. 25. сапа Z. 101. [kazB. cäiikä 
tob. cöngä]. 

tsap tsara 1. sap-sara. 
tsara eil 1. savra ziL 
mkar. ts§maj подожди-ка, várj csak! А. 390. сгт постой, 

погоди; cim-ga постой-ка Z. 103. 
tsdmak 1. iSmay. 
mkar. tsißär красивый, szép, А. 381. eiber хороппй, кра

сивый Z. 102. [kazO. cilber, eiber | mongSchm. ceber rein, sau
ber, appetitlich, massig]. 

isns- 1. tr>8-. 

mkar. tiön: atm tsön D§rat, vagy a. t'süän в. ребенокъ 
стоить дыоки, a gyermek e g y e n e s e n áll А. 370. 

mkar. tsiitsíi | olg. ts^DÉ» назваше какой-то болезни, ко
торая «скЬдаетъ» ногу у лошадей (мокрецъ?); отъ этой же 
болезни у человека могутъ крошиться зубы; egy betegség 
neve, a mely a lónak a lábát «pusztítja» (мокрецъ?); ez a be
tegség az embernél a fogak romlását okozza. A. 353. сеси по
чечуй, ракъ болезнь Z. 102. [vö. kazE. töcö zäymäti die ent-
zündung]. 

íían колоколъ. harang A. 17, 61. сап Z. 101. | kazB. catf 
harang]. 

virj. ÍSBITS языкъ, nyelv A. 86. cil'gé Z. 103. [kazB. tel 
nyelv]. 

Иэгэр ёжъ, sündisznó A. 84. cirip Z. 104. [kazB. kirpe 
tövises disznó]. 

t'sdTd курица, tyúk A. 8. an. té§% \ virj. t'sere M. 22. cyy Z. 
106. [kazB. tauyk | kazPaas. taß§k PÜF. I I : 132.]. 

buj. Usrmav | mkar. tsSrma \ burn. ts§rma безпокойство, 
nyugtalanság A. 366. cyrmav Z. 106. [vö. mongK. cirma- se 
hater, s'embrouiller]. 

ison душа, lélek A. 17, 390. con Z. 105. [kazV. zan < 
perzsaZ. ^ I Ä . áme, esprit, vie]. 

buj. tiaGok | mkar. tsarak сорока, szarka A. 127, 358, 364, 
370. cagak Z. 101. 
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an. t'sak- | virj. Как- отступить, hátrálni А. 15. [kazB. 
cik- hátrálni]. 

buj. t'sar- | mkar. tmr- удерживать, visszatartani А. 364. 
саг- удерживать, обуздывать, запрещать Z. 102. [kazB. tyj- \ 
ujgR. tyt- | sagB. tys- aufhalten, abhalten]. 

buj. Harlan | mkar. sarlan чайка, sirály A. XII. 369. 
carlan Z. 102. [kazB. cáriak: ak cáriak | altB. ak-carläk id.]. 

buj. t'éav- | mkar. tsaj- | olg. tsava- рыть, ásni, vájni A. 
366. cav- Z. 101. 

buj. t'éavza | mkar. tsaza локоть, könyök, rőf A. 365. 
cavza Z. 101. 

an. UdBd | virj. Кэвэ д^тенытъ птицъ и рыбъ, madárfiók, 
halivadék А. XI, 117, 154. Uéné M. 6. «%>' Z. 103. [kazB. 
éebes | baskK. sebes]. 

an. ihre | virj. Кэге сердце, szív А. 11. cirä Z. 104. [kazB. 
jöriik szív]. 

buj. íédrne | mkar. tbrnä ноготь, köröm А. 64, 362, 364. 
cirnä Z. 106. [kazB. tyrnak köröm < tyrna- körmölni]. 

buj. Шв§к ! mkar. Ш3§к чубукъ, pipaszár А. 370. [vö. 
or. чуоукъ < oszmZ. cybuk, cubuk baguette, barreau de métái, 
tuyau de pipe]. 

buj. téStva | mkar. tsSlka чулокъ, harisnya A. 357. culgá 
Z. 105. [kazB. colyau fetzen zum umwickeln des Schienbeines]. 

buj. t'sSm- | mkar. ts§m- j kurin. K^m- ныгрять, alámerülni 
А. 351. cum- окунуться, погрижаться, ныгрять Z. 105. [kazB. 
cum-, cum- bemártani a vízbe]. 

buj. ié§m§r | kurm. t's^mor | mkar. s§m§r vagy al§ sSmSrS 
кулакъ, ököl; круглый, gömbölyű A. 9, 340, 369. an. Uó'mbr \ 
virj. tsemgr kerek M. 22. cumur Z. 105. [vö. kazB. jomor, jomoro 
gömbölyű; jomruk ököl < jom- összenyomni, befogni]. 

buj. űSrzd \ kurm. йэгэё | mkar. téSrid ель, fenyő A. 8, 
354. an. tseres | virj. tse'rze vörös fenyő M. 22. cyrys Z. 106. 
[kazV. cyrsy]. 

buj. t'ést- | kurm. tídt- | mkar. Шва- терпеть, tűrni A. 
354. cyt- Z. 106. [kazB. cyda- eltűrni, kitartani, elszenvedni]. 

buj. Udvas | mkar. tsuas чувашинъ, csuvas A. 367. 
buj. (dir [ mkar. tser болезнь, betegség A. 350. cir Z. 103. 

[kazB. cir kór, betegség]. 
t i * 
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buj. UuGun | mkar. tsuvun чугунъ, öntött vas, vasfazék A. 
371. [kazB. cujyn, or. чугунъ]. 

buj. Uuy: savSn úzuyns тогда, akkor | mkar. san uzona 
(zóna) A. 359. соу время, пора Z. 105. [kazB. cak]. 

buj. Uürsúzs | mkar. törätsä окно, ablak A. 352, 370. 
cüräcä Z. 106. [kazB. tiiräzä | kurB. täräcä]. 

buj. uB§De | mkar. oßdua | olg. овэва обезьяна, majom A. 
8, 20, 347. obyde Z. 18. [vö. WICHMANN, Lehnw. 89.]. 

buj. uDd | kurm. UD9, VUD§ j sib. viüS cí.Ho, széna A. 6, 
353. WD§ M. 4. uda Z. 22. [kaz. tobB. ut das gras, kraut]. 

UD§ 1. j,D§. 

buj. гу'аг; соблюдете, megtartás, megóvás | mkar. ojuvon | 
burn. ojoTon постный день, böjti nap A. 366. ujav бодрство
вание, élénkség, éberség, Magn. M. 36. an. vjaß-Gwne \ virj. 
ojaoon ünnep M. 23, 36. oja-gon праздникъ Z. 21. [kazB. uj 
gondolkodás; uja- ébren lenni; ujau éber]. 

buj. ujS/ | mkar. ojSk МГБСЯЦЪ, hold A. 69, 372. ojy/ Z. 19. 
[köztör. ai a hold]. 

ujdr- 1. ur§/. 
buj. ujrán | mkar. о fen пахтанье, iró A. 347, 354. an. 

ujran | virj. uran savanyú tej M. 23. ofen кислое коровье мо
локо, пахтанье Z. 21. [köztör. airan ein getränk aus gegohre-
ner kuhmilch]. 

buj. uynxa'i | mkar. okmak дуракъ, ostoba А. 372. ихтах 
Z. 22. [kazB. актак < arabZ. t&«a.f sot, idiot]. 

ui 1. §v3l. 
an. ula j virj. ola пестрый, tarka А. 13, 69. ola Z. 19. 

ula-gurak varjú M. 36. [köztör. ala bunt, scheckig, gestreift, 
grossfleckig]. 

buj. ula- I kurm. Ше- \ mkar. Hula- выть, ordítani А. 64, 
367. [kazB. ula- ordítani]. 

buj. ulBut | mkar. olßut баринъ, úr A. 357. an. UIBUÍ M. 
11. olbut Z. 19. [kazB. alpaut edelmann, gutsbesitzer, gutsherrj. 

an. uima \ virj. ólma яблоко, alma A. 13, 29, 45, 69. an. 
uima I virj. omia M. 26. ólma Z.- 19. [kazB. alma | mongK. 
alima]. 

buj. un úzuyns | mkar. on Dzona тогда, akkor A. 347. 
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on-coxnä Z. 20. [vö. kirg. kazB. ana jener, dort, siehe dort]. 
Vö. t'su%. 

buj. un гитэпМг | mkar. on somSnDza, on somSnza около 
него, körülbelül А. 359. VÖ. sum, som. 

uyG§, OT)G§ кольцо (напр. для привязи лошадей), gyűrű, 
karika (a lószerszámon) А. 14, 45. ovga Z. 20. 

buj. ura | mkar. ora нога, láb A. 5, 95. orá Z. 20. [kazB. 
ajak | ujgB. adak]. 

an. игва ячмень, árpa А. 17. orba Z. 20. [köztör. arpa]. 
buj. urty | mkar. öhk ] kurm. or§-/ другой, иной (соб. 

отдельный, отъ ojar-, uj§r- отделать); más (tkp. elkülönített, 
ebből opr-, uj$r- elkülöníteni) A. 209, 349. ojryx, oryx Z. 18. 
[kazB. ajyr- elválasztani, elosztani, megkülömböztetni | oszmB. 
ajry anders, verschieden]. 

buj. uwav | mkar. osru \ burn. osro воепитанникъ, neven-
dék A. 366. osrav Z. 21. [kazB. asra- fölnevelni; E. asrau er-
nährung, erziehung]. 

mkar. ut лошадь, ló; uts§ lova, A. 6, 69, 86, 377. ut 
конь Z. 22. [kazB. at ló]. 

mkar. utseúdk ученикъ, tanuló A. 370. [ < or.]. 
mkar. utsikä \ kurm. uüka качели, hinta A. 369. 
mkar. иШЫ учитель, tanító A. 370. [< or.]. 
an. uzal | kurm. mkar. ozal дурной; зло, нечистный 

духъ; rossz, a rossz, az ördög A. 166, 381. ozal Z. 18. [kazB. 
usal gonosz, rossz]. 

olg. uz§ | mkar. uza доска для покрыватя посуды, 
deszka edény befödésére A. 353. 

uz§ 1. ivz§. 
buj. uz§m озимь, őszi vetés A. 359. [< or.]. 

büj. ÜT» | mkar. щоэ \ morg. jüód ФИЛИНЪ, bagoly A. XII, 
356, 361, 372. ügé Ъ. 22. [kirg. csagB. iikü \ ujgE. ügi]. 

buj. üpks j mkar. öpkä легк1я, tüdő A. 353. üpke Z. 24. 
[kazB. üpka]. 

mkar. иррэп вверхъ дномъ, nappal А. 362. 
mkar. iipnästär- опрокинуть, feldönteni, felfordítani А. 

362. vö. üpnä плашмя, lapos, Z. 24. 
iipre мошка, légy A. 10. iiprii Z. 25. 
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btij. üreúze I mkar. öräcä грядки, keresztgerendák А. 353. 
[kazB. iiräcä die flügel am schütten, die seitenhölzer beim wagen]. 

buj. ürcen- | mkar. örvän- лениться, lustálkodni А. 352. 
ürgén- Z. 24. [vö. kazB. iren- | oszmB. ärin- faul sein | azerbB. 
irgän- Widerwillen haben, abscheu haben]. 

buj. mkar. vao§ старый, öreg А. 361. va'De M. 4, 11. 
vada Z. 25. 

buj. valak прорубь, lék A. 353. an. vak, va'Ge | virj. velak 
lék M. 26. vak Z. 25. [? tel. bar. lebB. ojyk das loch, niederung]. 

vah доля, rész; valli для, által A. 214. vala часть, доля; 
valli для, ради. Z. 25. [tel. barR. ülu der teil, anteil | ujgR. 
iiliik id. < iilä- teilen]. 

mkar. var, gen. var§n, vaf§n долина, völgy А. 377. var 
Z. 25. [kazB. üzön | bar. üzön die niederung, das tai, das flüss
chen, der baéhj. 

varrSmSs 1. marGSmSi. 
vaisr 1. /Jvattir. 
mkar. генэк втяшкъ, seprü А. 362. [ < oi\]. 
mkar. v.mdzvän сыреть, nyirkosodni А. 355. [< cserH. 

1d0ddoeyäs dunstig, dampfig werden (von der stube)]. 
buj. VdlDdrsn j mkar. wträn крапива, csalán А. 367. an. 

velúrén I virj. retien M. 25. vilträn Z. 26. 
V9s консцъ, vég А. 100. vis Z. 27. [kazB. oc vég, hegy u 
vds- летать, repülni А. 101. vii- Z. 27. [kazB. oc- repülni]. 
an. vdoa | virj. voDa средина, közép А. 9, 94, 340. vuday 

vudalyk Z. 28. VÖDO,'1§% köz, M. 5. [vö. kaz. tobB. urta die 
mitte, der mittlere]. 

buj. vdGdr | mkar. тэтэг | virj. m^eor быкъ, bika А. 8, 9, 
340, 356. an. vóGór virj. móGÓr M. 25. vugur Z. 28. [kazB. 
ügez bika, ökör]. 

buj. v§j j mkar. voj сила, erő А. 351. vyj Z. 28. [ < cser II.. 
vi | mordv. vi, vij | vog. väli | finn. väki erő]. 

vSl онъ, тотъ, ő, az; gen. ипэп, an, опэп, опп, on, plur. 
nom. buj. V9zem, kurm. v§!zam A. 190, 384—4. [kazB. ui o, 
gen. anyn, ärryn]. 

mkar. vala j kurm. vdlU улей, kaptár А. 349. vylia Z. 
29. [< or. улей]. 
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buj. v§lúzS | mkar. V§1'ÉÉ§ | burn. vdlúza икра, ikra A. 358. 
vyl'ca Z. 29. ikazB. yuldyk halikra | kirgE. üldürük fischrogen, 
kaviár]. 

buj. v$r§ 1 mkar. vurS воръ, tolvaj A. 351. an. vó'ró fM. 
11. vuru Z. 28. [kirg. kazE. uru der diebj. 

buj. vdrman \ mkar. vSrman | kurm. varman лт>съ, erdő A. 
351. an. vermem | virj. vórman erdő M. 22. vurman Z. 28. [kazE. 
urman | oszm. kirgE. ormán]. 

mkar. vdsl'a JÍDS | kurm. vdéls JÍD§ охотничья собака, va
dász kutya A. 349. vislä высокш, долговязый; v. jyda гончая 
собака Z. 27. [? то. ог. выжля]. 

mkar. v§z! падете снъга (междомете), hóesés (indulat
szó) А. 355. 

buj. vii- I mkar. vii- умирать, meghalni А. 361. vii- Z. 26. 
kazB. ül- I ujg. oszmE. ői- sterben]. 

vimä 1. minid, mime. 
vit-, 3. szem. sing, vioet, mkar. vinät покрыть, befedni 

А. 94, 364. vii- покрыть, одт>ть, осенить Z. 27. [oszm. ujgE. 
ort- zudecken, zumachen, schliessen]. 

buj. vitre | mkar. vemä ведро, veder А. 350, 355. vitre 
Z. 27. [< pr.]. 

Vilid 1. UDS. 
vil'a- играть, játszani А. 14. vej játék; vel'la- játszani M. 

43. vylla- играть Z. 29. [vö. kazB. uin das spiel, die Unter
haltung; ujna- spielen]. 

buj. vil§% | mkar. volSk j olg. vol'Sy скотъ, barom, marha 
А. 351. vylyi Z. 29. [csag. oszmE. ulak \ kirgE. uhu jedes haus-
tier, welches zum transporte der Sachen gebraucht wird, ein 
lasttier, saumtier]. vö. §lav. 

buj. vir- | mkar. vur- жать, aratni А. 353. vyr- Z. 29. 
[kazB. ur- aratni]. 

VIS 1. 9V9S. 

mkar. volak жолобъ, válú А. 353. volak корыто, колода 
Z. 27. [kazE. ulak die wasserröhre]. 

VIW§ 1. II D§. 

buj. van | mkar. von десять, tíz A. 358. von Z. 115. 
kazB. un}. 

buj. vuúzay | mkar. votsak очагъ, tűzhely A. 371. [csagE. 
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ocay | tarR. ocak der dreifuss, auf den der késsel gestellt wird, 
der heerd, die feuerstátte], 

vas 1. §v§s. 

ÉaSa 1. sana. 
zal 1. ial. 
zan- 1. san-. 
záia- 1. sett'e-. 
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A magyar szótárirodalom. 
(Negyedik közlemény.) 

5. VEEANCSICS FAUSTUS «Dictionariuma». Ez a szótár 1595-
ben jelent meg; czíme: «Dictionarivin qvinqve nobilissimarvm 
EvropíB lingvarvm, Latinse, Italica?, Germanicae, Dalmatias et 
Vngaricse. Cvm privilegiis. Venetiis, Apud Nicolaum Morettum. 
1595.))*) Három okból tárgyaljuk az olasz hatás alatt kelet
kezett művek csoportjában: aj A mű Olaszországban, Velenczé-
ben jelent meg; b) A mű szerzője VEEANCSICS FAUSTUS sebenicoi 
születésű dalmata (+1617) , a ki iskoláit Pozsonyon kívül olasz 
egyetemen, Padovában végezte; c) A szótár dalmát-horvát és 
magyar nyelvi szavainak írásában olasz helyesírási hatások vannak 
(vö. x jegy = m. zs). 

A mű tartalma a következő: CAEKILLIUS ALFONSUSIIOZ 
intézett ajánló levél, a melyből két dolgot emelek ki : Az egyik 
az, hogy VEEANCSICS művét az erdélyi fejedelemnek (BÁTHOEY 
IsTvÁNnak?) akarta ajánlani, azonban e szándékával felhagyott, 
mert nem tartotta illőnek, hogy oly nemes lelkű férfiúnak, 
mint az erdélyi fejedelem, ily csekélységet ajánljon fel. A má
sik, hogy ez ajánló levélben azt mondja a szerző, hogy a 
művet sok évvel ezelőtt (értsd: 1595 előtt) rövid idő alatt ké
szítette.**) VEEANCSICS e vallomásából is kivehető, hogy műve 
megalkotásánál semmiféle magyar nyelvű CALEPINUSÍ sem hasz
nálhatott, mert a mikor ő a maga szótárkáját készítette, 

*) Megvan a M. N. Múzeum könyvtárában RMK. 263. szám alatt. 
**) «En libellum, quem a n t e m u l t o s a n n o s , n o n m u l t i s die-

bus collegeram, vt tuae plurimorumque amiconim voluntati satisfacerern, 
tandem in lucem edidi.» 
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akkor CALEPINUS talán nem is volt még magyarul értelmezve. 
Ezt azért szükséges itt is hangsúlyoznunk, mert SZAMOSI 
JÁNOS azt állitja (Erdélyi Múzeum, I. 30), hogy «VERANCSICS . . . 
az anyagra nézve CALEPINUS után indul.» (L. alább.) 

Az ajánló levél után következik egy előszó, a mely az olvasó
nak szól. Megtudjuk ez előszóból, hogy VEitANCsicsnak az volt 
a terve, hogy csakis egy dalmát-horvát és magyar nyelvi szótárt 
készít (bizonyára latin + horv. + magy.); az olaszból és a német
ből felesleges ilyent készíteni, mert e nyelvek eléggé ki vannak 
müveive. Azonban később mégis arra határozta el magát, hogy 
az olasz és a német nyelvet is beiktatja művébe, a mit annál 
inkább megtehetett, mert nem kellett a máséból kölcsönöznie, 
mivel ezeket a nyelveket is szóban és írásban teljesen bírta.*) 
A német szavakra vonatkozólag megjegyzi, hogy ezek a délen 
és keleten lakó németek szavai; ezek a németek «pro littera A, 
saepius 0, pro E, A proferunt; ita pro V, consonante F; pro 
dupplici VV, B; pro B, P; Sch pro sola littera S, sed gravi sibilo 
prolata». Ezek alapján könnyű megmondani, hogy VERANCSIOS 
osztrák-bajor nyelvjárásra czéloz (itt van a helyett o, umlauto-
zott a helyett a, w helyett b, b helyett p ejtés). Legtöbbet beszél 
azonban a szerző a «slauonica lingua»-ról, melyen általában a 
szláv nyelvcsaládot crti. Nála az értelmezések dalmát-horvát 
nyelven vannak, s ezt a nyelvet azért választotta, «quod inter 
reliquos purissimum sít, quemadmodum inter Italica Hetruscum». 
Az a szláv nyelv, a melyen a latin szavak értelmezve vannak, 
a régi horvát nyelv, a melyet ma csa-nyelvjárásnak nevezünk, 
s a melyet Sebenicóban, a Quarnero szigetein, Isztriában beszél 
a szlávság. Ez volt VEEANCSIGS anyanyelve, s innen a nagy 
dicséret, hogy ez a legtisztább a szláv nyelvek közt. 

Részletesen beszámol arról is, mikóp írta a dalmát-horvát, 
s egyúttal a magyar szavakat. Helyesírástörténeti szempontból 
itt közlöm, a mit erre vonatkozólag a szerző mond: 

*") «Slavonicam tantúm atque Vngaricarü linguam, hoc meo libello 
comprsehendere institueram, reliquaB enim satis hactenus uulgatae et ex-
cultse sunt, ideo acta agere, si eas adiungerem uidebar. Verúm cum plu-
rimis me rem gratam facfcurum existimarem: eas quoque addidi, tantó 
facilius, quod non ex alieno penario mihi depromendae erant.» 
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«Iu Dalraatica lingua littera C. uarijs módis . . . effertur. Nunc 
euim acuto, nunc graui, nunc obtuso sono id facere oportet. Nos 
aliam rationem...faciliorem non habuimus, quam ut alias eius signifi-
cationis litteras, eidem adiungeremus, qnse tamen haud diuiso sed 
(.'oniuncto sono pronuncientur, idque in lmnc modum Cz, Cs, Ch, 
quarto modo eodemque alijs usitato K, exprimitur. Littera X, pro 8, 
utimur, quando spiritum attrahendo eam efferre uolumus, ut in dic-
tione Latina Miserere, nos enim eam sic scviberemus: Mixerere. — 
Liagua Vngarica dinersum ab omnibus csetms diphtongum habét, 
quem nos sic: Eü noíauimus, is non dupplici sed vno, qui tamen 
de utraque littera participet, sono efferi debet. Apud eos Cb, idem 
ualet quod apud Dalmatas Cs. — In utraque lingua ad differentiam 
uocalium, I consonantem sic : Y, y, notauimus: u uerö sic v. S acu-
tum jj, uel sic j'z, graue sic : ff posuinms. Vocales longas, ut cogno-
scantur, plerumque dupplicauimus; compositas dictiones, ad perspi-
cuitatem, hac virgula — distinximus». 

Az itt közölt helyesírási elvek csakugyan alkalmazva is 
vannak a horvát és a magyar szavak í r á sában ; így az x több 
magyar szóban a zs hangot jelöli, pl. dexa, moxar, xixik, xomancz, 
xufa stb.*) A magánhangzók hosszúsága a legtöbbször kettőzéssel 
van jelölve, pl. haay, taagh, pohár-fteek, meé'h, iiz, siip, pook, 
chyook, Imid, himr stb. Igen gyakran vannak kettőztetve a mással
hangzók is, pl. palotta, ekke, tevve, feüvveny, appatur, ooll, banuas, 
el-keüldenni, meg-oldanni stb. A mássalhangzók kettőzésében olasz 
hatást látok. 

Az olvasóhoz írt előszó u t án AE^ONATUS jEEOMOsnak 
(f 1599, j ún . 18), I I . Eudolf udvari t i tkárának költeménye követ
kezik. Ebből a költeményből tudjuk meg, hogy a szótárnak 
VEEANTIUS FAUSTÜS a szerzője. 

A tulajdonképpeni szótárban a latin szavak ábécze-rend-
ben, s olasz, német, horvát, magyar értelmezésekkel ellátva 
vannak közölve. Már fentebb említettem, hogy SZAMOSI JÁNOS 
azt állítja, hogy VEEANCSICS «az anyagra nézve CALEPINUS u t án 
indub). Ezt azonban nem lehet elfogadnunk, mer t a latin szavak 
semmivel sincsenek magyarázva, hanem csak ábócze-rendben van
nak felsorolva. El lenben CALEPiNus-ban nemcsak hogy több latin 
szó van felsorolva, hanem a latin szavak eredet, használat szerint 

*) Ez a x = zs olasz eredetű jelölés, vö. Ethnographia XIV. 52. 
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is körül vannak írva. En nem tudok olyan latin szótárt, a melyben 
olyan sorrendben, mint itt, ugyanannyi latin szó volna fel
sorolva, s teljesen elfogadom azt, a mit VEEANCSICS mond, hogy 
csak a saját tudásából merített. VERANCSICS műve minden tekin
tetben önálló, eredeti alkotás, s ebben rejlik magyar és horvát 
nyelvtörténeti becse. 

VERANCSICS a magyar szókat is a saját tudásából merítette. 
A közölt magyar szókészlet azonban csakis a legszükségesebbeket 
foglalja magában. Mégis sokan forgatták, használták e derék 
munkát, a minek bizonyítéka, hogy voltak, a kik maguknak le
írták, újból kiadták vagy szótári munkáknál belőle dolgoztak. Azok 
az írók, a kik VERANCSICS művét így felhasználták, a következők: 

a) BALDI BERNARDINO. — TOLDY FERENCZ az «Adalékok a 
régibb magyar irodalom történetéhez)) (Pest, 1869, 27—48), 
valamint az «Ujabb adalékok a régibb magyar irodalomtörténet
hez)) (Pest, 1871, 15—64 1., Értekezések a nyelv- és széptudo
mány köréből I. és II.) czímü dolgozatában «BALDI BERNARDIN 
Szótárkája 1583-ból» czím alatt bemutatott egy szótárt, a mely 
mindaddig az ideig irodalmunkban ismeretlen volt. Az értekezés
ben elmondta, hogy a nápolyi Nemzeti Múzeumban van egy 
kéziratgyűjtemény, a melyben BALDI BERNARDIN apát kéziratban 
maradt munkái vannak. Ezen gyűjtelékes kódexben a többi közt 
van egy magyar-olasz, itt-ott magyar-latin szótár, a melyet szá
mára SIMONYI ERNŐ (A—Gy-ig) és ÓVÁRI LIPÓT (H—Zs-ig) a 
helyszínen lemásolt. A szótár szerinte 1583-ból való. A szavakat 
összeveti a XVI. század helyesírásával, többi szótárunkkal, s úgy 
találja, hogy egyikkel sem egyezik. A szótárban azonban több 
hibát is vesz észre TOLDY, S ezek alapján azt vallja, hogy 
BALDI a magyar szavakat h a l l o m á s b ó l jegyezte. Nagy meg-. 
lepetésóre BALDinál csúfor ( = buffone, hiba: csúfos h.), erdéntj 
( = bosco, saltus, hiba erdeü helyett), erény ( = virtus, hiba ereü 
helyett) szavakat találja, s ekkor a helyett, hogy ezeket toll-
hibáknak jelentené ki, hajlandóbb feltenni, hogy e szavakat a 
XVI. század valamely, a magyar szóképzés szabályaiban jártas 
magyar embertől hallotta BALDI. 

A BALDi-féle szótár történetét azért nem sikerült TOLDY-
nak tisztáznia, mert görcsösen ragaszkodott ahhoz, hogy a kéz
irat 1583-ból való. 1879-ben aztán az történt, hogy TEZA EMILÍ, 
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előbb a pízai, jelenleg a páduai egyetemen a nyelvtudomány 
tanárát Akadémiánk külső tagjának választotta. TEZA EMIL hálá
ból a kitüntetésért megvizsgálta BALDinak Nápolyban levő kéz
iratait, első sorban a magyar-latin szótárt, s tanulmányát az 
Akadémiának benyújtotta. A tanulmány SIMONYI ZSIGMOND kisérő 
jegyzetével az Egyetemes Pbil. Közlönyben (V. 110—119. 1.) 
jelent meg. 

TEZA értekezése mindenekelőtt az 1583 évszám kérdését 
tisztázza. Az a kódex ugyanis, a melyben e magyar-olasz szó
tárka foglaltatik, BALDI több kiadatlan művét tartalmazza; a 
bekötési sorrendben az elsőnek ez a czíme: «I1 Genio, overo 
la Misteriosa Peregrinatione di B. Baldi, comminciata a scrivere 
adi 29. d'ottobre del MDLXXXHI.»; a másodiknak pedig ez: 
flComparatione de lo stato monastico e secolare.. . commin
ciata a scrivere adi 5. giugnio de 1584 e fornita ai 10. di luglio 
del detto anno.» A gyűjtelékes kódexben levő első művet BALDI 
1583-ban, a másodikat 1584-ben írta. Mivel mármost a szótárkán 
nincs évszám, s mivel BALDI 1617-ben halt meg, a szótárka 
akármelyik évben készülhetett a szerző halála évéig. 

Másik eredménye TEZA értekezésének, hogy kimutatja,' hogy 
BALDI szótárkája VERANGSICS «Dictionarium»-ából való másolat. 
Ugyanazok a magyar szavak, ugyanaz a magyar helyesírás, a 
mely VERANcsicsnál. BALDI csupán annyit tett, hogy VERANCSICS 
la t in-olasz-nómet-horvát-magyar szótárából csinált egy ma
g y a r - o l a s z szótárt. Az ábécze-rendbe szedést magának kellett 
végeznie, mert műve. nem egyezik LODERECKER művével (1. alább). 
Magyarul azonban egy szót sem tudott, ezért követett el sok 
hibát a leírásnál, s épp ezért a VERANcsicsnál levő szókészletet 
sem gazdagíthatta. Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy BALDI 
másolatának semmiféle értéke sincs a magyar nyelvtudomány 
szempontjából. 

b) LODERECKER PÉTER. — VERANCSICS «Dictionarium»-át 
1605-ben Prágában újból kiadta LODERECKER PÉTER benczés szer
zetes. A művön azonban több változtatást tett. Mindenekelőtt 
az eddigi öt nyelvhez (lat., olasz, ném., horv., magy.) hozzá
csatolta a lengyel és a cseh nyelvet, s a szótár ezzel hét nyelvűvé 
vált. A latin-olasz-horvát-cseh-lengyel-német-magyar rész elé hét 
nyelven bevezetést írt, a melyekből többek közt megtudjuk, hogy 
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művét egyrészt az ifjúság részére, másrészt azok számára írta, 
a kik idegen országokban utazni akarnak. ígéri továbbá, hogy a 
jövőben jobb művet is fog írni, illetve, ha a most kiadottban 
hibák vannak, ezt a mostani művét megjobbítva is ki fogja adni. 
A főrész után van o 1 a s z-latin, h o r v á t-latin, c s e h-latin, 
l e n g y e l - l a t i n , német - l a t in , m a g y a r latin szómutató. Az 
ekként megszerkesztett műnek ez a czíme: «Dictionarivm septem 
diversarvm lingvarvm, videlicet Latiné, Italice, Dalmatice, Bohe-
micé, Polonicé, Germanicé et Vngaricé, vna cum cuiuslibet 
Linguse Kegistro siue Eepertorio vernaculo, in quo candidus 
Lector, sui idiomatis Vocabulum, facilé inuenire poterit. Singulari 
studio et industria collectum Petro Lodereckero Prageno, Bo-
hemo, et, c. Cum Gratia et Privilegio Imperiali. . . Prága?, 
E Typographaso Ottmariano. Impensis Authoris. cio 10 cv.»*) 

A kiadásnak magyar nyelvészeti tekintetben jóformán semmi 
értéke sincs. LODERECKER ugyan tudhatott magyarul, mert a 
VERANcsicsnál előforduló egyik-másik sajtóhibát kijavította, azon
ban egyetlenegy szóval sincs megszaporítva a VERANCSICS magyar 
szókészlete. A magyar szómutató sem sokat ér, mert benne 
nincsen felsorolva mind az a szó, a mely a főrészben előfordul. 
S a szómutatóban is ismétlődnek a főrész sajtóhibái. 

Mielőtt tovább mennénk, meg kell említenünk, hogy VE
RANCSICS szótárát 1834-ben PONORI THEWREWK JÓZSEF adta ki 
újból; czíme: «Dictionarium pentaglottum. Recudi curavit Jo-
SEEHUS THEWREWE DE PONOR, Posonii, Typis Benayanis. 1834.» 
A kiadás VURUM JÓZSEF nyitrai püspöknek van ajánlva, s GYURI -
KOVITS GYÖRGY írta meg benne részletesen VERANCSICS FAUSTUS 
életrajzát. Ez a kiadás hű és pontos lenyomata az 1595. évi 
kiadásnak. 

e) MEGISER JEROMOS. — VERANCSICS szótárával szorosan 
összefügg MEGISER JEROMOSNAK 1603-ban megjelent következő 
műve: «Thesaurus Polyglottus: vei, Dictionarium Multilingue : 
Ex qvadringentis circiter tam veteris, qvam növi (vei potiús 
antiquis incogniti) Orbis Nationum Linguis, Dialectis, Idiomatibus 
et Idiotismis constans. Incredibili laboré, summaque diligentia: 
cum ex innumeris omnis generis Authorum scriptis; tum verő 

*) Megvan a M. N. Múzeum könyvtárában BMK. 379. jegy alatt. 
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ipsa experientia et diuturno multarum peregrinationum usu sug-
gerente : in gratiam stúdiósa? juventutis fideliter collectum et con-
cinnatum, ab HIERONYMO MEGISEEO P. C. Cass. et Sereniss. 
Austr. Archidd. Historiographo . . . Francofvrti ad Moenvm. 
Sumptibuá Authoris. MDC. III.» A mű második kiadása 1613-ban 
jelent meg szintén Frankfurtban, s ki van téve rajta, hogy 
«secunda editio».*) Mielőtt a szótár közelebbi ismertetésére át
térnék, szükséges dolognak tartom, hogy MEGiSERről egyet-mást 
itt közöljek. 

MEGISER JEROMOS**) 1550 táján született Stuttgartban. 
Egyetemi tanulmányokra Tübingába ment, a melyek elvégzése 
után KÁROLY osztrák főherczeg gráczi udvarában mint udvari 
történetíró és levéltáros nyert alkalmazást. Mivel protestáns volt, a 
főherczeg halála után menekülnie kellett Stájerországból. Klagen
furtba ment, a hol a tartományi főiskola igazgatója lett. A jezsuiták 
elöl azonban innen is menekülnie kellett. Lipcsébe a szász vá
lasztó fejedelem oltalma alá menekült. Itt volt rendkivüli tanár 
1616-ba-n bekövetkezett haláláig. 

MEGISER művei között nevezetesebb helyet foglalnak el a 
nyelvészetiek. Ezek közül megemlítést érdemel az 1592-ben 
Gráczban megjelent négynyelvti szótára; czíme: «Dictionarivm 
qvatvor lingvarvm, Videllcet, Germanicae, Latina?, Illvricse, (quse 
vulgo Sclavonica appellatur) et Italicse, sive Hetruscse. Im-
pressum Grsecii Styriae. 1592» (második kiadása 1744-ből való, 
vö. WOLFOV Slovenskonemski slovar, források jegyzéke). Ez a 
szótár tehát azt is tanúsítja, hogy Mr.GiSERnek akkor, mikor a 
«Thesaurus Polyglottus» szerkesztésébe fogott, már némi gyakor
lata volt a szótárírás terén. Mindazt a nyelvet azonban, a mely
nek szókincsét szótárába iktatta, nem ismerhette. A ((Thesaurus 
Polyglottusw ugyanis olyan ábéczés latin szótár, a melyben a 

*) Az 1603. évi kiadás teljes példánya (I. köt.: A—L, I I . köt.: M— Z 
közti rész) megvan az Egyetemi Könyvtárban Budapesten (jegye: He. 
987); az I. köt. magában megvan a M. N. Múzeum (vö. M. Könyvszemle 
1879. SÍ, 22, 1883: 150.) és a M. T. Akadémia könyvtárában (jegye: KMIr. 
O. 307.). — A második kiadás teljes példánya megvan Nyitrán a Rosko-
ványi-könyvtárban. A második kiadás az elsőnek csupán czímlapkiadása. 

**) Ez adatok a cseh encyklopsediából: OTTŰV Slovník nauény-bóJ, 
valamint JöcHERből valók. 
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latin szavak a világ legkülömbözöbb ismert és kevésbé ismert 
nyelvein vannak értelmezve. E nyelveket a szerző a szótárhoz 
írt bevezetésben tíz csoportba osztja. Ezek: 

1. Tabula prima: Hebraica (értsd: lingua), 2. Tab. secunda: 
GrasTca, 3. Tab. tertia: Latina, 4. Tab. quarta: Germanica, 5. Tab. 
quinta: Slavonica, 6. Tabula sexta: Evropeaí (értsd: linguas). Ebben 
a szakaszban vannak a többi közt a következő nyelvek : magyar, ir, 
lapp, finn, baszk, angolszász, kelta, dák, tarák, oláh. 7. Tab. septima : 
Asiaticae, 8. Tab. octava: Africanae, 9. Tabula noná: America (vei 
India occideutalis), 10. Tab. decima: Növi orbis insvlae. 

Nagyon természetes, hogy mind ennek a nyelvnek a szó
kincsét MEGISEE az akkori könyvekből ismerhette csupán. Kérdés 
mármost , honnan merítet te MEGISER a magyar szókészletet. 
Ennek a kérdésnek az eldöntése azért fontos, mer t ettől frigg, 
vájjon szótárának magyar nyelvészeti szempontból van-e valami 
értéke. 

A legelső, a mi MEGISER magyar szavainak olvasásánál 
szembeötlik, hogy sok latin szónak a magyar egyértékese kétféle 
helyesírással van közölve, pl. Araneus — H u n g . pök, pook j 
A m n d o — Hung. naad, nád \ Caementarius — Hung . komíves, 
ke Hinti es j Canalis — Hung . chatorna, tsatorna j Cerasum — 
tseresnye, cheresnye stb. Az ilyen kétféle helyesírással leírt alakok 
azt a hitet ébresztik a vizsgálóban, hogy a szerző kétféle forrás
ból ír ta ki a magyar szavakat. A kétféle helyesírással leírt alakok
ból aztán nem nehéz dolog a forrás fölismerése/ MEGisERnek 
műve megalkotásánál legalább is két magyar forrása volt. Az 
egyik VERANCSICS, a másik CALEPINUS szótára. 

a) Példák VERANCSICS szótárából: 

f MEGISER : A, ab, abs — Teül | abavus — Ded eüssüm \ 
{ VERANCSICS : A, ab, abs — Teül | abauus — Ded-eusseüm J 

| MEG.: Absque — nekeül \ abstergo — el teiirienni j 
\ VER.: Absque — nekeül | abstergere — El-teürlenni | 

MEG.: Absterreo — eliyeztenni \ abutor — gonossul el nivelle \ 
VER.: Absterrere — El-iyeztenni \ abuti — Gonofyul-elni vele \ 

| MEG.: Accidit — türtenni \ 
\ VER.: Accidere — Türtenni \ stb. 

í 



A MAGYAR SZÓTÁR1E0DAL0M. 173 

(3) Példák CALEPINUS szótárából: 

f MEGISER: Abiegrms — egnye fabol tsinyalt; 
{ CALEP. 1590: Abiegnus — Jegnye fabol tsinyalt; 

J M E G . : Accentus — zónák notaltatasa; 
(CALEP. 1590: Accentus — Zónák notaltatasa; 

\ MEG.: Acetaria — as salyata ételnek mindon nenie; 
\ CALEP. 1590: Acetaria — As salyata ételnek min dőn nenie; 

( MEG.: Acupictor — him varrok | Addormisco — elzunnyadox; 
\ CALEP. 1590: Acupictores — Him varrók | Addormisco — Elzunnyadox; 

\ MEG.: Calamarium — penna, tartó, fonna valis; 
(CALEP. 1594: Calamarium — Penna tartó, penna vális*) stb. stb. 

Tudvalevő dolog, hogy CALEPINUS Dict ionariumának két 
fökiadása van ; az egyik a lyoni, a másik a bázeli. Úgy látszik, 
MEGISEE a bázeli kiadások valamelyikét használta. Ezt abból 
következtetem, hogy a lyoni kiadások w-je (—- ü, ű) a bázeliek
ben we-ve\ van visszaadva, pl . komiul, wrw, botswllet s tb. (vö. 
Nyk. XXXVI. 49.) a bázeli kiadásokban korniwel, werwe, bo-
tswellet s tb. MEGISEE CALEPiNusból vett szavaiban az w-t ive-\e\ 
és nem ?5-vel adja vissza. íme néhány pé lda : 

MEGISER : Vervex — eüreü, Werwe \ Obseruantia — bőthwellet, tiztelet, 
VERANCS.: Veruex — Eüreü | 
CALEP. bázeli kiadás: Veruex — Werwe I Obseruantia — Botswellet, 

tiztelet 
CALEP. lyoni kiadás : . . . . { Obseruantia — Botswllet, tiztelet. 

Ezek a példák tehá t a mellett bizonyítanak, hogy MEGISEE 
bázeli kiadást használt . 

A két főforrást MEGISEE sok esetben úgy használta, hogy 
egy-egy latin szónak mindkét szótárban való értelmezését ki ír ta. 
A fentebb közölt kétféle helyesírással írt magyar szavak is ilyen 
eredetűek. íme néhány példa ezen áll í tásunk bizonyítására is \ 

j MEGISER : Accerso — hinni, hozzam hivom, zolitom; 
l VERANCSICS : Accersire — Hinni ; 
[CALEPINUS 1590: Accersio — Hozzam hiuom, zolitom; 

*) Vö. NySz.: pennavális. 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 
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í MEG.: Caelebs — neütelen özvegy, szwz 
l VER.: Cselebs — Neütelen 
[ CALEP. 1594: Caelebs — Ozuegy, nőtelen, szwz 

[ M E G . : Accipiter — olyw, eülyw \ Acus — eris — visu, ocho j 
< VER.: Accipiter — Eülyw | Acer — ris — Ocho | 
I CALEP. 1590: AccJpiter — olyw \ Acus, aceris —• Vtsu stb. stb. 

-f) VERANCSICS és CALEPINUS szótárain kívül ki tudunk mu
ta tn i egy harmadik forrást is, s ez BEYTHE ISTVÁN «Stirpivm 
nomenclator Pannonicvs. Antverpiae 1583» (1. részletesen a ((Szak
szótárak)) közt) czimü műve . Pé ldák : 

[ MEG.: Abies | feüynfa, luch fenyőfa, melynek a levele egy felöl áll. 
I VER.: Abies — Fenyü-fá; 
[ BEYTHE : Abies —• Luch fenyő fa, melynek á leuele egy felöl all. 

J MEG.: Adiantum — árva leány hay, keufali ruta. 
CALEP. 1590: Adiantum — Arua leány hay; 

I BEYTHE : Adiantbi genus illud Ruta muraria, vulgo nuncupatum -
keu fali ruta. 

( MEG.: Castanea — gosztynye 
VER.: Castanea — Geztenye 

I CALEP. 1590: Castanea — Geszenye fa, gesztenye 
BEYTHE : Castanea — göztynye 

(ME G. : Vatex, salix ameriua — ko őfyz 
l BEYTHE : Salix amerina — koto fyz 
I CALEP. és VER. nincs értelmezve stb. stb. 

S) Ha az itt k imutatot t három forrással MEGISER magyar 
szókészletét összevetem, akkor még mindig marad néhány szó, 
a melyről nem tudom kimutatni , hogy MEGISER honnan vette. 
Ilyen adatok a többi közt a következők; 

J M E G . : Acceptus — kedues, sérelmes; 
\ CALEP. 1590: Acceptus — kedues; 

J M E G . : Accipenser — Geczyge;*) 
\ V E R . , CAL.-ban nincs értelmezés; 

( M E G . : Cacodaemon — gonoz zellet, euwerdeg; 
(CALEP.: Cacodaemon — ordog, gonoz Ülők; 

*) Vö. SZIKSZAI Nom. 1597: kecsige 95. 1. 

í 
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f MEG.: Cacumen — teteye, hegi, tsusos swueg 
\ VEK.: Cacumen — Teteye 
\ CALEP. 1594: Cacumen — Tető, apex alatt: tsusos swueg, 

A ritkítva szedett szavakról nem tudom kimutatni, hogy 
MEGISER honnan írta ki. Kétségtelen azonban, hogy ezeket is 
kiírta valahonnan. S ha mármost azt kérdezzük, vájjon van-e 
valami nyelvészeti értéke irodalmunkban MEGISER szótárának, 
azt kell felelnünk, hogy csak addig van valamelyes értéke, míg 
ezt a negyedik forrást ki nem tudjuk mutatni. A mely perczben 
sikerül ez a kimutatás, MEGISER szótárának reánk nézve csupán 
bibliographiai értéke lesz. 

d) HENISCH GYÖRGY. — A bártfai születésű HENISCH GYÖRGY 
augsburgi orvos 1616-ban a következő német-latin szótárt adta ki: 
«Teütsche Sprach und Weissheit. Thesavrvs lingvse et sapientiaa 
Germanicae . . . adjectse sünt quoque dictionibus plerisque Anglicse, 
Bohemicse, Gallicse, Graecae, Hebraicse, Hispanicae, H u n g a -
r i c a e , Polonicse, Pars prima. studio GEORGIJ HENISCHIJ B. 
Medicináé doctoris et Mathematici Augustani. Augustse Vindeli-
corum MDCXVI.)) 

A mű ábécze-rendbe szedett német-latin szótár, s első 
kísérlet arra, hogy a német nyelv szólásait, közmondásait szó
tári műben feldolgozza (vö. PAUL, Grundriss I.2 23, 24). Nem 
teljes a mű, a mennyiben belőle csupán az első kötet jelent 
meg; ez a kötet az A—G-n kezdődő német szavakat foglalja 
magában, s a végén egy rendszeres német szómutató van csa
tolva. A szerző két részre tervezte volt szótárát. A második rész 
megjelenését a szerző 1618-ban bekövetkezett halála akadályozta 
meg (életrajzát 1. Szinnyei, Magyar írók; e szerint szül. 1549. 
ápr. 24-én Bártfán). A megjelent kötet azonban a német szótár
irodalom maradandó alkotása. GRIMM (VÖ. Deutsches Wörterbuch 
I. köt. XXI. 1.) szótára bevezetésében HENISCH művét rendkívül 
dicséri, s magasztaló sorait így fejezi be: «Was deutsche arbeits-
kraft vermöge, geht aus diesem schátzbaren werk unwiderleglich 
hervor.» 

Mi a magyar szavakat illetőleg nem járulhatunk hozzá 
GRIMM dicsérő szavaihoz. HENISCH ugyanis művében magyar 
értelmezéseket is nyújt. A forrás azonban, a melyből itt merít, 
nem a saját nyelvi ismerete; úgy látszik, nem is tudott ma-

12* 
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gyárul. Még csak íjzt sem mondhat juk el róla, hogy korának 
legjobb magyar forrásaiból merített . Az ő egyedüli magyar forrása 
MEGISER JEROMOS Thesaurus Polyglottus-a. Hogy ezt bebizo
nyítsuk, a következő példákat idézzük: 

a) 
(HENISCH: Fabelechtig — fabulosus — hamis beszéléshez illendő; 
l MEGISER : Fabulosus — hamis beszélléshez illendő ; 
{ CALEPINUS 1590, 1594 : Fabulosus — Hamis beszélléshez illendő ; 
í HENISCH : Wundarzt — chirurgus — barbely czirillikus ; 
l MEGISER : Chirurgus — barbely czirillikus; 
t CALEP. 1590, 1594: Chirurgus — Barbely czirillikus; 

b) 
HENISCH : Faden — filum — czerna; 
MEGISEB: Filum — czerna; 

1 VEEANCSICS 1595: Filum — Czerna; 
( V Ö . CALEP. 1590, 1594: Filum — Tzérna, fonál; 

' HENISCH : Eltz — absinthium — eüreúm I irom ; 
MEGISEB : Absinthium — eüreüm, irom. 
VER. 1595: Absynthium — Eüreüm 
CALEP. 1590: Absinthium — . . . . torom 

E három pontban felsorolt példák mutatják, hogy HENISCH 
VERANCSIÖS és CALEPINUS szavait MEGiSERből vette. Hogy ez állí
tást teljesen bebizonyítsam, felhozok olyan példát is, a hol 
MEGisERben sajtóhiba van, s ez van HENiscHben i s : 

d) 
HENISCH : Amptsverwaltung — functio — tiszthem való el jaras 

dolga tétele í ts&it; 
MEGISEB : Functio — tiszthen való el jaras dolga tétele, ts&it ; 
CALEP. 1590, 1594: Functio — Tiszthen való el iárás dolga tétele: 

(auagy) ts&it; 

' HENISCH : April — április — szent corgyhava ; 
MEGISER : Április — szent corgyhava ; 
CALEP. 1590, 1594 : Április — Szent Gorg haua ,-
VER. 1595: Április — Zent geiirgy hava; 

[ HENISCH : Bachant — erro — budoso \ kuritolo | keslato ; 
l MEGISER: Erro — bitdoso, kuritolo, keslato; 
( CALEP. 1590: Errones — Budosók, kuritolok, koslatok; 
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Azt hiszem, ezek után teljesen felesleges több példát idéz
nem arra, hogy HENISOH MEGISER szótárát szórói-szóra kiírta, 
a MEGisERben levő sajtóhibákat még szaporította. Mindezek 
alapján kimondhatjuk, hogy HENISCH művének magyar nyel
vészeti tekintetben semmi néven nevezendő értéke nincs. 

¥ * * 

BALDI, LODERECKER, MEGISER, HENISCH szótári művei is 
tehát azt vallják, hogy VERANCSICS Dictionariuma derék alkotás; 
rendkívül nagy kár, hogy VERANCSICS műve csakis a legszüksé
gesebb mindennapi szavakra terjed ki, mert csakis e minden
napi magyar szókészlet az oka, hogy a művet vizsgálódásainkkor 
nem használhatjuk oly sokszor, mint teszem CALEPINUSÍ 

6. A brassói latin-magyar szótár-töredék. A brassói ág. ev. 
főgimnázium könyvtárában JOHANNES BALBUS DE JANUA Catho-
licon-ának 1470 tájáról való MENTELiN-fóle kiadását őrzik. Ebbe 
az ősnyomtatványba valaki a XVI. század végén és a XVII. 
század elején magyar bejegyzéseket írt. A latin szótári részben 
ugyanis igen sok magyar értelmezés van beírva. A beírt magyar 
szavakat e sorok írója a M. T. Akadémia kiadásában közre
bocsátotta. A kiadás czíme: «A brassói latin-magyar szótár
töredék. Budapest 1905.» (Értekezések a nyelv- és széptud. 
köréből XIX. 4.) 

Mint említettem, a Catholiconnak ezen példányában levő 
magyar szavak a XVI. század végéről és a XVII. század elejéről 
származnak. Nem egy kéz írta e magyar szavakat. Mellettük 
személyi vonatkozású bejegyzések is vannak. E bejegyzések két
félék. Egyik részük a könyv vándorlására vonatkozik. A be
jegyzések e részéből megtudjuk, hogy a könyv 1664-ben TÜRK 
MICHEL — nyilván szász ember — tulajdona volt. A brassói 
ág. ev. iskola a könyvet 1744-ben kapta ajándékba a Prázsmár-
ról való szász GOPONY jÁNostól. E két embernek a magyar értel
mezések beírásában semmi része sincs. 

A bejegyzések másik része a háromszékmegyei Osdolán kelt. 
Ezeket a bejegyzéseket részint SZENCZI GYÖRGY írta be 1616-ban, 
részint pedig SZURKOS GYÖRGY 1621-ben. A magyar értelmezések 
és e személyi bejegyzések egyforma kézvonásokkal vannak írva, 
úgyhogy azt mondhatjuk, hogy a Catholicon glosszátorai SZENCZI 
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GYÖKGY és SZURKOS GYŐEGY. Ezt a feltevésünket azzal is meg
okolhatjuk, hogy sok magyar szó határozottan csiki-háromszéki 
székely hangalakban van közölve. A szótárban van egy harmadik 
bejegyző is. Egy helyütt ugyanis ez van beírva: «Ex libris 
STEPHANI JAEA" DE ZILAD. » Lehet, hogy JÁEAYnak is van valami 
része a glosszák beírásánál. 

A brassói latin-magyar szótár-töredéknek az az értéke van, 
hogy nyelvjárási emlék a XVI. század végéről és a XVII. elejé
ről. Ha ugyanis a magyar szavakat vizsgáljuk, azt fogjuk találni, 
hogy e szavakat csakis csiki-háromszéki székely ember, illetve 
emberek írhatták (vö. Magyar Nyelv I. 305). 

Német hatás alat t keletkezett szótárak. 

Az olasz szótárírók hatása a XVI. század végén megszűnik. 
Tanulni vágyó ifjaink, s itt első sorban a protestáns iíjakra 
gondolok, Németország egyetemeire tódulnak, s az itt kifejlődött 
latin-görög stúdiumok hatása alatt keletkezett szótárirodalom a 
mi törekvéseinket is megtermékenyítette. A humanisták Német
országban mindig arra törekedtek, hogy minél klasszikusabb 
latinságot tanítsanak, minél jobban és alaposabban kiirtsák a 
középkori latinságot. A humanista írók szótáraiban is nagyon 
természetesen érvényesültek a humanismus e pedagógiai elvei. 

E szótári művek közt határozottan kiemelkedik a schweizi 
születésű DASYPODIUS (HASENFUSS)*) PÉTERnek 1535—36-ban meg
jelent latin-német s német-latin szótára. DASYPODIUS 1533-tól 
1559-ben bekövetkezett haláláig a strassburgi iskolán a görög 
nyelv tanára volt, s a humanismus pedagógiai elveit szótárá
ban szépen juttatta kifejezésre. Hogy miben nyilvánulnak e 
pedagógiai elvek, látni fogjuk akkor, mikor szótárát összevetjük 
SZENCZI MOLNÁE ALBEET Dictionarium-ával. DASYPODIUS szótára 
volt ugyanis az a mű, a melynek hatása alatt SZENCZI MOLNÁR 
ALBEET a maga Dictionariumát megalkotta. SZENCZI MoLNÁEnak 
aztán idehaza vannak követői, a kik természetesen közvetve 
szintén DASYPODiusszal függnek össze. Mind e magyar szótárírók 

*) Vö. Strassburger Festschrift zur XLVI. Versanimhing deutscher 
Philologen und Schulmánner. Strassburg 1901. 35. lapon. 
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műveit «német hatás alatt keletkezett szótárak» csoportjában 
kell tárgyalnom, mert valamennyinek végső forrása a schweizi 
származású német DASYPODIUS Dictionariuma (vö. SZILÁGYI L, 
M. Acad. Ért. 1847, VII. 311, VASS J. Latin magy. szótár 
irod. 10). 

1. SZENCZI MOLNÁR ALBERT Dictionariuma. A német huma-
nismus egyetlenegy írónkat sem termékenyítette meg annyira, 
mint SZENOZI MOLNÁR ALBERTet. Sokat hányatott életét, tevékeny 
munkásságát eléggé pontosan ismerjük. S ez ismereteinket annak 
köszönhetjük, hogy SZENCZI MOLNÁR ALBERT kora tudósaival 
széleskörű levelezést folytatott, ezt a levelezést, valamint minden 
személyére, irodalmi munkásságára vonatkozó dolgot aprólékos 
gonddal összegyűjtött. Ha csak szerét tehette, még olyan művébe 
is, mint a szótára, egy-egy városnévhez odaírta azokat a vonat
kozásokat, a melyek őt az illető városhoz fűzték (pl. Altorfium, 
Noriberga stb. szavaknál). Ez életrajzi adatai, tanulmányai, 
fennmaradt művei alapján meggyőződünk arról, hogy írói hit
vallását, mely szerint «Nem czac magunknac születtetunc, hanem 
születésünknec egy részét hazanc tulaydonittya magánac» (vö. 
Diction. 1611. évi lat.-gör.-magy. kiadás előszava), szépen való
sította meg. Hogy SZENCZI MOLNÁR munkásságával mennyit 
használt hazájának, szépen írta meg DÉZSI LAJOS «Szenczi Molnár 
Albert 1574—1633» czímű monográfiájában (Magyar tört. élet
rajzok XIII. 4, 5. szám Bpest 1897); ugyanő adta ki naplóját, 
levelezését ezzel a czímmel: «Szenczi Molnár Albert Naplója, 
levelezése és irományai. Bpest 1898.» Ez utóbbi mű bevezetésé
ben teljes bibliográfiát találni arról, kik írtak eddig SZENCZI 
MoLNÁRról. 

A mi tárgyalásunk MOLNÁR szótárírói*) működésére szorít
kozik, s életrajzi adataiból is csak azokat említjük meg, a melyek 
e működés megértéséhez szükségesek. 

MOLNÁR ALBERT (1574. aug. 30—1633.) igen fiatalon érezte, 
hogy iskoláinkban alig vannak megfelelő tankönyvek, mindenek 
felett pedig nincs megfelelő latin-magyar szótár. «Me puero 

*) Vö. MÁRKI SÁNDOR «Irodalmi Értesítő»-je 1874. évi folyamában: 
SZAMOSI JÁNOS: Szenczi Molnár Albert mint szótáríró (134—140.); továbbá: 
JANCSÓ BENEDEK: Szenczi Molnár Albert. Kolozsvár 1878: 46. s köv. 1. 
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nullus extabat liber idoneus, qui discipulorum privata studia 
adjuvare potuisset», írja lat.-magy. Dictionariuma 1604-iki ki
adásában. Debreczeni tanuló korában (1590) volt ugyan két szó
jegyzéke, az egyik MUEMELLIUS Lexikona, a másik egy hat nyelvű, 
156^-ban megjelent Nomenclatura (itt PESTHY GÁBOR Nomen-
claturája 4 ik kiadását érti), ezek azonban oly ritkák voltak, 
hogy az ország legtöbb helyén létezésükről sem tudtak. Alkal
matlanok is voltak e könyvek, mert bennük a magyar szavak a 
magyar tanulóknak idegen, német és lengyel betűkkel voltak 
nyomtatva. Az egyetlen hasznos könyv SZIKSZAI FABRICIUS Nomen-
claturája volt, csakhogy ez csak kéziratban forgott közkézen, 
míg végre 1590-ben nyomtatásban is megjelent. 

Ily sivár helyzetben az egyetlen valamire való latin szótár 
CALEPINUS Dictionariuma volt. Csakhogy ennek az volt a hibája, 
hogy nem volt benne magyar értelmezés. MOLNÁR ALBERT magyar 
nyelvvel ellátott CALEPiNust németországi tanulmányai idejében 
látott először (vö. «Editionem verő Calepini cum adjecta Lingua 
Vngarica in Germania primúm vidi», 1604. évi lat.-magy. Dict. 
előszava). Egyéb hibái: otromba nagy ívrét alakja, valamint 
magas ára volt. «Calepini quidem variae editiones visebantur, 
sed tantum a Praeceptoribus, et adultoribus discipulis tracta-
bantur: egentiores eas emere non poterant, minores ob magnam 
molem versare non valebant, tyrones iis uti nequibant» (vö. 
1604. évi lai-magy. rész előszavát). 

Az alkalmas tankönyv, első sorban latin-magyar szótár 
hiányát még jobban érezte MOLNÁR, mikor Debreczent elhagyta. 
1590-ben 16 éves korában MOLNÁR Gönczre ment KÁROLI GÁSPÁR-
hoz, a vizsolyi biblia híres fordítójához. KÁROLI körében sokszor 
hallott nyelvészeti fejtegetéseket, vitatkozásokat. Egy ilyen nyel
vészeti vitatkozást mond el Dictionariuma 1604-iki kiadásában 
(magy.-lat. rósz bevezetése): Egy ízben, írja MOLNÁR, KÁROLI 
GÁspÁRnál volt vendégségben SZALÁNK IMRE, S előadta, mint 
vitatkoztak SZEGEDI KIS ISTVÁN vendégszerető házában SZTÁEAI 
és SKARICZA egymással a köszvény szó eredetéről. SZTÁRAI a köz 
és vén szavak összetételének magyarázta, azzal érvelvén, hogy a 
köszvény, közös a vénékkel, míg SKARICZA szerint a szó kész- és 
vén-bői való, mert a ki köszvényes, az kész vén ember. Arra 
kérte már most SZALÁNK KÁRout, mondaná meg, mi az ő véle-
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menye a szóról. KÁEOLI azt mondta, hogy szerinte a köszvény 
tulajdonkép kötözvény «ligamen» (vö. a szó eredetére MUNKÁCSI, 
AKE. L). Az ilyen nyelvészeti fejtegetések az ifjú MoLNÁRra 
rendkívül mély és maradandó benyomást gyakoroltak, s ő maga 
is több magyar szó és szólás eredetéről gondolkodott már ekkor 
is (vö. «His ego auditis de quarumlibet vocum origine et dictionis 
Vngaricee elegantia accuratius mecum cogitari coepi». Dict. 1604. 
magy.-lat. rész). Itt jegyzem meg, hogy MOLNÁR CALEPINUS egyik
másik sajtóhibájából nem csinált volna valóságos szót, ha nem 
etimologizált volna pl. föveg — capitium, nemtő — genius (1. alább). 

Gönczi tartózkodása egyébiránt más irányban is serkentőleg 
hatott majdan kifejtendő szótárírói tevékenységére. KÁROLI GÁSPÁR 
segítségével ugyanis nevelőséget kapott Kassán, a hol 1590. már-
czius 13-án egy odavaló polgár ember fiának, PAP FBRENCznek 
a magántanítója lett. Mint magánnevelő még élénkebben érezte, 
hogy a tanuló ifjúság kezébe alkalmas szótárt kell adni, mert 
e nélkül eredménytelen a tanítás. 

Kassai tartózkodása azonban szótárírói munkássága meg
ítélésénél nevezetes. Azt a szótárt, melyhez hasonlóval nemzetét 
megajándékozta, Kassán látta meg, s alakja, berendezése annyira 
megtetszett neki, hogy később is, addig míg a magáét meg
írhatta, folyton lelki szemei előtt lebegett. «Dictionarium Petri 
Dasypodii Latino Germanicum et vice versa Germanico Latinum, 
cum primum Cassoviae puer vidissem, ingemui derepente, quod 
nos Vngari tali thesauro ut videbatur, destitueremur. Cujus 
imago postea semper inhsesit atque obversata est animo meo», 
írja Dictionariuma 1604. évi latin-magyar kiadása előszavában. 

Az a gondolat, hogy egy alkalmas latin-magyar szótárt 
írjon, valamint az, hogy e szótárt DASYPODIUS nyomán készítse 
el, elkísérte MOLNÁRÍ németországi tanulmányútjára is. Az ifjú
kori elhatározás oly erős volt, hogy MOLNÁR mindaddig, míg e 
gondolatát férfikorában meg nem valósította, minden alkalmat 
felhasznált, hogy a szótárról beszéljen. Egy ízben pl. PAPPUS 
JÁNOS strassburgi lelkész azt kérdezte MoLNÁRtól, vájjon le van-e 
fordítva a szentírás magyar nyelvre s van-e latin-magyar szótár. 
MOLNÁR azt felelte, hogy a biblia le van fordítva magyarra, szótár 
azonban nincs. S ekkor magában megfogadta, hogy a szótárt 
meg fogja írni («Hoc autem tacitus vovi posteritatique spopondi» 
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Dictionarium 1604. lat.-m. rész, előszó). Egy másik eset heidel-
bergi tanuló korában történt. Történt ugyanis, hogy Sárospatakra 
lectornak hívták s ő az állást nem merte elvállalni, mert hiszen 
a magyar tanuló ifjúság kezében nincsenek alkalmas tankönyvek, 
így mindenek előtt nincsen alkalmas szótár (vö. Dict. 1604. 
lat.-m. rész, előszó). 

Németországon kívül MOLNÁR megfordult Schweizban, Olasz
országban. E bolyongásai alatt sem feledkezett meg kedvelt ifjú
kori gondolatáról^ egy latin-magyar szótár megírásáról, valamint 
arról, hogy DASYPomust kell követnie, mert e téren ez a legjobb 
berendezésű. A mikor aztán kissé megszabadul az anyagi gon
doktól s szótára kidolgozásához fog, akkor is ezt írja (1604-ben): 
«Etsi per annos hosce quatuordecim, in aliquot Academiis, et 
maximé Francoforti in Emporio librorum, nationum multarum 
vidi Dictionaria, varia et dissimili methodo scripta: pre omnibus 
tamen piacúit sequi Dasypodiani Dictionarii eam methodum, qua 
illud nuper disposuit vir de re literaria optimé meritus Theo-
dosius Eihelius, civis et Typographus Argentinensis)> (Diction. 
1604. lat.-m. rész, előszó). 

Valahol azt olvastam, hogy a nagy emberek élete az ifjú
kori ábrándoknak a férfikorban való megvalósítása. Senkiről több 
joggal el nem mondhatjuk ezt, mint éppen MOLNÁR ALBERTTÖI, 
a szótáríróról. Az ifjúkori ábrándok megvalósításához azonban 
az eltökélt szándékon kívül szilárd kitartás is szükséges; MOLNÁR-
ban ez is megvolt, a mennyiben ifjúkorától a legodaadóbb szor
galommal abban fáradt, hogy a magyar szókincset minél alapo
sabban megismerje. E tekintetben nem elégedett meg azzal a 
magyar szókészlettel, a melyet gyermek- és tanuló korában tár
salgással elsajátított, hanem szorgalmasan olvasott magyar köny
veket, hogy minél több szót ismerjen. így mikor Győrbe került 
iskolába (1586 vö. DÉZSI, SZ. Molnár A. Naplója 5. 1.), figyel
mesen hallgatta SÍBOLTI DEMETER lelkész prédikáczióit, magyarul 
írt könyveit pedig mohón olvasta. Debreczenbe kerülve azokat 
a magyar könyveket, a melyekhez hozzá tudott férni, vagy a 
melyeket megszerezhetett, oly nagy szorgalommal olvasta, hogy 
tanítói kénytelenek voltak erőszakkal is elvenni tőle e könyveket, 
nehogy miattuk a latint elhanyagolja. S magyar könyvekben 
Németországban sem volt hiány. Magyar könyveket hoztak a 
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Németországba került magyar tanulók, s azon fölül, a mi rend
kívül meglepte, Frankfurt és Nürnberg zsibárasainál számtalan 
magyar könyvet talált, a melyeket gyakran meg is vett.*) S mikor 
szótárát 1611-ben újból kiadja, akkor is azt mondja, hogy az 
első kiadás óta kezébe került magyar könyveket szorgalmasan 
olvasta, s adataikat, a mennyiben szótára első kiadásában nem 
voltak meg, müvébe beiktatta (1. alább). 

MOLNÁR ALBERT tehát folytonosan tökéletesítette ismereteit, 
hogy minél jobb latin-magyar szótárt készíthessen. S valóban 
kimutatható, hogy MOLNÁR gondosan figyelembe vette a korabeli 
magyar irodalmat, mert ez irodalomból és saját nyelvi tudásá
ból szerkesztette össze szótárát. S a mikor anyagi helyzete kissé 
megjavult, 1603 május havában hozzáfogott latin-magyar szótára 
megírásához, s ugyanazon év deczember havában elkészült vele 
(vö. DÉZSI, SZ. Molnár A. Naplója 35, 36. 1.: «1603. 16. Mai i . . . 
Dictionarium Latino-Vngaricum inchoavi. . . 7. Decembris absolvi 
primam Dictionarii partém conscribere»). A magyar-latin részt 
pedig 1604 januárjában írta meg (vö. u. o. 38. lp.: «. . .1604. 
Dictionarium Ungarico-Latinum mense Januario confeci. Nori-
bergse typographis ostendi»). A hely, a hol MOLNÁR ily szorgal
masan dolgozott, A l t d o r f volt, a melyről Dictionariuma l a t -
magy. részében ezt írja : «Altórfmm, g. n. Városka az Noribergai 
vrak tartományában, Melyben ez Noribergay tiszteletes tanats 
Gazdag Academiat fondalt, 1573. esztendőben, H o l o t ez D i c -
t i o n a r i o m o t i r t a a l b e r t u s M o l n á r , 1603. e s z t e n do
b é n.» Ez önéletrajzi adatok alapján igen csodálkozhatunk azon, 

*) Vö. Diction. 1604. m.-lat. rész, előszó: «In hac recensita familia 
pa ternam l inguam pure didici. Eamque postea excolendi occasiones nactns 
sum commodas: Primo quidem extra pát r iám Jau r in i : ubi Eev. virum D. 
Demetrium Sibolti Ecclesiasten mei patr is compatrem, é pa t r ia mea eó 
profeetum, habui í'autorem op t imum: cujus seripta Vngarica diligenter 
légi, et conciones attenté audivi . . . . Et j am quintodecimo setatis anno 
Debrecini cermina (!) Vngarica seripsi. Libros Vngaricos, quos potui nan-
cisci, ita avidé (absit arrogantia) légi, ut praeceptores vi eos mihi ex ma-
nibus meis (ne Lat ina negligerem) excutere cogerentur. Quorum etiam in 
Germania, nunquam mih i defuit copia. Nam praeter állatos ex Vngar i a ; 
Prancofurti quoque et hic Noribergae in foris serutariis (quod miremini) 
libros repperi et emi Vngaricos. Ex quibus omnibus et mea memória con-
flavi hoc Dictionarium . . .». 
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hogy MOLNÁE oly nagy m u n k á t oly rövid idő alatt el tudot t 
végezni. Az adatok megértéséhez szükséges szemmel tar tanunk 
MOLNÁE egy másik vallomását is. Szótára első kiadása lat.-magy. 
részében, a I I . Eudolf császárhoz írt ajánló levélben ezt í r ja : 
« . . .Muner i s matér ia par t im in Vngarico solo est mihi nata, 
par t im in Academiis G e r m á n i a i . . . laboré comparata. Funda-
menta operis in Argentinensi Lycseo posui, in quo a lumnus 
eius EeipublicíB ul t ra t r iennium vixi. C o n s c r i p s i autem 
et o p u s a b s o l v i in illustri Academia A l t o r f i n a . » Aszó tá r t 
tehát m á r Strassburgban elkezdte készíteni, Altdorfban csak 
leírta, illetve befejezte művét . így is azonban aránylag rövid idő 
alatt készült el vele, mely aztán a következő czímmel jelent m e g : 

«Dictionarivm Latinovngarievm. Opvs novvm et hactenvs nvs-
qvam editvm, in qvo omnes omnivm probatorvm lingvse Latina; 
Avtorurn dictiones et rerum vocabula, quoad fieri potuifc, propriissimé 
et exactissimé sünt Vngaricé reddita. Nomina item propria Deorura 
Gentilium, Eegionutn, Insularum, Marium, Fluviorum, Sylvarum, La-
cuum, Montium, Popnlorum, Virorum, Mulierum, Vrbium, Vicorum 
et similiuni, cum brevi et perspicua descríptione Vngavica sünt 
interspersa: qua3 singula ita sünt digesta, ut sub initiali sua litera 
facile reperiantur. Item vice versa Dictionarivm Vngaricolatinvm, in 
qvo praeter dictionvni Vngaricarum interpretationem Latinam, adjecta 
sünt iis vocibus, quarum usus in oratione et styli exercitio frequentior 
est, Synonyma quám plurima, quae stúdiósáé juventuti Vngaricaa, 
haetenus ista commoditate destitutaa, quasi Sylvam quandam voca-
bulorum suppeditabunt. Per Albertvm Molnár Szenciensem Vngarum. 
Accedunt ad calcem libri, Difficiles aliquot voces in Jure Vngarico, 
cnm notatione Joannis Sambuci. Ciceroniana item Epitheta, Antitheta 
et adjuncta. Procurante Elia Hvttero Germano: Noriberga?, Cum 
Sacrae C*sareae Maiestatis: etc. nec non Eegis Galliarum et JSTavame, 
etc. Privilegiis. Anno, cio 10 civ.» 

A mű két főrészből á l l ; az egyik a lat in-magyar, a másik 
pedig a magyar-latin rész. Ez utóbbinak külön czímlapja is van, 
a mely a következő szövegű: 

aDictionarivm Vngarico Latinvm. In vsvm et gratiam Vngaricae 
pvbis methodo eadem, qva Latino-Vngaricum, summa diligentia con-
cmnatum: In qvo praster dictionvm singvlarvm interpretationem pro-
pviam, adjecta sünt iis vocibus, quarum usus in oratione et styli 
exercitio frequentior est; Synonyma quam plurima, quaa iuventuti 
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Vngaricae, hsetenus ista commoditate destitutae, quasi sylvam quandam 
vocabulorum suppeditabunt: Autore Alberto Molnár Szenciensi. Nori-
bergae, Cum Sacrae Caesareas Maiestatis: etc. nec non Eegis Gralliarum 
et Navame, etc. Privilegiis. Anno, CIOIOCIV. »*) 

A két részben a magyar szókészlet nem egyforma, sok 
olyan szó van a magyar-latin részben, a melyet a latin-magyar 
részben hasztalan keresünk. Épp azért a használat alkalmával 
szükséges dolog mind a két részt figyelembe venni. S ha már 
a két főrész egymáshoz való viszonyáról irunk, meg kell emlí
tenünk azt is, mi szükség volt a magyar-latin részre, hiszen 
eddig valamennyi szótárunk latin-magyar volt. A dolog meg
értéséhez tudnunk kell, hogy a humanisták az iskolában anya
nyelven írt szövegeket is fordíttattak latin nyelvre. Német isko
lákban németből latinra, magyarokban pedig magyarról latinra 
kellett tudni fordítani a tanulóknak. A humanisták e psedagogiai 
elve hozta magával, hogy szükség volt olyan szótárakra is, a 
hol a nemzeti nyelv abécze-rendbe szedett szavai vannak latinul 
magyarázva. A németeknél az első ily szótár 1477-ből való (vö, 
PAUL, Grundriss21. 23), nálunk pedig 1604-ből.**) SZENCZI MOLNÁR 
ALBERT tehát azzal, hogy latin-magyar szótára mellé magyar-
latint is adott, az iskoláinkban érvényes humanista psedagogiai 
elvek alapján való tanítás szükségleteit elégítette ki. 

A további fejtegetéseket úgy vélem a leghelyesebben ki-
vihetőknek, ha MOLNÁR Dictionariumát kiadásról-kiadásra ismer
tetem. Tudnunk kell ugyanis, hogy MOLNÁR Dictionariuma több 
kiadást ért. Az első 1604-ben, a második 1611-ben, a harmadik 
1621-ben jelent meg. E három kiadást MOLNÁR rendezte sajtó 
alá. Halála után (f 1633) szótára még kétszer hagyta el a sajtót, 
az egyik kiadás 1644—45-ből való, a másik 1708-ból. SÁNDOR 
ISTVÁN említ ugyan 1700-ban és 1740-ben megjelent kiadásokat 
is (vö. Sokféle VIII. 45), de ilyen kiadásokról semmi közelebbit 
nem tudunk. Lássuk most már a különféle kiadásokat egyenként. 

a) Az első kiadás, a melynek czímét feljebb közöltem, 
következő tartalmú: a) Latin-magyar rész: A tulajdonképpi szó-

*) A meglevő, illetve eddig ismert példányokat 1. SZABÓ KÁROLY, 
R. M. Könyvtár I . Megvan a M. N. Múzeum könyvtárában is, jegye 
RMK. 373. 

**) SZAMOSKÖZY szótára is erre az időre esik, vö. NyK. XXXVI. 57. 
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tári részt megelőzi a II. Eudolf osztrák császárhoz írt ajánló 
levél, mely után az olvasóhoz írt előszó következik. Ez az 
e l ő s z ó s z ó t á r i r o d a l o m t ö r t ó n e t ü n k l e g f o n t o s a b b 
f o r r á s a . Ebben mondja el MOLNÁR, kik voltak előzői a 
szótárírás terén, hogyan, milyen forrásművek alapján dolgozta 
ki a magáét. A PÁPAI PÁRIZ szótárának BoD-féle kiadásában 
közölt szótárirodalmi vázlat is MOLNÁR előszava alapján van 
csinálva. Az előszót versekbe foglalt buzdítások követik, me
lyekre a mű első főrésze, a latin-magyar rész következik. 
P) Magyar-latin rész: Ennek az ajánló levele BÁTHORI ISTVÁN-
hoz, RÁKÓCZI ZsiGMONDhoz, THURZÓ SZANISZLÓ és THÖKÖLYI 
SEBESTYÉNhez van intézve, az előszó pedig a magyar- és 
erdélyországi tanuló ifjúsághoz. Az előszó egyúttal helyes
írástörténeti emlékünk, a mennyiben MOLNÁR itt mondja el, 
hogyan jelöli a magyar hangokat, s milyen jeleik vannak más 
magyar nyomtatványokban. A cs-t ö cs-nek, cz-t pedig tz-nek 
írja, nála k (szóvégén c), ly, ny, ty, gy, sz, s ( = s, zs), o, ű, o 
( = o, ó), á stb. a jelölés. Szótárában azonban nincsenek követ
kezetesen írva a magyar szavak, a minek az a magyarázata, 
hogy magyar forrásainak helyesírását igen sok esetben meg
tartotta. Szolgáljon ennek igazolásául a következő pár példa: 
CALEPINUS szótárában ez van: «Tabernaculum — Leuel zin, 
hailek.n MOLNÁR ezt az értelmezést szórói-szóra kiírja, azonban 
a maga helyesírási elveinek megfelelően így írja á t : «Taberna-
culum — Levél szén Haylek.n MOLNÁR ugyanis a v-t v-vel, az 
e-t e- vagy e-vel, az sz-et sz-szel, a j-t szótagzáró szerepben y-\el 
jelöli szótárában. Nem így jár el a következő esetekben: MOLNÁR 
a cs hangot cz-ve\, a cz-t meg tó-vel írja, s mégis azt látjuk, 
hogy egyszer ezt írja: «Alauda — Patsirta, Sűsetec», «vtsu — 
excretum», másszor meg ezt: «Galerita — Sűsetek, Paczirta», «oczu 
— excretum»; példa cz-ie : «Chamaepitys — Kalintsa, Kalintza.» 
Ezek a következetlenségek aztán sokszor tévedésbe ejtik a MOLNÁR 
alapján dolgozó szótárírókat. MOLNÁR például ezt írja: «Eczet-
kóro — Baculus pastoris», s ezt az adatot a NySzót. ecset-
kórón&k, KRESZNERICS azonban eczet-kórón&k olvassa. A követ
kezetlenül írt szavakból azonban azt a fontos tanulságot merít
hetjük, hogy a mi nem a MOLNÁR helyesírási elvei szerint van 
írva, az nem is MOLNÁR saját adata, hanem MOLNÁR által 
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valamely magyar könyvből az illető könyv helyesírásával ki
írt adat. 

Ez előszó után versekbe foglalt buzdítás, majd pedig maga 
a magyar-latin szótár következik. Fentebb említettem, hogy mi 
volt az oka annak, hogy egy magyar-latin szótárra is szüksége 
volt tanuló ifjúságunknak. Itt csak azt említem meg, hogy 
aránylag ennek az elkészítése okozhatott a legnagyobb gondot. 
Latin-magyar szótár készítése nem oly fáradságos feladat; el
végre voltak latin szótárak, a melyekbe a magyar értelmezéseket 
csak be kellett írni, s kész volt a mű. A magyar-latin részt 
azonban össze kellett előbb szerkeszteni, mert ilyen műve irodal
munknak egyáltalában még nem volt. S MOLNÁR magyar-latin 
szótára egész a XIX. századig az egyetlen e nemű könyvünk 
volt. Ez is mutatja, hogy a magyar-latin részt sokkal fárad
ságosabb volt összeszerkeszteni, megírni. S hogy MOLNÁR ezt a 
részt nem a latin alapján készítette, mutatja az, hogy a két 
rész magyar szókészlete nem egyforma, pl. a lat.-magy. részben 
ez van: «Talitrum — Fitty, Fittyentes, Vyval való pattantasz 
(így a 2. kiadásban is), a magyar-latin részben pedig ez: «patok — 
talitrum.» A patok szó a latin-magyar részben nem fordul elő. 
Csakis a magyar-latin részben fordulnak elő a következő adatok 
is : «Madár húr — Ligustrum» (a lat.-magy. részben: «Ligu-
strum — F a g y a l f a ) | «Jasz keszeg — Phoxinus levis» (a lat.-
magy. részben a latin szó sem fordul elő) | vSzederjin — Eubus 
Ideus» (a lat.-magy. részben «Eubus — C z i p k e b o k o r » , a mi 
CáLEPiNüsból való : «Rubus — T s i p k e b o k o r » ; CALEPiNusban 
oRubus Idseusa nincs értelmezve) | «Iz haylas — Junctura» 
(a lat.-magy. részben nem fordul elő) stb. E néhány példával 
azt akartam bebizonyítani, hogy MOLNÁR szótára két részében 
való magyar szókészlet nem egyforma s épp ezért kutatásaink 
alkalmával mindkettőt figyelembe kell vennünk. 

A magyar-latin rész után közölve van a régi magyar jogi 
emlékekben előforduló, nehezebben érthető latin, illetve latino
sított (pl. üzbég, batka, ioccerdeg, jobbágy) szavak abécze-rendbe 
szedett jegyzéke, a melyet ZSÁMBOKI (SAMBUCUS) JÁNOS készített. 
A szójegyzék czíme: «Difficiles aliquot et insolentiores voces, 
quse in priscorvm Vngarise regvm Decretis et in Jure Ungarico, 
Stephani Verbőczij passim occurrunt, cum notatione Joannis 
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Sambuci Tirnaviensis.» Minthogy ZSÁMBOKI JÁNOS 1584-ben halt 
meg, a MOLNÁR szótárában levő jegyzék nem lehet eredeti. 
MOLNÁR szótára részére készített czikk. S csakugyan, ha ezt a 
jegyzéket ZSÁMBOKI JÁNOS WERBŐCZI kiadásával, a «Tripartitvm 
opvs ivris consvetvdinarii incliti regni Hvngarioe... Viennse, 1581» 
czíművel összehasonlítjuk, e kiadványban találunk egy betű
rendes «Index tripartitorvm brevis, vna cvm difíicilivm aliqvot 
vocvm in articul. notatione. Per Samb.» ez. szótárkát, a melynek 
értelmezései a MOLNÁR szótárában közlőitekkel szórói-szóra egyez
nek, pl. MOLNÁR Dict.: 

aJobagio, Colonus, ruricola» | «Joccerdeg, Furtorum collecto-
res» j nThanya, Sinus, piscatura, foetus» [ «Vzbék, Facinorosi ad ali-
quot dies inviolahiles» | «Weycz, Lóca uda separata, sagenisque apta». 

Ezek ZSÁMBOKI WERBŐCZI kiadása indexeben egészen úgy 
vannak közölve, mint MOLNÁR szótárában, még pedig így: 

aJobagio, colonus, ruricola» | <iJoccerdeg furtorum collectores» j 
«Thanya, sinus, piscatura fcetus» | iVzbeg, facinorosi ad aliquot dies, 
inuiolabiles» | «Weycz, lóca vda separata, sagenisque apta» stb. 

Ez egyezésekből az következik, hogy MOLNÁR ZsÁMBOKinak 
egyik WERBŐCZI kiadásában található jogi szótárkáját a maga 
művébe átvette. Azonban marad néhány szó, a mely ZSÁMBOKI-
nál nem fordul elő s a melyekről nem tudom kimutatni, hogyan 
kerültek MOLNÁR művébe. Ilyen pl. ubabca, Numus Bohemicus, 
quarum trés efficiunt Cruciferum Germanicum» | nRekecz, Clau-
strum piscinarum* stb. 

A jogi kifejezések után «Epitheta, antitheta et adivneta 
M. T. Ciceronis Collectaw vannak közölve. Abécze-rendben vannak 
felsorolva az ellentétes szavak (pl. dispero: ellentéte spero stb.), 
továbbá azok a jelzők, a melyek CICERO műveiben állandó kisórői 
egy-egy szónak, s a melyek emelik a stílus vagy a beszéd szép
ségét (pl. oratio: prudens, assidua stb.). Ez a rész világosan 
mutatja a humanista MOLNÁRÍ. 

Az első kiadás tartalmának ismertetése után szóljunk arról, 
milyen hatások alatt szerkesztette össze MOLNÁR a maga szótárát. 

Említettem már, hogy MoLNÁRnak tetszését DASYPODITJS 
«Dictionarium Latino Germánicum et vice versa Germanico 
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Latinum»*) ez. műve nyerte meg. Az volt a törekvése, hogy ehhez 
hasonló latin-magyar és magyar-latin szótárt készítsen. DASYPODIUS 
szótárának a többi hasonló mű felett az volt az előnye, hogy 
figyelembe vette a humanisták által az iskolában olvasott latin 
írókat-költőket, bőven magyarázta a mythologiai tulajdonneveket, 
s szótárába iktatta a német városok neveit. A német szókészletet 
a maga anyanyelvi tudásán kívül régibb német szójegyzékekből 
is gyűjtötte, természetesen csak azért, hogy ezzel is annál jobban 
szolgálhassa a német iskolai latin oktatást (vö. PAUL, Grundriss2 

I. 23). MoLNÁRnak DASYPODIUS szótára tehát nemcsak azon külső
ségek miatt tetszett, hogy könnyen hordozható nyolezadrét alak
ban jelent meg, míg ellenben CALEPINUS ívrét alakú volt, hanem 
azért is, mert DASYPODIUS a német humanisták által ajánlott 
latin írók szókészletét dolgozta fel, míg ellenben CALEPINUS, jól
lehet a klasszikus írók szókészlete nála is első fontosságú, többet 
tartott meg a középkori latinságból is. Természetes dolog, hogy 
MOLNÁR DASYPODiust a külsőségekben is követte. DASYPODIUS 
szótárában a latin-német, német-latin rész egybekötve nyolczad-
rétben jelent meg, ugyanígy MOLNÁR első kiadása. DASYPODIUS 
negyedik kiadásában (év?, vö. GRIMM, Deutsches Wörterbuch 
I. köt. bev. XX, XXI) van egy jegyzék a német-latin nyelvű jogi 
emlékekben előforduló jogi kifejezésekről, ugyanilyen van MOLNÁR-
nál a magyar jogi kifejezésekről. Minthogy DASYPODIUS első három 
kiadásában a jogi kifejezések e jegyzéke még nincs közölve, azt 
kell mondanunk, hogy MOLNÁR DASYPODIUS negyedik kiadásán 
túli kiadások**) valamelyikét használta. Hogy melyik lehetett e 
kiadás, nem tudom. MOLNÁR azt mondja, hogy neki DASYPODIUS-
nak a strassburgi EIHELIUS THEODosiusnál megjelent kiadása 
tetszett a legjobban (vö. 1604. évi Dict. lat.-magy. rész, előszó : 
«pre_ omnibus tamen piacúit sequi Dasypodiani Dictionorii eam 
methodum, qua illud nuper disposuit vir de re literaria optimé 
meritus Theodosius Eihelius, civis et Typographus Argentinensis»). 

*) Az első kiadás csakis latin-néinet volt (1535), a második kiadás 
1536-ból való s német-latin részszel van bővítve. Harmadik kiadása 1537-ből. 
Vö. Strassburger Festsclirift zur XLVI. Versammlung deutscher Philologen 
und Schulmánner. Strassburg 1901, 35. lapon. 

**) Utolsó általam ismert kiadás 1692-ből való. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI- 1 3 
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Azonban EIHELIUS sajtója alól került ki az 1537-ik évi (vö. SZA
MOSI, Szenczi Molnár Albert mint szótáríró. Irodalmi értesítő, 
szerk. Márki Sándor, 1874, 138. 1.), valamint az 1565-iki ki
adás is.*) Az elsőben nincs meg a jogi szójegyzék, a második
ban pedig benn van. 

A latin szókészletre nézve MOLNÁB nem elégedett meg a 
DASYPomusban levővel. A hiányzó latin szavakat CALEPiNusból, 
STEPHANusból, FBisiusból**) s más művekből pótolta (vö. 1604. 
évi Dict. lat.-magy. rész, előszó : «Dictiones verő quasdam, quse 
apud Dasypodium non erant, sed in lexicis quibusdam reperie-
bantur, ego adseripsi: Et sic Dasypodium ex Calepino, et The-
sauris Stephani et Basilii, ex Frisio, ex Onomastico Chythrei et 
aliundé plus sexcentis auxi dictionibus: quibus singulis brevem 
et perspicuam interpretationeni Vngaricam apposui»). Ez állítás 
helyességéről könnyen meg lehet gjrőződnünk, ha DASYPODIÜS 
latin-német részét összehasonlítjuk MOLNÁB Dictionariuma lat.-
magyar részével. 

Minthogy már most ismerjük azt a művet, illetve műveket, 
a melyek alapján MOLNÁB a latin szókészletet összeszerkesztette, 
lássuk immár, honnan merítette a magyar értelmezéseket. Lát
szólag nagyon könnyű erre a felelet. MOLNÁB ugyanis maga azt 
mondja, hogy már ifjú korától fogva sok magyar könyvet olvasott, 
s hogy ezekből, valamint saját anyanyelvi tudásából szerkesz
tette össze szótárát (vö. 1604. évi Dict. magy.-lat. rész, előszó): 
«Ex quibus [értsd: libris ungaricis] omnibus et mea memória 
conflavi hoc Dictionarium»). Két könyvet meg is jelöl forrása 

*) Az 1565 i kiadás megvan a M. T. Akadémia könyvtárában. Ugyanitt 
van egy czímlapnelküli DASYPODIÜS is, a melybe valaki MOLNÁB szótára 
második kiadásából í r ta bele a magyar szavakat. A szótár LUGOSY JÓZSEF 
tulajdona volt egykor. — Egy 1536. évi kiadás van a körmöczbányai 
ferenczeseknél. Egy 1538. évi kiadás van a pozsonyi Szent-Ferencz-rendiek 
könyvtárában. 

**) STEPHANUS BOBEETUS (f 1559) franczia tudóst és párizsi könyv
nyomtatót felszólították, hogy dolgozza át CALEPINUSÍ. Az átdolgozás he
lyett egy teljesen új, kiváló jelessógű latin, illetve latin-franczia szótárt 
készített (először megjelent 1531-ben). Vö. I . M Ü L L E R : Handbuch I I . 612. 
Ebből készített JOANNES FRISIUS egy latin-német szótárt, a melynek első 
kiadása 1541-ben jelent meg, vö. GRIMM, DWb. I. XXI, PAUL, Grundr . 2 ! . 23. 
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gyanánt. Az egyik CALEPINUS szótára, melyről Dictionariuma 
3. kiadásában (lat.-magy. rész, előszó) ezt mondja: «cuius 
medulla sive epitome est hoc nostruni Lexicon», a másik 
BARONYÁI DECSI JÁNOS «Adagiorum . . . chiliades quinque» czímű 
műve, a melyet szótára második kiadásába dolgozott fel. 
A többi forrást azonban nekünk kell kimutatnunk, mert 
nem úgy áll a dolog, hogy MOLNÁR «latin-magyar része 
egészen a CALEPINUS-féle híres soknyelvű szótáron alapszik» 
(vö. SIMONYI, A magyar nyelv2: 22), hanem úgy, hogy CA
LEPINUS egyik olyan forrása a műnek, a milyen pl. SZIKSZAI 
FABRICIUS Nomenclaturája. Nem szólva arról, hogy MouNÁRnál 
sok olyan latin szó van magyarul értelmezve, a mely latin szó 
CALEPiNusban elő sem fordul, csak azokat a latin szavakat emelem 
ki, a melyek CALEPiNusban magyar értelmezés nélkül fordulnak 
elő, s MoLNÁRnál értelmezve vannak. Ilyen szó a többi közt: 

«Homagium — Ember dija* (CALEP.-ban nincs meg a lat. 
szó») | ((Melilotos — Safran szinő kovi fú* (magy.-lat. rész: *Sár 
kerep — Melilotus»; CALEP.-ban Me l i l o to s nincs magyarul értel
mezve) | «Panus — Bél fonalnak Oszve tekervenye, kit az bordán, 
által boczatnac. Item Mirigy, kemény kelevény embernee nyakán, vagy 
agyekjan az poczi korúi*: magy.-lat. rész: «Vető karó, az gombolyitasba 
— Panus»; CALEP.-ban a P a n u s szó nincs magyarul értelmezve) | 
«Psilothrum —• Szór koppaszto kenet*: magy.-lat. rész: nSimito kenet 
— Psilothrum»; CALEP.-ban a P s i l o t h r u m szó nincs magyarul ér
telmezve) stb. 

Ide tartoznak az olyan értelmezések is, a mikor az értel
mezés egy része CALEPiNusból való, másik része azonban nem 
CALEPINUSÓ, pl. MOLNÁR A.-nál: 

«Canistrum — Kosár, kóbor*: CALEPiNUsnál csak ennyi van: 
tCanistrum — kosár» | «Helleborum — Ptrúszentő győker, Zaszpa, 
vei, Fejér Hunyor Sárga kükerczy): CALEP.-ban csak ennyi: «Helle-
borus: Zdszpae'* | «Carduus — Bogacz koro», magy.-lat. rész: «Heja-
kut, bogaczkoro — Carduus fullonum, dipsacus»: CALEP.-ban: «Carduus 
— Bogátskóró* stb. 

Az ilyen példák, a melyeknek a számát igen könnyű sza
porítani, azt bizonyítják, hogy MOLNÁR nem elégedett meg azzal, 
hogy CALEPiNust egyszerűen lemásolja, hanem arra törekedett, 
hogy az akkor ismert magyar könyvekből egy jó, hasznavehető 

13* 
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szótárt készítsen. Hogy i rodalmunkban többször megismétlik azt 
az állítást, hogy MOLNÁE egyszerűen lemásolta volna CALEPINUSÍ 
(Nyr. XVII. 358, XVIII. 32), annak oka, hogy MOLNÁR forrásai
val szemben nem jár t el a kellő kritikával, nem jár t el pedig 
akkor, ha CALEPINUS egy-egy sajtóhibájával szemben etimologi
zálhatott . Innen van aztán, hogy egy és ugyanazt a szót, a 
szerint, a h o n n a n kiírja, gyakran kétféle helyesírással közli abban 
a hiszemben, min tha az két külön szó volna; pl. szerinte 
«Allium — Fokhagyma, Foghagyma» | »Chamíepitys — Kalintsa, 
Kalintza» s tb. Megjegyzendő, hogy forrásait legtöbbször átírta a 
maga helyesírása szerint, mindazonál ta l megtörténik, hogy for
rása helyesírását tartja meg. Ilyenkor aztán megesik, hogy 
forrása sajtóhibáit is pontosan megtartja. Ezek a sajtóhibák az 
okai annak, hogy MOLNÁR szótáráról többen azt vallották, hogy 
CALEPiNusból való másolat. Há rom ilyen nevezetes sajtóhibát 
mutat tak ki eddig; ezek a következők: 

a) Föveg. CALEP. ban ez van: «Capitium — Főueg, bérétra*. 
Itt a Főueg sajtóhiba főueg = s ü v e g helyett. CALEPINUS ez adatát 
így használta fel MOLNÁR: «Capitium — Főveg, Beretra, Süveg*, 
magy.-lat.: «Főveg — Capitiutn». A sajtóhiba vándorlásáról lásd a 
Nyelvőrkalauzt és SZILY, NyUSz.); — o) KŐg. CALEi\-ban ez van: 
«Circus, circulus — Kerőngő, kerek kőg». I t t a kőg szót kögy-nek 
kell olvasni (SZARVAS szerint kegynek Nyr. XVI. 33.), a mely egy a 
régi m. kegy, kéd: «stadium» szóval (vö. NySz.). MOLNÁR ezt az ada
tot így írta ki : «Circus — kerengő, kerec kog», "Circulus-—kerengő 
kerec, kőg, karika»; magy.-lat. rósz: «Kőg — circulus, circus». Az 
olvasatbeli hiba további sorsáról vö. SZILY, NyÜSz.; — c) Nemtő. 
CALEP.-ban ez van: «Genius — Nemtő*, «Genialis — Nemtőhőz valo» 
(1590. évi kiadásban). I t t a nemtő sajtóhiba nemző helyett. MOLNÁR 
ezt a sajtóhibát így adja vissza: «Genius — Nemtő, Természeti 
Isten»; «Genialis — Nemtőhőz valo»; magy.-lat. rész: «Nemtoi — 
Genialisi). A sajtóhibára vö. SZILY, NyUSz. — Ilyen sajtóhiba azon
ban nemcsak CALEPINUSból került MOLNÁR ALBERTbe. Ilyennek tartom 
a «Lutz fa — Abies»-beli adatot, a mely egy helyes luch fa (olv. 
lucs fa) alakból való stb. 

A tanulság az eddigi példákból az, hogy MOLNÁR szótárá
nak egyik főforrása CALEPINUS Dic t ionar iuma; e forrásával szem
ben azonban MOLNÁR sokszor kritika nélkül jár t el, mert több 
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sajtóhibáját nem vette észre, s min t régi vagy élő szavakat 
müvébe felvette. Azonban MOLNÁR más forrásaival szemben is 
így jár t el. CALEPiNuson kívül ugyanis MOLNÁR másik főforrása 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclaturája, a mely 1604-ig MOLNÁR 

szótára megjelenéséig több kiadásban jelent meg (vö. NyK. 
XXXVI. 311.). 

Hogy MOLNÁR SZIKSZAI FABRICIUS Nomenelaturáját mind a 

lat.-magy., mind pedig a magy.-lat . rész szerkesztésénél föl
használta, annak igazolására szolgáljanak a következő pé ldák : 

MA.1: «Jaszkészeg*) — Pboxinus levi-i ) CALEP.-ban nincs meg 
SZIKSZ. 1590, 82.1.: «Phoxinusleuis—Jazkezeg J a latin szó. 

MA.1: aSzederjin — Rubus Ideus» ) CALEP.-ban a latin szó 
SZIKSZ. 1590, 26.1.: «Rubus ideus — Szederyin» [nincsm.-ul értelmezve. 

MA.1: .(Ligustrum — Fagyai fa*, «Madár húr — Ligustrum». 
CALEP. 1590: «Ligustrum — Fagyai fa*', 
SZIKSZAI 1590, 37. 1.: «Ligustram — Fagyalfa*; 

i u. o. 20. 1.: «Ligustrum — Madár hur». 

(MA.1: «Coenum — Sar, FSrto»; a Sikeres sár — Coenum» 
\ CALEP.: Coenum —• sár torto* (minden kiadásban sajtóbibásan); 
\ SZIKSZAI 1590, 181. 1.: «Coenum — Sekeressar*. 

ÍMA,1: «Misegrad — Visegradum, Civitas et arx Vngariee». 
ISZIKSZAI 1590, 233. 1. és minden kiadás: «Visegradum — Misegrad*. 

j MA.1: tKránitz — Carintbiacus, Kranitz Ország — Carinthia* 
(SZIKSZAI 1590, 231, 232: «Carinthiacus — Kranicz*. 

Még kétségtelenebb azonban, hogy MOLNÁR egyik főforrása 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclaturája, ha a Dict ionarium magy.-lat. 

részének következő szavait vetjük egybe SZIKSZAI FABBiciussal: 

MA.1: 
Bor: «Bor, Vinum, Temetum, 

Forrott must, Sapa, Vinum defru-
tum. Ez idei bor, Vinum bornum. 
Szagos bor, Vinum odoratum. Jo 

SZIKSZAI F . 1590: 

(52, 53, 54. 1.) «Vinum — Bor. 
Vinum hornum. Ez idei bor. Vi
num odoratum — Szagos Bor. 
Vinum fragrans — Jo iüatu bor. 

*) H a a MA.-ból való idézetnél a magyar szó van elül, akkor az 
adat a magyar-latin részből va ló ; ha a latin szó áll elül, a lat in-magyar 
rész értendő. 
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illato bor, Vinum fragrans. Nyidó 
bor, Vinum fugiens, Spissum. Fő 
bántó bor, Vinum vehemens. Sűrő 
bor, Vinum crassum. Oo bor, Vi
num inveteratum. Kastelyos bor, 
Vinum rubelliim. Tavali bor, Vi
num bimum. Harmad évi bor, 
Vinum diluü.1) Hontőltőt bor, 
Vinum vernaculum. Idegen országi 
bor, Vinum exoticum. Erős czipős 
bor, Vinum acre. Dohos bor, Vinum 
mucidum. Nyarlott bor, Vappa». 

Kigyó: «Kigyo, Serpens, An-
ímis, Ophis. Egerésző kigyó Myar-
gus, Két fejő kigyo Amphisbaena. 
Kurta kigyo, Acontias, Jaculus. 
Marásával rothasztó kigyo, Seps. 
Mérges kigyó, Vipera, Prasster, 
Dipsas. Szarvas kigyo, Cerastes, 
Áspis cornuta. Tarka kigyo, Teu-
crena. Tehén szopó kigyo, Boa. 
Vért indító kigyo, Htemorrhois, 
Salamandra. Vizi kigyo, Anguis, 
Natrix, Hydrus.2) 

Papiros: ^Papyros, Charta,Pa
pyrus. Sima papiros, Glabra pa
pyrus. Sasos vagy Régal papyros, 
Charta regia. Vékony drága pa
pyros, Augusta papyras. Takora3) 
papyros, Charta emporetica. Folyó 
papyros, Charta bibula. 

Vinum fngiens, spissum — Niulo 
bor. Vinum vehemens —• Fő banto 
fó faio bor. Vinum crassum — 
Szűrő bor. Vinum inueteratum, 
vetus, vetulum — 0 bor. Vinum 
rubellum — Kastély bor. Vinum 
bimum — Tauali bor. Vinum 
t r i m n m — Harmadéul bor. Vi
num d i l u t u m . V i z e s b o r . Sapa, 
defrutum — Forrót must. Vinum 
vernaculum — Hon töltőt bor. 
Vinum exoticum — Mas ország 
béli bor. Vinum acre — Erős 
czipős bor. Vappa — Niarlot bor, 
Vinum mucidum — Dohos bor». 

(68, 69. 1.) «Serpens — Kigyo . . . 
Myargus — Egeresző kigyo. Am-
phisbaena. - - Kettős fejő kigyo. 
Acontias, Jaculus — Kurta mér
ges kigio. Seps — Marasaual rot-
hazto kigyo. Vipera — Mérges ki
gyo. Cerastes — Szaruas kigyo. 
Teucrena — Tarka kigyo. Boa — 
Tehén szopó kigyo. Haemorrhois 
Hsemorrhoia, Salamandra — Ma
rasaual veert indito kigyo. An
guis, Natrix, Hydrus — Vizi 
kigyo-o. 

190, 191. 1.: «Charta, papyrus — 
Papiros, Glabra papyrus — Sima 
papiros. Charta regia — Sasos, vag, 
reegal papiros. Augusta papyrus — 
Drága vékony papiros. Charta 
emporetica — Takaró papi(ros). 
Charta bibula — Folyó papiros». 

1) MA. hibásan írta le SZIKSZAIÍ, mert másoláskor egy sort át
ugrott; helyesen 1. SziKszAinál a szórva szedett részt. 

2) MA. a SziKSZAinál levő neveket abéczerendbe szedte. Ennyi az ő 
újítása. 

3) MA3-ban: Takaró. 
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Sz'-tö: «Szőlő, Vinea. Vyonnan 
palántált szőlő, Vinea novella. 
Régi agg szőlő, Vinea veterana. 
Ritka levélő szőlő, Vinea Calvata. 
Parlag szőlő. Vinea sterilis et 
viduata. Szőlő, Vva. Enni való 
szőlő, Vva escaria, cibaria. Luga
son termet szőlő, Vva pergulana. 
Álló szolo, Venuncula. Nagyszemő 
szőlő, Vva Spionia. Malosa szőlő, 
Vva Malvatica. Fejér szőlő, Vva 
Argitis Spinaria. Keczke czőcző 
szőlő, Vva Bumastos. Muskotály 
szőlő, Vva a. iana, apiaria. Ro-
monya szőlő, Vva praecoqua, pra> 
cia, praecociana. Rosaszemő Baka
tor szőlő, Vva Helvola. Gersely 
szőlő, Vva dactylina. Aszszu szőlő, 
Vva passa. Hulló szőlő, Vva semi-
caduca». 

45, 47, 48. 1.: «Vinea — Szőlő. 
Vinea nouella — Vyönan plántált 
szőlő. Vinea veterana — Regi ag 
szőlő. Vinea caluata — Ritka le-
uelő szőlő Vua — Szőlő. Vua 
Escaria, cibaria — Enni való szőlő. 
Vua Pergulana — Lugason termör 
(!) szőlő. Venuncula — Allo szőlő. 
Vua Spionia — Nagyszemő szőlő. 
Vua Maluatica — Malosa szőlő. 
Vua Argitis, Spinaria — Feier 
szőlő. Vua Bumastos — Keczke 
szemő szőlő. Vua Apiana, apiaria 
— Muskotal szőlő. Vua Bomana, 
d u r a n c i n a — Romonia szőlő. 
Vua praecoqua, praeciae, praecina 
— G ohe f.*) Vua Heluola — Rosa 
szemő vag bakator szőlő. Vva 
Heluenata —• Gersely szőlő. Vua 
passa — Aszszu szőlő. Uva semi-
nata, semicaduca— Hulló szőlő». 

Az eddig idézett adatok, a melyeknek számát igen könnyű 
szaporítani (vö. pl. a magy.-lat. rész alma, cseresnye, ló, majom> 
szőlőtő, szilva szavaknál felsorolt különféle magyar elnevezéseket 
SZIKSZAI F. megfelelő helyeivel), mindenkit meggyőzhetnek arról, 
hogy MOLNÁR Dictionariumának SZIKSZAI FABRICIÜS Nomenclatu
rája egyik jelentős főforrása. E szerint eddig két művet tudunk 
megjelölni, a melyek alapján MOLNÁR Dictionariumába a magyar 
részt beiktatta; az egyik CALEPINUS, a másik SZIKSZAI FABRICIÜS 
Nomenclaturája. 

Tudnunk kell azonban azt is, hogy MOLN/R SZIKSZAI 
FABRICIÜS Nomenclaturája mely kiadását használta. Ezt a kér
dést könnyen eldönthetjük, ha a Nomenclatura külömböző 
kiadásaiban előforduló bővítéseket összevetjük MOLNÁR szótárá
val. A Nomenclatura «Begionvm, terrarvm, gentium et Ciuita-
tum nomina» csoportjában pl. a külömböző kiadásokban bőví-

*) A szórva szedett részeket MA. másolás alkalmával tévedésből 
kihagyta. 
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tések vannak. így az 1597. évi kiadásban jelennek meg e l ő s z ö r 
a következő nép- és földrajzi nevek : 

SZIKSZAI F. 254. 1.: «Bistricia — Besztercze*: MA.3: ^Besz
terce— Bistricia» | SZIKSZAI F . 252. 1.: «Cirkassus — Cserkesz*: MA.1: 
tCzerkesz — Circassus* | SZIKSZAI F. 254. 1.: «Medius Mons — 
Felsőbánya* : MA.1: Fölső bánya — Modius mons, Civit. Vng.» | 
SZIKSZAI F. 253. 1.: «Carmanus — Karmany»: MA.1: «Karmany— 
Carmanus* | SZIKSZAI F. 253. 1.: «Guncium — Kőszőgh» : MA.1: 
«Kőszeg — Guncium, Civit. Vngarias» | SZIKSZAI F . 251. 1.: «Marma-
ciia, Marmarussa — Maramaroso : MA.1: aMáramaros — Marmaoia, 
Marmarussa» | SZIKSZAI F. 254. 1.: «Altinium — Tolna": MA.1: 
«Tolna — Altinium, Civitas Vngaraa stb. stb. 

A nép- és földrajzi neveken kivül hadd álljon itt még né
hány fogalomszó, a mely MOLNÁR szótárában megvan s a mely 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclaturája külömböző kiadásai közül az 
1597. évben megjelentben fordul elő e l ő s z ö r : 

SZIKSZAI F . 145. 1.: «Carnifex, to r to r—Hober , hengen: MA.1: 
«Henger — Carnifex» | SZIKSZAI F . 19. 1.: «Caryopliillum Judicurn, 
május — Savga rosa, Cassai rosa*: MA.1: «Kassai rosa — Lych-
nis» | SZIKSZAI F . 69. 1.: «Culter prascisorius —• Csoroszla, Lemez-
vas»: MA.3: «Lemezvas — Culter praecisorius in aratro» j SZIKSZAI 
r . 159. 1.: «Merenda, Antecoenium — Osonna, lorant* : MA.1: 
«Lorant — Merenda, Antecoeaium» | SZIKSZAI F. 257. 1.: «Allo-
dium — Majorh&z)): MA.3: «Majorház — Allodium» | SZIKSZAI F. 
166. 1.: «Hydria, urna —Viz merő vódőr, vendely»: MA.1: aVendely 
— Acrotophorum» | SZIKSZAI F . 162. 1.: «Caseus secundarius — 
uy lágy eayt, vagy az első teynek az savójából csinált sayt, sendicze»: 
MA.1: ((Sendicze — Caseus secundarius» stb. stb. 

Azt hiszem, az eddig felhozottakból eléggé kitűnt, hogy 
MOLNÁR ALBERT SZIKSZAI FABRICIUS Nomcnclaturája 1597. évi 

kiadását dolgozta fel szótárában. 
Hogy e két főforráson kívül mely magyar könyvekből merí

te t t még MOLNÁR az első kiadás alkalmával, nem tudom meg
mondan i . TOLDY FERENCZ (A magy. nemz. irod. tört.2 I. 82, 
*106. 1.), s u tána SZAMOSI JÁNOS (Szenczi Molnár Albert mint 
szótár í ró: Irodalmi értesítő, szerk. MÁRKI S. Bpest 1874 :139 . 1.) 
azt állítja, hogy MOLNÁR egyik magyar nyelvi főforrása KÁROLI 
Bibliája lett volna. A dolog nagyon valószínűnek látszik, én 
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azonban ezt az állítást MOLNÁR szótárából nem tudom bebizo
nyítani . TOLDY, S u t ána SZAMOSI pedig a bizonyítással említett 
müveikben adósok maradtak . 

A hogy KÁROLI Bibliája magyar szókészletét nem tudom 
kimuta tn i MOLNÁR szótárából, éppúgy nem tudom bebizonyítani, 
hogy MOLNÁR felhasználta volna a CLüsius-BEYTHE-féle «Stirpivm 
nomenclator Pannonicus»-t (Antverpiae 1584) vagy pedig BEYTHE 
«Fives könyvót» (1595). Egy MOLNÁR ALBERTHEZ intézett levél 
alapján*) D É Z S I LAJOS azt írja (Molnár A. életrajza 112. 1.), hogy 
MOLNÁR feldolgozta a BEYTHE-féle lat in-magyar növénytani szó
tá r t is. Ez t az állítást el nem fogadhatjuk. Mi épp azt tudjuk 
kimuta tn i , hogy MOLNÁR BEYTHÉt nem dolgozta fel. í m e néhány 
példa ennek igazolására: 

BEYTHE Nomencl. 1584: «Geranium vulgare. V a r y u l a b . . . . Gerá
nium alterum, pes columbinus vulgo dictus. gólya köröm, h, e, 
ciconiaa vnguis». (Ugyanígy CLUSIUS 422. 1., BEYTHE: Fives 
könyv. Index és 88. 1.) 

MOLNÁR A.1, 2, 3 : «Geránium — Daru orrú fu* ( = SZIKSZAI-FABR. 
17. 1.: Geránium — Daru orrú fű). 

MA.1, 2, 3-ban gólyaköröm nem fordul elő. 

í BEYTHE Nomencl. 1584: «Gallium, tey sugoryto fiu, Zent Iuan ve-
l rága, h. e. nos Sancti Johannis Bap.» 
1 MA.-ban se «Gallium»-ról, se pedig «tejzsugorító fúVről nincs szó. 

H a pedig MOLNÁR és BEYTHE egyeznek, akkor bizonyos dolog, 
hogy az illető növónynév SZIKSZAI FABRioiusban is megvan, p l . : 

(tMA.1: «Helleborum — Ptrűszentő gyökér, Zaszpa, vei Fejér Hunyor, 
Sárga kűkercz». 

BEYTHE 1584. Nomencl.: «Helleborine Matthioli, sárga kökörchin, 
Helleborus albus, feyer hunyor» 

SZIKSZAI F. 1590, 19. 1.: «Helleborus albus — Feier hunyor, Helle-
borine Matthioli — Sárga kokőrczini>. 

[MA.1, "1;;!: «Meteng -— Vrtica perjuncta». 
I BEYTHE 1584, Nomencl.: «Peruinca, clematis daphnoides. meteng*. 
{ SZIKSZAI 1590, 30. 1.: «Vrtica periuncta — Meteng*. 

*) Vö. D É Z S I L., Molnár A. Naplója 145. 1.: «videó illas ipsas her-
barum denominationes tuo ononiastico eodem ordine alphabetico insertas» 
(1603. jun. 2. kelt levél). 
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Mindezek alapján kimondhatjuk, hogy BBYTHE nem forrása 
MOLNÁR Ai-BEmnek. ,' . . . 

b) A második kiadás 1611-ben je lent m e g ; czíme : 

a) Lexicon latino graaco hnngaricum: Summa diligentiá col-
lectum adauctum et nunc recens excusum, In quo et propria nomina 
pro Studiosis orthographiaa Grsecé sünt expressa, et appellativis syno-
nyma Graeca passiói inspersa sünt non pauca. Vocibus verő posifcione 
et diphtongis carentibus, subjecti sünt versus veterum Poétarum, 
quantitates syllabarum indicantes. Item Dictiones Vngaricaa Singulari 
studio collectse, Latiné conversaa, in alphabeti ordinem digestas, et 
tertia sui parte adauctae, synonymisque Latinis locupletatae : Quibus 
interspersa sünt usitatiora Proverbia Ungarica, cum adjectis aequi-
pollentibus adagiis Latinis: quae omnia sub initiali vei praecipua 
proverbii Vngarici voce facilé reperientur. Auctore Alberto Molnár 
Szenciensi . . . . Hanoviae . . . . MDCXI.»*) — fí) «Dictiones Ungaricaa, 
summo studio collectas et Latiné conversae, juxtaque ordinem litera-
rum, prout seribi solent/ digestaa. Nunc denuo diligenter emendataa, 
plurimis vocibus, formulisque loquendi Latiné redditis auctae; et usi-
tatioribus Proverbiis Ungaricis . . . . locupletataa . . . . Auctore Alberto 
Molnár Szenciensi. Hanoviaa . . . MDCXI.» 

A lat.-magy. rész t a r t a l m a : Az ajánló levél Magyar- és 
Erdélyország főuraihoz, espereseihez stb. van intézve. Ebben a 
levélben van elmondva, mi e második kiadásban újítás, változ
ta tás . Néhány MOLNÁEIIOZ intézett üdvözlet u tán következik egy 
«Catalogus auctorumw, a mely ISMETIÜS Prosodiájából van ki
írva, s a melyet a tulajdonképpeni lat.-njagy.-görög szótár követ . 
A szótári rész u tán «Numeri et notae arithmetica?», «De mira-
culis mundi» , «Duorum clarissimorum virorum de Lexicis J u d i -
cia» vannak közölve. A magy.-lat. részben ez v a n : A—Z-ig 
terjedő magyar-lat in szótár, u t á n a az első kiadásban is közölt 
régi magyar jogi kifejezések szótárkája, végül HONTERUS J. köl
teménye «De variarum re rum Nomenclaturis per classes di-
st inctas». 

Az a kérdés már most, mennyiben jelez haladást MOLNÁR 
Dict ionariumának második kiadása. A haladást a következő pön-

*) Megvan a M. N. Múzeumban, jegye: EMK. 411. Az ismert pél
dányok felsorolva lásd SZABÓ, EMK. I . 
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tokba foglalhatjuk össze: a) A lat.-magy. részből latin-görög
magyar rész lett. MOLNÁE lat.-gör.-magy. szótára az első s hosszú 
ideig (1857-ig) az egyetlen e nemű szótárunk. Hogy mi indította 
MoLNÁRt a görög nyelv felvételére, arra nem nehéz megfelelni. 
A humanisták a görög nyelvet bevitték az iskolába; MELANCHTHON 
1528-ban Szászországban rendszeresen tanította a görögöt (vö. 
IVÁN MÜLLEE, Handb. II. 597), DASYPODIUS P. 1533-tól strass-
burgi görög nyelvi tanár volt. Nálunk a reformáczióval terjedt 
a görög nyelvi ismeret. Erazmistáink, mint teszem KOMJÁTHY, 
tudtak görögül. A reformáczió hívei pedig az iskolában tanították 
a görög nyelvet, pl. HONTEEUS. MOLNÁE tehát iskolai szükséglet
nek tett eleget, mikor lat.-gör.-magy. szótárt szerkesztett. 

A görög nyelvi anyagot, a mint az ajánló levélben mondja, 
latin-görög-franczia szótárakból vette, első sorban természetesen 
STEPHANuséból (vö. lat. rész, előszó: «maximo verő usui mihi 
fuerunt Dictionaria Latino-Graeco-Gallica, quss mihi opportuné 
commodavit ex sua Bibliotheca Eeverendus Dn. Clemens Bcesius 
Gallicanse Ecclesise Novse-Hanoviensis Minister fidissimus . . .»). 

P) A latin szókincsből ebben a kiadásban több szó van 
közölve, mint az elsőben. A fő újítás azonban az, hogy SMETIUS 
HENEIK «Prosodia... promtissima, qvse syllabarvm positione et 
diphthongis carentium qvantitates, sola veterum Poetarum 
auctoritate, adductis exemplis demonstrat»*) czímü müvét MOLNÁE 
a maga szótárába beledolgozta. A tanuló ifjúság ugyanis stílus
gyakorlatképpen latin verseket volt köteles írni. Hogy e czélt 
az iskola minél jobban elérhesse, szükség volt olyan könyvre, a 
melyből a latin szavak magánhangzóinak időtartamát lehetett 
megtanulni. MOLNÁE már az első kiadás alkalmával is panasz
kodik, hogy a magyar fiúk rossz hangsúlyozással ejtik a latin 
szavakat. Az iskolának akart tehát használni, mikor $METiusnak 
régi latin költőkből vett példatárát szótárába beiktatta. Hogy 
mely latin költőből való egy-egy szó, azt Horat., Virg. stb. rövi
dítések, utalások mondják meg. A közelebbi előfordulást, a kor 
szokása szerint, ő sem jelöli meg. 

Y) Mind a latin, mind pedig a magyar részben lényeges 

*) Első kiadása 1599-ben jelent meg. A M. N. Múzeumban levő 
példányok közt 1603-ból való a legrégibb; könyvtári jegye: L. lat. 1089a. 
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haladás az, hogy MOLNÁR szótárába latin és magyar közmondá
sokat, közmondásszerü kifejezéseket iktatott be. A magy.-lat. 
részben a «feczke» szónál pl. ez van: «Czac czaczog mint á 
feczke», «kigyő»-nál meg ez: «kigyót tartani kebeledben*), stb. 
Ugyan így vannak latin közmondások is. Erre nézve szótára 
előszavában ezt mondja: «Inspersi.... usitatiora Proverbia Un-
garica cum correspondentibus Adagiis Latinis. Ea autem selegi 
ex Libello Adagiorum Latino-Ungaricorum Cl. Viri Joannis Decii 
Baronii, quem ante multos annos*) Argentína? adolescens obser-
vanter colui.» 

Mi szükség volt arra, hogy MOLNÁR BARONYAI DECSI JÁNOS 
latin-magyar közmondásait szótárába iktassa ? Tudva azt, hogy 
DECSI ROTTERDAMI EKAZMUSDÓI és más humanista írókból (vö. 
Nyr. XVIII. 99) merítette Adagiáinak2) latin-görög részét, első 
sorban is az a gondolat jut eszünkbe, hogy hátha MOLNÁR ezzel 
is az iskolának akart szolgálatot tenni. S valóban úgy is van. 
A humanisták, nem művelődéstörténeti, hanem praktikus preda-
gogiai: erkölcsnemesítő voltukért3) gyűjteni kezdték a közmon
dásokat, közszólásokat s az iskolában tanították őket. Ilyen 
másik mű volt a «Dicta Grseciae sapientum, interprete Erasmo 
Boterodamo» is (magyarul 1591-ben jelent meg Debreczenben). 
MOLNÁR ennek a humanista psedagogiai elvnek tett eleget, mikor 
c közmondásokat művébe beiktatta. 

ö) Az eddig felsorolt újításokon kívül külön is ki kell 
emelnünk, hogy mind a latin, mind pedig a magyar rósz tete
mesen bővítve van. MOLNÁR azt mondja, hogy mindazoknak a 
magyar könyveknek az adatait, a melyeket az első kiadás meg
jelenése óta elolvasott s a melyeknek egy-egy adatáról észre
vette, hogy szótárában nem fordul elő, a maga helyére beiktatta 
(vó. «pro secunda Lexici hujus parte locupletanda, quotquot ab 
amicis et popularibus impetrare potui libros Ungaricos, eos 

1) 1592-ben, mikor DECSI, mint BÁNFI FBRENCZ nevelője megfordult 

Strassburgban. 
2) A m ű cz íme: B

;«A.dagiorvm graeco-latino-vngaricorvm chiliades 
quinque . . . . Bartphae 1598.» A M. N. Muz. példányának könyvtári jegyé: 
BMK. 279. 

3) Vö. PAUL, Grundr.3 I. 24. 



A MAGYAR SZÓTÁRIRODALOM. 201 

omnes percursi , et voces omnes quas reperi anté á me non 
animadversas deseripsi et Latiné versas editioni huic inservi»). 
S ebben a kijelentésében teljesen meg U nyugodha tunk : MOLKÁB 
Dict ionariumának második kiadása tetemesen bővített, alaposan 
átdolgozott munka . 

c) MOLNÁR a szótárán folytonosan jav í to t t ; 1621-ben har
madik kiadásban is megjelent a mű. Czíme : 

a) Latin-görög m. rész: «Lexicon Latino-Graeco-Ungaricum. 
Jam recens t e r t i á curá recognifcum, innumeris pene dictiouibus, ao 
versibus, Syllabarum quantitates indioantibus adauctum, et ita elabo-
ratum, ut ex eo Latinarum dictionum genera, modus declinandi et 
conjugandi, tanquam ex Thesauro depromi possint. Item Dictionarium 
Ungarico-Latinum. Infinitis vocibus loquendique formulis ac proverbiis 
Vngarico-Latinis locupletatum. Authore Alberto Molnár Szencienei. 
Adjecti sünt ad finem libri Indices Chorographici et Chronologici stu-
diosis utiles ac necessarii. Item Syllecta Scholastica clarorvm Virorum, 
Quorum catalogum exhibet frontispicum Syllectorum. Quse et separa-
tim vendi possunt. Anno MDCXXI. Heidelbergae» ; — (I) Magyar-latin 
rész: «Dictionarium Ungarico Latinum, innumeris vocibus ungaricis, 
formulisque loquendi Latiné redditis, hunc t e r t i ú m locupletatum: 
Cui inspersa sünt usitatiora Proverbia Ungarica, [cum sequipollentilus 
Adagiis Latinis: Quae omnia svb initiali, vei prascipua Adagionis Vn-
garicaj voce facilé reperiuntur. Authore Alberto Molnár Szenciensi. 
Heidelbergae . . . MDCXXI. » 

A lat.-gör.-magy. rész t a r t a lma : Az ajánló levél BETHLEN 
GÁBOR erdélyi fejedelemnek szól. A levélben párhuzamot von 
MOLNÁR MÁTYÁS király és BETHLEN GÁBOR fejedelem közt. Dicséri 
BETHLENt, hogy ő is könyvtárat, főiskolát alapított s hogy a 
főiskolát jeles tanerőkkel lát ta el. Ezért hálából ajánlja neki 
szótára harmadik kiadását, a melyről azt mondja, hogy «quod 
de Patria bene merendi studio, non sine vigiliis hac hyeme [na 
ajánló levél 1621 márcz. 1-én kelt] recognovi et innumeris pené 
vocibus adauxi». A MoLNÁRt magasztaló üdvözlő versek u t án 
következik a Catalogus auctorum, majd pedig a tulajdonképpeni 
szótár. A szótári részt a második kiadás lat.-gör.-magy. részében 
közölt függelékek követik, t. i. számnevek, a világ hét csodájá
ról stb. 

A magy.-lat. rész BETHLEN ISTVÁN kormányzónak van ajánlva. 



203 MELICH JÁNOS. 

A tulajdonképpeni szótár után a következő részek „ közölvék: 
a) ZsiMBOKinak valamennyi előző kiadásban közölt jogi szó-
tárkája; (3) Magyarország vármegyéinek, városainak, püspökségei
nek, vezéreinek, királyainak latin-magyar nevei, majd hasonló 
névsor a pápákról, római királyokról és császárokról, a török 
szultánokról; 7) Syllecta Scholastica, a mely tulajdonkép önálló 
munka. 

A harmadik kiadás gondos munka eredménye, a szerző 
nemcsak hogy bővitette az egyes czikkeket, hanem új, a szótár
ban addig meg nem levő szavakat is iktatott be. íme néhány 
példa : a) Bővített czikkek : 

f 1611. évi kiadás: «Bsetis, g. m. fialna., Spaniol Országi folyó viz». 
< 1621. évi kiadás: «Bsetis, gen. m. ftáirtq, Spaniol Országi folyó viz. 
( Mart. Bastis olivifera erinem redimite corona». 

Í
1611 : «Líquidum, g. n. Folyó viz«. 
1621 : «Líquidum, di, gen. ne. bypov. Folyó viz, viz». 

M611 : «Litánia, g. f. fa&aveta, Alázatos Imatsag». 
^ 1621 : «Litánia, se, g. h&avsia. Alázatos Imátsag, közönséges kö

nyörgést). 

P) Újonnan beiktatott czikkek, a melyek tehát sem az 
1604-iki, sem pedig az 1611-iki kiadásban nincsenek: 

(tLiquefaciens, tis, g. o. éxrqxwv. Megolvasztó*. 
tScencinum, ni, g. n. oxsvxlvov. Szentz, Magyar országi varos, 

Nagy szombat és Posony között. 
«Szenczinum, ni, g. n. velut alij seribunt Szemcinum, aéfixtvov, 

Szentz, est oppidum Üngariae non procul á Brachio Danubij, inter 
Tyrnaviam et Posonium, Germanis Wardtberg, quod nomen insculptum 
est Reipublicae sigillo antiquissimo: ubi natus est autor hujus Libri 
Alb. Molnár Anno Christi 1574. 1. Sept.»*) 

<ilzzó, Fervens, Fervidus, exaestuans». 
^Izzadom, Aestuo, Ferbeo, Fervesco, Desudo, as». 
«Kdbalkodni, Stullescere, Ineptire*. 
«Kacz, Manus parvula. Bódog az kinec kezében Kácza: Prov. 

Félix qui quae vult, habet» stb. 

A közölt példák, a melyeknek számát könnyű szaporítani, 

) Születési napjára vonatkozólag 1. DÉzsr, Molnár Albert 11. lap. 
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bizonyítják, hogy MOLNÁR gondosan javította, tökéletesítette a 
szótárát . Az anyagot természetesen most is az időközben olvasott 
magyar, illetve latin-görög könyvekből vette, a min t azt a má
sodik kiadás alkalmával is tet te. E kiadás a magyar szavak 
helyesírása tekintetében is gondosabb, a mennyiben a magyar 
szavak magánhangzóinak időmértéke több esetben van meg
jelölve, mint az előző kiadásokban. 

d) MOLNÁR 1633-ban halt m e g ; szótára azonban halála 
u t á n is megjelent. Mint említettem, SÁNDOR ISTVÁN szerint (vö. 
Sokféle VIII. 45) MOLNÁR szótára a szerző halála u t án még 
négyszer, mégpedig 1645-ben Frankfur tban, 1700-ban, 1708-ban, 
1740-ben Nürnbergben jelent meg. Nekünk azonban csak két 
kiadásról van tudomásunk, az egyik az 1644—45-iki frankfurti, 
a másik az 1708-iki nürnbergi . 

A frankfurti kiadásról a következőket kell t u d n u n k : A ki
adásnak latin-görög-magyar része 1645-ben, a magyar-latin pedig 
1644-ben jelent meg. Az első rész cz íme: «Lexicon Lat ino-
Grseco-Ungaricum.Iamrecens q u a r t á c u r á r ecogn i tum. . . I tem 
Dictionarium Ungarico-Latinum . . . Francofurt i ad Maenum . . . 
MDCXLV», a másodiké pedig ez : ((Dictionarium Vngarico-Lati-
n u m . . . Nunc tertium l o c u p l e t a t u m . . . Francofurt i ad Msenum . . . 
MDCXLIV.)) A műben nincsen ajánlás, sem olyan bejegyzés, a 
melyből megtudhatnók, ki rendezte a kiadást sajtó alá. A kiadás
nak csupán bibliográfiai értéke van, s pontos összevetés alapján 
kimondhatjuk, hogy az 1621. évi kiadásnak a lenyomata annyira, 
hogy még a sajtóhibák is ugyanazok. Az 1621. évi kiadás magy.-
lat. részében pl . 365. lapszámra 378, 379, 368. következik, s 
ugyanez a hiba van az 1644. évi kiadásban is. 

Nevezetesebb a nürnbergi kiadás, a mely 1708-ban B E É R 
KRISTÓF (életrajzi adatai t lásd JŐCHER könyvében) gondozásában 
je lent meg. A kiadás czíme a következő : 

a) «Dictionarium Quadrilingve Latino-Ungarico-Gra3CO-Germa-
nicum. Innumeris Vocibus, Phrasibus, Formulisque loquendi, et Pro-
verbiis, cum quantitate Syllabarum, Indiceque Graeco et Germanico 
hac in q u a r t á Editione locupletatum . . . ab Autoribus Alberto Mol
nár, Szenciensi et Johanne Christophoro Beér Norib. Noribergse . . . . 
MDCCVIII»; — §) «Dictionarium Ungarico-Latino-Germanicum . . . . 
nunc quartá vice locupletatum . . . . pars II. Noribergee MDCCVIII». 
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Az első rész tartalma: Judicium de Lexicis, a szótári ré3z 
és a számnevek; a másodiké: Judicium de Lexicis, tulajdon
képpeni szótár, jogi kifejezések szótára, görög és német indexek, 
a világ hét csodája. 

A kiadásról a következőket kell megjegyeznünk: a) Mind 
a lat., mind pedig a magy. rész czímlapján az van, hogy ez a 
negyedik kiadás, holott a negyedik az 1644—45. évi frankfurti. 

p) Mind a két rész bővítve van a német nyelvvel, a minek 
psedagogiai és műveltségtörténeti értéke van (1. erről részletesen 
PÁRIZ PÁPAI szótárának tárgyalásánál). 

7) A magyar-latin rész egyszerű lenyomata az 1621-iki ki
adásnak, azzal a külömbséggel, hogy az 1708-iki kiadásba be 
van iktatva a német értelmezés is. 

§) A latin-görög-magyar részbe szinten be van iktatva a 
német rész, csakhogy itt a latin rész is bővítve van. Sok olyan 
latin szó van e kiadásba beiktatva, a mely MOLNÁR előző ki
adásaiban nem fordul elő. A latin-görög-magyar-német rész tehát 
bővített kiadás. A latin betoldások azonban kétfélék ; vagy olyanok 
e latin szavak, hogy van mellettük magyar értelmezés is, vagy 
pedig olyanok, hogy a latin szó csak görögül és németül van 
értelmezve. íme egynéhány példa: 

a) Új czikkek az 1708. kiadásban, a melyek magyarul is 
vannak értelmezve : 

«Ab aliquo stare, ab alicujus partibus esse, [tezá zwoq hvat. 
Egynek pártját fogván. Einem bey stehen, oder, einem zulegen». 

a Ab aeterno, npb /póvajv áioji/ícüv. Örökén. Von Ewigkeit.» 
«Abali, Populi Indiae. Indiai Népek. Indianische Vőlkor». 
b) Uj czikkek az 1708, kiadásban, a melyek magyarul nin

csenek értelmezve : 
cAbalienor ánaXXozptootiai. Ick werde abwendig getnacht». 
«Babylonius, fíaftuXcoviog, m. Ein Babylonier. Meton. Stern 

Gucker, Nativitát-Steller». 
(íJS/ddir, der tieffeste Himmels Punct». 
«Napellus, i, m. Eisenhűtlein ein Kraut». 

Ha mármost gondosan figyelembe veszszük, hogy a latin 
részben az újonnan beiktatott szavaknak mily nagy száma van 
magyarul is értelmezve, akkor azt fogjuk tapasztalni, hogy ma
gyarul is értelmezett új ezikkeket csak az a hangon kezdődő 
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latin szavak közt fogunk találni, ellenben b s a többi hangon 
kezdődő szavak közt egyetlen egy sincs magyarul értelmezve.*) 
Mindebből világos, hogy a latin részben levő újonnan betoldott 
latin szavakat a kiadó magyar értelmezésekkel is el akarta látni, 
azonban az azzal megbizott magyar embert, kinek nevét nem 
tudjuk, ügybuzgalma csakhamar elhagyta. Ennek tulajdonítható 
az is, hogy a kiadásban a magyar szavak helyesírása ugyanaz, 
mint az 1621-iki kiadásban. Ez a helyesírás pedig 1708-ban 
elavult helyesírás volt. E kiadásnak is tehát magyar nyelvészeti 
szempontból semmi értéke sincs; ha t. olvasóim nyelvészeti 
czélból akarják használni MOLNÁR szótárát, akkor az első három 
kiadást használják. Ezek közt legteljesebb az 1621. évi. 

S minthogy most már végig tárgyaltuk MOLNÁR Dictio-
nariumának valamennyi kiadását, fejtegetéseinket a következők
ben foglaljuk össze: 

a) MOLNÁR ALBERT a németországi humanista psedagogiai 
elvek hatása alatt készített egy iskolai latin-magyar és magyar
latin szótárt, a melylyel a hazai iskoláztatásnak akart szolgálatot 
tenni. Abból, hogy a szótárban a görög nyelv, a magyar köz
mondások, CICERO állandó jelzői, a melyek a stílust emelik, a 
latin szavak magánhangzóinak időtartama költőkből vett pél
dákon bemutatva, továbbá magyar-latin rész foglalnak helyet, 
következtethetünk arra a tantervre, a melyet e szótár hivatva 
volt szolgálni. 

P) MOLNÁR a maga szótárát DASYPODIUS nyomán készítette, 
a kinek művét azonban Dictionariuma 3. kiadásában túlszár
nyalta. DASYPODIUS művében a német iskolákban olvasott latin 
auctorok szókészlete volt tárgyalva, bő mythologiai, földrajzi 
magyarázatokkal. Volt a műben a német jogi műnyelv szótárkája 
s könnyen hordozható nyolezadrétű alakja volt. DASYPODIUS a 
német szókészlet összegyűjtésénél nem elégedett meg a saját 
nyelvi tudásával, hanem felhasznált régi német könyveket, szó
tárakat.**) S mindezek hatással voltak MoLNÁRra. 0 is össze-

*) Ez érdekes jelenségre SZILY KÁLMÁN, akad. főkönyvtárnok ú r 
figyelmeztetett. 

**) Vö. Strassburger Festschrift zur XLVI. Versammlung deutscher 
Philologen. Strassbnrg 1901. 35. 1. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. ** 
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szerkesztette művét, s e tekintetben a latin szókészletre DASY-
poDiuson kívül kora legjelesebb műveiből merített (pl. STEPHANUS-
ból). A magyar szókészlet összegyűjtésénél ő sem elégedett meg 
a maga nyelvi tudásával, hanem szorgalmasan gyűjtötte az 
anyagot. Főforrásai CALEPINUS Dictionariumának magyar része, 
SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclatnrája és BARONYAI DECSI JÁNOS köz
mondás-gyűjteménye voltak. 

f) MOLNÁR a maga Dictionariumát folytonosan tökéletesí
tette. Eletében háromszor: 1604-ben, 1611-ben, 1621-ben jelent 
meg műve, halála után pedig kétszer: 1644—45-ben, 1708-ban. 
E kiadások közül nyelvészeti czélokra a harmadik, 1621-ben 
megjelent kiadást kell használni. A használat alkalmával az 
adatok értékének helyes megállapítása szempontjából szükséges 
figyelembe venni azt a két szótári müvet is, a melyet MOLNÁR 
feldolgozott: t. i. CALEPINUSÍ és SZIKSZAI FABRICIUS Nomencla-
turája 1597. évi kiadását. 

MELICH JÁNOS. 

Külföldi irodalom. 

AuiBOTL OCKAPB. PetfJieKCL CJIOBL BH^a TpT^T T p k T H 
TA'kT TAh/T BTi Ma^bHpCKHXT. 3aHMCTB0BaHÍHXT> H3B CJiaBflHCKarO 
íi3HKa. CaHKTiieTepöyprB. 

FELLMAN JACOB. Anteckningar under min vistelse i Lappmarken. 
L—IV. Helsingfors. 

Kokoelma Suomen kansan sananlaskuja. Helsingfors. (Finn Iro
dalmi Társaság.) 

Le Monde Orientál. 1. füzet. (Tart. egyebek közt: WIKLUND K. 
B. Finnisch-ugrisch und indogermanisch.) Uppsala. 



A locativüs-féle határozok a votjákban. 
(Első közlemény.) 

I. A z -w-ragos határozók.*) 

Az összes finnugor nyelvekben kimutatható egy, a locativus 
jelölésére szolgáló -«(«), -n(s) határozórag. 

Ez a rag a votjákban és a zürjénben két irányban fej
lődött. Egyrészt megelőző -I ( = i) tővégi hangzóval inessivus 
szerepű, másrészt megelőző -d-vel főleg instrumentális-comitativus. 

Hogyan magyarázhatjuk meg ezt a kétfeléválást ? Hogyan 
egyezik meg a locativusi alapjelentéssel a ragnak ma általános 
használata inessivus és instrumentális jelentésében ? 

*) Rövidítések: 
M. = MUNKÁCSI BERNÁT, Votják népköltészeti hagyományok. (A mellette 

lévő szám e munka lapszámát jelöli ; bab. == babonák; tm. = találós 
mesék; im. = imádságok; bűv. = bűvölő igék; d. = dalok; km. = 
közmondások. Az idézetek számai e rövidítések mellett az illető számú 
babonára, találós mesére stb. vonatkoznak.) 

WICHM. = WICHMANN YRJÖ, Wotjakische Sprachproben. WICHM. I. = 

"WICHMANN e gyűjteményének első része (SUS. Aik. XI . 1893) ; WICHM. 
I I . = a Wotjakische Sprachproben második része (Aik. XIX. 1901). 
(Az idézetek számai úgy vannak alkalmazva, min t a MUNKÁCSI szö
vegeiből idézett mondatoknál ; d. = Lieder; im. = Gebete; bűv. = 
Zaubersprüche; km. = Sprichwörter; tm. = Rátsel.) 

M. VotjSz. = MUNKÁCSI BERNÁT, Votják Szótár. (A belőle vett példák a 
Szótár rövidítéseivel vannak idézve.) 

Votj. nyelvmtit. = MUNKÁCSI, Votják nyelvmutatványok. NyK. XVII. 
MHat. = SIMONYI ZSIGMOND, A magyar határozók. (A magyar példák túl

nyomó részét ebből a munkából vettem.) 
Ny í l . = SZINNYEI JÓZSEF, Magyar Nyelvhasonlítás.3 1905. 
SUS. Aik. = Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. 
B U D . Fny. = BUDENZ JÓZSEF, Finn nyelvtan.2 1880. 

14* 
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Az -n rag locativusi alapjelentése kétségtelen. Nemcsak a 
rokon nyelvek bizonyítják ezt; e jelentés magából a votják 
nyelvből is kimutatható. így egyes határozószókban: tátin itten, 
otin ottan, kitin hol; éppígy más szólásokban: gurt-pumin a falu 
végén; sojos tatisdn kwamén iékcim inti jen ulo ők innen har-
mincz versztnyire (tkp. versztnyi helyen) laknak. M. 95. 

Hogy ebből a locativus-jelentésü ragból hogyan lett az. 
inessivus jelölője, azt megmagyarázza BüDENznek egy feltevése,*) 
melyet már az Ugrische Sprachstudien-ben (II. 44.) megemlít és 
az UA. 385. lapján ismétel, hogy t. i. az inessivus ragja -i-n 
eredetibb *-i-sn helyett való. 

Bizonyítókai röviden a következők: 
A zürjénben és a votjákban az eredeti tővégi magánhangzó 

különféle ragok és képzők előtt részint zürj. ö, votj. a alakban, 
részint pedig i alakban jelenik meg. Mármost bebizonyítható, 
hogy ö (a) igen sok esetben «meglévő vagy kimutathatólag meg
volt nasalis (m, n) előtt lép föl»>, míg i rendesen akkor, ha. 
közvetlenül utána nem volt in, n, így a sorszámnévképző -cl 
előtt azért találunk -ö, -a hangot, mert e képző eredeti alakja 
*-nd volt. Az -in végű igenévben a tőhangzó mindig ö, illetőleg 
a (ej. Ugyanezt látjuk a -töm, -tem fosztóképzőben is. Az illativus 
ragja is azért ö, votj. a, mert e rag végén, mint a finn -sen, 
-h-n bizonyítja, -n volt. Ehhez hozzátehetjük, hogy az adessivus 
ragja zürj. -lön, -Ián, -len, votj. -len («*-* f. -lia, -Uá•< *-lna, *-lná). 

Mindez feljogosít bennünket arra, hogy a zürj.-votj. ines-
sivus-ragban, melynek állandó alakja -i-n, a tő véghangzója és 

W I E D . = WIEDEMANN F . J., Grammatik der syrjánischen Sprache init 
Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen. 1884. 

W I E D . Votj. nyt . = WIEDEMANN, Grammat ik der wotjakischen Sprache. 1851. 
KÚNOS-MUNKÁCSI = KÚNOS-MUNKÁCSI, A belviszonyragok használata a ma

gyarban. (A magyar példák egy -része ebből való.) 
PATK. = PATKANOV SZERAFIM, Irtisi-osztják szójegyzék. 1902. 

PATK. I r t . Ostj. I I . = PATKANOV, Die Irtysch-Ostjaken und ihre Volks-
poesie I I . 1900. 

AHLQV. = AHLQVIST, Über die Sprache der Nord-Ostjaken. 18S0. 
A vogul példák BEKÉ ÖDöNnek A vogul határozók ez. dolgozatából 

(NyK. XXXV. 1905.) vannak véve. 
*) Előtte már BOLLER gondolt erre. 
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a rag között egy elveszett nem-nasalis mássalhangzó megvoltát 
felvegyük. Ez a mássalhangzó a rokon nyelvek és a zürj.-votják 
elativus (mortis, votj. murtU < *mortiét, *murtiét) tanúsága szerint 
nem lehetett más, mint s. 

Ez az s elem specializálta az -w-nek általános locativusi 
értékét inessivus-szá. 

Ez a rag azonban nemcsak az in e s s i v u s n a k , hanem 
a s u p e r e s s i v u s n a k , söt az a d e s s i v u s n a k a jele is. 

Mindkét jelentésfejlődés könnyen érthető. Inessivus-jelen-
tósből nagyon természetes az átmenet superessivusra. Az ines-
sivus első sorban «teljesen körülzárt térben vagy testben való 
bensőséget fejez ki. Ehhez képest az első, legcsekélyebb fokú 
átvitel az, ha nem teljesen, hanem csak három vagy kéfc felü
lettől elzárt térben való bensőséget jelez. Innen az átvitel az 
egy felületen való bensőség kifejezéséhez halad, vagyis midőn 
a subjectum az objectumnak többé nem felületeitől, hanem csak 
vonalaitól van körülvéve, tehát az objectumon ,rajta' van.» 
(KÚNOS-MÜNKÁCSI 17, 18). Nagyon természetesnek találjuk az 
inessivusi rag alkalmazását ezekben : kökiiin a bölcsőben. WICHM. 
I. d. 294., nukin a völgyben. M. bab. 155., baktíaiad kertedben. 
Szinte észrevehetetlen az átmenet az utóbbiakról erre: azbaram 
udvaromban. WICHM. I. d. 438, 441. Pedig már ebben a magyar 
-ben mellett superessivusi -n ragot is használ. (Ez ház udvará
ból soha ki ne fogyjon Isten adománya, sőt szaporodjon. Népk. 
III. 267. 0 el is ment, beszállott királynak udvarára. U. o. 
I. 228). Innen már csak egy lépés a tulajdonképpeni superessi-
vushoz ezekben: kék pinal néljos kér én vetlo két fiatal leány 
járkál a pusztán (M. d. 31.); éppúgy mint a magyarban: mikor 
által menendez a kietlenb en, ffold meg indolt. Apor C. 15. | 
budosnak ky e ti énben, es twuol ualo helyekben. Ehr C. 114. j 
siéü vasa busijin ié-vosas adamijaz adgoz őszszel egy juhot 
áldozó embert pillant meg a mezőn. M. 139. 

A mi a másik jelentésfejlődést illeti, azt t. i., hogy ugyanez 
az -i-n rag néha adessivusi viszonyt is jelölhet, arra vonatkozólag 
csak a magyar mellett névutót hozzuk fel, mely a mell főnév 
ragos alakja lévén, ((mellettem tulajdonkép a. m. ameUemen*, 
vagyis oly közel hozzám, hogy majdnem mellemet érinti». MHat. 
II. 78. (L. az a d e s s i v u s tárgyalásánál.) 
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Látjuk tehát, hogy az inessivusi jelentésből nagyon ter
mészetes a superessivus és érthető az adessivus fejlődése. 

Inessivusnak kellett lennie az -i-n rag alapjelentésének, 
mert míg az iness. kifejezésére ritkán használnak névutót, addig 
a superessivusi jelentésben rendes a jilhi, vilin «fölött» név
utókkal való körülírás. 

A mondottakat röviden összefoglalva: a finnugor locativusi 
*-ne, *-ns a votjákban -n alakban van meg; -i-n alakjában e 
rag eredetibb *-i—s'n-ból lett, a finn -ssa, -ssa pontos megfelelője 
és a magyar «-ben» jelentésével bír; rövidült névutó, éppúgy 
mint az említett finn ós magyar rag. Alapjelentése szintén inessivus. 

A finnugor locativusi *-«», *-»$ azonban nemcsak a most 
tárgyalt ragban van meg a votjákban; megvan -á-n alakban is 
(a mely sok mélyhangú szóban és a többesszám -jog jele után 
•Í-M alakú, és így összeesik az inessivusi alakkal), mégpedig 
instrumentalis-comitativus rag szerepében. 

A locativus ragja hogyan lett az instrumentális jelölője ? 
Több finnugor nyelvben tapasztalt jelenség, hogy helyhatározó 
jelentésből eszközhatározó fejlődött. A mordvinban az inessivus 
egyúttal instrumentális is, pl. pejelsa késsel, mantsa bottal; így 
a finnben az -n instrumentalis-ragot BUDENZ a locativus-rag 
kopott másának tartja (Fny. 88. UA. 378.). így a magyarban a 
-ben lehet eszközhatározónak is a ragja, pl. Megnyomorít téged 
az Úristen nagy ínségben EMK. II. 208. Éppígy az -n ragnak 
is van ilyen szerepe, pl. Valamely állat négy lábon vagy 
többen jár, tisztátalan. Kár. Bibi. I. 98. 

A votjákban magában is lehet az inessivus eszközhatározó 
jelentésű. L. alább. 

A jelentésfejlődés (helyhatározóból eszközhatározó) igen 
egyszerű. A következő mondatokban az eszközhatározók oly közel 
állnak a helyhatározóhoz, hogy könnyen annak lehetne őket 
nézni: cecizá sarbddn bin-gozi-kuza muzá legám mézét egy 
k o s á r b a n kötéllel bocsátotta alá a földre. M. 134. | puden 
liktisa, vauén bertiskom gyalog jöttünk, lóháton (tkp. lóval) 
megyünk vissza. WICHM. I. d. 276. Hasonló szólás -in raggal: 
vor aélméedn-jk val-vilin vorttild a tolvaj éppúgy nyargal a 
lovon, mint előbb. M. 134. || f i n n : neljdn jalan juosta négy 
lábon futni. || m. négy lábon jár. 
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Az -d-n rag comitativusi szerepe eredeti helyhatározó jelen
téséből magyarázódik meg. A helyhatározásnak az a faja, a 
melyet az -n jelölt, két tárgy között lévő bizonyos kapcsolatot, 
összefüggést fejezett ki. Két tárgy a térben egymáson, egymás 
mellett van, a két tárgy együtt van : egyik tárgy a m á s i k k a l 
e g y ü t t van. (Vö. og-inan (egy helyen > ) együtt; éppígy 
og-a^in együtt, egy helyütt). 

Ezen a nézeten van WESKE is, ki «Untersuchungen zur 
vergleichenden Grammatik des finnisehen Sprachstammes» ez. 
könyvének 42., 43. lapjain ezt mondja: «Den Zusammenhang 
des Comitativs mit dem Locativ glaube ich mit folgendem Satze 
ausdrücken zu können: was bei, an etwas ist, ist eben mit 
etwas. Dieser Ansicht ist auch schon BOLLERD. 

A) Az -l-n-ragos határozók. 

Láttuk, hogy az -i-n ragnak inessivus az alapjelentése, míg 
az -d-n főleg instrumentális-comitativus. 

Mielőtt az -i-n rag használatára áttérnénk, ezen rag alak
tanát illetőleg még a következőket akarjuk röviden megemlíteni. 

MUNKÁCSI a szarapuli, jelabugai, malmysi, glazovi és ufai 
nyelvjárásból -in alakot idéz; a kazáni nyelvjárásban azonban e 
rag alakja: -én. WICHMANN a malmyz(-urzumi) és jelabugai nyj.-
ban -in, az ufai, glazovi és beszermani nyj.-ban azonban }n 
alakot talált. 

Mint már említettük, az i (i) nem tartozik a raghoz, ill. 
eredetileg nem tartozott hozzá; nem egyéb, mint a szó tövének 
véghangzója, mely azért tartotta meg i-szinezetót, mert köz
vetlenül utána nem következett nasalis. Ez a tővégi hangzó ter
mészetesen csak külömben mássalhangzón végződő szó végén 
volt meg, míg amúgy is magánhangzón végződő szó végén nem 
szerepelt. 

A magánhangzóra végződő szavak inessivusát ezek szerint 
•i- nélkül kellene képezni; valójában pedig éppen az így képe
zett alakok a légritkábbak. Csak néhány ilyen alak fordul elő: 
korkan a házban (korka ház), kivalan a nyári sátorban (kwala), 
afilon elől, előbb, pedlon kint, vadían hajdan (palán valamely 
félen v. oldalon). Külömben pedig a magánhangzós végű szók 
is -j-w-nal képezik ezt az alakjukat; pl. pwin a fában, dunnein, 
duinúem a világon, tűén a tóban, vmin a vízben, vu-koin a 
malomban, lapkain a boltban stb. Ezeket az alakokat úgy kell 
magyaráznunk, hogy a szók túlnyomó része mássalhangzós végű 
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Volt; ezeknek teljesebb, i-végü tövéhez járult a rag. Ezekből el
vonták azután az -i-n alakot, mint az inessivus ragját és ezt 
hozzátették a magánhangzóra végződő szókhoz is. Egészen ha
sonló fejlődést látunk — hogy egy igen közeleső példát vegyünk — 
a magyarban, a hol a legkülömbözőbb nyelvjárásokban találunk 
a ki-n, mi-n helyén ilyen alakokat: kién, mién (kiön, miön). Itt 
is a nyelvérzék a parton, vizén, földön-féle alakoknak egész 
-on, -én, -ön végzetét vette ragnak. — A votjákban az -i-n rag
alak általánossá vált, és csak néhány határozószó és egy-két 
más szó tartotta meg eredeti -n ragos alakját. Annyira általá
nossá vált az -in, hogy WIEDEMANN egyenesen az -in alakitól 
magyarázza a korkan-féle alakokat (>+korka-yn, 36. 1.) — A ma
gánhangzón végződő szók és a magánhangzón kezdődő rag közé 
gyakran toldanak hiatus-töltő j-t, pl. busijin a mezőn, duinneiin 
a világon, kokijin a bölcsőben, Uattmiin az erdőben stb. 

Birtokos személyragokkal együtt az inessivusnak ezek az 
alakjai (jurt ház): 

jurtám, jurtád, jurtaz, házamban, házadban, házában; 
jurtami, jartadi, jurtazi, házunkban, házatokban, házukban; 
jurtjosam, jurtjosad, jurtjosaz, házaimban stb.; 
jurtjosami, jurtjosadi, jurtjosazi, házainkban stb. 
Ezek a most felsorolt személyragos inessivus-alakok össze

estek az illativus megfelelő alakjaival. A zürjénben részben 
szintén egybeestek az inessivus és illativus személyragos alakjai, 
de nem egészen. Ott u. i. az iness.-i karám mellett találunk 
kar'óyn (városomban) alakot is; az ill.-i karám mellett pedig 
karöö (városomba) alakot. Ilyen synkretistikus esetek a rokon 
nyelvekben is előfordulnak. A magyarban — az újabb nyelv
ben — éppen a zürj.-votjákkal egyezőleg az iness. és illativus 
esett egybe (bár nem általánosan). Pl. Abba a faluba minden 
ember bolond vót. Nyr. III. 34. | Uram a városba piros csidma 
vonni, apám az erdőbe somfa vesszőt vágni, anyám a malomba 
fejér liszt őrleni. Vadr. 15. BRASSAI a -ben és -be ragok egybe
esését annyira általánosnak vette, hogy kijelentette, hogy «a -ban 
és -ba közt állított külömbség semmisem egyéb, mint a nyelv
tanárok költeménye)). 

Gyakoriak a synkretistikus (személyragos) esetek különösen 
a finn nyelvjárásokban. Az indogermán nyelvekben közönségesek. 

1. H e l y h a t á r oz ók. 

a) Locativus. 
Az -i-n rag alapjelentése a magyar -ben ragéval azonos. 

Mindamellett előfordul általános locativusi jelentésben is. Ezt a 
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jelenséget legegyszerűbben úgy magyarázhatjuk, hogy az -i-n 
helyhatározó rag átvette a régibb -n (finnugor *-n„ *-ns) loca-
tivusi rag szerepét, éppúgy mint a magyarban a rendesen super-
essivus értékű -n szintén lehet a locativus jelölője. (Vö. MHat. 
I. 110.) 

Magyarázhatjuk azonban az -i-n rag locativusi functióját a 
superessivusból is : duúríein a világban, a világon, muéemin a 
földön, busijin a mezőn, jelentése nagyon közel jár a locativushoz. 

a) H e l y , v i d é k stb.: pudoan-z'ivotan, kitkon valdn, kiskon-
iskaldn sion-juon intijam tiros sot Inmard! lábas jószággal, 
befogni való lóval, fejő tehénnel adj ételt, italt sokat tartózko
dásom helyén, Inmar-om.! M. 151. | ódig azin giné ad'dzem jugit 
az csak egy helyen látott világos pontot. WICHM. II. 156. | ual'-
lana dirja udmortjos vitéa'hú uljli'zj ódig mest a in régente a 
votjákok mind egy vidéken laktak. U. o. II. 147. | miUam ayajmé 
kétén-dér ? dat sajérjosén vetld-dér a mi bátyánk ugyan hol 
[van] ? Idegen vidékeken jár bizony. M. d. 230. | vad'lan pid-
jilaz vetíts ad'ami kid'okin, mizon sajirin ulsa, gurtaz bertiui 
potdm hajdan egy lábán járó ( = szegény) ember messze, idegen 
vidéken élvén, elindult, hogy visszatérjen falujába. M. 71. j ta 
bakatirjos . . . oi-dirja kaliklán azla palaz vetlozt vilam ezen 
hősök . . . háború idején a népnek élén (tkp. előfelén, előolda
lán) járnak vala. M. 61. | ulla palán Tcrentej, vanna palán 
Palagej alsó félen (t. i. a falu alsó utczáján) Terentej, felső 
félen Palagej. M. d. 80. 

Valaminek a k ö z e p e t á j á n , s z é l é n , v é g é n : vuldn 
sor-v ac s az muzem, med luoz a viz közepe táján hadd legyen 
föld. Istor. 3. | Mikalía . . . ta sobértatldn sor-vacsaz pas leétci 
Miska . . . ezen takarónak a közepe táján egy lyukat csinál. 
M. 91. | vm durin ket'í-sin am Eande des Wassers ein Hasén-
auge (a viz szélén, partján). WICHM. II. tm. 218. j gurt-pumin ta£ 
badgin obiú sutkoz a falu végén egy igen nagy csűr ég. M. 139. j 
buriíin no puto pun az uko a selyemöv végén paszománt van. 
WICHM. I. d. 99. | muzon nénal muzon gurt-p un en lud tazé-ik 
gagág-séd másnapon a másik faluvégen van ugyancsak így a 
«lúd-lakomau. M. 171. 

P) H a t á r o z ó s z ó k . 
I t t : tátin, Kaz. tatén (egyszer: M. 70. tahi és tátin alak 

a szarapuli nyelvjárásból); malmyz-urz. tátin, glazovi tátin, tdttn, 
beszerm. tátin. Pl. mali tatín ton pukkod-na? minek ülsz te 
még itten? M. 142. | tátin dirjam Salez ei val mikor itt (itthon) 
voltam, nem könyörültetek meg rajtam. WICHM. I. d. 469., II. 181. 

O t t : otin, Kaz. ötén; malmyz-urz. btin, glazovi btin, be
szerm. ötjn. Pl. otin, otin sukkisa vijdm luckaskis-vorldn sejtz 
van ott meg ott egy agyonütött tolvajnak van a holtteste. M. 86. J 
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öt in no diámon, tátin no dimon ott is ellenség, itt is ellenség. 
WICHM. I. d. 60. || tin-btin (íme, ott) = tini otin. Ez a tini pedig 
ta-ini-h'ó\ van összevonva, tin otin poktsi kizez serjn, kipi urtsin 
keh ime ott alszik a kis fenyőfa alatt, a faifcőke mellett. WICHM. 
if. 144. Éppígy u. o. II. 155. 

Az otin eredetibb *sotin helyett való. Míg tátin alapszava 
a közelbe mutató ta névmás, addig oíírc-nak a távolba mutató 
so az alapszava (vö. soku akkor, so-kám annyi stb.). Érdekes, 
hogy ez a sotin alak elő is fordul, de csak egyszer: WICHM. II. 
156. ódig azin giné ad'dzem jugit az: sbtin atsko lipetjos, utó 
punijos csak egy helyen látott világos pontot: ottan tetők lát
szanak, kutyák ugatnak.*) (Zürj. setön, sen.) 

Az öüin (WICHM. II. 177.) és tat'ijn (u. o. II. 129.) szintén 
«ott, itt» jelentésű alakokban, a nyelvérzék a tulajdonképpen 
ragos szókat ragtalan névmásnak tekintette és az -i-n ragot hozzá
téve, ezeket otin és tátin jelentéseben használta. 

Nyomatékosítva: tatin-ik ugyanitt, otin-ik ugyancsak ott, 
ugyanott, éppen ott. 

H o l ? kitin, Kaz. kétén; malm.-urz., jelabugai kitin, gla-
zovi, beszerm. kitin. Kitin med-ag kolom-ini? vájjon hol fogok 
már hálni ? M. 69. 

kof kitin bárhol, olo-kitin valahol, ne-no-kitin-no sehol. 
Már itt említjük, hogy kitin lehet módhatározószó is. Ezt a 

használatát mutatják a következő mondatok: kitin soli istarsinaá 
pirni? hogy juthatna ő a birói székbe? M. 143. | odik su'rim 
keúeráz sortísa bittod, berán kitin kuzjini jonzá ud setti egy 
szakasz kerítést összetörvén, nem találod módját, hogy rakjad 
ismét össze. GAVR. tm. 46. 

Más határozószók: 
pedlon kint: korkan no eböui, pedlon no éb'nii es ist weder 

in der Stílbe, noch draussen. WICHM. II. tm. 112. 
berlon hátul. 
kidbkin távol, matin közel; 1. inessivus (3. 
A határozószókul használatos névutókat 1. a névutók tár

gyalásánál. 
b) Inessivus. 

Eredetének megfelelőleg inessivus a főjelentése, vagyis egy 
tárgy belsejében való léteit fejez ki, «még pedig a nyugvás, vagy 
legalább relatív (a mennyiben a subjectum az objectum terén 
belül esetleg mozoghat is) nyugvás momentumával)). (KUNOS-
MUNKÁCSI 17. 1.) 

*) Vö. o(i helyett sot'i: WICHM. II. 127. 

y 
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a) Teljesen körülzárt térben, való levest fejez ki. 
L á d a , s z e k r é n y stb. : kakirna sandikin kakit-ves 

domború ládában drágakő-gyöngy. M. tm. 90. | kird'éan kimlosi 
sindikin dalaim, melyeket énekelni akartam, a szekrényben 
vannak. WICHM. I. d. 318. | ódig b e ke aj in kik portám vina 
luoz egy hordóban két különféle pálinka van. M. tm. 36. Ennek 
változatai u. o. tm. 86., WICHM II. tm. 303., 406. | sjkalez gidaz, 
biziz gid vjlaz. — til guraz no tsjn a tehén az istállóban van, 
farka az istálló tetején. — A tűz a kályhában és a füst. WICHM. 
II. tm. 426. 

É p ü l e t , h á z stb.: poplan cerkin vosam-beraz-kd kuláin 
murt sultiz : sojá popli vini kala ha a holt ember feltámad, mi
után a pap [érte] imádkozott: a papnak meg kell őt ölni. M. 
bab. 79. | vu- k o in kartez pizza izam a malomban megőrölte 
az ember a lisztjét. M, 142. | ta vu - ko én cortdz vu-ko-kuéo, gon~ 
déraz tis-oktis kara ebben a malomban az ördögöt malomgazdá
nak, a medvét gabnaszedőnek teszi. M. 92. | mudorén viisdm-
bera van korkas murtjos sédán-nanan, arakan-sarán ikema, bédgém 
kwala méno a mudor-hun [való] imádkozás után az emberek 
minden házból a szérűre, a szentséges kwa-b& mennek itallal, 
étellel, pálinkával, sörrel. M. 170. | kisnojos tabun kwalan 
asszonyok: [egész] falka a /íwa-sátorban. M. d. 108. | so lap
kain vuz tué duno abban a kőboltban igen drága az áru. M. 
d. 64. | s eb et-korkan pereéjos sektasko, néljos-pijos kubézdn, 
kérezdn kérejasa dkto a sefreí-házban az öregek vendégeskednek, 
a leányok és legények hegedűnél, hárfánál énekelvén játszanak. 
M. 171. | so ta kor kan kugo-no ovel ő nem is gazda ebben a 
házban. M. 143. | korka-jilá kwaka-kd pukéiz : ta jurtin kuldm 
murt luoz ha a háztetőre varjú ü l : ezen házban halott ember 
lesz. M. bab. 18. 

A h á z e g y e s r é s z e i : gurbeisin babám tjs a pinczé-
ben a nagyatya szakálla. WICHM. II. tm. 441. | minam viéiiuin 
kuiiiem murt van ali a padló alatli térben holt ember van. WICHM. 
II. 82.! ken sin juiem d'zuits az éléskamrában részeg orosz. WICHM. 
II. tm. 249. | cumin keli, uromd a leány-hálókamrában háltam, 
kedvesem. M. d. 100. | tuala sédám éerákiamme Ulén-gurtedlan 
muncojaz az idén [történő] játékunk, nevetgélésünk Ulin-gurt 
[falunak] fürdőkamrájában van. M. d. 121. | kisnojos tabun kwa-
lan, niljos tabun éumin, pijos tabun zakotin, jalan-gina apaj-
ponna asszonyok: [egész] falka a kwa-sátorban, lányok: [egész] 
falka a [háló]-kamrában, fiúk: [egész] falka az árnyékszékben 
egyre csak a nénike kedvéért. M. d. 108. | korka-sigin liz bu-
gor a házpadláson kék gombolyag. M. tm. 8. | korka-sigin pales 
nan im Hausboden ein Stückchen Brot. WTICHM. II. tm. 263. | 
valjosidlan iznásjossi puniskizi-kd: pudo-ut'iéed gidad uld ha 
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lovaidnak sörényei összegöndörödnek : marhaőrző [istenséged] 
istállódban él. M. bab. 3. \\ kor kan an sulaf a szobában ne 
fütyülj. M. bab. 98. | gurtaz Suniza kisnoez nos-ik tiskaskoz 
otthon (tkp. lakásán) Sunyit ismét leszidja a felesége. M. 139. | 
gurtin ta mesokaz ^us-uld p&nsa, aciz gur-vila tuhoz otthon ezt 
a zsákot a pad alá teszi, maga pedig a kemencze tetejébe má
szik. M. 109. 

Számtalan részből álló a n y a g b e l s e j é b e n , egyes r é 
s z e i k ö z ö t t való létei: mon ta vuin das-kik ar idisko ini-no 
ne-no-ku-uo soles pidassa afiUarná evol-na én ebben a vizben 
tizenkét éve élek már, de még sohasem láthattam a fenekét. 
M. 49. | vuiin no (sorig tuz uno a vizben igen sok hal van. 
WICHM. I. d. 97. | sumedtn sed parsios kades az iszapban [hen-
tergő] fekete disznókhoz hasonlók. WICHM. I. d. 434. j korka-
bordin taka-éin házfalban kecskeszem. M. tm. 44. | korka bor-
din taka-sur in der Hauswand ein Widderhorn. WICHM. II. tm. 
17. | luo muiéiemad sári puiimed a homokföldben [nő] a szür
késbarna fenyő. WICHM. I. d. 261. || vö. m a g y . : Fekete föld
ben terem a jó búza. Erd. I. 147. 

Néha tekintetbe veszik, hogy ez az anyag sok részből áll (a 
melyek k ö z ö t t valamilyen tárgy van), ós a puékin ,belsejében, 
között' névutót használják: tuz' éeliko ad'amijos-no van, kudiz cir-
tijániz eoé, kudiz kuskiniz éo-é vir-puékin vetlo igen bűnös 
emberek is vannak, ki a nyakáig, ki a csipőjéig járkál vérben. M. 72. | 
bor d-puékin górd cabej a fal belsejében vörös búza. M. tm. 123. 

T e s t r é s z e k : d'e ram esába dec-ka luoz, dunna kulájáz 
esablasal ha fejemben jó lenne a gondolatom, a mi a világon 
kell, kigondolnám. M. d. 250. | éulmaékam sulmin vej uz lu 
a bús szívben nincsen zsír. M. km. 10. | ménam kütjosam-uo 
lel Sua az én keblemben is láng ég. M. d. 29. | kiná-ká vopnas-
kod-ka dorad: picipinalles ta$i susa, jua : «sinmad-a, p elad-a?» 
«éinmam»-ká suiz: vo^mam adamied tori-dóra liktoz; «p el'am»-
ká, suiz: uz likti ha valakit vársz magadhoz: kérdezd a kicsiny 
gyermektől: «szemedben-e, füledben-e ?» Ha [azt] mondja ((sze
memben)): várt embered el fog jönni hozzád; — ha [azt] mondja 
«fdlemben»: nem jön el. M. bab. 150. 

(3) Nem teljesen körülzárt térben való «bensőséget»> jelent. 
E d é n y , p o h á r , f a z é k stb.: voé p i iáuaiin töd'i arak 

zöld pohárban fehér bor. WICHM. I. d. 3. | og görsokin kik-
tiurli tseskit sid egy fazékban kétféle édes leves. WICHM. II. tm. 
155. j piísi purtiiin t'seskit sid pöéoz kis katlanban édes leves 
fő. U. o. II. tm. 174. | nán-suimesin sermet-kort a kenyérsütő 
teknőben zabolavas. U. o. tm. 139. || Éppígy a következők: jirzá 
m esokin gurtaz nuám fejét egy zsákban hazavitte. M. 109. | 
milam kérsélan kisijaz azvesán altén £engerta-der a mi vejünk 
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zsebében cseng alkalmasint az arany az ezüsttel. M. d. 161. | 
pop so bürdis-pala ménésa aya-vélén kii ki jen kétt'is nél-pijdz 
adgá a pap ama siró felé menvén, a mesgyén egy bölcsőben 
fekvő gyermeket lát. M. 88. 

M é l y s é g e k : korsóin os bursoz a kútban ökör bőg. 
M. tm. 47. | so nuki,n ódig baddzim iz luoz abban a völgyben 
nagy kő van. WICHM. II. 60. || f o l y ó , tó : Tujmi § úrin corig 
tu£ uno, so corigáz kutámá luoz med-á? Tujmi folyóban igen sok 
a hal, azt a halat vájjon megfoghatom-e? M. d. 193. e. | so tűén 
cortjos ulo abban a tóban ördögök élnek. M. 90. | jiriz milam 
gus~ulami, mugoriz ti in a feje a mi padunk alatt van, a teste a 
tóban. M. 109. 

S z é k : iéésa, sultésa dal karid-a kupes-no púkon púkon én? 
aludván, fölkelvén megpihentél-e a kereskedőnek [illő] ülő szé
ken? M. d. 162. V. ö. tsuk'na suuitisa d'áu kari'd-a gospoda pukéon 
púkon in? reggel fölkelvén, pihentél-e az urak székén ? WICHM. 
I. d. 175. || m a g y. Székben magamat hordoztatoyn. Lev. T. II. 
369. || h a j ó , s z á n : so pi£in l'ev vilám ama hajón volt egy 
oroszlán. M. 51. j ati gorsa puke vau död'iin az imént han
gosan nevetve ült a szánban. WICHM. II. 110. II zü r j . : adzis 
működ kyk vokös pyéyn aslanys aikod er sah andere zwei Brü-
der in einem Boote mit ihrem Vater. WIED. 120. || m a g y . : Kivé 
hágván az haj ócskából. JordC. 400. 

U d v a r , k e r t : so vaksin adatni gurtaz bertisa azbaraz 
b :djin gu gudfiam akkor az ember hazatért és udvarán egy nagy 
gödröt ásott. M. 112. J méniském dér-séma tül tugaz, ku mon gid'Ic
áé én osdz kér éli nekem a szél zilálta össze a hajamat, a midőn 
az udvaron az ökröt kizsigereltem. M. 93. | mugordi veskit, bandi 
motor, uuimo-bakisaiin budi'd-a? testetek derék, arczotok szép, 
almakertben nőttetek-e? WICHM. I. d. 192. || m a g y . : Szedek a 
kertünkben neked szép virágot. Ar. III. 300. |) e r d ő : so nu-
lás kén dia-tér kionjos van abban az erdőben sok farkas van. 
M. 89. J tátin ad'amiles nimza verasa, an keski az erdőben az 
embernek nevét mondván, ne kiálts. M. bab. 135. || m a g y . : kinn 
vöt az erdőbe fát vágni. Nyr. IV. 138. 

V á r o s , f a l u , k e r ü l e t , v i l á g : ta gorodin tu£ uzir-
no $ec ulti gorod-kugo vilám ebben a városban egy igen gazdag 
és jól élő városúr volt. M. 70. | vitsiied kirdzáuoz kariosin 
a fülemile a városokban énekel. WICHM. I. d. 244. | tinad g u r-
tad kin-ká-so nos-ik kuloz faludban valaki ismét meg fog halni. 
M. bab. 78. j Kuzonin Sué murtd, Vatkáin kirsijd Kazán
ban anyai rokonom, Vjatkában sógorom [van]. M. d. 82. | JJlén--
gurtén-no aj néljos van hej, Ulén-gurt-ban is vannak leányok. 
M. d. 78. | milemiz d'uas d'éaniiin a mi kérőnk dzani [falu]-
ban van. WICHM. I. d. 88. | ta Sarapul okrugain todimtad cik 
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ej val ebben a szarapuli kerületben teljességgel nincs, kit ne is
mernék. M. d. 82. | ta puriú dünjaén MikaVEa kék nénal vet-
lésa, ber-punaz surás-doris korkaáz adja ebben a homályos világ
ban Miska két napig járván, végtére az út mellett egy házat lát 
meg. M. 93. j vaékala dir ja ta d un ne in mizon murtjos ulitt'am — 
tué badfiines marjos-ká hajdani időben ezen a világon más em
berek éltek — olyan igen nagyfélék. M. 54. 

Nagyon érdekesek a következő, ide tartozó szólások: soiaz 
duinne ad d'éét'é ul ni lébe jenseits glücklich. WICHM. I. d. 456. í 
(e, kodo, kodo ! soiaz duinne ad minid/ ach, Eudoxia, Eudoxia! 
In die jenseitige Welt gingst du! U. o. d. 458.) | taiaz dvin
ne in tinid sekjt potiz ulini lesa wurde es dir vielleicht schwer, 
in dieser Welt zu lében? U. o. j soiaz duinne ad d'éét'é ul! 
jenseits lébe glücklich! U. o. és I. d. 463. j soiaz duinnein 
d'zét's ulini med kildoz ni, piie! mögé es dir, mein Sohn, jen
seits gut gehen! U. o. d. 461. | soiaz duinnein ulod ni, mon 
taiaz kil'i ognam du bist schon jenseits, ich blieb alléin zurück 
in dieser Welt. U. o. d. 462. | kapt'si kar natalali ulini taiaz 
duinnei n ! erleichtere Natalie das Lében in dieser Welt! WICHM. 
I. im. 50. Ezekben a szólásokban, melyek — úgy látszik — 
csak a glazovi nyelvjárásban fordulnak elő, állandóvá lett a ta 
és so névmás -i-n ragos alakja (ámbár jelzői használatban fölös
leges, vagy legalább is kivételes a rag kitevése), ül. ennek de
terminált alakja: ta-j-az, so-j-az. A determinatiónak ily különös 
alkalmazására nézve vö. soiz kinem no so-bere nal'tskem no ad-
d'éern atsiz asize berogin s i e schloss ihr Auge zu, darauf schaute 
sie und sah sich am Ufer. WICHM. II. 162.;*) kuaz vunetem 
kudjosiz solen val kesegjosiz kidbkin Gott hatte vergessen, 
welche entfernteren Landstriche ihm gehörten. U. o. II. 140.; 
kudiniz éinminid adjiskod? melyik szemeddel látsz? M. 115. 
Ez utóbbira vonatkozólag BÜDENZ (Ugr. Sprachstudien II.) már 
megjegyezte, hogy a determinatio e szóban körülbelül a német 
«da»-nak felel meg, tehát kudiz «welcher da». így kell magya
ráznunk az említett szólásokat is, tehát taiaz duiúnefn jelentése: 
«itt, ezen a világon*).**) 

Az előbb említett gurt szó nemcsak «falu» jelentésű; la
kást, lakóhelyet is tesz; így gurtin: otthon, tkp. a lakásban. 
Példák: gurtin ta mesokaz gus-ula pensa, aciz gur-vilá tuboz 
otthon ezt a zsákot a pad alá teszi, maga pedig a kemencze 
tetejébe mászik. M. 109. | se a gurt ad Vossud^jibo-ulad pon ! 
ezt tedd otthon ForsutZ-oszlopod alá! M. 114. j L. inessivus a), 

*) Éppígy taiiz ez. WICHM. II. 160.; taiz ez. Kaz. Mát. 10, 4. 
**) Vö; műket duneyn in der anderen Welt. WIED. 120. 
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É g , h o l d : inmin IUa piroloklan vorttilon uroboez- van 
2JL égben Illyés prófétának száguldó kocsija van. M. 177. | wtsiied 
kirdzáuoz kariosin, kariosin eböia, in mar in a fülemile a város
ban énekel, de nem a városban, hanem az égen (a levegőben ; 
WICHM. : am Hímmel). WICHM. I. d. 244. V. ö. ucied cérdoz i n-
marén fülemiléd a levegőben énekel. Gavr. d. 141. | so-tirié 
ad ka so nil karnanáuiz tőle gin azon időtől fogva látszik az a 
leány vederrúdjával a holdban. M. 57. | | m a g y . : És magastm 
forgott véres lobogója az ég ben. Zal. 

A h á z egyes r é s z e i : korka-s ergin cut lódigar gu gujoz 
házsarokban béna . . . gödröt ás. M. tm. 45. | korka-s ergin 
nkrasin sorokon in der Stubenecke eine «Neuchristin-Haube». 
WICHM. II. tm. 106. | iumsan puskin sur iseskit, áulak ser gin 
niiu muso a iumsan alkalmával a sör édes, magányos sarokban 
a leány kedves. WICHM. I. d. 402. | gulbe cin urod, $uc kisno-jir 
luoz a kemenczekuczkóban rossz muszka asszonyfej van. M. tm. 
57. || koli mon kapkaz, jubo kuspin a kapuban háltam én, a 
kapuoszlopok közt. M. d. 98. Vö. kapka-kuspad oj-a k&l? 
nem hal tamé kapudban? M. d. 97. | | m a g y . : Az én lovam a 
kapuba enyelög. Nyr. VIII. 244. {Ajtóban, ablakban rendesen 
a. m. az ajtó, ablak oldalai között [példánkban : kayka-kmpad 
kapud között], tehát valóban körülzárt térben. SÍM. MHat. I. 59.) 

T e s t r é s z e k : basma-no dereim véladé, dec valdé, pásté 
ki jade vászoning rajtatok, jó lovatok, subátok kezetekben. M. 
d. 268. | Vesta-nil pelaz azves igi, Vesta-leány fülében ezüst 
fülbevaló. M. tm. 111. | | m a g y . : Kézben fegyverrel, harcz<m 
elesni dicső. Ar. I. 440. j Voltál-e már komiszáros kezébe? Népk. 
«y- L 1 9 8 -

Itt említjük meg ezeket: so-tiris ta-bera adamili kuro-jilin 
s epin-gind pota-na azon időtől fogva az embernek csakis a 
gabonaszár hegyén, a kalászban terem [a gabonája]. M. 54. j 
ta iz-vüldámén pas vélám ebben a kőfedélben egy nyilas volt. 
M. 94. | Volgalan, moralán vozaz voá kiz van a Volgának, a 
tengernek deltájában egy zöld pichtafenyőfa van. M. 178. 

T á v o l , k ö z e l : kusipmi kid' okin, limi*) matin sáuam 
lezisa uwomi die Entfernung zwischen uns ist gross, der Schnee 
ist nah, wir können uns nur Grussgeschenke senden. WICHM. 
I. d. 168. | ménam üroma tu% kud'okén az én kedvesem igen 
távol [van]. M. d. 59. | mus-tubis sejdz kutam-no matin vetlié 

*) limi helyett más változatokban luiúmi (lelkünk). Vö. 
M. d. 56. kusépmé kud'okén, lulmé matén, go&ldt lezésa ulomé a 
távolság köztünk nagy, de lelkünk közel van; küldjünk egymás
hoz levelet. Vö. még GAVE. d. 169. 



220 FOKOS DÁVID. 

val-vilá kerttilisa puktam a mézszedő kapta a holttestet és rá
kötözte egy közel járó lóra. M. 134. || o s z t j . : vanna közel; ÉO. 
yuvna, DO. yuove'n, yován, SO. kován messze, távol. | v o g.: akw-
mat-ert mater elén ti kuriténé sujti egyszer csak a távolban va
lami csattogás hallik. VogNGy. I. 13. | | m a g y . : íme látok, lá
tok . . . megnyílt a jövendő távolban, közelben. Ar: Eáchel 
sir. | Zewkes feyervarhoz leen w kezeiben. EMK. I. 9. 

KUNOS és MUNKÁCSI úgy fogják föl a -ben rag szerepét e 
szavakban, hogy «a felületen való helyviszonyt» jelent, tehát 
superessivus-functiójú. De úgy is magyarázhatjuk a -ben ragot 
ezekben a kifejezésekben, hogy (csak részben) körülzárt térben 
való bensőséget fejez ki. A beszélő egy tért képzel maga körül, 
nemcsak a föld síkjában, hanem fölfelé is. A mi ezen a «sphae-
rán» belül van, az k ö z e l b e n van, a mi rajta kívül van, az 
t á v o l b a n , a m a g a s b a n van.*) így mondja a mordvin i s : 
malaso közelben; így magyarázható a finn névutóknak is esry 
része: seisoo tuomarin edessa áll a biró előtt. BUD. Fny. 108. 
így a votjakban is: vél én kizili kün-géna a magasban csillag 
csupán három [van]. M. d. 76. j uinin no ponar, viinin no ponar 
untén ist eine Laterne, oben ist eine Laterne. WICHM. I. d. (50. 

c) Superessivus. 

Már a bevezetésben láttuk, hogy milyen könnyű és ter
mészetes az átmenet inessivusról superessivusra. 

így láttuk, hogy dünjaén ,a világban' lehet inessivus-értelmft, 
de már superessivus a jelentése ebben: so tiris ta acmá kálik 
dunnein volkktni kutkám azon időtől kezdve ez a mi fajunk 
a világon szétterjedni kezdett. M. 55. Sőt a superessivus kifeje
zésére szolgáló névutóval i s : . . . kot'-mar mar-ka ad'amili kulá 
dini ne- vilin cisto kildám mindenféle, a mi csak embernek 
kell a világon, minden előtermett. U. o. | Éppígy: tulis koskis 
badfjin vuad lud-^a^aged ujaloz tavaszkor folyó nagy vizedben 
úszkál vad ludad. M. d. 4. és u. ô . 94.: tü-v élén ujas cüMz 
ad$á egy tóban úszó kacsát lát. | Éppígy: tőle §in silis ad'ami 
a holdban álló ember. M. 56., nem akar mást mondani, mint 
azt, hogy a hold vonalaitól körülzárt (látszólagos) f e l ü l e t e n 
látszik egy emberi alak. 

V i l á g , f ö l d , ég, v i d é k : to'n-a meda duinnein ko't-
males zek mindennél nagyobb (legnagyobb) vagy-e a világon? 

*) Az említett osztják és vogul alakok tiszta locativusok; 
de ezekben a nyelvekben tudvalevőleg mindig locativus szál 
fejezik ki az inessivust. 
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WICHM. I. d. 447. | kema um ulela ta dünnein, tau suini küld 
ta nünallé soká nem élünk ezen a világon, köszönetet kell mon
dani ezért a napért. M. d. 190. | mil'am vordiskám muzemin 
dalán susied kérgaloz a mi szülőföldünkön mindig énekel a gá
borjánszarka. M. d. 261. (WICHM. I. d. 283.) | soki-ik veé dunne-
viUs olo-kinjos — mn ze ni-vilin-no, inmin-no, vuin-no ulisjos — 
cisto so-dora lukaíkiUam akkor az egész világról való állatok — 
a földön, égben és vizben élők — mind hozzá gyülekeztek. M. 70. | 
i n m i n pil'em uja, muzem-vilin bah atir koska az égen felhő 
úszik, a f ö l d ö n hős járkál. M. 61. j og palaz van, og palaz 
ovol egyik felén van, másik felén nincs. M. tm. 83. WICHM. II. 
tm. 295. | so'-páuan gur-suti tu% duno azon a vidéken a kemencze-
agyag igen drága. WICHM. II. 111. || m a g y . : mykoron Parusia 
féld eben volt volna. EhrC. 26. (vö. mi luom buika.r muizie-
m a d wir sind in der Bucharei. WICHM. I. d. 255.). | hog zaran-
doklana Moabitidesnek vidékében. BécsiC. 1. j es veteve wt ez 
muncas vilagbele. HB. 

H e l y , p u s z t a , m e z ő , u t c z a : ta dunnelan intijaz 
niiis-ik ne-no-mir-no vilimta ennek a világnak a helyén kezdet
ben semmi sem volt. M. 49.*) | tddi-no lud-kec-yijodd ceber ki
ráz med sidoz fehér nyúlfiókjaid hadd játsszanak szép pusztá
jukon. M. d. 260. | sizil vusa busijin ié-vosas ad'amijdz ad§oz 
őszszel egy juhot áldozó embert pillant meg a mezőn. M. 139. | 
éosles med időd kivin busijin pudo-éivotma vadtól óvd meg 
három legelőn lábas jószágomat. M. 167. | uramén p<°né aj 
utd-der hej, az utczán alkalmasint a kutya ugat. M. d. 161. | 
miiem esti ülté a in losiaskon djria dzutjs lu! légy támaszunk, 
ha az utczán (részegen) tántorgunk. WICHM. I. im. 55. || m a g y . : 
Budosnak ky etlenben es tauol ualo he ly e k b en. EhrC. 114. | 
El ne essék itt az útban. Vadr. 281. | es mene az me z ewb e. 
EhrC. 139. ]| f i n n : hyva on ystdvd tiessd jó a barát az úton. 
AHL. 27. 

P a r t , l e j t ő stb.: soiz kjnem no so-bere naXUkem no addéem 
at'éiz asizs beró gin ő behunyta a szemét, azután nézett és a 
parton látta magát. WICHM. II. 162. | ódig adami ti-durin gozi 
punam egy ember a tóparton kötelet font. M. 111. | Oé-durin 
ton, Kam-durin mon te az Ocs partján [élsz], én a Káma part
ján. M. d. 189. | gure$ bamin geó jurtmi a hegy oldalán jó 
házunk. M. d. 266. | guirez no bayad osmesed hegyed lejtőjén 
forrás van. WICHM. I. d. 74. | dzuáit guireélen d'iuiios a z kézit 
osmesios tuS uno a magas hegy tetején sok hideg forrás van. 
U. o. d. 12. | sikis-pidsin waú mil'am bubijos a ládafenéken 

*) Vö. locativus. 
Nyelvtudományi Közlemények XXXVI 
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vannak a mi atyuskáink. M. d. 191. | vui pidesin ukmiso kut 
a víz fenekén háncsszalagból font bocskor. WICHM. II. tm. 221. || 
Vö. m a g y . : Fának tetejibe zöld füvet . . . Nyr. III. 174. 

P o 1 cz, á g y stb.: keéiien kamzou d zaZiiin pamuttal 
varrott mellényed a polczon van. WICHM. I. d. 88. | vinjzlen 
p ólat az vilem solen sudez öccsének ágypolczán volt a szeren
cséje (jó szelleme). WICHM. II. 145. | val'em twsakad oqnad 
izo'd-ke ha megvetett ágyadban (kiterített derékaljadon) egyedül 
hálsz. WICHM. I. d. 56. | kez-minderin mon keli kez=vászon-
vánkoson háltam én. M. d. 99. || mil'am apaiios kitin kirdzáyo 1 
viuiin kenaslen kanataz hol énekelnek a mi leányaink? A felső 
kamrának korlátján. WICHM. I. d. 87. | ut'sogin tiutl'os dzua dir 
a tűzhelyen ég a tűz. U. o. 260. | pukem so gurazjn ő a ke-
menczén ült. U. o. II. 134. 

F a , p ó z n a : lutsi-papaied kitin no kirdza? puzim no telin, 
bad'-píüin hol énekel a fülemile? a fenyőerdőben, a fűzfán. 
WICHM. I. d. 87. | ta'-bers mone t'sapkis-siuriiad kaiiini lezo'd-a? 
engedsz-e mostan engem a fenyőszilánk-rúdon hálni ? U. o. II. 
105. || Vö. f i n n : Unta, istuu puussa a madár a fán (tkp. fá
ban) ül. BUD. Fny. 107. (De vilin, jilín névutókkal is; 1. ezeket.) 

T e s t r é s z e k : vau d'irin sermet iingirtoz a ló fején a 
fék csörög. WICHM. I. d. 127. 199. | cl'iram iziie ug pu'ki szip
kám nem ül (nincs jól rajta) a fejemen. U. o. d. 262. | ódig 
ad'amilen jir-pitsaz imiz egy embernek a feje tetején van a 
szája. U. o. II. tm. 404. I im-niraz ódig kuez-no, Uez-no-sana 
ne-no-miriz-no evel-ni arczán csupa bőrén és csontján kívül sem
mije sincs már. M. 81. | söd dzit'siied'len guruin az mamik no 
uz lo a fekete rókának állán nincs pelyhe. WICHM. I. d. 22. ] 
vélaz-no pustol, küskaz burtcin rajta posztó, csípőjén bársony. 
M. d. 160. | nimizlen kii az zárni zundesez viíiiem leányának 
kezén arany gyűrű volt. WICHM. II. 66. | azves poskes suiiad 
sekit poti'z-a ? ezüst karpereczed nehéznek tűnt-e karodon? U. o. 
I. d. 368. | vattán pédaz bugol a ló lábán békó [van]. Gavr. 
d. 51. WICHM. I. d. 272. j corigá bi£a?n tiros lesa ini tuz, sóin 
lo bi£i tu£ sokit luiz igen sok lehet már a halam a farkamon, 
azért lett bizonyára farkam igen nehéz. M. 126. 

Az inessivus ragjának ilyen különös alkalmazása több ro
kon nyelvben is előfordul. Pl. m a g y a r : Kerályi korona fejé
ben. BrdyC. 511. b. | az pyspoky gyreiv nychen wyyaban. TJ. o. 
443. | kyket ez zent zwz wisel uala ev labayban. Marg. Elet. 
96. | két fejér karodban két szép arany perecz. Vadr. 239. || 
f i n n : minulla on sormukset sormissa nekem gyűrűk vannak 
az ujjaimon ( u j j a i m b a n ) . BUD. Fny. 95. | saappaat jalassa 
csizma a lábon. U. o. | lakki on páássá; huivi kául ássa 
kalap van a f e j b e n ; kendő a n y a k o n . U. o. 
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d) Adessivus. 

Az -i-n ragnak inessivus és superessivus functióján kívül 
a d e s s i v u s-jelölő szerepe is lehet. Ez az utóbbi azonban arány
lag ritka és csak néhány szóra szorítkozik. 

Ez a jelentése a locativusból vezethető le legegyszerűbben; 
így kell magyaráznunk a magyar mell-ett névutót. Ebben t. i. a 
rag locativusi jelentésű, úgyhogy mellett = oldalon, valakinek 
az oldalán. 

Hogy azonban valódi i n e s s i v u s-ragos szók adessivus, 
azaz -nál jelentésűek lehetnek, azt a rokon nyelvek is bizonyít
ják, így a finnben vieressd mellett, -nál {viere-, n. vieri. oldal, 
part), ohessa mellett (ohe-, n. ohi mellék, oldal), áaressd mellett 
(üáre-, n. dári szél, margó); éppígy a mordvinban: malaso mellett. 

Az átmenetnél talán ilyenekre gondolhatunk: tö'd'i kam-
durad töd'i kié-piued töd'i kamed'li pir atéks a fehér (tisztavizű) 
folyó partján (mellett) lévő fehér nyírfa a tiszta folyóban tükrö
ződik. WICHM. I. d. 180. | Oé-durin ton te az Ocs partján élsz. 
M. d. 189. | vui durin amEande desWassers. WICHM. II. tm. 218. 

O l d a l : niiu-nuniiez vorditoz pi-nuniiez vordisáui'd-ke, as 
urdesad u&ani darasáu ha a helyett, hogy leányt nemzettél, 
fiat nemzettél volna, oldalodon (melletted) dolgozhattam volna. 
WICHM. I. d. 339. | kában urtsjn kelil'Vam a boglya oldalában 
háltak. U. o. d. 474. | g úrit sin (gur urdeún) kotsis mar vozma ? 
mire leselkedik a macska a kemencze mellett? U. o. d. 83. || 
f i n n : kerjdldinen istuu tien ohessa (vieressá) a koldus az 
út mellett ül. BUD. Fny. 109. || Vö. m a g y . : oldalában; a mel
lett névutóra nézve a ^nyakában a veszély»-féle szólásokat. (M. 
Hat. II. 78.). 

Valaminek a t ö v é b e n : ódig gurezlán véZijaz tué bad-
gém gurez-murtáz ad$o egy hegynek tövében egy igen nagy hegyi 
embert látnak. M. 92. | so kizlán vigijaz tod'i oémás van an
nak a pichtafenyőnek a tövében egy fehér forrás van. M. 178. | 
kenas ve Ujad lukam lémijed csűröd töveben rakásban van a 
hó. M. d. 118. | uziján boré kétén kisma? küz tűrém edldn vézi-
ja z a földi eper és k>n-eper hol érik? Hosszú szénádnak tövé
ben. M. d. 261. | tuala turnam turémmé voz kis-pijedlán v é H-
jaz az idén lekaszált szénánk a zöld nyírfának tövében van. 
M. d. 121. | so kiz vi&iiin pegaüt'sos sid pösto viuiem azon fenyő 
alatt menekülők levesüket főzték. WICHM. II. 66. | puzim vilii-
iad gui guid'éim a fenyő tövében gödröt ástunk. U. o. d. 20. 
vit's dir kapka viéiiaz sie wartet gewiss am Toré. U. o. d. 277. 
mi tatsi liktim vau ul'l'asa; d'uiskimi utíno viíiiad lovunkat 
hajtva ide jöttünk; ablakod alatt fogtuk ki. U. o. d. 62. | baskií-
viZiiad tsu£ tíátsaied lépcsőd tövében (WICHM.: vor deiner 

15* 
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Treppe) sárga virág van. U. o. d. 153. | horkai vigiiad d'uboed 
pitvarod előtt czölöp van. U. o. d. 200. 

Vö. m a g y a r : Egy cserfa teueben nugottak uolna. 
TihC. ! Egy magános sír tövében ül a remete. Kisf. K. j Árva 
gólya áll magában, egy teleknek a lábjában. Ar. L 14. | A kapu 
aljában. Nyr. VIII. 300. | a hegy tövében a. m. egészen közel 
a hegyhez, a hegy mellett. MHat. I. 226. 

Névutók. 

A névutók rendesen speciálisabb viszonyok jelölésére szol
gálnak. A névutó tőszava a megelőző főnévvel birtokviszonyban 
van, a mely vagy meg van jelölve (pl. süd nulasjosédlan siirjo-
saz a fekete erdők mögött. M. d. 231. | kamioslen iiliosaz a fo
lyók fölött. WICHM. I. d. 416. | solen sör az mögötte. U. o. II. 
tm. 301. | ktk sika-v}njoslen vilaz ifjai ug kwd'd'éa két testvéren 
nem marad meg a hó [testvérnek fölötte]. WIOHM. II. tm. 376.), 
vagy — mégpedig rendesen — nincs megjelölve.*) Az utóbbi eset
ben birtokosjelzős összetételnek vehetjük a főnevet és a névutó 
tőszavát, úgyhogy pl. gid-vüin = gid-vil (istálló teteje, istálló föl) 
alapszó+a hozzá járuló rag. A votjákban ilyen birtokos össze
tételek közönségesek, pl. atikai d'iart atya-ház, atyám háza, atikai 
cVvirtam atya-házamba, atyám házába (WICHM. I. d. 4.), vau d'ir 
lófej, a ló feje, vau d'irin a lófejen, a ló fején (u. o. d. 199.), 
im-dor a száj tájéka, ajak stb. így a névutók tőszava is össze
tételt alkot a főnévvel.**) 

Hogy így kell felfognunk a névutós kifejezéseket, azt leg
jobban az a tény bizonyítja, hogy, ha a főnévhez, melyhez a 
névutó járul, személyragot akarunk tenni, ezt a személyragot 
igen gyakran — sőt az esetek túlnyomó többségében — a név-
utóhoz teszszük. Pl. pídiz vilin lába fölött. M. tm. 4 . ; lásnoed-
dorin feleségednél. M. 142.; voé viiuad réteden. WICHM. I. d. 298.; 
gué-vilad padodra. M. bab. 84.; gek-vilaz asztalán. M. d. 155.; 
bay-vilaz arczán. M. 92.; gus-ulami padunk alatt. M. 109.; koua 
azadi sátorotok előtt. WICHM. I. d. 27.; sooslen busi sorazi mező
jük közepén. U. o. II. 89. 

*) így pl. guireélen d'iiiil'osaz a hegy tetején, a hegyen (WICHM. 
I. d. 12.) ós gureé Umin a hegy tetején, a hegyen. (U. o. d. 392.) 

**) Hiszen gyakran alig tudjuk megmondani, hogy valamely 
szó már viszonyszóvá vált-e, vagy pedig csak mint igazi össze
tétel második tagja szerepel-e. így a fönt említett vigijin ((tövé
ben)) akár névutónak is volna vehető. Erre különben számos 
példát fogunk látni. 
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A névutó gyakran többes-jelt is kap, a mi azt bizonyítja, 
hogy az illető névutónak még nagyon érzik a főnévi jelentése: 
kamioslen iiliosaz a folyók fölött. WICHM. I. d. 416.;. ríulasjoséd-
lán sürjosaz az erdők mögött. M. d. 231.; kebit aziosin a boltok 
előtt. WICHM. I. d. 167. Ez utóbbi példában, úgy látszik, a név
utóhoz van téve a többes jele (nem a főnévhez) éppúgy, mint a 
gus-vilad (padodra)-félékben a szemólyrag. Vö. az összetett fő-
üevek ilyen ragozását: gizi-vigjosid körmeid töve, tkp. köröm
töveid. M. bab. 105. , 

Személyes névmások után a névutó lehet személyragos, de 
személyrag nélkül is előfordul: so-vüzéu ő mellette, a mellett. 
M. 94.; moti- dorá hozzám. M. 70.; mon dórin nálam. WICHM. 
II. 104.; ton-vüa te rád. M. bab. 68. ; sojos-vélén, fölöttük. M. 
94.; solen söraz mögötte. WICHM. II. tm. 301. ; souen soraz kö
zötte, közepén. U. o. II. tm. 95. ; ton iatijad helyetted. M. 72. 

Személyes névmás nélkül, inkább mint személyragos hatá
rozószó: véladé rajtatok. M. d. 268.; vhaad rajtad. WIOHM. I. d. 
368. stb. 

Végül még csak azt akarjuk megjegyezni, hogy a névutók 
végén lévő -t-n rag nem mindig az i n e s s i v u s (a t á rgyban 
bent levés) kifejezője, hanem igen gyakran csak általános loca-
tivus jelentésű. így van ez a finnben is, a hol a névutók végén 
az eredeti l o c a t i v u s i jelentésében alkalmazott essivusi -na, -na 
mellett ugyanilyen jelentéssel az i n e s s i v u s i -ssa, -ssd is sze
repel: luona -nál, tykö'ná -nál, takana mögött j vieressá mellett, 
perassá után stb. Éppígy a mordvinban az inessivus ragját hasz
nálják névutók ragjául, pl. langso -n, fölött, jo2oso mellett, -nál, 
jutkso között stb. 

vilin fölött, -n (vilié -ról, vild -ra)*) a superessivus kife
jezésére szolgál. Jelentheti egyformán a f ö l ö t t e levest és a 
r a j t a nyugvást. Pl. sojos-vélén oskésa iz-vülddm ula val fölöt
tük egy kőfedél függ vala. M. 94. | méjégo murtdn gurez-murt 
pas vélén ulsa, gozijdz lezo a bajuszos és hegyi ember a nyílás 
fölött lévén, lfbocsátják a kötelet. U. o. | tsan vilin tsan, tsan 
vilin tsan, tsan vilin sogi kád fölött kád, kád fölött kád, kád 
fölött gereben. WICHM. II. tm. 435. (Hasonló példa u. o. tm. 180.). 

V i l á g , f ö l d , m e z ő , r é t stb.: dunne-v ilin surs izkám 
nvr van a világon egy ezer versztnyi mocsár van. M. 177. j vaé-
kala dirja ta muzew.-vilin porán-no ud-murtán ulitt'am hajdaiii 
időben ezen a földön cseremisz és votják lakott. M. 61. j Ind 
vilin ted'j bngor pitjrjaéks a mezőn fehér gombolyag gurul. 

*) vil felső rész, felület, felszín, pl. vu-vilzd-kd ceMn-gagagán 
Jot / vajha adnád a víz szinét kacsával, lúddal! M. 158. 
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WICHM. II. tm. 396. | éeber-no voé vilin éeber papa vetloz szép 
réten szép madár jár. M. d. 193. f. | voé viuiin turim tuz dan
tein a réten a fű igen dúsan nőtt. WICHM. I. d. 73. | so'-bers so 
murt sai viuiin mar huemez na'rak veram az az ember azután 
mindent elmondott, a mi vele a temetőben történt. WICHM. II . 
75. J gid'k-aé-no-vélad aj d'ébojed udvarodon [vanj oszlopod. M. 
d. 160. \ sjnjr vilin pisái pogjtt'ásks auf der Dreschtenne 
wálzt sich ein Kater. WICHM. II. tm. 431. 

H í d , ú t ; r ú d stb.: puká-pá so vi^-vilin badfiin sinan 
sinaskisa az a hídon nagy fésűvel fésülködve ült. M. 67. | pop 
so bürdis-pala ménésa, aya-vélén kükijén kélUié nél-pijdz adéd 
a pap ama síró felé menvén, a mesgyén egy bölcsőben fekvő 
gj^ermeket lát. M. 88. | ta bugor-éori tui kema minsa, surds-
vilin taz fiec jurt-jer adgam ezen gombolyag után igen soká 
menvén, az úton egy igen szép házat látott. M. 71. | ódig suri-
vilin kwamin tur pukoz egy rúdon harmincz fajd ül. M. tm. 
33. j so kener vilin pukis adami ps vera a kerítésen ülő em
ber így szól. WICHM. II. 130. 

Ágy, p a d stb. so korkan val'es vilin kilte vumurtlen 
kisnoiez abban a szobában ágyán fekszik a vumurt felesége. 
WICHM. II. 162. | ta Ueber apaiioslen tusak viw az vidiki burtsin-
les no nebit kiia kuuie beim Schlafen auf den Matratzen dieser 
schönen Mádchen brauclit man Worfce, die weicher als die Seide 
sind. WICHM. I. d. 387. | küz gin-vilin küz bigdr kitt'oz hosszú 
nemezpokróczon hosszú tatár fekszik. M. tm. 96. WICHM. II. tm. 
272. | d'us viuiin pukikiz . . , mikor a padon ült. WICHM. II . 
74. Ipolaü vilin kitt'iskod? ágypolczon heversz? M. d. 134. j 
vil' korkaied'len dzök viuiaz samavor pöés új házad asztalán 
a szamovár forr. WICHM. I. d. 80. | ta peresjos korkale-bédd b a s-
kic- veién . . . Inmarlé vüsasko ezen öregek házanként a kü
szöbön [állva], . . . Inmar-nak imádkoznak. M. 170. | korka-pol-
vilaz parca voldám, iok-vilaz tod'i gek-Hsat veldám szobája 
padlóján aranyszőnyeg van kiterítve, asztalán fehér asztalkendő 
van felterítve. M. d. 155. 

T e t ő , k e m e n c z e stb.: Hipdt-vilin palég-l'eVHaú a ház-
fedelen palej-sajt. M. tm. 22. | síkalez gidaz, bi&iz gid vil az 
a tehén az istállóban, farka az istálló tetején. WICHM. II. tm. 
426. | fiiéi gur -vilin anos-ik koskamat o» susa azlo-sean-ik ke-
saskini kutkoz a róka a kemenczén, hogy megint ijesztgessen, 
úgy mint előbb, kiabálni kezd. M. 122. | muri-vilin liz saldat 
kémény tetején kék katona. M. tm. 124. 

Víz , tó , m o c s á r : Inmar ta vu-vilin badfiinpizdn ujasa 
vetldm Inmar ezen a vízen egy nagy hajóval hajózva járt. M. 
49. | tü-veién ujas éMdz adfiii egy tóban úszó kacsát lát. M. 
94. | vilin sirias duseslen vui vilin siudoz vuzerez a magasan. 
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repülő ölyv árnyéka a víz felszínén tükröződik. WICHM. I. d. 
417. | nur-vili 71 nos-ik tuá hadain jurt-jer kildám a mocsáron 
ismét egy igen nagy ház jelent meg. M. 78. 

T e s t r é s z e k : Mikalla . . . badgém méjégo murtlán d'ér-
sézd tugaskdmén adéti, bay-vélaz éin-kéUjdz ad$d Miska . . . a 
nagy bajuszos embernek a haját szétzilálva látja, arczán könnyet 
lát. M. 92. | od-kd bigati, éukzajd-ik tinad jirid p el'zpum-vilad 
uz lu-ni ha nem bírod [megtenni], reggelre nem lesz már vál
ladon a fejed. M. 70. | gagdgldn pidiz vilin kokijez, imiz-niriz, 
sinmig a lúdnak lába fölött testtörzse, arcza, szeme. M. tm. 4. 

Itt még a következők említendők meg: 
kidbks koskem vorgoronlen kagaz vilin vetloz iivorez a 

messzire ment legénynek üdvözlete papiroson érkezik. WICHM. I. 
d. 417. | sur-durjosad vo£ bad'-pued, kwar-viljosad cecied 
folyód partjain zöld fűzfád, levelein mézed. M. d. 157. | so 
pilem-v élén kél'oz az a felhőn fog maradni. M. 91. | güji-
vilin kor killd a mohon gerenda fekszik. M. tm. 96. | nél-pi 
ubo -v élén budis nemis-kü^é-kajik cat budá a gyermek karón 
növő bab módjára gyorsan felnő. M. 88. | mi um ve'rasks, kiui 
vara, kirez no vitiiin si vera mi nem szólunk, a nyelv szól, 
a hárfán is a húr szól. WICHM. I. d. 319. 

A folyó m e l l e t t : ud-murt kalíkldn kot-kudizles $ec, kuémo 
bakatirjossi Ka Imdz-vilin uliUam a votják népnek legjobb 
és legerősebb hősei a Kalmáz (folyó) mellókén laktak. M. 61.*) | 
nur -vilin bordsa silikiz doraz liktis bakádz adjam a mint ott 
sírva állott a mocsárnál, egy hozzá jövő békát látott meg. M. 
77. || Vö. nur-vila mindm a mocsárhoz (tkp. -ra) ment. U. o. || 
z ü r j . sek Jordán vylö Joan d'ynö voys ekkor a Jordánhoz 
jött Jánoshoz. WIBD. 218. || Vö. a franezia sur prsepositio 
hasonló használatát. 

Más szólások: 
atased no iíirdoz ug gurt vivilo s ad vorgoron no murt-

io'úz saikatisa der Hahn kráht im Dorfe, erweckt die erwach-
senen Mánner. WICHM. I. d. 362. | kik sika-vínjoslen vilaz Ijmj 
ug ku'd'dza két testvéren nem marad meg a hó. U. o. II. tm. 
376. \vu vilin sjlon djrja . . . bei dem Fest der Wasser-
weihe. U. o. II. 119. J uko katames kuísasa sal!i no viuiin 
poskitim nachdem wir Filzschuhe angezogen hatten, die mit Gold-
stickereien versében waren, nutzten wir sie ab, indem wir über 
Stöcke wanderten. Ü. o. I. d. 288. 

*) Ebben a mondatban a vilin még nem névutó, hanem 
Kalmdz-vil összetett főnévnek (K. folyó melléke, vidéke) -i-n ragoa 
alakja (superessivusi jelentésben). 
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Mint határozószó vilin ,fönt' jeleDtésű : 
viilí in torogoi kird'éa dlr fönt (a magasban) énekel a füle

mile. WICHM. I. d. 243. | vilin didik tuí lobqloz a magasban 
sokat repdes a galamb. M. d. 245. 

Személyragos alakok (vilain. vüad, vilaz, vilami, víladi, vi-
lazi) : basma-no derdm véladé vászoning rajtatok. M. d. 268. | 
vélaz-no pustol, küskaz burtciú rajta pusztó, csípőjén bársony. 
M. d. 160. 

jilin tetején, fölött, -n (jüis tetejéről, fölülről, -ról; jili 
tetejére, fölé, -ra).*) Igen gyakran még nem névutó, és ilyenkor 
t e t e j é n jelentésű. 

ár-jilin kanos, kános-jilin éur-puni, éunpuni-jilin 
zanari ves czölöpzet fölött csűr. a csűr tetején szarv-kanál, a 
szarv-kanál tetején kékes zöld gyöngy. M. tm. 4. Vö. kik \d' u l> o 
(V int in kenas, k-enas d'iuiin buigirtskon bodi, biugirt'skon 
hadi d'iiuin li pm'ii auf zwei Sáalen stekt ein Speicher, auf 
dem Speicher steht ein schreiendes Kohr, am Ende des schreien-
den Eohres ist ein knöcherner Löffel. WICHM. II. tm. 89. j 
sizimdon-sizim kiüli minam iir iiuiam hetvenhét csillag van 
fejem fölött. U. o. I. bűv. 21. 

É p ü l e t : kor ka-jilin pal-nan háztetőn fél kenyér. M. 
tm. 03. WICHM. II. tm. 257. j ataiez vordiskimts, piiez kor ka 
jilin puks az apa meg nem született meg, a fia [már] a ház 
tetején ül. WICHM. II. tm. 224. j das-hik sobor-cerklan jilaz 
das-kik mul'iez van tizenkét székesegyház tetején tizenkét bogyója 
van. M. 177. 

H e g y , fa, o s z l o p stb.: gurez iiniin uiumo-pui a he
gyen almafa van. WICHM. I. d. 392. M. d. 210. | gureg jilin 
t&ri valíni a hegytetőn barna lovunk. M. d. 266. \vo£ kig-pu-
jilin burli kom van zöld lúczfenyő tetején szürkés evet van. 
M. d. 101. | cukna cén-kéded pis-pu-dilad' reggel köd van a 
facsúcson (a fán). M. d. 58. WICHM. I. d. 235. | korkaz viíiiad 
d'uboed, d'uboed d'iucin mumoed pitvarod előtt czölöp van. a 
czölöpön alma van. WICHM. I. d. 200. | lijdu jiuiin közi-kömet's 
& fatönkön borsókalács. U. o. II. tm. 279. j tü-dorá vuésa, m é-
r é k- d'élén pukis cort-pijáz adga a tóhoz érvén, a fatönk tete
jén ülő ördögfiókot lát. M. 90 | so-tiris ta-bera adamili kuro-
jilln sejrin-giná pota-na azon időtől fogva az embernek csakis 
a gabonaszár heg3^én, a kalászban terem [a gabonája], M. 54. 

F o l y ó , p a r t , m e z ő : töd'i gins kamioslen iiliosaz 
tmrli giné papaios Uirdiloz a tiszta folyók fölött sokféle madár 

*) jil tető, felső rész, pl. tül pis-pu d'éljostás seéjaloz a szél 
rengeti a fák tetőit. M. d. 124. 



A L0CAT1VÜS-FÉLE HATÁHOZÓK A VOTJÁKBAN. 2 2 9 

énekel. WICHM. I. d. 416. | ta svrlán dar - dél az kué mejégo 
murt puka ennek a folyónak a partján egy hosszú bajuszos em
ber ül. M. 92. | husi d'iuiin górd atas lobáuoz a mezőn vörös 
kakas repül. WICHM. II. tm. 53. (Ezekben rendesen csak puszta 
•in rag használatos.) 

p ed - délam silón kai üvül lábamra (lábamon) állani nincs 
erőm. M. d. 219. Vö. vilin. \ mitam esjosmé mar kajik? ki-
délen seéjan sur kajik a mi társaink milyenek? olyanok mint 
a kézhegyén rázott sör[-cseppj. M. d. 218. | mitam apailen mu-
soiez luoz somn kiui d'iiuaz a mi nénénk kedvessége nyelvén 
van. WICHM. I. d. 190. | dum at- jilin val kwajoz a kötőfék 
fölött hízik a ló. M. tm. 61. WICHM. II. tm. 5., 57., 236. 

sur jilin a folyó forrásánál:*) sooslen sur-jiuiazi tiiz 
baddzin izzi van an der Stelle, wo ihr Fluss entspringt, ist ein 
sehr grosser Stein. WICHM. II. 89. 

ulin alatt (uUs alól, ulá, idi alá).**) Gyakran csak össze
tételt képez a megelőző főnévvel, tehát még nem tulajdonképpeni 
névutó. Pl. minam viéiuiin kintiem mart van al'i im Raume 
unter der Diele (a padló-al-ban, alatti térben) ist ein toter Mensch. 
WICHM. II. 82. ós vi$ urain tsibor sindik unter dem Fussboden 
eine bunte Kiste. U. o. tm. 214. | söd dzit'siied'len guruutaz 
mamik no uz lo, mar luoz? a fekete róka állán nincs pehely, 
mi az? U. o. I. d. 22. || éppígy: iéikid isianidd jlr-ulad-kd 
ponid: votalod ha nadrágodat, midőn alszol, fejed alá (ikp. fej-
alodba) teszed: álmodni fogsz. M. bab. 69. 

H e g y, f a: ta g ur e z -ulén kocés-pi bizélá ezen hegy alatt 
egy macskakölyÖk futkos. M. 95. I gure j ulin' sarl valmi a hegy 
alatt sárga lovunk. M. d. 266. | tin-ötin zek k%z uljn keUtaga 
iJtagaien kíion-jjr pesto íme, ott a nagy fenyő alatt a kecskebak 
esakosfarkasfejetfoznek.WiOHM.il. 155. | bérié ulin bördiza 
uls ott sir a hársfa alatt. U. o. II. 94. |] a b l a k : juaéke so inl 
ukno ulin keljni aiizles az a leány az ablak alatt éjjeli szál
lást kér atyjától. U. o. II. 156. 

A s z t a l , , p a d stb.: •eukna sultisa § ok -ulin sezijáz, libo 
gegáz-ká adtjid: jued-naned tiros luoz ha reggel felkelvén, az asztal 
alatt akár zabszemet, akár rozsszemet meglátsz: gabonád sok 
lesz. M. bab. 121. | jiriz mil'am gus • ulami, mugoriz tnn a feje 
a mi padunk alatt van, a teste a tóban. M. 109. || é g b o l t : 
in-gur-ulin éuz cipi égbolt alatt sárga csibe. M. tm. 5. j 
in- gur -ulin zarni-buko luoz égbolt alatt arany ív. M. tm. 42. 

*) sur-jil folyóvidék, folyómellék, pl. Kanko-sur-jíl K. folyó 
vidék stb., 1. M. 194. 

**) ul alsó rész, pl. kun-ul hónalj M. 185., gok-ul asztalfiók. 
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Vö. WICHM. II. tm. 74. \in-gur uuiin górd kuinan unter 
dem Ofen des Himmels (cl. h. dem Himmelsgewölbe) ein rotes 
Kalb. ü . o. tm. 79. 

E s ő , hó , j é g : zor-ulin silsa hadain budod eső alatt 
állván, nagyra nősz. M. bab. 31. | limi-ulin toljam kudi guiaz-
ká, kogi so arin udaltoz ha a hó alatt telelt áfonya megfoltosodik, 
a borsó azon évben (dúsan) terem. M. bab. 27. | Uorig gVe ulin 
a hal a jég alatt. WICHM. II. tm. 6. || f ü g g ö n y , k e n d ő : ódig 
sulik-ulin nU icimen cimalo egy menyasszonykendő alatt négy 
menyecske hunyorítja [szemeit]. M. tm. 2. Vö. M. tm. 34. | 
ódig katariéi- u lin nil vit ken hordoz egy függöny alatt négy 
új asszony sír. M. tm. 85. 

kar ulin (folyó mellett fekvő helységekről): gurja-kar 
uljn, vesa-kar ulin, idna-kar ulin vumurtjos uzires g u r j a - k a r 
( g u r j a-falva) alatt, v e s a - k a r (falu) alatt, i d n a - k a r (falu) 
alatt a vumurtok gazdagok. WICHM. II. 119. | kar-uljn vumurt 
nat'sar a város alatt a vumurtok szegények. U. o. 

Határozószói használatban: vaékala dirja in korka-polai-
kad' u l i n vilam hajdani időben az ég mint [valami] házi ágy-
polcz alant volt. M. 53. | uuiin no ponar, viuiin no ponar lent 
is lámpa, fönt is lámpa. WICHM. I. d. 60. 

sor in középen, vminek a közepén (sorié közepéből, sori 
vminek a közepébe).*) Gyakran még nagyon érzik a főnévi jelen
tése ; t. i. legtöbbször egy felület, sík közepében léteit fejez ki. 

E r d ő , m e z ő , u d v a r stb.: baké a sorén butniked, n u-
las sorén sotniked kert közepén fodormenta, erdő közepén a 
csősz. M. d. 140. | nules sor in t'sebtr kir az erdő közepén 
szép rét. WICHM. II. tm. 30. \ bus é-no sor ad lum-pued a mező 
közepén zelniczecserje. M. d. 73. | lud-éorin zarni-sikis mező 
közepén aranyláda. M. tm. 120.**) | az bar - sor ad kamig-jubo 
udvarod közepén nádoszlop. M. d, 5. | inéir-sorin kustam 
kion éatéaloz a szérű közepén csipőtlen farkas ugrál. M. tm. 127. | 
v u sor in tjl dzua a víz közepén ég a tűz. WICHM. II. tm. 440. 

F a l u , h á z , ú t stb.: atased cortoz gurt- sor én, kukijed 
éiloz l'ag-sorén kakasod kukorékol a falu közepén, kakukod 
kakukol a fenyves közepén. M. d. 233. | ta bedgém kwalalan 
sor az tél £ua ezen szentséges kwa közepén tűz ég. M. 170. | 
kor ka sor in gaskes mad'vei a szoba közepén a görbe hátú 
Mátyás. WICHM. II. tm. 110. j pol sor in je-tuié a padló köze
pén jég-teknő. WICHM. II. tm. 445. | uram sor in iíibor sindik 
az út közepén tarka láda. U. o. tm. 208. I so kunokalen odigns 

*) sor közép, pl. tol-sor tél közepe. M. d. 206. 
**) lud-surin M. tm. 135. valószínűleg csak sajtóhiba. 
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vilem sinmiz zek ki mi 8 sor az a háziúrnak nagy homloka kö
zepén csak egy szeme volt. U. o. II. 132. 

sor-vacsaz 1. a locativus tárgyalásánál. 
sor In megfelelhet a magyar -ben-nek: öm éwiiimaskisdumi, 

óm bö'rdisáumi —, su ütem no sor in kuiki vari nem gyászol
tunk volna, nem sírtunk volna, de a szívünkben gyász van. 
WICHM. I. d. 271. 

Néha k ö z ö t t jelentésű, a német z w i s c h e n viszonyszó
nak felel meg («két tárgy vagy kevés tárgy közötti helyzetet jelöl» 
MHat. II. 101.): kik-puyo, kik-kuUso, soiien sor az kort-tsog zwei 
Enden, zwei Griffe, dazwischen ein Eisennagel. WICHM. II. tm. 95. 

sorin = ném. u n t e r («a nagyobb tömegben való létet 
fejezi ki»): Í Ő M sorin gaskes podd'édU az emberek közt görbe 
hátú falusi jegyző. WICHM. II. tm. 201. | gur tiros pirog, svuen 
sor az koudi der Ofen ist voll Pasteten, unter diesen ein Laib. 
U. o. tm. 73. | ual'lana arjosi kildisin uliz kálik sorin muz-
jem vilin, tat se hxala'n-ik in altér Zeit lebte der kildisin auf der 
Erde unter den Menschen eben in einem solchen Hause (wie 
wir Wotjaken). U. o. II. 142. 

A m. m e l l e t t-nek felel meg ( a d e s s i v u s ) : tör sor ad 
tuisák Vakarni an der Mitte der Giebelwand háuften wir die 
Matratzen. WICHM. I. d. 231. | su murtlen töreez so soryn sy-
lykyz indem der Hauptmann bei ihm stand. WIED. 215. || aji-kd 
pasjdm siro pued — ta sorin gyantás fád, [melyet] atyám meg
bélyegzett — itten (ezen a vidéken) [van]. M. d. 257. 

H a t á r o z ó s z ó i használatban: Hekos sor az berga er 
dreht sich hin und her in der Mitte. WICHM. I. d. 445. j kik 
jiliz, kik kólUoiez, sor az kort-tsog két feje, két karikája, kö
zepén vasszög. U. o. II. tm. 443. 

a gin előtt (a^is elől, aga elé).*) Néha még nagyon érzik 
a főnévi jelentése, pl. öioz, öioz annuska, vilin kenős azaz 
öl'oz Annuska vár, a padláskamra előtt (im Vorzimmer der obe-
ren Bodenkammer) vár. WICHM. I. d. 420. | biddzim giné ek-
seilen aziosaz tuirli giné vorgoron bergaloz a nagy császár 
tartózkodási helyein sokféle legény forog. U. o. d. 416. Ezek mindjárt 
példái lehetnek az összetételről a névutóra való átmenetnek. 

Egyaránt használják tárgy- és személynevek mellett: 
T á r g y n e v e k : Mudro-a$in sur van M u d r o előtt 

patak van. M. 61. | Pogildn cum- agaz pi vetlá Poginak háló
kamrája előtt legény járkál. M. d. 104. 

*) a $ előrész, pl. gur-ag a kemencze eleje; gyakran csak 
általában «hely» jelentésű, pl. todimte azin ki'éi uiuom? hogyan 
éljek ismeretlen helyen? WICHM. I. d. 339. 
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S z e m é l y n e v e k : mon tiUdlé penmét ágén veramiiz ti 
murt-agén veralá a mit ón a sötétben mondok nektek, azt 
ti mondjátok az emberek előtt. Kaz. Mát. 10, 27. | proli bersavi 
azam pofise evei ug ni most nincs itt senki, ki előttem vagy 
utánam járna. WICHM. I. d. 461. 

Valakinek s z e m e e l ő t t : mu gorjostélán veikét ez motor pi-
joslán s in- az az testeteknek karcsúsága szép legényeknek [van] 
szemük előtt. M. d. 66. L. Á l l a p o t h a t á r o z ó alatt. 

bayí n előtt (ban arcz, pofa). Alig fordul elő. 
ystyz sojosze kyk kyk as banyn er schickte sie zu zwei 

und zwei vor sich her. WIED. 154. 
berin mögött (bérié mögől, berá mögé).1) 
vu-koberad lal-pu van malmod mögötti égerfa van. M. d. 

125. | korka-berin tordám i£ ház mögében felfúvódott juh. M. 
tm. 94. WICHM. II. tm. 255., 334.2) | korka-berin vajo saca luoz 
ház mögött kétágú vessző van. M.tm.46. J miuntsi berin kdiUam 
sie schliefen hinter der Badestube. WICHM. I. d. 436. Más példák: 
WICHM. II. tm 254., 256., 253. 

bor din mellett, -nál (bordis mellől, -tői, bordi -hoz).3) 
gurez-no bordád küú puíémed a hegy mellett három fenyő. 

M. d. 143. | korka-no bordád tűdé ma-ka házad mellett fehér 
valami. M. d. 139. \\ solen bordáz uan pnúdXez mellette van a 
kis gyermeke. WICHM. II. 162. j so-bordin Sajtan vetla ő mel
lette Sa.jtan járkál. M. bab. 36. 

S u p e r e s s i v u s i jelentésben: pispw bor din kiuXi a to
boz a fán. WICHM. II. tm. 145. | palenükiz no ad'dziz so zek kiz 
bordáz adamiiez eltávozott és egy magas fenyőfán lát egy em
bert (t. i. az az ember oda volt kötözve a fához). U. o. Ü. 165. 

dinin -nál (dinié -tői, dind -hoz).4) 
káuik vitáin dzuk pöéte'-no din az keniro side'z-no eböui 

az emberek előtt (nyilvánosan) kását főz, de odahaza még dara-

x) ber mög, hátsó rész. MUNKÁCSI a szótárában nem is vesz 
föl külön berin névutót, hanem összetételnek veszi az ilyeneket, 
mint korka-berin és így elemzi: korka-ber-\-in ház mögé-ben. 
Pedig kétségtelenül már névutónak veendő. 

2) WiCHMANN-nál «hinter dem Hause». 
3) bord ( a v u l ó szó) fal, pl . korka-bordiu taka-sin a ház

falban kecskeszem. M. tm. 44. | korka-bordjn taka-éur in der 
Hauswand ein Widderhorn. WICHM. II. tm. 17. j| s u p e r -
e s s i v u s : korka-bordin t'éilaé ved an der Hauswand eine glán-
zende Perle. TJ. o. tm. 18. (Más példa u. o. tm. 292.). 

4) din tő; dinin ritkán használatos. Helyette inkább bordin, 
dórin fordul elő. 
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levese sincsen. WICHM. II. km. 45. | so-dinin nála. Glaz. Azb. 114. 
pokciez inmar dinin soleé badzim a ki istennél legkisebb, na
gyobb ő nálánál. Luk. 7, 28. (WIED.) | musez-dinin luoz tuba-
min gondir. Amin. mes. 6. 

dinin és diád mint adessivust és állati vust jelölő névutók 
a glazovi nyelvjárásban -nin és -na alakban is előfordulnak, még
pedig a megelőző főnévhez már valóságos r a g gyanánt füg
gesztve, és így úgyszólván szemünk láttára változik át egy név
utó raggá.*) 

mali múmiáin evei uljni kjldem miért nem lehet nekem 
anyámnál élnem? WICHM. I. d. 464. | ulem mumiznin kuno-
jasa vendégül volt anyjánál. U. o. II. 149. | ton dzéüs ulid mon-
nam te jól végezted el dolgodat nálam. U. o. II. 127. 

dórin -nál, mellett (dórié -tői, dóri -hoz).**) 
T á r g y n e v e k : vu-doradé-no bugéro vizetek mellett 

deszkakerítés. M. d. 46. | bay-vé'am áulam potoz, ku mon gur-
dorén séli arczomon az izzadság jött ki, midőn a kemencze 
mellett álltam. M. 93. J ös dórin piios nj/M vozmáuo az ajtó
nál a legények leányokra leskelődnek. WICHM. I. d. 83. 

S z e m é l y n e v e k : kis no ed -dórin dusimez van lo fe
leségednél bizonyára ott van szeretője. M. 142. | so'bers kikte'tiaz 
mtnoáúaz d'zutís dorjn evei keljl'Vá'mzj mikor másodszor men
tek, nem szálltak meg éjjelre az orosznál. WICHM. II. 159. j 
dor az üvül-dér kék yijez bizony nincsen nála a két fia. 
M. d. 194. ' 

dórin néha nem közvetlenül mellette, hanem közelében 
léteit jelent: so guísin-kus dórin souen vukoiez viuiem: guísiá-kus 
közelében malma volt. WICHM. II. 98. | tolko udmurt-sai éuisa 
áimaskis inti giné sülten uuiem dor az udmurt) osle ti todemzi a 

*) A -na ragot már WIEDEMANN ismeri. A -nin ragról mind
össze annyit tudtunk, a mennyit MUNKÁCSI jegyez meg szótárá
ban, t. i. mnonnam, tonnád, soúá (Glaz. — mon dinam etc) hoz
zám, hozzád, hozzája; nálam, nálad, nála». A monáam, tonnád 
alakoknak «nálam, nálad»-ban megállapított jelentése inessivusi 
?mi-ra enged következtetni. 

**) dor mellék, környék, oldal, pl. goz-dor part, folyószél, 
M. 158. til-dor a tűz melléke. M. 163. Közel áll hozzá a dur 
szó ,határszél, vég, oldal' jelentéssel; durin szintén lehet adessi-
vus jelentésű, pl. töd'i kam-durad töd'i kis-puted . . . die 
weisse Birke, die a m klaren F l u s s e steht . . . WICHM. I. d. 
180. so kiston karonzi moZga-gurt dórin kinegsur durin diese 
Opferzeremonie vollzieht sich im (inkább: neben dem) Dorfe 
Mozga, am Flusse kinegsur. U. o. II. 100. 
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votjákok csak egy «votják-temető» nevű helyet ismernek az ő 
lakóhelye közelében. U. o. 

Különös alkalmazása a dórin névutónak: so éáua-vi dor az 
säuaze oktini päuesmurt dijem viuiem der Waldgeist hatte ge
lernt, die Haselhühner aus den Schlingen (szószerint: a hurok 
mellett) zu nehmen. WICHM. IL 85. 

jorsin környéken, körül (correlativ alakjai jorsis, jorsä).1) 
Alig fordul elő és nem is mondható igazi névutónak. Pl. 

kar-jorsin a város környékén. M. VotjSz. 276. 
kotirin körül.2) 
tel kot ér én sulto kurbon-siéis murtän vüéaskié murtjos 

a tüz körül állanak az áldozatot felajánló ember és az imád
kozó emberek. M. 170. \ tuuez kotirin kiéil'i a csillagok a 
hold körül. WICHM. II. tm. 73. 

S u p e r e s s i v u s i jelentésben, « v a l a m i n k ö r ö s 
k ö r ü l » : korka kotirin si bin-gozi. — dzui um das Haus 
herum ein Haarseil. — Das Moos (in der Wandfuge). WICHM. 
IL tm. 338, 16, 380, 260. stb. | tsog kotirin gon a czövek 
körül haj. U. o. tm. 205. 

Alapjelentésének megfelelőleg néha csak « k ö r n y é k é n » 
a jelentése: husi kotirin sil-tärki a szántóföld környékén 
hústányér. M. tm. 26. 

H a t á r o z ó s z ó i használatban: kotirB) kuriskon inä-vuä 
egem, vizem, kit itten körben állva kérünk (tkp. körül kért egem, 
vizem). M. 152. | kotirа к (== kotir-ak) tsattsa köröskörül erdő. 
WICHM. II. 156. || nhulosios hergäuoz kotir ad a leányok körü
lötted keringenek. U. o. I. d. 107. \\ souen putoiez kuiiú kotir 
sein Gürtel ist dreimal um ihn gegürtet. U. o. d. 109, 110. 

kuspin között (kuspié közül, kuspi közé).4) 
Két vagy több törgy között való levest fejez ki : kik úuk-

kuspin kion sen siskoz két völgyszakadék közt egy farkas inat 
rág. M. tm. 52. WICHM. II. tm. 93. | valäz ton pici majä-kä-seän-
ginä pid-kvbspad paékatid te a lovat mint valami kicsiséget 
l á b a d k ö z é szorítottad. M. 112. j saldatj o s kuspin äksej 

*) joros környék, vidék. 
3) kotir környezet, környék. Előfordul kotrin (< kotirin) 

alakban is. WICHM. II. tm. 231. 
3) A kotirin végéről gyakran elmarad a rag, de nem

csak az adve rb iumban ; pl . lud-dor kotir sil' pad'dza a szántó
föld körül húsból való létra. W I C H M . I I . tm. 123. Ilyenfajta 
elhagyás van a punit' névutónál is. Vö. a magy. -kor és -kép 
ragokat. 

4) kusip köz, két hely közötti tér. 
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a katonák közt a császár. M. tm. 99. | vu-osldn sur -kuspaz . . . 
a vizibikának szarva között. M. 178. \\u'uo kuspadi diámon 
van-a? van-e köztetek féltékeny? WICHM. I. d. 129. 

K a p u b a n : kapka-kuspad oj-a kel? nem háltam-e 
kapudban? M. d. 97. | kap ka- kuspin mon keli a kapuban 
háltam én. M. d. 99. De vö. keli mon kapkaz, jubo kus
pin & kapuban háltam én, a kapuoszlopok közt. M. d. 98. Ez 
a mondat mindjárt mutatja, hogyan kell érteni a «kapu között» 
szólást, úgy t. L, «hogy a kapunak két félfája van értve, ezért 
a ,között' névutó». M. 235. így értendő az es-kustp «ajtóköz», 
küszöb szó is : Mon lud-keclán e s - kusp az-no togiskini uz vu ... 
a farkas még a nyúlnak ajtóküszöbére sem érkezik rálépni. M. 121. 

Az olyan szólásokban, mint: Kuéoan-no Vuá-gumjáan kus
pin paékam sik-nuk van: Kuéo és Vué-fiumja között egy mély 
berkesvölgy van. M. bab. 155. | kuzonen musko kusipin limi 
msitek paé kil'em Kazán és Moszkva között ür (üres hely) maradt, 
mivel nem havazott. WICHM. I. d. 174., az instrumentális -dn 
ragja csak kapcsolja azt a két főnevet, annak a két tárgynak a 
nevét, a melyek között való levest akarunk kifejezni. Az -dn 
rag tehát ezekben semmiképpen sem függ a névutótól; ezek tehát 
nem olyanok, mint pl. a magyarban a -n kivül, föliil-íélek. 

palán valamely félen vagy oldalon (palás felől, pala felé) 
még nem igazi névutó. 

ta p alan-no apajd, so p alan-no apajd ezen az oldalon 
nénikém, azon az oldalon nénikém. M. d. 132. | surlan ton-
palaz vuikoke-no plí-no van a folyónak feléd eső oldalán egy 
malomkő és egy csónak van. M. 82. | Kam tu-palán Uz val 
ad$kd a Káma túlsó oldalán kék ló látszik. M. tm. 115. | of-
dirja kaliklan azla palaz vetlozi vilam háború idején a nép
nek ólén járnak vala. M. 61. j so páu gurezad limi uisem, ta 
pduaz méini mar huem? a hegy túlsó oldalán esett a hó, mi 
maradt erre a felére ? WICHM. I. d. 53. j ag-palan elül: uüks 
uUke no a ép aláz tuirvn-dedi kad nézi, nézi, és előtte valami 
szénás szánhoz hasonló van. U. o. II. 139.*) 

polin -ben, valaminek a belsejében (polié -bői, poli -be).**) 
Jona sorégldn küt-p olaz kün nenal keltám Jónás három 

napig feküdt a hal belsejében. Kaz. Mát. 12, 40. | cajnik-
poladému-sur van teás csészétekben méhsör van. Gavr. d. 121. 

Igen gyakran gyűjtőnévhez járul; ilyenkor « k ö z ö t t » je
lentésű. Ugyanezt látjuk a magyarban, a hol ilyen esetekben 

*) Talán idevaló ez is: alpan-no tulpan luomé ide-oda tán-
torgunk. M. d. 178. 

**) pol belsőrész. 
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-ben és között szintén egyformán használható (SIMONYI, MHat. 
I. 52., II. 103.). 

ta bakatirjos kálik - p olin kunzdksej-kad' nliUam ezen 
hősök a nep k ö z ö t t fejedelemként éltek. M. 61. | nz lud-ni 
ta-berd ud-murt kalik-polin ta Kalmaz-bakatirjos kadesjosiz 
nem lesznek már ezután a votják n é p b e n ezen Kalmáz-hősök-
höz hasonlók. M. 63. | surdm-polin pU-ingi polyva között 
drágagyöngy. M. tm. 99. [ söd pusner pöíain éöd suter fekete 
csalán között fekete ribiszke. WICHM. I. d. 191. 

Bitkábban többesszámú főnév után: ogi so pokci pi nunjosiz-
p&lin tuí $ec ülni kutkdm akképpen ama kis fiú igen jól kez
dett élni bátyjai közt. M. 78. V. ö. kaspin és puékin névutókat. 

puékin hasonló jelentéssel mint polin (correlativ alakjai 
puékis és puéki).*) 

-ben jelentésű: p u putéktn kort, kort put i k j n turin, 
turjn put ék in tjl fában vas, vasban fű, fűben tűz. WICHM. 
II. tm. 424. | ponarUn puskáz tiiu dzua a lámpában ég a tűz. 
U. o. I. d. 60. | kanos--ko í-puékaz sulis baútisa . . . az 
éléskamrában a sít^Vteknőt vévén (kezembe). M. 153. | bord-
puékin górd cabej a fal belsejében vörös búza. M. tm. 123. | 
ísarka puté kjn vina uan a csészében pálinka van. WICHM. 
I. d. 438. |j p u é ka'z-ke eböm, viimiaz ud la'ki ha nincs meg 
b e l s e j é b e n , r á nem ragaszthatod. U. o. II. km. 60. 

Gyűjtőnevek mellett k ö z ö t t jelentésű: pudo-2ivoted kijad-
ka ez ul: sojd kinli-kd semna-puékad vuzam-éedn sot ha lá
basjószágod kezed alatt nem él meg: azt add oda valakinek 
családbelijeid közt árú módjára. M. bab. 75.**) \ surem puté-
kin isiidé ves polyva között csillogó gyöngy. WICHM. II. tm. 183. | 
kuié turim puskád töd'i ketsed a magas fűben fehér nyúl. 
I. d. 324. | sééiied puékin d'öniied zabod között bogács van. 
U. o. d. 30. | ísiis-pui puékin (poskin) poékitim wir nutzten 
sie ab, indem wir zwischen den Kirschbáumen wanderten. U. o. 
d. 288. |J adamijos.. . . kudxz cirtijdniz éoé, kudiz kuskiniz éoé 
vir-puékin vetlo az emberek, ki a nyakáig, ki a csípőjéig jár
kál vérben. M. 72. 

Néha k ö z e p e t t , k ö z é p e n jelentésű: kézo tal' poékén 
bad'-pu tal! fenyves erdő közepén fűzfaerdő. M. d. 235. A jelentés
fejlődés természetes. 

Különös a puékin használata a következőkben: 
og sobjr et puékin nil d'juis-kjéno kjtt'oz. — zek unter der-

*) pué belső, valaminek a belseje, pl. korka puékiz sünit 
a ház belseje meleg, a házamban meleg van. M. d. 193. a). 

**) L. P a r t i t i v u s . 
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selben Decke schlafen vier russische Frauen. — Der Tisch. 
WJCHM. II. tm. 32. j milam njlios zavod voziéios, mil'am iegitios 
in putskin kelasios unsere Mádchen haltén sich Lieb-
haber, unsere Jugend schláft hinter den Bettvorhángen. U. o. 
I. 432. 

puyiiin szemben. Rendesen ragtalanul puyií, pumit alak
ban fordul elő: 

bord-bordin áksej-puyiién-ik ki adgiskésa kéljos goZtam 
a falon éppen a császárral szemben egy kéz jelent meg és sza
vakat írt. Istor. 66. | sogem intylen punytaz pukyljam a sír
ral szemben ültek. WIED. 213. 

Eendesen határozószóul használatos, és ilyenkor rendesen 
az allativus -li ragja, ritkábban az instrumentális -ari ragja járul 
a megelőző főnévhez: 

nuked'li puyit' bakiíaied a völgygyei szemben van ker
ted. WICHM. I. d. 23. | érodlépuyii Luomé a rossznak (t. i. 
embernek) ellenére leszünk. M. d. 276. | érődéin puyit lüimé-
ka ha a roszszal szemben vagyunk. U. o. | puyit sélene ellent-
állani. Istor. 175. 

sor in mögött (serié mögől, seri mögé).*) A különbséget 
berín és sorin közt WIEDEMANN abban állapítja meg, hogy berín 
amindig kis távolság kifejezésére szolgál», vagyis akkor használatos, 
ha az illető tárgy a névutós kifejezésben megjelölt tárgynak közvetle
nül mögötte van; sorin pedig nem jelöli meg a távolságot közelebbről. 

süd nulasjosédlan sürjosaz lémélis kezét puZmer van 
a fekete erdők mögött hónál hidegebb dér van. M. d. 231. | 
busi sör in sil pad'd'éa a mező mögött húsból való létra. WICHM, 
II. tm. 232. | korka-no sürad lüm-pued házad mögött zelni-
czecserjéd. M. d. 85. j iiim sör ad ayaied szérűd mögött föl
ded. WICHM. I. d. 329. | murjo ser in koj-nusi kémény mögött 
zsíros sulyok. M. tm. 112. WICHM. II. tm. 289. | so es-serin 
vatkisa ulám ő az ajtó mögött volt rejtőzködve. M. 119. [| d'zek 
s e r I n puks solen kisnoiez hinter dem Tische sitzt seine Frau. 
WICHM. II. 167. || tinötjn poMsi kjzez ser in, kjpi, urtsin kde 
íme, ott alszik a kis fenyő alatt, a fatőke mellett. Ú. o. II. 144. | 
deHetss med íotoz ser az vetUsezli no adja áldását arra is, ki a 
nyáj után megy. U. o. I. im. 23. 

v atsin szemben, fölött. Ezt a használatát sem MUNKÁCSI, 
sem WICHMANN nem ismeri, csak WIEDEMANN említi a következő 
példákkal együtt: otyn vylyijam sai-gu vatsyn pukysa ott 

*) sor mög, hátsó rész, pl. mileskim sörez uiskisa ki'leiue 
bleibet stehen und schauet uns nach (tkp. nézzétek hátunkat). 
WICHM. I. d. 248. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXV!. 16 
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voltak a sírral szemben ülve; tani no so vatsyn in ustyskem es 
íme, fölötte megnyílt az ég. WIED. 217. 

viskin között, közepett. 
in mar dn-no pilemdn*) viskin zarni-burdo dusds ula 

a menny és felhő között él egy aranyszárnyú ölyv. M. 177. | 
kálik ötjn ulo gureé viskin, palatkaien korka mesta az embe
rek ottan a hegyek között sátrakban laknak, nem házakban. 
WICHM. II. 177. 

vezi n mellett (vozis mellől, vozi mellé). 
uj-vetam pira uromd, sajkaéko-kd vozam> evei éjjeli álmomba 

belép kedvesem, midőn felébredek, nincs mellettem. M. d. 34. j 
ménésa, ménésa hadgém gurezdz adgd, s o-vüz én kocés-pi hizéla 
menvén, menvén, egy nagy hegyet lát, a mellett egy macska-
kölyök futkos. M. 94. | «korka vözad korka pukto» koz'a'd-a? 
azt gondoltad-e, hogy «házad mellett házat építek»? WICHM. I. 
d. 370. || kel'tysa-no Nazaretez lyktyz kutskyz-no ulyny zariz 
wözyn és N. városát elhagyván, mene és lakozék a tenger mel
lett. Mát 4, 13. | ton wözad melletted. Mát. 20, 21. | so wözyn 
lyktysjos a vele (szószerint mellette) jövők. Mát. 12, 4. WIED. 

A helyhatározó -in ragnak néhány különösebb alkalmazásá
ról kell még szoknunk. 

a) Néhány ige mellett a határozó rendesen illativusi ragot 
vesz föl, néha azonban -in ragot is találunk a főnév végén: 

kild- megjelenni, jelentkezni, pl. so izon vagsin muzem-
vild jurt-jer kildám az ő alvása közben a földön háztelek je
lentkezett. M. 55. || so kustdmdniz muéem-vilin nukjos-gopjos... 
kildil'l'am azáltal, hogy [földet] dobott ki, a földön hegyszakadé
kok, völgyek . . . keletkeztek. M. 49. 

kií- maradni, pl. agisjos sürd kélozé az elül levők hátra 
maradnak. Istor. 106. || so pilem-v élén kéloz az a felhőn fog 
maradni. M. 91. 

pot- kikelni, kinőni, pl. mu-virá potam uzijed . . . a dom
bon kinőtt földi eper. M. d. 252. || adamili kuro-jilin sepin-
gind potá-na az embernek csak a gabonaszár hegyén, a kalász
ban terem (a gabonája). M. 54. 

t u h- fölmászni, fölszállni, pl. mi Jerusalima tuhiskomé föl
megyünk Jeruzsálembe. Kaz. Mát. 20, 18. [gureé iiuiin tubusa ... 
nachdem ich den Berg bestiegen hatte. WICHM. I. d. 384. 

pon- tenni, helyezni, pl. ta ad'ami jirzá vild pensa mar 
karámzd-no ug sod-ni-ug ez az ember fejét magasan hordván 
(tkp. magasba téve) íme már azt sem tudja, mit tegyen. M. 53. || 

*) Az instrumentális -dn ragjára vonatkozólag 1. a kuspin 
névutónál tett megjegyzéseket. 
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kitin mar punemjn uan vesáskjtek martek, soos basto a hová 
valami áldás nélkül van téve (a hol valami le van téve), azt 
elviszik. WICHM. II. 162. 

Eendesen i n e s s i v u s - s z a l , ritkán i l l a t i v u s - s z á l : 
pilas k- fürödni, pl. so t ij i n kwin niljos pilaékozi abban 

a tóban három leány fürdik. M. 69. || Jisus Jordán vüá plas-
késa, cukénésa potám Jézus a Jordán vizében megfürödvén, meg
keresztelkedve jött ki. Badz. 31. 

(J) A m a g y a r t ó l e l t é r ő l e g -m ragot találunk a kö
vetkezőkben : 

tuptal- hozzátapad, ered. jelentése: « v m i n m e g t a r t j a 
m a g á t , m e g r a g a d " (M.), pl. dolit kener-puc-vilin limi uz 
tupta sima kentésrúd h e g y é n nem tapad oda a hó. M. tm. 14. 

paékat- nyomogatni, összenyomni, pl. valáz ton . . . pid-
kuspad paékatid te a lovat lábad közé szorítottad. M. 112. | 
ad'ami uirom vauez makes kuspaz giné pat'skatiz . . . mein 
Preund, der Mensch presste das Pferd zwischen seinen Schen-
keln. WICHM. II. 53. 

Ü t v a l a h o v á ( t e s t r é s z r e ) : d'a y akaz capkéné p o-
fon ütni. VotjSz. 308., 258. | bamam sukkiz arczúl ütött. U. o. 
605. \ ayaz éugini pofon vág. U. o. 508. | val-kuwjo . . . s&jaz 
jiraz picalániz sukkisa, kusin-ak pogirtam a ló gazdája fejbe 
ütvén puskájával a holttestet, hanyatt borította azt. M. 134. | 
kin-ká capkoz toná bur bayad a ki téged jobb felől arczúl üt. 
Mát. 5, 39. WIED. Votj. nyt. 27.*) || Vö. m a g y a r : Legkisebb 
panaszért is a kadia száz pálczát veret a talpán. Mik. 42. lev. 

•f) setti- <(találni» ige mellett rendesen az elativus -is ragja 
használatos; néha azonban a magyarral és a legtöbb nyelvvel 
egyezően -in ragot találunk mellette: lud-vilié sor sedtám a 
mezőn nyestet talált. M. d. 49. || surás-vilin tijáz settám az úton 
tavat talált. M. 69. \ otjn ton settod pet'si korka ott kis házat 
találsz. WICHM. II. 126., de már a következő mondatban: settem 
nuleskjs pet'si korka az erdőben kis házat talált. 

Az inessivus használata ezekben a most említett monda
tokban szokatlan és valószínűleg idegen befolyásra vihető vissza. 
Elativust használ ezekben a z ű r j é n és az é s z t nyelv is. 

Ugyanez áll a dg- «látni» igéről is, pl. so tijin kwiú pilaskis 
*.. niljosiz adfiam abban a tóban három fürdő leányt látott. M. 69. 

S) Az elativus correlativ esete természet szerint az illativus. 

*) A határozó mindig személyragos, úgy hogy tulajdon
képpen nem állapítható meg, vájjon inessivus-szal vagy illativus-
szal van-e dolgunk. WIEDEMANN azonban inessivusoknak veszi e 
határozókat és ezért mi is ide soroltuk őket. 

16* 
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Néha azonban inessivust találunk az illat, helyén : anaitem no 
ataitem kilem téui isuni kabanis no kabanin bidesmoz ,* 
anaitem no ataitem kilem niiu-pi pid-nir iiiiiis pid-nir ii-
min tsiíiskisa vetloz auch das gélbe Füllen, das vater- und 
mutterlos geworden ist, wáchst gross, wenn es vom Getreide-
schober zum Getreideschober wandert; ein Waisenkind wird mit 
dem Fusse gestossen und wird von einer Fussspitze zu der an-
deren geschleudert. WICHM. I. d. 415. | d'éét's murtlen no niuipi-
iez mo'n-ke ltuisau, dz"ök serié no diók ser in vetlisdu ha 
gazdag embernek volnék a gyermeke, asztalról asztalra járnék. 
WICHM. I. d. 360. Még egy példa u. o. I. d. 359. 

s) Az -in ragos szó néha jelzője egy másik szónak, pl. 
Ulén-gurt «Alsó falu»: U l é n-gurtén-no aj néljos van hej, Ulén-
gurtboií is vannak leányok. M. d. 78.; paléu-gurt: palén-gur-
tén-no néijos vari az oldalt eső faluban is vannak leányok. U. o.; 
vilin-kenas felső kamra: mil'am apaiios kitin kird'éáuo? viuiin-
kenaslen kanataz hol énekelnek a mi leányaink? A felső kamra 
korlátján (auf dem Gelánder der Bodenkammer). WICHM. I. d. 
87. (Vö. u. o. d. 420.); kék pala n üs kétszárnyú ajtó. VotjSz. 541. 

Mindezekben az -i-n valódi helyhatározó ragja, csakhogy 
utána «való» vagy «lévő» egészítendő ki, úgy hogy pl. ulin-
gurt = lent [levő] falu (a falu ott lent, lent a falu). 

Világosabbá teszik a dolgot a következő példák : 
gurez no banad osmesed gurez vi£iiad Iwjsá'u-ke! ha a 

hegy oldalán lévő forrásod (forrásod a hegy lejtőjén) a hegy 
tövében volna! WICHM. I. d. 118. | korka no sör ad umortoied 
arniáui bide med lezoz! házad mögött levő méhkasod minden 
héten bocsásson (egy-egy rajt). U. o. d. 213. | viéki-pidsin 
dun vejjos-kad'es mil'am mumijos a kádfenéken [levő] tiszta vajhoz, 
hasonlók a mi anyuskáink. M. d. 191. | kwa$-vilin vetlám hó-
korcsolyán-járás. M. tm. 72. | vu durjn vu-mulj kades einer am 
Ufer des Stromes wachsenden Wasserbeere áhnlich (így is lehetne: 
einer Wasserbeere am Ufer . . .). WICHM. I. d. 434. || djjzol 
tiros o£ ort'soz. — tíorig d'e uljn der unter der Pritsche be-
findliche Eaum ist voller Soldaten, welche vorbeimarschieren. — 
Die Fische unter dem Bis. WICHM. II. tm. 6. | gur tiros pirog, 
souen soraz kuiidi. — toueé kotirin kizili der Ofen ist voll 
Pasteten, unter diesen ein Laib. — Die Sterne um den Mond. 
U. o. tm. 73.*) 

Egészen mások természetesen az olyan mondatok, a melyek-

*) Vö. a m o r d v i n hasonló szerkezeteket. NyK. XIX. 
128. XXII. 455. — V. ö. l a t . pugna ad Cannas, g ö r . j\ év Ma-
pa^wvt (Aáx7]' n é m. der Weg durch den Wald stb. stb. 



A LOCATIVUS-FÉLE HATÁROZÓK A VOTJÁKBAN. 2 4 1 

ben van vagy luoz («van») egészíthető ki, pl. muri-vilin liz saldat 
kémény tetején kék katona [van]. M. tm. 124. | azbar-sorad 
kamig-jubo udvarod közepén nádoszlop. M. d. 5. Ezekben rendes 
helyhatározókkal van dolgunk. 

2. I d ő h a t á r o z ó k . 

Az -in rag időhatározó szerepe a helyi jelentésből fejlődött. 

a) Határozószók. 

Berlon suono azlon sukám a mit utóbb kellett volna 
mondani, előbb mondódott. M. 159. | mi, pinal kálik, bérié ve-
ranoze u állon veraékom mi, fiatal emberek, [talán] előbb mond
juk, a mit később kellene mondani. WICHM. I. im. 34. [ egizo 
nunimen UáUáiez imiraz uz bi'tmi egy ikerszülött gyermeknek 
himlője sohasem szűnik meg. WICHM. II. tm. 62. | tolonleé vad-
lan tegnapelőtt. VotjSz. 365. | tátin pell'am ad'amiles nimza 
verani küld itten (ekkor) a ráolvasott embernek nevét kell mon
dani. M. 177. 

A rendes soki, soku ,akkor' határozószónak -in ragos alakja 
is előfordul: sokiin-ká ez id ha akkor sem él meg. M. bab. 75. 

b) Főnevek. 

I d ő , k o r : guZem kuazlen Ueberez twrli isátsáuen dauiraz 
a nyári idő szépsége a különféle virágok (virágzásának) idejében 
van. WICHM. I. d. 7. | «tsik ísik» no karoz uísiied kuaredlen pó
ton v akit az a fülemile lombfakadás idején énekel. U. o. d. 406. | 
ta vijén aráz mon ortcéti das^kék-no arás néljosén ebben az 
időben az évet elmulattam tizenkét éves lányokkal. M. d. 116. I 
so vijin akkor. M. 86. | tacá-ik tacd kw a $ j o sin ki§i ton tatéi 
vuid uromd ilyen, ilyen időben (tkp. időjárásokban) hogyan jöttél 
te ide, barátom? M. d. 164. | so izon va$sin*) muéem-vilá jurt-
jer kildám az ő alvása közben a földön háztelek keletkezett. M. 
55. | so vaksin kisnoez dusimzd oüám abban az időben a fele
sége magához hívta a szeretőjét. M. 133. || og arna-berd ta 
vácsén egy hét múlva ilyenkor. M. VotjSz. 642. | milam-no 
pinal bar étén sekét-dér lüiz zamana a mi ifjú korunkban is 
bizony igen nehéz lett az esztendő. M. d. 17. 

I d e j é b e n : djraz iiuleskjn vajjliz kurbon idejében mu-

*) vaksin már névutónak is volna vehető. 
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tátott be áldozatot az erdőben. WICHM. II. 140.*) [| Vö. m a g y . 
Holnap idejében megin' útra kelhet. Tol. sz. 

Év, é v s z a k o k : tulis kin muéemáz pari-ka giriz, so arin 
ju uz udalti ha tavaszkor a fagyos földet a disznó túrja, abban 
az é v b e n a gabona nem terem dúsan. M. bab. 7. j so arln 
kulod abban az é v b e n meg fogsz halni. M. bab. 20. | kikteti 
tulis az sééi kizinj nos vuiem im folgenden Frühling wurde es 
wieder Zeit, dass man Hafer sáte. WICHM. II. 144. |j z ü r j é n : 
t'ölyn télen. 

H ó n a p , n a p , é j : köskemauod kikiuien silón t<,ueéaz 
vágyódol utána abban a hónapban, mikor a kakuk szól. WICHM. 
I. d. 308. | kajta nunalaz . . . kion tagi süni kutkám követ
kező napon a farkas így kezdett szólani. M. 118. | tűnne nu-
nauin a mai napon, ma. WICHM. I. im. 11. a) b) c) d) stb. 
M. 158. | kud n\u nauin kuaskáuoz pid viziiam mely napon hull 
lábam elé? WICHM. I. d. 411. | nmle'ti sutkaaz ad'd'és so vu-
murtlen kisnoiez vilin asleítiz disss a negyedik napon ruháját a 
vu-murt feleségének testén látja. U. o. II. 162. | uiin liküUam 
tros voíojos éjjel sok voZo jött. U. o. II. 134. | ujin Albasti-no 
tatéi liktdm éjjel idejött az Albasti is. M. 82. || Vö. z ű r j é n : 
med veskö velödtsisjas sylön vojiyn oz vony damit seine Schüler 
nicht in der Nacht kommen. WIED. 120. |j m a g y . : Pinkesdben. 
LányiC. 300. | ebbe az éjjebe. Nyr. I. 375. 

•o n végű igenévnél: Galileja zariz kotyryn v etlonaz Si-
meonez adéem indem er um den Galileischen See wandelte, sah 
er den Simon. WIED. 168. Ilyen használata az -in ragnak ritka. 

Az -in ragos időhatározó néha azt az időt jelöli, a mely
nek határain b e l ü l , a mely a l a t t a cselekvés végbemegy: 

eksei ars in d'irse miísoz a császár egyszer egy évben 
beretválja fejét. WICHM. II. tm. 63. | mon oig sutkaskjn vuii 
daskik-éuirs vjors egy nap és egy éjtszaka alatt tizenkétezer 
versztet tettem meg. U. o. II. 167. | ódig guiemin kun áréin 
buds egy nyár alatt három rőföt nő. U. o. tm. 293. ] ves pir 
vigijad ódig kos sused-sana ne-no-mirid-no med-az lu egész 
nemzetségeden át az egy száraz viaszt kivéve ne legyen semmid. 
M. 58. | Inmar dünnadz kwai nénalsén tupatésa vuttám I. hat 
nap alatt teremte a világot. Nacs. 3. j ves dunne-kalik pir-
vigijaz-no sisa uz bitti az egész világ népsége összes nemzet
ségén át sem fogyasztja el. U. o. 

Ezek a példák átvezetnek bennünket ahhoz az esethez, a 
mikor az -Ín rag a magyar -ig ragos (egy p i l l a n a t i g tart stb., 
tehát m e n n y i i d e i g ? kérdésre felelő) időhatározásnak felel 

*) Vö. i n s t r u m en t a l i s - s za l : dérénéz sajkatsa mon 
üj sülté midőn idejében költöttéi, én nem keltem föl. M. d. 119. 
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meg: arás oslis mussá ars én éijésa ud hétté egy éven át evén 
az egyéves tinónak a máját, nem fogyasztod el. Gavr. tm. 55. | 
muziem viuiis söd kiiiez og minutin sin uiskitisa kui'-ks bitto'z-ke 
ha a földön levő fekete kígyót egy pillanatig tartó tekintetével 
megöli. WICHM. I. bűv. 4. 

Vö. m a g y a r : Míg a maga porontyára egy héten három
szor is adott tisztát, addig a király fiacskájára három hétben 
sem egyszer. MEE. Dun. népm. 3. | Ha annyi időn meg tudod 
kerühii a várost, a meddig én, akkor megházasodhatol. Nyr. XIV. 
519. || A Bécsi és MünchC.-ben sokszor időtartást jelel a -ben rag 
a rendes -ig helyett. MHat. I. 64. || f i n n : lián kutoo verkon 
viikossa ő egy hálót köt egy hét alatt. BUD. Fny. 95. 

Néhány szónak -In-ragos alakja azt az időt jelöli, a mely
nek l e t e l t e u t á n , a mely m ú l v a valami történik: arnas-
kin Noj didikáz lezám egy hét múlva Noj a galambot küldte. 
Ucseb. 179. j arsén-no léktám Akaskamé az évfordulóval (egy 
év múlva, ez a mostani év elmúlván) megjött a mi A. ünne
pünk. M. d. 173. | arsin no liktem akaskaied orísiz no koskiz 
das jáhrlich wiederkommende Fest ah. zerrann und verschwand. 
WICHM. I. d. 224. | arsin piezluoz egy év múlva fia lesz. Sar.Azb.35. 

Már a helyhatározóknál láttuk, hogy az -Iw-ragos határozó 
néha szorosabban tartozik egy-egy névszóhoz (nem pedig a mon
dat igéjéhez), a melynek így mintegy j e l z ő j é v é lesz; ez az 
eset — bár sokkal ritkábban — az időhatározóknál is előfordul: 
uiijn lutskaskjsiosles vo'zma, schütze sie vor n á c h t l i c h e n 
Dieben. WICHM. I. im. 20.*) 

Névutók. 

ágin előtt. Kendesen -on [ül. -an] végű igenevek mellett 
használatos: koskon agazé néljos pijoslé türlé kérgan-kéljos kér-
galo mielőtt elmennek, a leányok a legényeknek különféle da
lokat énekelnek. M. 171. | kiná-ká pel'íani kutkon-agin mielőtt 
rákezdik a varázsmondást. M. 177. | kuaé jugan az in saéts soie 
hajnalhasadás előtt isten fölkelti őt. WICHM. II. 141. | kiion 
dzuiísez gurt doraz vuon az in pottini kosem mielőtt a faluhoz 
értek, a farkas felszólította az orosz embert, hogy ereszsze ki. 
U. o. II. 80. | kulon-aJaz halála előtt M. 62. WICHM. II. 100. 

din in maga nem fordul elő mint időhatározó névutó, csak 
a már fönt említett rövidített -nin alakjában, a mely az illető 
névszóhoz ragként járul. A tőszó rendesen -on (-an) végű igenév: 

*) Határozószókat is használnak így; pl.pir mindig, folyton: 
pir viiijad ne-no-ku-no . . . cecied med-az luili-ni egész (tkp. 
folyton [tartó]) nemzetségedben sohase legyen mézed. M. 58. 
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siis kon na' zí liktiz tel-kes mikor ettek, forgószél jött. WICHM. 
II. 164. | so kísnoiez uaske ni no uaskonnaz mse az asszony 
már leszáll, de leszállás közben leesik. U. o. II. 153. | so'-bere 
kjkte'üaz m inon naz d'éiafs dorln evei kdlUa'mzi mikor másodszor 
mentek, nem szálltak meg éjjelre az orosz embernél. U. o. II. 159. 

j őrsi n körül: sundy dzuztin j or sy n sogon inty vyle lykto 
napfölkelte körül a sírhoz jönnek. WIED. 208. | kivamin ar-jor-
sin mintegy 30 év alatt. Sar. Azb. 73, 89. 

kotirin bizonyos idő lefolyása a l a t t : mon ódig uj-ko-
tirin muzemaz girsa . . . éuknali vil nan vuto én egy éj alatt 
a földet megszántván . . . reggelre friss kenyeret teremtek elő. 
M. 70. | söböre ódig iui kotir kosem kuamin valez enerani az
után azt parancsolta, hogy egy éj alatt barmincz lovat nyer
geljen meg. WICHM. II. 93. | Más példa : M. 70. 

kuspin között, közben: odig-pol tahi ulon-kuspazi adatni 
kudjisa, medojos-kuxpin tagi usjaskdm egyszer itt tartózkodásuk 
a l a t t az ember megrészegedvén, a béresek közt így dicsekedett. 
M. 70. j jo-vilá sultonan-no vej-diran kuspin kilziskikid ha a 
jégre való állás [ünnepe] és a vajas hét k ö z t hallgatózol. M. 
bab. 93. | piz so-kuspin jalan wjasa, vjasa. corigas-dorá vuam 
a csónak e k k ö z b e n mindig tovább úszva egy halászhoz jutott. 
M. 134. | so kuspin kut'skem kizjos virini ekközben a fenyőfák 
el kezdtek mozogni. WICHM. II. 56. 

p u ék in közben, között: kuamin kuil'i, «kiultir» p u s k i n 
«t'satir» dreissig Zapfen, wáhrend des Tröpfelns richtet sich da 
etwas Steifes auf. WICHM. II. tm. 120. | iunisan puskin sur 
Ueskit, dulak sergin niui muso: jumsan közben a sör édes, ma
gányos sarokban a leány kedves. WICHM. II. km. 67., I. d. 402. 
éiond'uon puskyn-gjne iska-vin luoz evés-ivás közben barátot 
találsz. WICHM. II. km. 25.*) 

ser kin valakinek a távollétében: vej-vajon-ser kaz kar-
tez gur-vilistiz vas'kám mialatt ő oda volt vajat hozni (vaj-hozás 
távollétében) férje leszállt a kemenczéről. M. 133. | mon-éerkin 
az én távollétem alatt. M. VotjSz. 467. 

vagsin közben : kisnoezlán mil'im pizon-va§saz kartez-
no vuam feleségének lepénysütése közben megjött a férj is. Rí. 
133. | piron-v a g s a z % kartez kisnoezli nosik . . . suam fürdésük 
közben ismét így szólt a férj feleségének. M. 134. | so va j ' s i n 
adatni til-sukkonán korkaz til-no pottini vuam akközben az em
ber a csiholóval világot is ráért gyújtani. M. 142. | so-vagsin 
sojos surás-vila potill'am akközben ők az útra jutottak ki. M. 126. 

viskin között: odig-pol —jo-vilá-sultonan-no umiétondn 
viskin — so nildz sur-mumiz . . . vuli istám egyszer — a jégre-

*) Vö. az á l l a p o t h a t á r o z ó k a t . 
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állás és az umiéton [ünnepek] között — azt a leányt mostoha 
anyja . . . vízért küldte. M. 57. Vö. kuspin névutót. 

3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . * ) 

Á l l a p o t : vütén azveé-ukso ad$id-ka: bürdon ha álom
ban ezüstpénzt láttál: sirás [lesz]. M. bab. 174. | aUimeuien ta 
éamen suiudiriaskemmi uiiün vöt ami vau medamí éjjel álmunk
ban volt-e, hogy mi így fogunk mulatni? WICHM. I. d. 215. | 
puzim busi-sorin d a u r a z sild a fenyőfa a mező közepén ma
gánosan (tkp. magányban) áll. VotjSz. 387. | biéi tubi kis-puie 
erkaz lobas tuii pontia gyorsan felmásztam a nyírfára, a sza
badon lebegő kéregért. WICHM. I. d. 379. | vale--ik ug tíi'da 
mestaz uljm sumpotemeniz lovam örömében nem bír nyugton 
maradni. U. o. d. 441. || Vö. m a g y . : Midőn a természet szunnya
dás álmában. Ányos. | Magamba bolygóm néma búval a for
rás partjait. Bajza. 

V i s z o n y : $e cki n-b úrin ulni-vilni gec kapói aéla-paldd 
sot add jó, könnyű jövődet, hogy j ó b a n , ü d v b e n élhessünk, 
lehessünk. M. 161. j arsén léktdm Akaskamáz t én és l ég én, kauya-
kw arat dk d'uéné med kéldétod val intézzed, hogy ez esztendőben 
megjött Akaskánkíít b é k e s s é g b e n , lárma, zaj nélkül ülhes
sük. M. 169. || tatén van étkaljos odik Hűkén kéltésa Vandámén 
ad$á itten látja, hogy mind a tehenek egy rakáson heverve, össze 
vannak kaszabolva. M. 90. || Vö. m a g y . : Ne fualkodjál a jó 
szerencsében. Fal. 577. | Hagyjátok őt békében élni. Pet. 329. 

C s e l e k v é s : ti ka-ik kaniiii ad'ami van medam sundf 
ut'emin gibt es wohl unter der Sonne (im Angesichte der Sonne) 
so angenehme Menschen wie ihr ? WICHM. I. d. 167. | ódig ké
ne sin ulini egyetérteni (egy tanácsban van). VotjSz. 138. (WHSD.) |j 
Vö. m a g y . : mykoron sokayg allot volna ezenképpen ev imad-
sagyban. Marg. El. 76. | Elmerült annak nézésében. Ján. 22. 

Á r n y é k b a n , k ö d b e n : turim turnami bad'déim kis-pumien 
sáukimaz füvet kaszáltunk egy magas nyírfa árnyékában. WICHM. 
I. d. 34., 298. | uzijan boré kismaloz cukna-no saikén busjosén 
a földi eper és iore-eper megérik reggel a fagyos ködökben. M. d. 170. 

Vminek a f é n y é n é l : suirdeti poti tuti t i IU i n, lageti poti 
iur t § itt t n, ir'imeti likti in tiiuin a nyírfaerdőn átmentem nyírfa-
kéregből való fáklya) fényénél; a fenyőerdőn átmentem a fenyő
szurok világításánál; az égen átjöttem az ég fényénél. WICHM. 
I. d. 407. 

*) Mintegy a határon a valódi helyhat. és az állapothat. 
között állanak az olyan kifejezések, mint pl. ke ne sin poni'zi 
kaljk . . . egy gyűlésben embereket választottak. WICHM. II. 146. 
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K e z é b e n : pudo-£ivoted ki] a d-kd oz ul ha lábas jószágod 
kezed alatt (tkp. kezedben) nem él meg. M. bab. 75. || atikai 
kii in uuiim no eksei ki uiiie kitim ug wir waren in der zarten 
Pflege (tkp. kezében) des Vaters und wir gerieten ja in die strenge 
Zucht des Kaisers. WICHM. I. d. 246. | ustonez anikai no kii in 
der Schlüssel ist in der Tasche der Mutter (tkp. kezében, ő nála; 
kijin tehát a. m. hatalmában, penes alquem). U. o. d. 318. 

S z i v é b e n , e s z é b e n : ménam kütj os am-no tél íua, 
az én keblemben is láng ég. M. d. 29. | til'ad todadi van me-
dam? denket ihr wohl darán? WICHM. I. d. 159. | aslam miin-
ki dam náupasko ich sinn' in meinem Sinne. U. o. d. 74. | 
inmar . . . keíti'z-na vizma'zj todiríi asleétiz podem-pusjosses 
Gott liess sie aber die Kenntnis der eigenen Zeichen im Ge-
dáchtnis behalten. U. o. II. 147. 

Itt még a következőket kell megemlítenünk : 
S'elta-bakatir ved cum-Upataz mid dórin pottisa koskoz 

S'. hőse az egész kamratetőt másik oldalára fordítván, elmegy. 
M. 63. | mid dórin pottini v. middorintini a másik oldalra for
dítani (pl. a ruhát v. vminek a fedelét). M. VotjSz. 400. | kid'o-
kis intijáz matén karésa léktim mi tatsé a távoli helyet közelrbe] 
hozva jöttünk mi ide. Gavr. d. 94. 

Névutók. 
a gin előtt: 
V a l a k i e l ő t t , vkinek jelenlétében: mon titedlé pétimét 

ágén ver amaz ti murt ágén veralá a mit nektek a sötétben 
mondok, a világon (tkp. az emberek előtt) mondjátok. Kaz. Mát. 
10, 27. | Jirodiadalán néléz murtjos-aéén aktésa Jirodlis tnél-
kédzá badtarn Héródiás leánya az emberek előtt tánczolva, He
ródes tetszését megnyerte. U. o. 14, 6. | kunojoséz-aéén... 
vendégei előtt. Istor. 118. 

Valakinek s z e m e e l ő t t : soki-ik pokci pilán sin-agaz 
tu£ badgin jurt-jer kildám akkor a kis fiúnak szeme előtt egy 
igen nagy ház jelent meg. M. 77. | vuzerdi sin azam luiy&á'u-ke 
bárcsak szemünk előtt volna árnyékotok. WICHM. I. d. 133. || ton 
at'skiskod minam sin azam tsuk'na no dzuiam sundi ka-ik az én 
szememben a reggel felkelő naphoz hasonlónak látszol. U. o. d. 
193. | Vö. solen azaz luis korka, előtte ház jelent meg. U. o. II. 165. 

Eredeti jelentése («előrész, hely») van meg og-agén «együtt» 
szóban (tkp. egy helyen): an kurákti, ogagin vlsa, acmaos am 
bira ne búsulj, együtt élve mi nem fogunk elveszni. M. 70. | so 
urt-murtjosén og-azén ulá ő együtt lakik a votjákokkal. M. 95. | 
ójdo bizom og-azén nosza, fussunk együtt. M. 90. 

bor din -nál, mellett. 
vuz bor din iska-vm ug lo kereskedés közben nem találsz 
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barátot. WICHM. II. km. 25. | «érom»—suésa ug vetliské, viéjoséz 
bordáz iiz-ka lu nem járok [valakivel], szeretőmnek mondván 
[öt], ha nincsen neki esze. M. d. 96.*) 

diritn rövidített alakja a következő különös alkalmazás
ban fordul elő: kot mar ul hordj ognjn kutskono ni aslim min
den munkához nekem magamnak (egyedül) kell hozzáfognom. 
WICHM. I. d. 461. | pu ponna, turin ponna, kutsaékjnj teljékjni no 
ognjn mjnono ug ni tabjrezs fáért, szénáért, csépelni, a gabonát 
szelelni egyedül kell ezután mennem. U. o. 

Hogy a következő alakokban: ognam (WICHM. I. d. 457, 
462. II. 128.), ogríad (u. o. II. 128.), ogúaz (u. o. II. 122, 124, 
160.; ognaé Glaz. Mát. 14, 23.), ognadi (Márk 6, 31.), melyek 
mind a glazovi nyelvjárásból vannak idézve (és ennélfogva lehet
nének személyragozott -nin ragos alakok), valóban a -nin rag 
vagy névutó van-e meg, nem dönthető el teljes biztossággal, mert 
a többi nyelvjárásban ognam stb. alakok állnak velük szemben. 
Az n—n váltakozására pedig több példa van: in ós Kaz. in ég; 
sin, Kaz. sin szem. 

intijin helyett (inti hely). 
mon ton intijad gugasal, minam luoz-a én felszállanék a 

te helyedben (te helyetted), nekem lehet-e? M. 72. | mil'am in
ti jen kin sédoz? ki fog a mi h e l y ü n k b e n (helyettünk) ját
szani? M. d. 224. WICHM. I. d. 238. | guiasa, sundí intijin 
ves dunneaz kotirtam nap helyett fölszállván az egész világot 
körüljárta. M. 72. j miVam no siem ug iuiem intiiaz inmared 
kittem ug med sotoz statt dessen, was wir gegessen und getrun-
ken habén, gebe (euch) Gott Brot ohne Spreu. WICHM. I. d. 
367. || Vö. m a g y a r : jótét helyébe jót várj. «Hogy a hely
határozó szóból helyettesítést jelentő névutó lett, ez egyike a 
legátlátszóbb s legelterjedtebb átviteleknek. Hiszen sokszor a 
helyettes valósággal helyére áll annak, a kit helyettesít, teszem 
a fölváltó őr a fölváltandó helyébe.)) SIMONYI, MHat. II. 203, 

kotirin körül. Számnevek mellett «körülbelül, megköze
lítőleg)) jelentésű. 

veralo lesa njlsui kotjr uanjos úgy látszik, azt mondják, 
hogy körülbelül négyszáz (verszt). WICHM. II. 130. | V. ö. kwamin 
ar-jorsin mintegy 30 év alatt. Azb. 73, 89. || z ü r j . : sojysjasys 
völy vit surs verös gögör der Essenden waren ungefáhr 5000 
Mánner. WIED. 207. | | m a g y . : 5000 k ö r ü l . 

Ilyenfajta számhatározásnál rendesen minda («mennyiségű))) 
használatos, pl. vanméz sü-kéz murt ménda lüitt'am valameny-

*) Vö. az utóbbihoz MUNKÁCSI jegyzetét: bordáz ezen ér
telemben «neki» szokatlan kifejezés; talán az orosz y Hero van 
utánozva benne. M. 233. 
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nyien mintegy 120 ember voltak. Badz. 62. WIEDEMANN csak ezt 
az utóbbi szerkezetet ismeri, úgy hogy a fönt emiitett zűrjén 
mondatban a vit surs gögör kifejezésnek a votjákban szerinte vit 
surys mynda (nem pedig kotir) felelne meg. L. WIED. 155. || Vö. 
még nül'donlé mata körülbelül 40. Istor. 58. 

kuspin között. 
milam d'uonjos vüizé-ká, üvül-dér k u sp a m é umjosmé ha 

eljönnek a mi ünnepeink, bizony nem alhatunk (tkp. nincsenek 
közöttünk álmaink). M. d. 176. | odig-pol kabaká kwin vedbijos 
•éoéasa, kuspazi éeygásni kutkil'l'am egyszer egy csapszékbe 
három varázsló gyűlvén, e g y m á s k ö z t v e t é l k e d n i kezd
tek. M. 85. | ad'ami . . . medojos-kuspin tagi usjaékám az 
ember a béresek k ö z t így d i c s e k e d e t t . M. 70. j kuspazi 
veraskini kut'skitt'am egymás között kezdtek beszélni. WICHM. II. 74. 

puékin -ben, között. 
dec aték'ijidn néléz-piez küt poskaz dec esab Hukaloz a jó 

atyuskának gyermeke keble belsejében jó gondolatot gyűjt. M. d. 
209. ( usedti mi kigi rl'l'ani tája!* suoz as puékaz ((Megleltem 
már [a módját], hogyan kergethetem el azt», mondja m a g á 
b a n . M. 121. | iumsan puskin sur iseskit, áulak serghi niut 
muso a jumsan közben a sör édes, magányos sarokban a leány 
kedves. WICHM. I. d. 402., II. km. 67. | vuz bordtn iska-vin ug lo ; 
éion-cYuon pusktn-gine iska-vin luoz kereskedés közben nem 
találsz barátot; evés, ivás közben találsz barátot. U. o. II. km. 
25. L. az időhatározók közt is. 

sor kin vkinek a távollétében, háta mögött. 
ser kaz veraskini vkinek a háta mögött (rosszat) beszélni. 

M. VotjSz. 467. 
sor in középen. 
mon sorén seklanodé kételkedni fogtok bennem. Istor. 133. 
vilin fölött, rajta. 
a) G o n d o l a t a , v á g y a r a j t a v a n : sitojá potám ameg-

josid: volnoj kalikldn milkid s o vilin a bozótban kinőtt mál
nák : a szabad népnek g o n d o l a t a r a j t a . M. d. 253. | sagag-
lán milkid vu vilin, vorgoronlán milkid van-bur vilin 
a lúdnak gondolata a vizén, a legénynek gondolata a vagyonon. 
M. d. 193a. | d'édéeg'len minikid vui viuiin, milam no nimikid 
nim viuiin die Gedanken der Gans sind auf dem Wasser, mi-
sere Gedanken sind bei den Mádchen. WICHM. I. d. 64. [ d'éd-
zeglen mtlktd éééi vtltn die Gans sehnt sich nach dem Hafer. 
U. o. d.'437., II. km. 77. 

A szerkezet magyarázata világos. Hogy mennyire érzik még 
ezekben a szólásokban a vilin eredeti jelentése, azt talán leg
jobban ez a szójáték mutatja: nillen milkid pi ulin, pilen mil
kid nil vilin das Mádchen sehnt sich nach dem Burschen, der 
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Bursche nach dem Mádchen. WICHM. I. d. 437., II. km. 77. 
(Ugyanez I. d. 474., csakhogy mind a két mondatban vilin név
utóval). I! Vö. m a g y a r : De rajta járnak váltig gondjaim. Szenv: 
Messz. 73. | Éhes Lónak zabon az eszi. Nyr. VII. 130. || ((Egyéb
iránt más nyelvekben is közönséges ez a kép: n é m.: über 
etwas nachdenken, a n g . : to reflect upon . . ., fr.: réjiéchir, 
spéculer, réver sur quelquechose.» MHat. I. 143. 

(3) A go n d o l k o dik-félékhez tartozik ez is : 
éu kna sultoz vorgoroned, ug-v iljo s ad voldirjaskoz 

reggel fölkel a legény, szétterjeszkedik a dologra (figyelmét rá
irányozza; sürgölődik-forgolódik munkáján^ M. d. 252. Eredeti 
jelentésében: étikna gugaloz sundijed, kwa r-v ilj osad v old ír
ja skoz reggel fölkel a nap, szétterjeszkedik a leveleken (t. i. a 
fenve). U. o. || vö. m a g y . : Ne törődjél a magad betegségén. 
Hall: Paizs. 470. 

•fi dun-vilin silni alkudozni (tkp. az áron állani): vor-
díni pudo-zivot bastikid kema dn sil dun-vilin; kema dun-
vilin silid-ka, pitdo-zivoted uz vl-ni ha lábas jószágot veszel 
eltartásra, soká ne alkudjál; ha soká alkuszol, lábas jószágod 
nem fog majd élni. M. bab. 133. 

S) Vminek m e g f e l e l n i , e l e g e t t e n n i : siliz ajlan 
kii vilaz megfelelt atyja parancsának (KÁR.: cselekedte az 
atyjának akaratát). Glaz. Mát. 21, 31. || Névutó nélkül is, -in 
raggal: aslaz b ag ad aj az sélémtd nem tett eleget Ígéretének 
(nem állotta, tartotta meg a fogadását). Istor. 166. 

s) kálik vilin: káuik viuiin déuk pöste'-no diríaz 
keiíiro side'z-no eböiu az emberek előtt kását főz; de odahaza 
(azaz rendesen) még darából csinált levese sincsen. WICHM. II. 
km. 45. 

4. E s s i v u s . 

Az essivus kifejezésére rendesen az instrumentális -d-n ragja 
szolgál, de az -i-n rag is előfordul ily használatban. 

Kunoin kema ulsa, baka-ames-pi nos-ik gurtaz bertám 
soká lévén vendégségben (tkp. vendégben), a békavő ismét vissza
tért falujába. M. 78. | kena ar uliskod saldatjn? das wievielte 
Jahr dienst du als Sóidat? WICHM. II. 165. | so-bere so vii ar 
ulisa sédem s áldat e no ulem s áldat in dasvií ar azután 
öt év múlva katona lett és tizenöt évig szolgált mint katona. 
U. o. | kuké sokj (saldatin) minő saldaijos pis koránt einmal 
(wáhrend des Dienstes) gehen die Soldaten, um Holz zu hauen. U. o. 

Vö. m a g y . : Teste, lelke zálogba van (eladósodott em
ber). Nyr. VI. 173. | Örökben nékünk adták. Hall: Pajzs. 313. || 
f i n n : poika on paimenessa a fiú pásztorkodik (pásztorban 
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van). BUD. Fny. 94. | c s e r e m i s z : tudó mernem aulusto kiitü-
cöétö ő a mi falunkban pásztorban van. NyK. III. 100. || Vö. 
m a g y . : meghívlak a vendégbe, de nem a lakodalomba. Nyr. 
IX. 32. 

ki dokin távol: kusipmi kud'okén, lulmé matén a távol
ság köztünk nagy (tkp. a köztünk lévő tér távol [ban] van), de 
lelkünk közel van. M. d. 56. Hasonló példák WICHM. I. d. 291, 
292. | kid'okfn-a kuzonoz? még messze van Kazánig? WICHM. 
II. 130. || tuuezen pil'em má'u(i) mát in? warum sind der Mond 
und die Wolke einander so nah? U. o. I. d. 72. 

5. P a r t i t i v u s . 

Eendesen névutók segítségével fejezik ki. Puszta főnévvel 
csak nagyon ritkán: 

káuikin no káuik ug oi tué uno ug az emberek közt 
igen sokféle ember van. WICHM. I. d. 364. | Vö. kálik á poton-
dtrja gec kitkon valjosta éotisalid-ká a sokadalomba (tkp. 
népbe) való menés idején vajha jó befogni való lovaidat adnád. 
M. 163. 

Vö. m a g y . : A nagy urakbann kevésb jót találok, mint 
rongyos pór okban n. Orczy: KöltSz. 181. 

Névutók. 

puéktn: sid-nán no potskin sid-nán van, vizez no 
bastis arak van az ételek-italok közt mindenféle étel-ital van, az 
észt rabló pálinka is van. WICHM. I. d. 226. | ta «argésjos»: cén 
pereskás pijos-murtán késno-murt argés puksémtá p er esjos p o s-
kén ezek az argés-ok a legöregebb férfi és nő azon vének közül, 
kik még argéé-t nem ültek. M. 171. j kinli-ká s emna-p uékad . . . 
éot add oda valakinek családbelijeid között. M. bab. 75. j aj Ma
rija, ton nél-késno za t ez-p os kin dano! óh Mária, dicső vagy 
te a női nemben. Badz. 15. || Vö. m a g y . : Ritkán vagyon a 
hegedűsben bornemisza. Decsi: Adag. 120. 

kuspin: u'uo kuspadi dismon va'n-a? talán féltékeny 
van köztetek? WICHM. I. d. 129. || Vö. m a g y . : Mint az rózsa 
az töviskek között, olyatán az én szeretőm az leányzók között. 
Pécsi: Szűz. 155. 

pelin : ne-no-kin-no ti-polin istarsinaá pirono-kad'ez ovol 
köztetek (közületek) egy sincs, a ki a birói székbe való volna. 
M. 143. | uz luá-ni ta-berá ud-murt kalik-polin ta Kalmaz-
bakatirjos kadesjosiz nem lesznek már ezután a votják népben 
ezen Kalmáz-hősökhöz hasonlók. M. 63. 

FOKOS DÁVID. 



Értelmi egyezés és hasonló incongruentiák a 
magyarban, finnben és törökben. 

KERTÉSZ MANÓ az «Analógia a mondatszerkesztésben» ez. jutal
mazott dolgozatában (különnyomat: Nyelvészeti Füzetek 21. sz.), 
melyet közelebbről az Akadémia is dicséretben részesített, azt igyek
szik bizonyítni, hogy azok a jelenségek, melyeket közönségesen értelem 
szerint való egyezésnek [constructio ad sensum] szoktak nevezni, 
szintén analógiás alakulások, mint sok más szerkezet, s hogy az 
analógia és kombináló mondatszerkesztés, nemkülömben az értelem 
szerint való egyezés a létrehozó okot tekintve tulajdonkópen egy és 
ugyanaz. (Id. m. 26. és 10. 1.) 

A külömben jóravaló dolgozat egyéb tételeit és eredményeit 
ezúttal mellőzve (esetleg majd más alkalommal ismertetjük), itt csak 
az ú. n. értelmi egyezéshez, annak magyarázatához kivánok szólni 
röviden. Ugyanis e kérdéssel is már régebb idő óta foglalkozgatom s 
a magyar értelmi egyezést is behatóbban szeretném tárgyalni, mint 
olyan kérdést, mely újabb, lélektani alapon szintén megérdemli a be
hatóbb figyelmet és kutatást, e «kivételek* megmagyarázását. 

I t t csak egy pár, KERTÉSZÍŐI is magyarázott ilyen szerkezetet, 
mondatcsoportot kivánok a valóságnak megfelelően másként magya
rázni meg, hozzávevén a rokon nyelvek köréből pl. egyfelől a f inn-nek, 
másfelől a tö rök-nek egynehány szintén itt érinthető szerkezetét. 

A) Magyar nyelv. — KERTÉSZ szerint a) a számnévi jelzős 
alany után álló többes számú állítmány az effélékben: Az két lovas 
legény Apponyi uram után harmad napra indultának el onnat (Lev. 
T. 2:171), ilyen úton jöhetett létre: A két lovas legény... indult + 
a lov. legények indultak; tehát kombináczióval, melyben az utóbbi 
szerkezet analógiája hathatott az elsőre. Nem tekintve az esetleges 
latin hatást, mely a régieknél effélékben szintén érvényesülhetett, 
nem egyszerűbb-e arra gondolnunk csak, hogy itt egyszerűen a «többség 
képzete* v. «érzése» (sensus) nyomult előtérbe a levélíró pennája alatt 
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az állítmány kifejezésénél, s ez annál könnyebben történhetett, mivel 
a tulajdonképeni állítmány az alanytól messzibb van, és a formai 
egyezés (a két lovas legény indult) szükségének érzése sem gátolta az 
írót a többes szám alkalmazásában. Vö. az efféléket is: Tizönkét kő-
mijes ésszetanakodék, magoss Déva várát hogy fölépittene'k (KRIZA, 
Vadr.). — Éppen így egyszerűen a többség képzetének kifejezésével 
van dolgunk a többes számú állítmánynál, vagy a számnév után álló 
többes számnál az effélékben: Hat vagy nyolcz ember az testet rudakon 
vitték (APOR: Met. 409). Lássa, hogy a tizenkét vitézek is arra tartanak 
(Vadr. 473), stb. Az a kombináczióval való analógiás, közvetítéses 
magyarázat itt nemde nehézkes, metafizikai magyarázat volna; mikor 
a mondat KERTÉSZ szerint is, mint WUNDT tanítja, szimultán, spontán 
természetű, teljes képzettartalmával egyszerre lép föl a tudatban. Köz
vetve, igen, hathatnak tán mindezekben a többes alanyú mondatok 
is, de nem az olyan másodiknak fölvett, állítólag kombinált változat, 
hanem általában a többes alanyú mondatok; és hát azokban is a 
• többség képzete» jut kifejezésre. 

/9) így magyarázhatók szerintem az olyan szerkezetek is, melyek
ben egyes számú alanyhoz a vele kapcsolatban levő -velragoB társ
határozó következtében szintén többes számú állítmány járul. Tehát 
az effélék pl. : Zrínyi Deli Viddctl így beszélnek vala (Zr. 10: 14). — 
KERTÉSZ szerint az ilyen mondat is analógiás alakulás volna, mely 
ebből a két mondatból «állt elo»(?): Zrínyi Deli Viddal így beszél 
vala + Zrínyi és D. V. így beszélnek vala. Nem egyszerűbb-e itt is 
egyszerűen úgy képzelni el a dolgot, hogy az író lelkében az állít
mány kifejezésénél egyszerűen a «többség képzete* nyomult előtérbe, 
és ez itt ismét annyival könnyebben történhetett, mivel személyekről, 
több személyről volt szó. Az a két mondatból való feltevés, kombiná-
cziós-analógiás szerkezet, nemcsak hogy lehetetlen durva érzékeltetése 
az egyszerűen is elképzelhető önkénytelen, szimultán mondatalkatnak 
(vö. az összevont mondatról szóló munkámat effélékre); de metafizikai 
is, mintegy közvetítésekhez fordul, a hol a jelenség közvetlenül is el
képzelhető és elképzelendő. — S nemde nem a többség képzetének v. 
érzésének egyszerű eló'tolulásával, mintegy előre való logikai, helye
sebben lélektani egyezéssel van-e dolgunk pl. az effélékben is: Az első 
tánczot járták az násznagy a nyoszolyó asszonynyal (APOR: Met. 386. 
KERTÉSZ U. O. 28. 1.). Mint pl. Mögállnak, mögállnak három, hajdú 
legén Biró Jánosnénak kötött kapujába. (Népk. Gyűjt. 3 : 22. Bíró 
Anna balladája.) 

y) De meg nem is tudja olyanformán kimutatni KERTÉSZ a 
többes számú állítmány okát az egyik-másik, kiki-íéle szerkezetekben, 
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ilyen példákban: Az egyik az hajónak utolsó részébe, másik az elsőbe 
ilnek vala (PESTI Mes. 207, u. o.). «Az efajta mondatoknál — mondja — 
nem tudjuk kimutatni azt a szerkezetet, a melyiknek a hatása alatt 
többes számba került az állítmány; egyebet nem mondhatunk, mint 
hogy ezekre a mondatokra magának a t ö b b s é g f o g a l m á n a k volt 
hatása.» Természetesen éppen azért nem analógiás alakulások, leg--
fölebb a többes alanyú szokásos szerkezetek analógiája hathatott volna 
és hathatna az efféléknél is; de helyesebben így beszélhetünk: sokszor 
tán idegen hatás is van bennük, de akkor is s tulajdonképpen a 
t ö b b s é g k é p z e t e (nem is logikai fogalma, hiszen tulajdonkép 
csak lélektanilag s nem logikailag szólhatunk) j u t h a t o t t é r v é n y r e 
(s nem: *volt hatással», mint KERTÉSZ magát kifejezte). — És így 
magyarázható a KERTÉsztó'l E) pont alatt fejtegetett gyűjtő fogalmú 
kiki után álló többes szám is, mint pl. Édes övéikhez kiki oszolhat-
nak (AB. Bud. H. 10. 1.). 

Helyesebben értelmezte az efféléket GOMBOCZ Z. «A jelenkori 
nyelvészet alapelveiről*) szóló dolgozatában (különnyomat 4-0. 1.), a 
mihez csupán annyit jegyezhetünk meg, hogy «logikai* helyett nemde 
inkább « l é l e k t a n i * e g y e z é s r ő l lehet szó az effélékben, mint már 
fennebb éreztettem, minthogy a nyelvben — mint tudjuk —• nem a 
gondolat, a logika, hanem a lélek egyszerű megnyilatkozása jut első 
sorban kifejezésre. 

d) Tovább menve a KERTÉSZÍŐI is hangsúlyozott t ö b b cse
l e k v ő s z e m é l y f o g a l m a érezhető az egymás használatánál is, 
mikor így beszélünk: szeretik egymást v. Egyik a másikat gyűlölik 
(ZRÍNYI 1 : 65. KERTÉSZ U. O.). A f o g a l m a t is azonban ismét lélek
tanilag értve és nem úgy szólva, mint KERTÉSZ, hogy az a többség 
fogalma h a t o t t az egyes számú szerkezetre: szereti egy (a) mást; 
hanem: egyszerűen ez a «többség képzete* jutott egészen önkénytelenül 
kifejezésre az állítmányban. 

e) így érthetők és csakis így magyarázhatók szerintem azok a 
leggyakrabban említett efféle mondatok is, melyekben az alany g y ű j t ő 
n é v (collectivum) s az állítmány többes számban áll.*) Pl. Jámbor 
népe a kis helynek, halkan lépve gyűlnek, mennek (AR. : Ünnep
rontók). KERTÉSZ az efféléket úgy magyarázza, hogy ezekbtn egy többes 
számú főnév hatott és hozta létre az incongruentiát, ilyenformán: 
jámbor népe + jámbor lakói. Nem természetesebb és nem egyszerűbb-e 
itt is a közvetítő metafizikai suppositio — kombináczió és analógia — 
helyett azt mondani, kogy itt az alany gyűjtőnév és egész Önkény-

'*) Vö, a latin és görög nyelvtanokat is. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 17 
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telenül bonne van a többség, sokaság képzete, s éppen következő új 
verssorban, némileg tán a rím kedvéért is kerülhetett az állítmány 
többes számba. Vagy mint pl. HEGEDŰS ISTVÁN kifejezi az «Értelmi 
egyezés a görögben» ez. czikkóben (NyK. 25 :207) : az effélékben <a 
lényeg az, hogy a gyűjtőnév mellett az állítmány distributiv jellegű 
és így kerül többesbe». 

£) Hasonlóképpen magyarázhatók a kegyelmed, kegyelmetek, nagy
ságtok stb. régi megszólítások után való értelem szerint való egyez
tetések is, a melyek a rendes formai egyeztetés mellett előfordulnak. 
Pl. rendes formai egyeztetéssel: Te kegyelmed v. kegyelmetek legyen 
(egyes 3. sz.) segítségvei nekie (RMNy.); értelmi egyeztetéssel: 0 ha
talmasságok éhen jöttek vissza (MIKES; többes sz. 3. sz.); de így is: 
Isten tartson Nagyságodat (RMNy.; egyes 2. sz.). Utóbbi esetekben a 
többség, illetőleg a személy képzete nyomult előtérbe, s ezért áll amott 
többes szám (jöttek), emitt meg egyes 2. személyre értett igealak 
(tartson) mintegy a szokástól eltérőleg. — Igen, kombináczió van 
aztán az affélékben, hol «az író — mint KERTÉSZ is kifejezi — a formai 
szerkesztést elhagyja és átcsap az értelem szerintibe*), tehát a két 
utóbbi szerkezet önkénytelen vegyítésénél, pl. Azért én böcsülettel 
kérőm kglmetöket, mint jóakaróimat, hogy az jüvő hótön fölkülgyétök 
(KERTÉSZ id. m. 30. 1.). 

B) Mármost a fennebbiekhez hasonlóan magyarázhatók a rokon 
nyelvek közül pl. a finnben, nemkülömben a törökben is egynémely 
szerkezetek. 

így a f i n n b e n a) mikor, bár ritkábban, egyes számú g y ű j t ő 
n é v u t á n többes számú állítmány van, pl. Joukko koulupoikia, kirjat 
kainalossa, huutavat ja huijaavat yhdessa ajurin kanssa (SETALÁ 
finn mondattana) = «egy csoport iskolásfiú . . . kiabálnak és kurjongat
nak*. Az effélék magyarázata ismét a többség képzete és távolabb 
álló állítmány. 

/9) Ennek éppen ellentéte az, mikor ugyancsak a finnben p a r t i 
t i v u s i a l a n y , és pedig többes partitivusi alany után az állítmány 
egyes számban áll, pl. Tolója on palanut = « házak égett le», tulajdon-
kóp a házakból egy csoport. Éppen így: poikia juoksee pihalla = 
«gyermekek futkos», tkp. gyermekekből futkos egy csoport, az udvaron. 
Soks/or ki is lehet tenni a «csoport»-ot: joukko poikia juoksee. — 
Ellenben: pojat juoksevat: «a gyermekek futkosnak*; az állítmány it t 
többes nominativusi alany mellett a finnben is többesben. — Fennebbi 
példákhoz hasonlóan: Ihmisiá tulee: «emberek jön»; lapsia on kuollut: 
«gyermekek meghalt* (FÁBIÁN, Finn nytan). Lintuja lentáa katolle 
(BUDENZ, F . nyt.) : «madarak repül a házfedólreo, tkp. a madarakból 
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egy csoport. On siellá tyttö ja, on komioita (Kanteletar, 8.) = «van 
ott leányokból, van csinosakból», azaz: vannak ott csinos lányok. 
Eme partitivusos példákban mintegy a többség egységbe van foglalva, 
mint pl. a görögben is a többes semleges alany után álló egyes számú 
állítmánynál: ez a magyarázata a látszólagos incongruentiának. 

Ez az eset fordul elő akkor is, mikor a költó'i nyelvben és a 
közbeszédben többes n o m i n a t i v u s i , tehát határozott alany után is 
állhat egyes 3-ik személyben az állítmány, pl. miehet meni, tkp. «az 
emberek ment», koirat haukkuu, tkp. «a kutyák ugat» (L. FÁBIÁN, 
Finu nytan 217. jegyz. és BUDENZ, Finn nyt.2 115.1. 2. jegyz.). Ilyenek 
még: Linnut litteli sanoja (Kalevala, I. runo 69. s.) Munat vierahti 
vetehen (Kalev. I. 225). Mind tyttö, kaunis tyttö, kun mun pojat ndkee 
(Kanteletar 14 d.) stb. —• Mindezekben a többes számot mintegy 
csoportot, sereget, egészet kell felfognunk, a minthogy a többes szám 
is tulajdonképpen egy csoportot jelent, és tán a partitivus után álló 
használat is hathatott; így állhat itt mintegy az állítmányi képzet 
formai elhanyagolásával egyes számú állítmány. Vö. a magyarban is 
az efféléket: «Az e m b e r e k e t b o l d o g g á tette a tudat* e h . «bol-
d o g o k k á * stb. 

Még inkább érthetó'k a finnben az effélék: Tytölld on kauniit 
silmat ( = «a leánynak van szép szemei"). Hánellá on pienet kadet 
( — őneki van kis kezei»). Ukolla on harmaat hiukset («az öregnek van 
szürke haja», tkp. hajszálai). Saappaat on jalassa (== «a csizmák van 
a lábán») stb. Kivált az on (neki van) és az ei tagadó ige mellett így 
mindig. Pl. utóbbira: Kultani silmat ei katsele noita (= «kedvesem 
szemei nem néz ó'ket», Kanteletar, 8 d.). — Az effélékben a többes 
számú alany mintegy collectivum, illetőleg plurale tantum (hajszálai = 
haja), a mely mellett még inkább állhat az egyes számú on v. ei, 
kivált ha előre van bocsátva. Vö. a magyarban is: Fáj a lábaim. Fáj 
a szemei. Ezek az én fijajim mind ojan, stb. (Népnyelvből.) Előbbi-
félékben, az igaz, a többes számú alany (lábaim, szemei) bizonyára 
indogermán hatás lehet a magyarban is (vö. lábam, féllábam stb. 
magyaros kifejezéseket), mely előtt az állítmány képzete mintegy előre
tolult egyes számban és úgy került utána az alany, többes számban. 

J e g y z e t . íme így érthetők mondattani alapon a « p l u r a l e 
t a n t u m » - o k és az effélék is pl. miehissá «valamennyien, egész 
sereggel, egy tömegben»; tulajdonkép: «emberekben». —Affélékre vö. 
pl. sakset «olló» mintegy összefoglalva a két ollórész; suitset, «zabola, 
fék, kan társzárak»; kangaspuut «szövőszék», tkp. «vászonfák», kytkyt 
«nyüg» stb. 

y) A több egyes alany után álló többes számú állítmány, mely 

17* 
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a finnben rendes, mint pl. isa ja áiti tulevat ( = «az apa és anya 
jönnek»), indogermán hatás lehet, mint annyi más jelenség e nyelv
ben; de kivált személyeknél és távolabb álló állítmánynál a többség 
képzetének eló'nyomtilásából is magyarázható. Yö. a magyarban is: 
Péter és Pál, tudjuk, nyárban összeférnék a naptárban (ARANY). —• 
A költői és közbeszédben azonban a finnben is előfordul az egyes 
számú állítmány is, pl. Isa ja áiti on kylássá («áz atya és anya van 
falun»), mint : Laet lauloi, ukset ulvoi, kaikki ikkunat iloitsi (Kalevala, 
SETÁLÁ Finn mondattan); vagyis mint többes alany után is egyes a 
fentebb látott okból, s mint a hogyan a magyarban több alany után 
is legtöbbször egyes szám áll. 

ő) Egyes szám áll a finnben is — mint tudjuk j— több alany 
után is, mikor az alanyok egy egységes fogalmat vagy szoros egységet 
alkotnak, pl. Sitá todistaa puheenne ja te.konne, «ezt bizonyítja beszé
detek és tettetek* (SETÁLÁ, Finn mondattana). Mint a latinban pl. 
tempus et locus convenit; religio et fides anteparatur amicitiae stb. 
S mint továbbá a finnben egyes számú az állítmány a görög többes 
semleges alany után álló egyes számú állítmányhoz hasonlóan akkor 
is, mikor a többes határozott, nominativusi alany nem élő lényt s így 
nem személyeket jelent, hanem dolgokat, melyeknek többsége nem 
érezhető ki annyira, mint a személyeké. Pl. Siellá tuntuu soiden " 
kylmát henkáykset «ott érzik a mocsarak hideg leheletei» (SETÁLÁ U. O.). 
I t t mint nem élő lényeknél a többség nem jut kifejezésre, mint látjuk, 
a külömben is előrebocsátott, nyelvtanilag incongrues állítmányban: 
azért van egyes számú igealak. 

C) A fentiekhez hasonlóan állhat a törökben is a) számnevek 
után a rendes, szokásos egyes szám helyett többes is, kivált ha jelzője 
van a főnévnek, pl. iki co^uk «két gyermek», de iki hajlaz coguklar = 
«két bitang gyermekek» (PEÖHLE, Oszmán-török nytan). Mint a magyar 
népnyelvben is: három királyok, harmadnapok alatt stb. 

/?) Ellenben a fentiek alapján maradhat az állítmányi melléknév 
rendesen egyes számban többes alany után is, pl. biz burait-jiz, «mi 
idevaló vagyunk», siz kójlü-siinüz «ti falusi vagy tok» (KUNOS, Oszmán
török nyelvkönyv). Mint a magyarban is olykor a népnyelvben: Mi 
idevaló vagyunk. Hová való vagytok? tAj bizon mi vagyunk mezÖ-
detrehemi* e. h. mező-detrehemiek (Népk. Gyűjt. 3 : 2 3 , Bíró Anna 
ball.).*) — Éppen úgy továbbá a törökben: Ciftciler pek zengin dirler 
«a földművesek nagyon gazdagok*, tkp. gazdag vannak. Sőt az igéről 

*) Vö. az indogermánságban is az efféléket: Die Menschen sind gut. 
Ellenben: gute Mensclien. 
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is elmaradhat a többes szám jele, pl. onlar 'akii dir «ők okos van» 
(PEŐHLE nyt.). — Mindezekben a congruentia nélkül is érthető az 
állítmány képzete, éppúgy mint pl. a mai magyar nyelvben az egyes 
számú birtokos személyragozás az effélékben: A nagy embereknek az 
a sajátsága, régebben: az a sajátságuk; vagy: az o házuk, e h. az 
ők házuk;*) effélékben a többes szám kétszeri jelzése tán az egy
hangúság elkerülése végett is válhatott feleslegessé. 

Ilyen alapon bizonyára helyesen mondja BÁLINT G-ÁBOK török 
nyelvtanában, hogy a törökben a harmadik személyű ige többes számú 
főnév után is egyesben marad azért, hogy a sok -lar, -ler a mondat
ban össze ne csoportosuljon, p. o. arabalar geldi «a kocsik eljöttek*, 
tkp. «a kocsik eljött* (55. 1.). Es bizonyára egyfelől szintén erre megy 
vissza, hogy az arab többes után az ige már többes számban áll, p. o. 
medslisi mearif aazasi sehirimüze geldiler «a tudós társaság tagjai 
városunkba jöttek* (B. G. u, o.). Itt t. i., az arab többesben, á -lar, 
•ler nem ismétlődik. 

y) A többség képzetének kiemelése végett egyezik ismét az 
állítmányi főnév számban is a többes alanynyal, míg az ige ismét 
egyesben marad, mert a mondat képzettartalma úgy is teljes, pl. bu 
coguklar bizim mekteb-arkadaslarimiz dir «ez(ek) a gyermekek a mi 
iskolatársaink (van)». 

d) Yégül a jelző nem egyeztetése, változatlanul hagyása a többes 
számban is, pl. caliskan coguk «szorgalmas gyermek», caliskan coguklar 
«szorgalmas gyermekek*, a törökben is, mint a magyarban, annál
fogva lehetséges, mert a képzet, jelző és jelzett képzete, mint egységes 
fogalom lélektanilag úgy is érthető. — Az, hogy az elülálló jelző is 
egyeztetó'dik a finnben rendesen, indogermán hatás is lehet, mint sok 
egyéb, mert az a finnugor nyelvekben nincs meg; de természetes úton 
is fejlődhetett, mire nézve az összes nyelvjárási adatok adhatnának 
fölvilágosítást. Az egyeztetés külömben bármely nyelvben nem egyéb, 
s így az idevonatkozó számszerinti egyeztetések sem, mint előre 
vagy hátraható hasonulás a mondatban a ráértés, vagy itt még a 
többség világosabb kifejezésére. (Vö. A ráértésről szóló dolgozatomat, 
Nyr. 1905.) 

EBDÉLYI LAJOS. 

*) RÉVAI és az ő korában, tudjuk, így kívánták: az embereknek 
könyvök stb. 



Ismertetések és bírálatok. 
KUNOS IGNÁCZ : Oszmán-török nyelvkönyv. (Janua linguae Ottomanicae.) Buda-

pest, 1905. A Keleti Kereskedelmi Akadémia kiadása. 8-r. VII I+ 
524+94 1. 

Ezen vaskos kötet tartalma a következő: 1. népnyelvi és iro
dalmi szövegek; az előbbiek nagyobbára a szerző saját gyűjteményé
ből valók s nagyolt latínbetűs átírással vannak közölve; az irodalmi 
szövegekben «nem annyira a kiejtés hűségére, mint inkább a leírott 
anyag átírására» törekedett; a szövegeket rövid irodalmi utójegyzetek 
kisérik vagy bevezetések előzik meg; 2. a népnyelvi szövegekhez 
való szójegyzék; 3. az oszmán-török köznyelv nyelvtana; 4. a török 
írásfajok ismertetése; közgazdasági és kereskedelmi iratok, pénz
nemek stb. fakszimiléi; 5. a török irodalmi nyelv alaktani sajátságai; 
6. az irodalmi szövegekhez való szójegyzék; e két utóbbinak össze
állításánál a szerzőnek «hathatós segítségére*) volt GERMANUS GYULA 
bölcsészethallgató; 7. arab-írásos szövegek. 

Erről a munkáról két külföldi ismertetője hazai folyóiratainkban 
igen elismerőleg, sőt mondhatni, szinte szokatlan lelkesedéssel nyilat
kozott. Az egyik, MELIORANSKIJ PLATÓN a Keleti Szemlében (VI. 370—1) 
megjelent rövid ismertetését azzal kezdi, hogy «mit innigster Freudé 
begrüssen wir das neue Werk des um die Turkologie so hochverdienten 
Dr. J. Kunos», azután a chrestomathiáról azt mondja, hogy az «voll-
stándig», a fonetikai és a nyelvtani rósz «ist auch genau und voll-
stándigtt. — Másik ismertetője, WINKLER HENRIK boroszlói tanár a 
M. Nyelvőrben (XXXIV. 514—516) nemcsak «fényes könyv»-nek 
mondja, hanem olyan dicsérettel is illeti, a milyent emberi alkotásra 
csak a túlzó lelkesedés mondhat, t. i. azt mondja róla, hogy «töké-
letes munka». Szerinte «a latin betűkkel való átírás igazán példa
szerű», s «a tulajdonképeni alaktan nagyon bő és tökéletess; az ige
képzésről és az igenevekről szóló szakasz — a melyben W. szerint 
«KúNosnak éleslátása . . . annyira szembetűnő)) -—• «rövidsége mellett is 
rendkívül teljes, pontos és áttekinthető*, s «hasonló rend és vilá-
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gosság jellemzi a névszóképzés tárgyalását*, és «a példák bősége s a 
szerző olvasottsága ebben a szakaszban is valóban csodálatot érdemelt). 
Azonban a könyvnek «tökéletes* volta iránt maga W. is némi két
séget támaszt az olvasóban azzal a mondásával, hogy «talán fognak 
e könyvben itt-ott hiányt vagy kivetőt találni*, továbbá azzal, hogy 
alább maga is konstatál benne kifogásolni valót és sajnálja, hogy 
mondattan nincsen benne. 

Korántsem akarom tagadni, hogy KUNOS nyelvkönyve haszna
vehető munka, a mely a kitűzött gyakorlati czélnak elég jól meg
felel ; de nem tudományos munka. Nyelvtani része nem áll magasabb 
színvonalon, mint azok a nyelvtanok, a melyek — mint MELIORANSKIJ 
fönnebb említett ismertetésében mondja — «fast allé rein praktische 
Ziele verfolgen*. (Ez a lekicsinylés, közbevetőleg mondva, kissé különös 
egy szintén gyakorlati czélra írt és szerkesztett munka magasztaló 
ismertetésében.) Az ismertető szerint «verdient das Buch von Dr. J. 
Kunos besondere Beachtung, da darin fást allé Gattungen sowohl der 
volksthümlichen, als auch der künstlerischen Litteratnr der Osruanen 
vertreten sind*. Mindenesetre elismerést érdemel az ügyesen össze
állított cbrestomathia, do ez tudományossá nem teszi a könyvet; 
nyelvtani része pedig tudományosság tekintetében mögötte áll a jobb 
török nyelvtanoknak, a milyen pl. a KASEM-BEGÓ, a BEDHousEé, vagy 
a MÜLLEE ÁGosTé; ez külömben már magából a könyvnek gyakorlati 
rendeltetéséből természetesen következik. 

Hogy a könyv «tökéletes* volna, mint WINKLER állítja, arról 
természetesen szó sincs; sőt azt kell mondanom, hogy messze áll a 
tökéletességtől. Nem szándékozom egészen részletes bírálatába bocsát
kozni, csupán egynéhány megjegyzést akarok rá tenni, a melyeket a 
szerző a második kiadásban esetleg figyelembe vehet. 

A hangtani részről azt mondja WINKLER, hogy «igen világos és 
áttekinthető. Talán még senki sem fejtette ki a török hangtant olyan 
érthetően, olyan röviden s mégis minden fontos részletre kiterjedve, 
mint KUNOS e fényes könyvében*. Pedig ennek a hangtani résznek 
bizony nem csekély fogyatékosságai vannak. Mindenekelőtt kitűnik 
1 előle a szerző fonetikai ismereteinek hiányos volta. Az oszmán-török 
nyelv hangjait egészen laikus módon csak nagyjából határozza meg s 
rendesen egyszerűen helyettesíti a hozzájuk legközelebb álló magyar 
hanggal. Neki a kef betűvel jelölt explosivák azonosak a magyar 
magashangú szavak ft-jával és #-jével (198. 1.), holott ez a magyar k 
és g prtepalatalis posterior, a kef betűvel jelölt török explosivák pedig 
csak bizonyos hangtani helyzetekben posteriorok, de többnyire előbbre, 
sőt jóval előbbre képződnek (praepalatales anteriores), azért némely 
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nyelvtaníró kl, gl vagy kj, gj-ve\ jelöli őket. — A nyilt és a zárt e-féle 
hangok közt nem tesz külömbséget (190. 1.). — A gutturalis i szerinte 
«a szájüreg hátsó részén kiejtett i» (190. 1.). — Ah gégehang az ö 
táblázatán a «torokhangok* közt foglal helyet (197. L). — Szerinte 
az a ós a éppúgy középső nyelvállással képződik, mint az o, o (191. 1.), 
pedig ezeknek a képzése helye közt jókora a távolság. — Helytelenül 
mondja, hogy «diftongusok a török nyelvben nincsenek*, és helytelenül 
folytatja így: «hacsak azoknak nem veszszük az egyes magánhangzók
nak u-vel való találkozását, mely esetben au, ou és eü-uek hangzó 
hangcsoportok támadnak* (193. 1.). Ebből nem lehet kivenni, hogy 
ezen hangkapcsolatokban a második elem félhangzó u, ü-e, vagy pedig 
bilabiális w, mint a kazáni tatárban. Az ai, ei, öi hangkapcsolatokat 
pedig egyáltalában nem veszi diftongusoknak, mert azt mondja: 
«A magánhangzókat követő i . . . rendesen J-nek hangzik.* (193. 1.). 
E részben zavaros fölfogást találunk más török nyelvtanokban (még 
a legjobbakban) is; így pl. MÜLLEE ÁGOST azt mondja: «Diphthonge 
in unserem Sinne hat das Türkische nicht; die Verbinduugen zwischen 
Vokalen und den Lauten v j , wie av ev aj ej öj, gelten als Vokal + 
Consonant, obwohl besonders ej öj fást wie ei öi klingen.» (Türkische 
Grammatik 4. 1.) A dolog úgy áll, hogy a magánhangzót követő és 
vele egy szótagba tartozó vav rendesen = w (NIELSEN KONRÁD szives 
értesítése), a magánhangzót követő i pedig félhangzó (i), tehát az 
utóbbi hangkapcsolatok diftongusok. — Hosszú mássalhangzó helyett 
a mássalhangzó «kettős kiejtésé*-ről beszél. (189,190. 1.) — A gain 
fghain) betűről azt mondja, hogy a hangértéke g és y (196. L), később 
meg azt, hogy a török egyszerűen g-nek ejti (200. 1.); a y-t padig úgy 
határozza meg, hogy az «a lágy g (gh) átírása.* (4. 1.). — Bilabiális 
w-vö\ említés sincs téve a könyvben; a vav betűvel jelölt mássalhangzó 
szerinte == v. (188, 191, 197. 1.) — Sajátságos összetévesztése a termi
nológiának, hogy azokat a mássalhangzókat, a melyeket zöngétlenek
nek vagy keményeknek szokás nevezni, a szerző éppen ellenkezőleg 
zöngéseknek vagy lágyaknak nevezi, (215, 257. 1.). — Az ain betűvel 
sehogy sem tud boldogulni; egyszer azt mondja, hogy a hangértéke 
a, eZi/* (188. 1.); más helyütt így szól: «Idegen eredetű, főleg már 
meghonosodott arab és perzsa szókban gyakran fordul elő az á (a) 
hang. E hosszú hanggal egyrészt az ain c vagy ain-elif Le hangot, 
másrészt pedig az idegen szókon levő hangsúlyt (!) és az á hangot 
szokás jelölni* (194. 1.), és 13 példája között 5 olyant találunk, a 
melyben nincs is ain betű. Közvetlenül ezen gallimathias után azt 
mondja, hogy «maga az ain hang, a török nyelvben meghonosodott 
szókban, többféle magánhangzónak felel meg», nevezetesen hol a-nnk, 
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hol w:nak, hol o-nak, hol ó'-nek, hol i-nek hangzik. (194. 1.) — Mindez 
csupa tévedés. Az arab ain nem magánhangzó, hanem zöngés laryn-
galis explosiva, a mely úgy képzó'dik, hogy a hangszalagok összeszorí-
tásával megalkotott zárat eró'sebb légáramlat pattantja föl, úgyhogy a 
hangszalagok széle mindjárt erősebben rezeg is. A török nyelvbe át
vett arab szavak kezdő ain hangja általában elmaradt, de a hagyo
mányos helyesírás megtartotta az ain betűt, noha semmi hangértéke 
sincs. A szó belsejében az ain betű «hiatus»-t jelöl («. . . peut étre 
figuré comme un hiatus assez sensible»: EEDHOUSE, Gramm. Ott. 12), 
azaz (NIELSEN K. szíves közlése szerint) «rövid szünetet, a mely a szo
kottnál eró'sebben kiemelt szótaghatár benyomását teszi».— A magán
hangzó-illeszkedést a hangtani részben csak röviden érinti s aztán 
a főnévről szóló szakaszban tárgyalja kissé bővebben. Ez egészen hely
telen eljárás, mert a magánhangzó-illeszkedés nemcsak a főnevekre 
szorítkozik, hanem valamennyi szófajra kiterjed. — Helytelen mondás 
az, hogy a «s hangnak a szó végén magánhangzói értéke van» (215. 1.); 
azt kellett volna mondania, hogy ezzel a betűvel a szó végén magán
hangzót (nevezetesen a-t és e-t) jelölnek. •— Azt tanítja ugyan, hogy 
«kemény mássalhangzót követő lágy hangok megkeményülnek» (202.1.), 
mégis gyakran ír ilyen hangtani helyzetben t helyett helytelenül d-t, 
pl. jas da, bas-da (215. 1.), timakdan (216. 1.), elek-de, elek-den, jüzük-de, 
jüzük-den (222. 1.), bas-da, basdan, kalpak-da, kalpak-dan, konuk-da, 
konuk-dan (223. 1.), jüksek-dir, aglik-da, dost-dan (234.1.), gelmis-dir, 
ölmüs-dür, jazmis-dir, okumus-dur (258. 1.), sev-is-dir-, bul-us dur-, 
tut-us-dur-, carp-is-dir-, kak-is-dir-, sik-is-dir-,vur-us-dnr-, sev-is-dir-il-, 
kiz-is-dir-il- (290. 1.) stb. Ennek az az oka, hogy a török írásban ilyen 
esetekben majdnem mindig t> betű van alkalmazva, tekintet nélkül 
a megelőző hangra, de a kiejtés-szerinti latinbetűs átírásban nem lett 
volna szabad d-t írni, mikor í-t ejtenek. — Arról a változásról, a 
mely zöngés és zöngétlen mássalhangzónak .egymásra következésekor 
szükségképpen beáll, egyáltalában nem szól, s így a tanuló nem tudja, 
hogy a jaz-sam (260. 1.), jaz-sin (262. l.)-féle alakokat jassam, jassin-
nak vagy jazzam, jazzi?i-n&k kell-e olvasni. — Helytelen elnevezés a 
«rnagashangú k» és a «mélyhangú fe» (217. 1.) is ; ha a közönségére 
való tekintettel nem akarta fonetikai elnevezésüket használni, nevez
hette volna őket arab nevükön Wáf-nak vagy kej-nek ós qáf-nak, a 
hogy némely helyütt nevezi is (pl. kef 198, 199, 200; kaf 200. 1.). 

A 218. lapon azt mondja, hogy «a birtokos jelző a törökben 
el is maradhat", holott a birtokos jelző r a g j á n a k elmaradását érti. 
Az ember hajlandó volna azt hinni, hogy itt a «ragja» szó a tollá-
ban maradt, de később a birtoknévmásról szóló szakaszból (244. 1.) 
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kitűnik, hogy a szerző a g e n i t i v u s r a g j á t nevezi «birtokosjelzős
nek, a mit semmikép sem lehet helyeselni, mert ez a műszó már 
régen másra van lefoglalva, s megelőzőleg maga a szerző is (ugyan
csak a 218. lapon) használja ezen megszokott jelentésében, nemkülöm-
ben a 244. lapon is. — A fönnebbi mondáshoz hozzáteszi, hogy a 
«birtokos jelző» főleg akkor maradhat el, «ha a birtokos nincs eléggé 
meghatározva»; ez egészen homályos mondás, a melyre a fölhozott 
példák sem derítenek világosságot. Ezekben a példákban a birtok
viszony úgy van megjelölve, mint a magyarban, t. i. a birtok nevé
hez tett személyraggal, a mi meg didaktikai szempontból hiba, mert 
a birtokos személyragokról még nem volt szó. — Nem szabatos mondás 
az, hogy a melléknév «mint állítmány a többesben változatlan marad» 
(234. 1.); először is az olyan mondatokban, mint vl. kujulai'derin-dir 
«a kutak mélyek* (tkp. «kutak mély van»), co^uklar %asta dirler 
«a gyermekek betegek» (tkp. «gyermekek beteg vannak*), a melléknév 
nem állítmány, hanem kiegészítő; de még akkor sem volna helyes, 
ha azt mondaná, hogy a melléknév «mint kiegészítő a többesben 
változatlan marad», mert a dolog veleje az, hogy a többesszámbeli 
alanyhoz tartozó létigének a kiegészítője egyesszámban áll, sőt maga 
a létige is, ha az alany élettelen tárgyakat jelent. 

A török nyelvtanírók hagyományos szokása szerint azt tanítja, 
hogy van egy -im (-üm, -im, -um) «vagyok», -sin (sün, -sin, -sun) 
«vagy», -iz (-üz, -iz, -uz) «vagyunk», -siniz (-sünüz, -siniz, -sunuz) 
«vagytok* segédige (248. 1.). Azonban ez tévedés, mert ezek nem 
segédigék, hanem személyragok. WINKLEB a tanuló gyakorlati czéljá-
nak szem eló'tt tartásával mentegeti e helytelen tanítást; de hiszen 
a tanulóval a valóságot sem volna nehéz megértetni, t. i. azt, hogy 
a török e helyett: «én ember vagyok*, azt mondja: «én ember-én» 
(ben adamim), a második «én»-t személyraggal fejezve ki. — Az is 
hagyományos téves tanítás (WINKLEB is helyteleníti), hogy a ((hatá
rozott mult»-nak -di (-dü, -dl, -du) képzője az idi «volt» segédigéből, 
a ((határozatlan mult»-nak -mis (-müs, -mis, mus) képzője az imis 
«volt v. lehetett* segédigéből, a föltételes mód -se (-sa) képzője pedig 
az ise «ha van* segédigéből keletkezett (257, 260. 1.). A dolog úgy 
áll, hogy ezek a segédigék maguk is azzal a -di, -mis és -se képzővel 
alakultak, a melylyel a többi ige megfelelő alakjai. KUNOS tanítása 
(valamint a többi előttem ismert török nyelvtané is, kivéve a MÜLLEB 
AöosTét) valósággal «filius ante patrem*. Hiszen hogyan jöhetett volna 
létre az idi, az imis és az ise segédigei alak, ha belőle keletkezett 
volna a -di, a -mis és a -se képző ? 

A terminológia nem erős oldala. A tagadó igeragozásbeli -maT 
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-me képző neki «tagadó szótag» (265. 1.), és minden, a mi utána 
következik (akár személyrag, akár tempus-képző, akár tempus- v. 
modus-képző -f személyrag v. többes-képző), neki egyszerűen «személy
rag* (u. o.). 

Következetlenségbe esik, midőn azokat a végzeteket, a melyeket 
előbb (248. 1.) enklitikus segédigei alakoknak vett, utóbb (271. 1.) 
személyragoknak nevezi. 

Különös, hogy a segédigék között helyet foglal az olmak «lenni, 
valamivé válni* ige is, holott az egész igetanban egyetlen-egy olyan 
alakot sem találunk, a mely vele mint segédigével volna összeszer
kesztve. Ennek az a magyarázata, hogy más török nyelvtanok fölhoznak 
az olmak igével összetett alakokat (pl. KASEM-BEG 120—125. 1. stb., 
MÜLLER ÁGOST Paradigm. 26, 1. stb.), de ezeket — minthogy úgy
lát-zik valósággal nincsenek használatban — a szerző mellőzte, azon
ban az olmak igét mégis oda sorozta be, a hol más nyelvtanokban 
találta: a segédigék közé. Egyébiránt az olmak ige teljes ragozásának 
közlésére még abban az esetben sem lett volna szükség, ha csakugyan 
segédigéül szolgálna, mert a ragozása semmiben sem tér el a «rendes 
igék» ragozásától. 

A török igeragozás, különösen az összetett igealakok megértését 
megkönnyíthette volna a szerző annak a konstatálásával, hogy (az 
imperativust kivéve) valamennyinek igenév az alapja; pl. hogy ölmüs 
éppen olyan igenév, mint a m. meghalt, a mely egyúttal a perfectum 
sing. 3. személye; ölmiisler az előbbinek éppolyan többesszáma, mint 
a m. meghaltak a sing. meghaltn&k; ölmüsüm «meghaltam* tkp. a. m. 
«meghalt-én»; ölmüs iáim «meghaltam volt» pedig tkp. a. m. ((meg
halt voltam». Később megemlíti ugyan, hogy a jelenidejű igenév -r 
képzőjének alakja «azonos a jelenidő egyes 3-ik személyével*) (295. 1.), 
és hogy a «jövőidejű igenév jele azonos a jövő idő tőjével» (299. 1.), 
de helyesebb lett volna korábban, az igeragozás tárgyalásánál, és 
megfordítva azt mondania, hogy ennek meg ennek az igealaknak az 
alapja ez meg ez az igenév, természetesen megemlítve azt is, hogy 
nem valamennyi használatos valóságos igenévül is. — Az igenevekről 
szóló fejezetben nem egészen helyesen mondja, hogy «a török hatá
rozói igenevek is mellékmondatot helyettesítenek» (301. 1.). Ennek az 
állításnak általános érvényességót maga rontja le egy csomó példával. 
Ilyenek: gök jüzünde ötüp gélen turnalar «az ég szinén é n e k e l v e 
(nála helytelenül: «énekelvén») jövő daruk»; g ül erek jüzüme bak 
« m o s o l y o g v a az arczomba nézz»; sevinerek geldim «ö rven-
d e z v e jöttem»; isini oj naj a-ojn aj a japar «a dolgát j á t s z v a 
végzi el»., stb. — Nagyon furcsa az, a mit aztán mond a határozó 
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igenevékről, t. i. liogy az «alakjok nem változik, á mennyiben a 
. c s e l e k v é s s z e m é l y é t , s z á m á t és i d e j é t a m o n d a t b e l i név 
szó f e j e z i ki». (301. 1.) A cselekvésnek nincsen személye, hanem 
végrehajtója van; száma szintén nincs; ideje, az van, de a ((mondat
beli névszó» (a melyet kissé határozottabban alanynak szokás nevezni) 
semmiféle nyelvben sem alkalmas arra, hogy a cselekvésnek az idejét 
kifejezze, még kevésbbó fejezheti ki azt, a mi nincs: a cselekvésnek 
a számát. — Az is egészen helytelen állítás, hogy az -up, -wp-végű 
határozó igenév (vagy a képzője ?) «a mondatban az és kötőszó helyét 
pótolja». (301. 1.) Ez az állítás ellene mond annak, a mit a szerző 
néhány sorral föllebb mondott, hogy a török határozó igenevek 
((mellékmondatot helyettesítenek*; helytelen voltát pedig elemi nyelv
tani képzettséggel is ki lehet venni a fölsorolt példákból. 

Az ige- ós a névszó-képzésről szóló szakaszok — a melyeket 
kevés változtatással, egynek-másnak elhagyásával és betoldásával külön 
is kiadott*) — száraz összeállítások: képzők és származékok fölsoro
lása, legtöbbnyire minden megjegyzés nélkül; csak itt-ott akad egy-egy 
efféle megjegyzés: «e képző -n e l e m e . . . azonosnak látszik a vissza
ható igék -n képzőjével)) (317. 1.), vagy: «e képzőnek teljesebb -jak 
(•jek) alakja azonosnak látszik a főnévképző - jak-hal.» (312. 1.) 

A szerző itt újra elárulja, hogy a nyelvtani kategóriákkal nincsen 

*) ((Szóképzés az oszmán-török nyelvben* ez. alatt (KSz. VI. 1—11). 
Ennek a bevezetésében azt mondja, hogy az oszmán nyelv szóképzői az 
eddig megjelent különféle nyelvtanokban (a EEDHousE-ét és a jEHLixscHKÁét 
sem véve ki) csak hiányosan és rendszertelenül vannak tárgyalva, azért 
úgy gondolta, hogy nem végez fölösleges munkát, ha — fölhasználva az 
élő nyelv gyakorlati megfigyelése alapján szerzett gyűjtéseit is — lehető
leg teljes összeállítását igyekszik nyújtani, mégpedig grammatikai rend
szerbe foglalva, mindazon névszói és igei képzéseknek, a melyek az osz
mán nyelvből megállapíthatók. — Hogy a szóképzés az eddig megjelent 
nyelvtanokban hiányosan és rendszertelenül van tárgyalva, azt csakugyan 
el lehet mondani a legtöbbről. Azonban pl. PFIZMAIER ÁGOST nyelvtanában 
(Grammaire turque. Vienne, 1847), a mely pedig nem is a híresebbek 
közé tartozik, a Kúxosnál fölsorolt képzők majdnem mind megvannak 
{csak néhány összetett, ritkább és homályosabb hiányzik), s a tárgyalá
sukat sem lehet éppen lendszertelennek mondani, csak más a rendszere, 
mint a melyet mi megszoktunk. Sőt még PEÖHLE ViLMOsnak kicsinyke 
Oszmán-török Nyelvtanában (Pozsony, 1899) is megtaláljuk KUNOS képzői
nek legnagyobb részét. Viszont KUNOS összeállítása sem teljes; pl. nincs 
meg benne a határozószókhoz és ragos szavakhoz járuló -ki melléknév
képző, nincs meg a plur. -lar, -Isr, nincsenek meg a melléknévi és a 
határozó igenevek képzői, pedig a Nyelvkönyvében megvannak. 
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teljesen tisztában, mint a következő példák mutatják: gez-in- «sétál 
gatni», bul-un- «lenni, létezni», sev-in- «örülni*, dinle-n- «pihenni», 
gör-ün- «látszani», bak-in- «nézgeló'dni», ayla-n- «siránkozni», gec-in-
«megélni, átkelődni» neki visszaható igék (288/9. 1.) [a KSz.-ben 
(2. 1.) ezek «reflexiv-durativ (frequentativ)» értelműeknek vannak 
mondva]; megjegyzendő, hogy bul-un- ((találtatni* néhány sorral föllebb 
helyesen a szenvedők közé van besorozva (288. 1.), valamint a KSz.-ben 
gör-ün- e láttatik* is (2. 1.) | olun- «levó'dni» a szenvedő igék között 
foglal helyet (288. 1., KSz. 2. ].) | a «viszonosságot kifejező igék 
(reciprocum)» közé sorozza ezt is: dolas- «bolyongani» (289. 1.), s a 
KSz.-ben ezeket is: atis- «ide-oda dobni, dobálódzni» (2. L), tirmas-
«kúszni» (3. 1.) [a Nykv.-ben at-is- «dobálgatni» frequentativ (289.1.), 
a tir-mas «kúszni» képzőjének értéke pedig nincs meghatározva 
(290. 1.)] | a «valamivé tevést vagy valamivel való cselekvést, külö
nösen ellátást» jelentő igéket «factitivum»-nak nevezi (291. ]., KSz. 
3. 1.); képzőjük (-la, -le) functiói közül hiányzik a «valamit tevés*, 
pedig a példák között ott van: jumurt-la- «tojni» (jumurta «tojás»), 
is-le- «dolgozni» (is «dolog») (291. 1., KSz. 4. 1.) | a valamivé válást 
jelentő igék közé van besorozva: basar- ((befejezni* (292. 1., KSz. 
4. 1.) | az elvont fogalmakat jelentő szavak közt vannak ilyenek is: 
bajram-lik «ünnepre való», gege-lik «éjjeli ruhadarab*, gün-lük ((nap
pali, nappalra való*, gelinlik-Mz ((menyasszonynak való lány*, beslik 
«öt-piaszteres pénzdarab*, jírmi-lik «húez-parás pénz*, on-luk «tíz-
parás pénz*, jüz-lük «száz-parás pénz* (307. 1., KSz. 5/6. 1.) | azt 
mondja — melléknevekről szórtában — hogy at-li «lovas* és gönül-lü 
«önkéntes» névszói értelemben használatos (310. 1., KSz. 7. 1.), a mivel 
azt akarja mondani, hogy főnévül használják ezt a kettőt; alább még 
egynéhányszor mond névszót főnév helyett (312, 319. 1., KSz. 11.1.). 

A képzők functióját az igeképzés tárgyalása alkalmával elfelejti 
némelykor meghatározni (pl. a -mas, -ze, -zir, -sa, -se, -kun képzőét, 
290. 1.) [a KSz.-ben a -mas a reciprok képzők között van, 4. 1.], úgy
szintén a denominális névszóképzésnél is (pl. a -jer, -j'e, -ca, -ce 
melléknévképzó'ét, 312. 1.) [a KSz.-ben a -li, -li, -lu, -lü képzőét is, 
7. 1.], a deverbális névszóképzósnél pedig — a -ma, -me képzőt ki
véve — teljesen hallgat róla. 

Némelykor a hangjelölésben eltéréseket találunk a Nyelvkönyv 
és a KSz.-béli czikk között; így pl. a -tir, -dir képzőt a Nyelvkönyv
ben (290. 1.) mindig d-vel írja, ellenben a KSz.-ben zöngétlen mással
hangzó után helyesen mindig í-vel (csak egyszer hagyta meg vétségből 
a d-t: sev is-dir-il- «szeretkeztetődik», 3. 1.) | -gijiz, -^ejiz (309. 1.): 
KSz. -§iyiz, -$eyiz (6. 1.). 
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A szavak értelmezésében is találunk a Nykv. ós a KSz. között 
eltéréseket, pl.*) karan-lik «sötét hely» (307. 1.): «sötétség* (6. 1.) j 
ajdin-Uk «világos hely* (307. 1.): «világosság» (6. 1.) | cicek-Uk «virágos 
hely* (307. 1.): «virágos kert» (6. 1.) | kekremsi «savanykás, fanyar* 
(313. 1.): «kesernyés» (7. 1.) | karamsi «sötét barnás* (313. 1.): 
«sötéte8» (7. 1.) | sajim «számolás» (316. 1.): «szám» (9. 1.) | kaldirim 
«lépcső, járda* (316. 1.): «lépcső» (9. 1.). (ZENKERnél: «Steinpflaster, 
Dammweg*) | bicim «metszet, forma* (316. l . j : «metszés, forma* (9. 1.) 
(ZENKERnél: «das Schneiden, Schnitt des Kleides, Mode, Gestalt, Form, 
Art u. Weise*) | jatsi (jassi) «esteli ima* (318. 1.): KSz. (10. 1.) 
ugyanígy, de a Nykv. 202. lapján: jassl «estidő* (ZENKERnél: «das 
Schlafen, Schlafengehen, Zeit des Schlafengehens*); a szó a jat-
«feküdni* ige származéka, s ha csakugyan jelent «esteli imát* is, ez 
csak később ráruházott jelentés lehet; bizonyítja azt a KUNOS idézte 
jelzős kifejezés: jatsi namaz{ «esti, lefekvés előtti imádkozás* (318. 1.), 
a melyben namazi == «imádsága» j taskin «elárasztó» (320. 1.): ((ki
áradt* (11. 1.). (ZENKERnél: «zum überlaufen voll») | bitkin «bevégződő* 
(320. 1.): «befejező» (11. 1.). (ZENKERnél nincsen meg, csak az alap
szava: bitmek «zu Ende kommen, fertig werden*) | tutkun ((meg
fogható* (319/320. 1.): «megfogott» (11. 1.) | sarmas- ((átölelni* (318. 1.): 
«ölelkezik» (10. 1.) (ZENKERnél: «sich einwickeln, sich umhüllen, sich 
anhángen, sich umarmen, sich verstricken, sich verfangen, sich ver-
fitzen*) | sar- «göngyöl» (318.1.): «ölel» (10.1.) (ZENKERUÓI: «winden, 
umwinden; binden, ein-, verbinden; wickeln, umgeben, umarmen, 
umfangen* stb.; tehát helyes mind a két értelmezés, de minthogy 
«turbán* jelentésű származékról van szó, mégsem helyes azt mondani, 
hogy az alapszavának «ölel» a jelentése). 

Volna még több megjegyzésem ia, de azokat elhagyom. Az el
mondottakból láthatja minden figyelmes olvasó, hogy az Oszmán
török Nyelvkönyv nem készült sem elegendő hozzáértéssel, sem kellő 
gondossággal, s a tudományra nézve nyereségnek éppenséggel nem 
lehet mondani. 

SZINNYEI JÓZSEF. 

*) A nagyobbik szám a Nykv., a kisebbik a KSz. lapszáma. 



Kisebb közlemények. 

Adatok a magyar nyelv szófejtő szótárához. 

A M. Tud. Akadémia idei nagygyűlése bemutatott próbadolgo
zat alapján, a mely magában foglalta az a betűn kezdődő magyar 
szavak eredetét, a magyar nyelv szófejtő (etymologiai) szótárának 
megírásával alulírottakat bízta meg. A szótár anyagának összeállítása
kor, az adatok megrostálása és újabb szófejtések felállítása alkalmával 
sok olyan részlet megbeszélése válik szükségessé, a melyből a szófejtő 
szótárban csak az eredmények foglalhatnak helyet. Sok szóról, adatról 
irodalmunkban eddig kritikai alapon tárgyalt fejtegetés meg sem jelent. 
Mielőtt az ilyeneket és sok más természetű apróságot a szófejtő szó
tárba végleg beiktatnánk, tévedések kikerülése végett a róluk írt fejte
getéseket először ebben a rovatban közöljük, s kérjük az igen t. szak
társakat, hogy esetleges tévedéseinket igazítsák helyre. 

GOMBOCZ Z. és MELICH J. 

1. Lóránt. A legrégibb adat e szóra SZIKSZAI FABRICIUS Szójegy
zékének 1597. évi kiadásában van, a hol ezt olvashatni (159. 1.): «Me-
renda, Antecoenium — Osonna, loranU. MOLNÁR ALBERT, a ki SZIKSZAI 
FABRICIUS Szójegyzékének éppen 1597. évi kiadását dolgozta fel szótára 
számára, a magyar-latin részben ezt írja: «Lorant—• Merenda, Ante
coenium)). Mindazok, a kik MOLNÁR szótárának külömböző kiadásait 
használták, említik a szót (vö. SzD., KRESZN.), mert a magyar-latin 
résznek valamennyi kiadásában megvan. Csak a NySz.-ból maradt ki 
a lórdnt szó. Az előttem a régibb irodalomból ismert adatok vég
elemzésben csak egy adatnak vehetők, t. i. SZIKSZAI FABRICIUS adatá
nak. Újabb megerősítő adatok találhatók a Tsz.-ban és a MTsz.-ban. 
A Tsz.-ból írta ki CzF. a következőt: a Lórdnt. . . Pápavidéki szó, 
8 a. m. ozsonna*. A MTsz.-ban ez van : ^Lóránt (Pápa vid. Tsz.; 
lónárt Abauj-m. Ploetz 1839): ozsonna». 
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A szó eredetét említi SÁNDOR ISTVÁN (Sokféle XII. 81 : «Lóránt. 
Merenda. Tót. OlevranU), LESCHKA (Elenchus: «Lóránt, merenda, 
Vesperbrod ex olovrant...»). DANKOVSZKY (Lex.: tót olovrant), CZUCZOR-
FOGARASI (t. olovrant). 

A tót nyelv kiilömbözó' nyelvjárásaiban az «uzsonná»-t csak
ugyan hívják olevrant-, holevrant- (vö. BERNOLÁK szót.), olovrant-
(Loos, JUNGH., ZÁTURECKY, Slov. pofek. szótári rész), ovrant-nak (liptói 
alakv., JUNGM., KANK) ; hogy azonban mi e szónak az eredete, azt 
mindeddig nem tudjuk. Csak annyi látszik bizonyosnak, hogy a tót 
és a magyar szó nemcsak jelentésben, hanem eredetében is egy és 
ugyanaz a szó. Sem a tót szóból a magyar alakot, sem pedig a magyar 
szóból a tót alakváltozatokat nem lehet elfogadhatóan megmagyarázni. 
Ép azérh minden további fejtegetéstől tartózkodunk, felhívjuk azonban 
olvasóink figyelmét ez érdekes szóra. M. J. 

2. Patok. Egy kevésbbé ismert, s talán már elavult szó erede
téről akarok a következő sorokban értekezni. Ez a szó a patok. Nyelv
történeti adataink a következők : 

1) MURMELLIUS 59. 1.: «Talitrum percussio quae fit digitis 
complicatis in condylos. Eyn streych der mit gefausterhánt geschit, 
eyn faustiing. ö k ö l l e l v a l ó e w t t e s . VI patok*. SZAMOTA kiadá
sában a patok szó nincs magyarázva; a patok előtti VI szerintem lat. 
vei, MAÜRER M. szerint (Nyr. XXVIII. 112.) valami ismeretlen ma
gyar szó. 

2) SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclatura 1590-ből, 90. 1.: «Talitrum 
— H o m l o k o n v ö t patok*; ugyanígy az 1593-i (75. 1.), 1597-i 
(102. 1.), 1619-i (60. 1.), 1630-i (104. 1.) kiadásokban is. 

3) MOLNÁR ALBERT magyar-latin szótárának valamennyi kiadásá
ban, a PÁPAI PÁRIZ- féle latin-magyar Dictionariumban i s : a Patok — 
talitrum». Ez adat szerintem SZIKSZAI FABRICIUS Nomenclaturájának 
1597. évi kiadásából való. 

A MOLNÁR és a PÁPAi-PÁRiz-féle szótárak latin-magyar részébon 
ez van közölve : 

a) MA.: Dict. lat. ung.1, 2, PP., PPB.: Dict. lat. ung.\ 2 , 3 : «Ta-
litrum — F i t t y , F i t t y e n t e s , V y v a l v a l ó p a t t a n t a s » . Az 
értelmezés egy részét MOLNÁR ALBERT CALEPiNUsból írta ki, a hol ezt 
találta: «Talitrum — V y i a l v a l ó p a t t a n t a s » . 

b) MA.: Dict. lat. ung.3: «Talitrum — F i t t y , F i t t y e n t e s , 
U y v a l v a l o p a t t a n t a s, pitzoc*. A pitzoc szó i-je a kiadásnak a 
M. T. Akadémia könyvtárában levő példányában elmosódott, csak a szára 
látszik s az is halványan; a m. n. múzeumi példányban csak p.tzoc 
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látható. MOLNÁR ALBERT Dictionariiimának 1645. évi kiadásában ez 
van : «Talitrum — F i t t y , F i t t y e n t e s , V y v a l v a l ó p a t t á n -
tas, pitzoe», míg az 1708. éviben ez : «Talitrum— F i t t y , F i t t y e n 
t e s , U y v a l v a l ó p a t t a n t a s petzoc». 

Mindazok a szótárírók, a kik MOLNÁR ALBERT nyomán dolgoz
tak, a pitzoc, petzoc szót, illetve alakot kihagyták művükből, jeléül 
annak, hogy a szót, a mely külömben csak alakváltozat, nem értet
ték. Hogy mi a MOLNÁR ALBERT pitzoc-, petzoc-j&, arra felvilágosítással 
szolgál COMENIUS : «Janna . . . . reserata aurea» czímű művének 1643. 
évi kiadása, a hol a 142. lapon ezt olvassuk: 

«Colapho seu alapá csedi, ob quidvis contingit: t a l i t r u m 
jocosum est» = «Arczúl avagy nyakon csapattatni, akár miért-is 
meg-esik: [történik] az ú y j a l v a l ó f i t t y v e t é s [ f i t t y e n t e s , 
ú y j a l v a l ó poczkőlés] tréfa dolog». 

Ez az idézet, összevetve azzal, hogy peczkel, pöczköl, nieg-pöczköl 
a népnyelvben ma is jelent «fricskázni»-t, «megfricskázni»-t (vö. 
MTsz), kétségtelenné teszi, hogy MOLNÁR ALBERT pitzoc, petzoc szava 
a mai p'éczek, pöczök alakváltozata, a mely «fricska»-t is jelentett. 

4) PÁPAI-PÁRIZ, illetve MOLNÁR ALBERT szótáraiból valók BARÓTI 
SZABÓ DÁVID (VÖ. Kisded Szótár1: apátok, kotty-fitty», u. o. 2. kiadás: 
«patok: kotty-fitt, fitty, fittyentes, újjal való pattantas), KRESZNERICS 
(idézete MA.-ból és SzD.-ból), KASSAI (idézete PP.-ból és SzD.-ból) és 
SIMÁI KRISTÓF szótára adatai (vö. Végtagokra szedett szótár 64. 1.: 
«patok : fricska»). 

A patok szó előfordulásának e kritikai tárgyalásából az derül 
ki, hogy valamennyi szótárírónak végső forrása SZIKSZAI FABRICIUS, 
illetve MURMELLIUS adata. Ez az adat vándorol egyik szótárból a má
sikba, s CZUCZOR-FOGARASI magyarázó adatai is csak a PÁPAi-PÁRizénak 
a körülírása. 

Az a kérdés, mi a patok szó eredete. Erre nézve három ma
gyarázatot iktathatunk ide. 

CZUCZOR-FOGARASI szótára a patok-ot a pattog, pattan igékben 
levő hangutánzó pat- igetőből származtatja. Ámde egyetlen egy ada
tunk sincs, hogy az ilyen hangutánzó gyakorító, illetve mozzanatos 
igéknek, mint csattog: csattan, dobog: dobban, potyog: potytyan, re
zeg : rezzen, zörög: zörren, pufog; puffan stb., alapszavából valaha 
-ok, ~ök (-ék) deverbális névszóképzővel alakult volna csak egy névszó 
is. Nincs nyelvünkben *dobok, *potyok, *rezek, +zörök, *pufok stb. 
névszó. S mivel ilyen névszóink nincsenek, helytelen a patok szónak 
pattog, pattan ige pat- alapszavából való származtatása is. 

Még kevésbbé valószínű DANKOVSZKY magyarázata, a ki Lexikoná-

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 18 
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ban ezt írja: «patok (patag, Tzárayoq graace) crepitus, talifcrum, der 
schnalzer, nasenstüber*. DANKOVSZKY egyeztetései érdekében sokszor 
szándékosan megváltoztatja a magyar szó jelentését. A jelen esetben 
szerinte a m. patok «crepitus, schnalzer* jelentésű is, a mi semmiféle 
forrásból ki nem mutatható, de a mire ÜANKovszKYnak szüksége volt, 
hogy a m. patok-ot összehozhassa a hangutánzó gör. Ttávayoq szóval 
(gör. názayog: Klappern, Easseln, irarayéü) klappere, naxáaaoj schiage, 
klopfe, PBELLWITZ, EtWb. der griech. Spr.12), a melyhez a magyar szó
nak természetesen semmi köze sincs. 

A harmadik magyarázó LESCHKA ISTVÁN, a ki «Elenchus»-ában 
ezt írja: «Patok, talitram, Nasenstüber, factum est ex slav. potk, potka, 
potek, quod compositum est ex prsep. pa vei po, et verbo tknu, tangó 
attingo, quatenus talitro nasus tangitur vei attingitur». Ezt a magya
rázatot írta ki MIKLOSICH is, a ki a patok szóról ezt írja: apátok : 
nasenstüber —• tót potka* (Nyr. XI. 364., Slav. EL: «potka slovak. — 
patok s. Nasenstüber»; ugyanígy EtWb.). 

Az a nézetem, hogy LESCHKA helyes nyomon járt, a mikor a 
m. patok szót a szláv potka szóval hozta össze s rámutatott arra 
hogy a szláv szó tulaj donkép összetétel, mégpedig a po és a tka 
szavak összetétele (vö. szb. zatka, pritka). Egy szláv nyelvi potka 
szóból azonban a magyarban nem lett volna patok, hanem csak 
*potka% +patka (vö. magyar népnyelvi patka: kacsa MTsz. < szerb 
potka: kacsa), s ezért szükséges, hogy a m. patok eredetének helyes 
megállapításáért bó'vebben szóljunk a potka névszóról. 

Az első, a mit a szláv potka szóról meg kell jegyeznünk, az, 
hogy nem tót szó, a mint MIKLOSICH állítja (Slav. EL, EtWb., Lex. 
p.), hanem cseh. A cseh potka, pűtka »anstoss, streit, gefecht, kampf, 
angriff» jelentésű ; hasonló jelentéssel előfordul a potka szerb nyelv
történeti emlékekben is : STEPAN DUSÁN szerb király XIV. századi tör
vénykönyvében (77. és 82. §§.) potka, külömböző kézirati variánsok
ban potakb fordul elő. Ezt a régibb szerb potka (értsd potbka h.), 
potakb szót DANICIC (VÖ. Ejecnik iz star. srb.) «violatio finium ejus-
que pretium* szavakkal értelmezi, MIKLOSICH (Lex. p.) pedig «rixa, 
pugna»-val magyarázza. NOVAKOVIÓ, a DusAN-féle törvénykönyv leg
újabb kiadója azt mondja, hogy a potka = «cBaI)a, cyKoő, őofi, 
Ka3Ha 3a CBal ly . . .» (vö. NOVAKOVIÓ 192, 195. 1.), azaz czivódás, 
összeütközés, veszekedés, illetve pénzbeli bírság a czivódásért, vesze
kedésért*. Ez értelmezésekből következik, hogy a cseh és a szerb 
potka eredetére nézve egy és ugyanaz a szó. 

Az egyházi szláv, illetve óbolgár nyelvemlékekben a potka szó 
nem fordul elő; ha előfordulna, szabályosan leírt hangalakja poti>ka 
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(a szerb potakb-é potiykb) volna. Az a szó azonban, a melyhez a 
pothka etymologiailag tartozik, közönséges a szláv nyelvekben és em
lékekben. Ez a szó a közszláv frbknqti (stossen, LESKIEN Altbulg. gr.4 

118. §. és szómutató; kaj-horv. teknuti se: tangó, contingo, teknenje: 
tactus HABD., CS. tknouti, tót tknúi: illetni stb.), illetve po igekötővel 
potiaknati (anstossen, LESKIEN U. o., VONDEÁK, Gh,g. Cloz. index; 
dalmát-horv. potaknuti: impingere, cs. potknouti, tót potknúi: bot
lani stb.) ige. 

A poVhka, fbknati, potbknqti tehát etymologiailag összetartozó 
szavak (vö. MIKLOSICH, EtWb. tuk- 2.) ; az a jelentés, a mely az e 
szavakban levő gyökérszóhoz tapad, körülbelül «illetés, érintés, ütés». 

Közönségesen ismert dolog, hogy a szláv nyelvekben éppúgy 
megvan a hangváltás (ablaut) útján való szóképzés, mint a többi 
indogermán nyelvben. A tárgyalt szavakban levő állandó elem: a 
thk hangváltás útján tuk-ká lett. Ugyanaz a hangváltási sor ez, a 
mely megvan a szláv d'bchnqti (atmen), *nad'bcha (magy. nátha): 
szláv duclvb (hauch, geist: magy. doh), szláv bnsnqti (törülni) : 
o-brusii (tulajdonkép «törlő, kendő» : m. abrosz) szavakban. A hang
váltási sor mélyfokon i>, középfokon u, felsőfokon u. A pofeka, 
potbknati szavaknak szabályos megfelelője a tuk-iók, a mely meg
van az óbolg. istukan (bálvány, tulajdonkép «kifaragott»: tukati: 
sculpere) névszóban. A pot'bkn,, poti>ka szavak alapján fel le
hetne egy szláv *potuki> főnevet tenni, a melyből a magyar 
patok éppúgy, mint az abrosz < obrus-ból, szabályosan meg-
magyarázódnók. 

Ámde egy szláv *potuk szót semmiféle szláv nyelv sem ismer, 
épp ezért nem is hiszem, hogy a m. patok szláv *potuk-ból 
eredne. Valószínűtlen az is, hogy a m. patok a szerb emlékekben 
előforduló potakb alapján rekonstruálható *pot'hk,b-hól ered, valószí
nűtlen pedig azért, mert ez az alak is kései eredetű, keletkezése 
valószínűen analógiás és egyedül álló. Más megfejtéshez kell tehát 
folyamodnunk. 

Ismeretes dolog, hogy a szláv nyelvekben az "6-ból hangzó
nyújtással (vocaldehnung) y lett. Ez a hangváltoztatás a gyakorító igék 
képzésének közönséges módja (vö. VONDEÁK, Altk. gr. 98. 1.). Az óbol-
gár di>ch-na-ti (atmen), fhk-nq-ti (stossen) igékből dychati, tykati az 
iterativum. Ezekből a dych-, tyk- alakokból főnevek is képződtek; 
ilyen főnév az t képzővel a tót oddych ( = óbolg. *oti>dychrb), a 
szlovén tik (berührung, contact, pfahl, PLETEESNIK = óbolg. Hyhb), 
s ilyen a képzővel a tót tyka. 

A szláv nyelvekben mármost van egy po+tyki> összetett szó, 

18* 
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a melyből nézetem szerint a magy. patok ered. Ez a szó a külöm-
böző szláv nyelvekben a következőképp fordul eló': 

bolg. pótikb: pobuzdenie. tolcek. (DUVERNOIS\ pótykh: pobuz-
denie, tolcek (GEROV), potiki>: le ressort, la mobilité. force impulsive, 
fig. l ' a i g u i l l o n (BOGOROV : Blg. fr. rec.) || szlov. poűk: steckrebe, 
stupfrebe (és potíka, PLETERSNIK) || kisor. patík (és patika): stock, 
knüttel, stange, holzstange (ZELECHOWSKI) || lengy. patyk, potyk (és 
patyka): stöckchen (LINDE). 

A kisor. ós a lengyel szó eredetileg «ütő dorong, ütő" bot» lehe
tett, s csak azután általában «dorong, bot», a szlovén potik-ra, vö. 
szlov. potíkati: «hineinstecken». 

A bolgár pótik: «pobuzdenie, tolcek, aiguillon stb.», azaz a szó 
annyi mint « ü t é s » . S ez a jelentés teljesen ugyanaz, a mi a magyar 
patok-é, a melyről MTJRMELLTÜS szótárában ez van: «talitrum — ököllel 
való ewttes v(e)l patoh). 

A magyar patok és a mai bolg. potik, melynek óbolgár alakja 
*potykn> volna, mind jelentésében, mind pedig hangalakjában egy és 
ugyanaz a szó. Csak a patok hangalakjáról kell még néhány szót 
mondanom. 

Többször kifejtettem, legrészletesebben Magyar Nyelv I . 185, 
II . 56, hogy ha az átadó nyelvben a kéttagú mélyhangú szavakban 
o—i vagy a—i volt a hangzó, akkor legrégebben nyelvünkben is o— i 
vagy a—i volt a hangzás. A Maros, Lajos, asszony stb. szavak egy
kor nyelvünkben Moris-nak, Lois-nak, áchszin-n&k hangzottak. Ide 
tartozik a bolgár potik: mai magyar patok is. Ha volnának a m. 
patok-m XI—XII—XIII. századi adataink, akkor a szó magyar emlé
kekben legrégebben *potik-nak, később *potuk-nak volna írva. 

Kimondhatom tehát végeredményül, hogy a m. patok a bolg. 
potik (= óbolg. pótykh) átvétele, s «ütés» a jelentése. 

M. J. 



A Magyar Tudományos Akadémia kiadásában megjelenő 

FOLYÓIRATOK: 
Akadémiai Értesítő. A M. Tud. Akadémia megbízásából 

szerkeszti Heinrich Gusztáv főtitkár. Tizenhatodik kötet. 1905. év
folyam. 

A M. Tud. Akadémia üléseiről a tárgyalásokat jegyzőkönyvi alakban, az 
üléseken fölolvasott emlékbeszédeket, jelentéseket, birálatokat, valamint az érte
kezések kivonatait (ba ugyan a kivonatozásra alkalmasak) külön czikkek során 
közli. Ismerteti az osztályértekezletek és állandó bizottságok tárgyalásait, kisze
melvén belőlük azokat, a melyek szélesebb köröket is érdekelhetnek. Az Aka
démia kiadásában vagy az ő támogatásával megjelent munkák- és folyóiratokról 
tárgyias ismertetéseket közöl vagy az illető szerzők és szerkesztők, vagy más 
megbizbató szakférfiak tollából. Megjelenik minden hó 15-én. Évi előfizetési ára 
6 kor. Az «Akadémiai Ertesitő»-t dijtalanul és bérmentve kapják: az Akadémia 
minden rendű beltagjai, alapitványtevői s a Könyvkiadó Vállalat pártoló tagjai. 
Az I—XV. kötet még néhány példányban rendelkezésre áll. Egy-egy kötet ára 
6 kor.; a Könyvkiadó Vállalat uj aláíróinak 4 kor. 50 fill. 

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

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

Athenaeum. Philosopbiai és államtudományi folyóirat. A M. 
Tud. Akadémia megbízásából szerkeszti dr. Pauer Imre osztály-titkár. 
Tizennegyedik évfolyam. 

Az «Athenaeum» a philosophia és államtudományok szakszerű művelését 
és tudományos irodalmi fejlesztését tűzi feladatául. Megjelen az Akadémia ki
adásában évnegyedenként, évi 30—35 ívnyi tartalommal. Előfizetési ára 10 kor. 

Irodalomtörténeti Közlemények. Tizenötödik évfolyam. 
Szerkeszti Szilddy Áron, a bizottság előadója. 

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



Mathematikai és Természettudományi Értesítő. 
XXIII. kötet. A M. Tud. Akadémia III. osztályának folyóirata. Szer
keszti Kőnig Gyula osztálytitkár. 

A «Mathematikai és Természettudományi Értesitő» a M. Tud. Akadémia 
I I I . osztályának folyóirata, melyben az ülésein részletesen bemutatott vagy csak 
röviden bejelentett tudományos munkálatokat teszi közzé, föltéve, hogy a köve
telményeknek megfelelnek. Az Értesítőben csak oly közlemények foglalhatnak 
helyet, melyek az illető szaktudomány művelésében az elért eredmények vagy 
a használt módszerek tekintetében haladást jeleznek és irodalmi szempontból 
is kellő gonddal készültek. Terjedelem tekintetében az Akadémia rövid és szaba
tos fogalmazást kivan, melyben a dolgozat tudományos tartalmának megértésére 
szükséges részletek kellően kidomborodnak. Az Értesítő évi öt füzetben jelenik 
meg; a füzetek megjelenési határideje február, április, június, október és 
deczember hónapoknak mindenkor utolsó napja. Előfizetési ára egy-egy 
kötetnek 10 kor. 

Nyelvtudományi Közlemények. Harminczötödik kötet. 
A Magyar Tudományos Akadémia nyelvtudományi bizottságának 
megbízásából szerkeszti Szinnyei József r. tag. 

A tágabb értelemben vett magyar nyelvtudományt öleli fel, melynek fel
adata a magyarral hason alkotású ural-altaji nyelveket behatóan tanulmányozni 
s tudományosan feldolgozni, kiváló tekintettel arra, hogy a magyar nyelv 
tényeinek földeritésére vagyis tudományos megfejtésére szolgáljanak; továbbá 
más, bár nem hason alkotású nyelveknek, a melyek a magyarral történelmileg 
érintkeztek, reá gyakorolt hatását feltüntetni. Megjelenik évenként háromszor 
vagy négyszer. Az egész évfolyam legalább harmincz ívből áll s előfizetési 
ára 6 kor. 

Történelmi Tár. Évnegyedes folyóirat. Uj folyam. 1905. VI. 
Kiadja a M. Tud. Akadémia történelmi bizottságának hozzájárulásával 
a Magyar Történelmi Társulat. Szerkeszti dr. Komáromy András. 

A folyóirat ez új folyama a M. Tud. Akadémia történettudományi bizottsá
gának nemcsak anyagi, hanem jelentékeny szellemi támogatásával is jelenik meg, 
a mennyiben a bizottság sok nevezetes hazai s a legnevezetesebb külföldi levél
tárakból évtizedek óta gyűjtött és másolt magyar vonatkozású forrásanyagát a 
Történelmi Tár rendelkezésére bocsátotta, s ezzel valódi kincsesházat nyitott 
meg a történetkutatók előtt, melynek kincsei eddig jóformán használat lanul ' 
hevertek a bizottság kézirattárában. 

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

M e g r e n d e l h e t ő k 

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