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A torok hangsúly kérdéséhez. 
A török hangtörténetről szóló értekezésében*) GEÖNBBCH 

YILMOS ismételten azt említi, hogy keveset vagy jóformán sem
mit sem tudunk a hangsúly helyéről a török nyelvekben. 

így például a 87—88. lapon, a hol a hangsúlyt mint bi
zonyos hangtörténeti tények valószínű magyarázatát említi meg, 
ezeket mondja: «Hiszen nagyon nehéz dolog a hangsúlyról be
szélni olyan nyelvekben, a melyek még egészen kidolgozatlanok, 
sőt a melyekben a jelen hangsúlyozásról nem tudunk jóformán 
semmit sem.» 

S a 96. lapon ezt olvassuk: «Előbb-utóbb kell is hogy kér
dezzük, hol volt a hangsúly; egyelőre azonban botorság volna 
ezen tépelődni, mivel még azt sem tudjuk, hogy most hol van. 
Általában van ugyan hajlandóság arra, hogy az utolsó szótagot 
hangsúlyozzák, ebből azonban korántsem következik, hogy min
dig így volt.» 

Annyi bizonyos, hogy valami világos útbaigazítás a török hang
súlyviszonyokat illetőleg a meglevő nyelvtanokból nem nyerhető. 

RADLOFF ((Phonetik der nördlichen Türksprachen» ez. mun
kájában egy fejezet van, melynek a czíme «Der Wortton». Egy 
bevezető paragrafus itt azt magyarázza, hogy a mit a szerző «wort-
ton»-nak nevez, annak a török nyelvekben kevesebb jelentősége 
van, mint az indo-európai nyelvekben, mivel a török nyelvek, 
mint az ural-altaji nyelvek általában, a magánhangzó-dualizmust 
használják föl arra, hogy szótagokat és töveket szerves egységgé 
egyesítsenek. A «Wortton» itt csak arra való, hogy jóhangzást 
szerezzen, vagyis csak az a föladata, hogy az egyhangúan 
hangzó szótagsorozatoknak a fülre nézve kellemes változatossá-

*) «Forstudier til tyrkisk lydhistorie», Köbenhavn 1902. 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 19 
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gót adjon s még élesebben emelje ki az «agglutinált» szótag
sorozatok közti összetartozást. 

A következő paragrafusban azután így folytatja a szerző : 
«Um dies zu erreichen, wird in den Türksprachen jeder zu einem 
Worte zusammengeleimte Silbencomplex von zwei Tonsilben 
eingeschlossen, und zwar erhált die erste (Stamm-)SiJbe eine 
aufsteigende halbe Tonerhebung, wáhrend auf der Schlusssilbe 
der volle absteigende Wortton ruht. Zwischen diesen beiden 
Tonsilben bilden die tonlosen Silben eine Eeihe gleichmássiger 
Vocalverstösse.» Következnek azután példák és nyelvjárási elté
résekről szóló fölvilágosítások. 

Egy más paragrafus meg azt magyarázza, hogy ez a «Dop-
pelton» az agglutináczió természetétől függ. Hasonló viszonyok, 
azt.mondja, a mongolban s a mandzsuban is előfordulnak. 

Az előbbi paragrafust németül idéztem, mert szóról szóra 
való fordítása könnyen egészen más értelmet nyerhetne. Olyan 
kifejezések, mint «Tonsilbe», «aufsteigende halbe Tonerhebung», 
«der volle absteigende Wortton» németül sem nagyon világosak. 
Zenei viszonyokra terelik önkénytelenül a gondolatot. A fejezet 
utolsó paragrafusából azonban az tűnik ki, hogy a szerző nem 
az egyes szótagok «zenei hangjáról*, nem a «zenei hangsúlyról» 
beszél, hanem az «erősségi hangsúlyról)), a nyomatékról. Itt tudni
illik több esetet fölsorol, a melyekben a «Hauptton» nem az utolsó 
szótagon van, és bizonyos «unbetont» szócskákról tesz említést. 

Hogy azokkal az imént idézett kifejezésekkel a hangsúlyról 
(«aufsteigende halbe Tonerhebung» s «der volle absteigende 
Wortton») tulajdonképpen mit akar mondani a szerző, az ugyan 
tovább is kissé homályos marad. Azonban a paragrafus fő tartal
mát, azt hiszem, így lehet összefoglalni: A török nyelvekben a 
főhangsúly, a legnagyobb nyomaték (és a legmagasabb zenei 
hang?) a szó legutolsó szótagján van, az első szótagra pedig 
mellékhangsúly esik. 

A mi különösen az o s z m á n nyelvet illeti, a nyelvtanok 
általánosan azt tanítják, hogy a főhangsúly rendesen a szó utolsó 
tagjára esik. 

így például JEHLITSCHEA HENEY tankönyvében*) a 17. 

*) Türkische Konversations-Grammatik. Heidelberg 1895. 
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lapon ezeket olvassuk: «A szó- és a mondathangsúly a szó, il
letve a mondat vége felé hajlik. A hangsúly majdnem mindig a 
«zó utolsó tagján marad, különösen ha ez nyelvtani végzet. Azért 
ebben a könyvben ezután csak kivételes esetekben fogjuk a hang
súlyt megjelölni, azaz ha nem a végszótagon van.» 

És PRÖHLE VILMOS «Rendszeres oszmán-török nyelvtana-a, 
a mely 1899-ben jelent meg, határozottan figyelmezteti az olvasót 
arra, hogy «a képző és rag a tőszóval együtt egyetlen egy szó
nak veendő s egy hangsúly alá vonandó.)) 

«így minden ,nem összetett' szó, akárhány képző vagy 
rag van is rajta, utolsó szótagján hangsúlyozandó » 
Ezek után példák következnek. Kivételképpen csak annyi van 
jelezve, hogy a «lenni» igének egyes alakjai (így a többtagú 
alakok is) éppúgy mint az egytagú kötőszók «teljesen hangsúly
talanok.)) 

Egy a kérdőszócska helyéről az igén s az összetett igeala
kok hangsúlyáról szóló külön paragrafusban az van kimondva, 
hogy a kérdőszócska mindig hangsúlytalan, és hogy a «lenni» 
ige szintén, akkor is, ha igetövekhez járul és összetett igealako
kat képez. Azért a helyes értelem is nem egyszer a hangsúly 
helyes alkalmazásától függ, mivel ugyanis a birtokos ragok alak
jai azonosak a «lenni» ige alakjaival, csakhogy amazok hang
súlyosak. 

A többi oszmán-török nyelvtan, melyet alkalmam volt meg
ismerni, :— egy kivételével — mind ugyanazt a főszabályt állítja 
föl a hangsúlyozásról: az utolsó szótag a hangsúlyos. 

Egyszersmind azonban elég sok kivételt sorolnak föl, a kötő
szókon és a «lenni» igének ragozási alakjain kívül még egy csomó 
«tőszót» is, és különösen származékszavakat. Hogy miért hang-
súlyozandók éppen ezek a származékok másképpen, mint a töb
biek, arról nem adnak semmiféle fölvilágosítást.*) 

Továbbá azonban megjegyzendő, hogy az egyes szerzők ép
penséggel nem mindig ugyanazokat a kivételeket állítják föl. 

A ki ezen eltérések okát hasztalan kereste, örömmel fogja 
azt a magyarázatot megragadni, a melyre a PEKOTSCH LEOPOLD 

*) Vö. pl . YOUSSOTJF török-franczia szótárának bevezetését: «Traité 
de la prononciation turque*, 5. 1. és kk. 

19* 
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gyakorlati tankönyvében*) előforduló, a hangsúlyozásról szóló be
vezető megjegyzésekből lehet következtetni. 

Az az általános vélemény, hogy a főhangsúly kevés kivétellel 
az utolsó szótagon van, ezen megjegyzések szerint bővebb meg
világításra szorulna rá: ((Mindenekelőtt arra kell rámutatni, hogy 
a hangsúlyozás a törökben ingadozó, sőt látszólag majdnem ön
kényes, és egyáltalában nem valami erősen és határozottan for
dul elő . . . » 

Ezek szerint azt lehetne föltenni, hogy a főszabály kivételei
ről szóló egymással ellenkező közlemények nem sikerült általá
nosítási kísérleteknek tulajdoníthatók. A kivételek legnagyobb részt 
nem volnának állandóak. 

Most azonban KUNOS IGNÁCZ az ő tavaly megjelent Oszmán
török Nyelvkönyvében azzal a meglepő állítással áll elő, hogy 
«az erősségi hangsúly kivétel nélkül a szó első tagjára esik, míg 
a magassági rendszerint a szó végső tagjainak valamelyikére.» 

Mivel a kifejezések nekem kissé homályosaknak tűntek föl,**) 
bővebb magyarázatért bátorkodtam a szerzőhöz folyamodni, és 
azt a választ kaptam, hogy «az erősségi hangsúlyt) a szó főhang-
súlya, «a magassági hangsúlyt) ellenben nem egy az exspiratórikus 
hangsúlytól különálló zenei hangsúlyt jelez, — én olyanformát 
gondoltam volt, mint a norvég és svéd nyelvben fönnálló viszony —, 

*) Praktisches Übungsbuch zur gründlichen Erlernung der osina-
nisch-türkischen Sprache sammt Schlüssel. Ers te r Theil. Wien, 1894. 

**) A hangsúlyról szóló fejezet kezdete, mely elvi nyilatkozatokat 
tar talmaz, így hangzik: «A török hangsúly kérdése még nincs eléggé ki
fejtve a tudományos irodalomban. Általánosságban csak annyit tudunk, 
hogy a török nyelvek hangsúlya rendszerint az utolsó szótagokon van. 
Ennek ellenében szintén bebizonyítottnak látszik, hogy a szótagok egy 
bizonyos összeségén, mondjuk szólamon (szólamnak nevezzük azt a szó
csoportot, mely a mondatban egy szóvá olvad össze, pl. a magyar én is, 
ne tedd meg; a török bu gün, iste geldi stb.) kétféle hangsúly észlelhető. 
Egy erősségi hangsúly és egy magassági. Az erősségi hangsúly kivétel nél
kül a szó első tagjára esik, míg a magassági rendszerint a szó végső tag
ja inak valamelyikére. A hogyan jobban hangzik a sor, vagy a hogy bizo
nyos értelemnek a kiemelése kívánja. És épp azért vajmi nehéz ez utóbbi 
hangsúlyt kivételt nem ismerő szabályokba beleilleszteni. A hangsúly 
rendszerint úgy helyezkedik el, hogy a többtagú szó vagy szólam bizo
nyos r i tmikus csoportokba illeszkedjék. Főleg abból a czélból, hogy a 
hosszú szavak egyhangúságán enyhítsen*. 
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hanem exspiratórikus mellékhangsúlyt, a melylyel magasabb 
zenei hang jár együtt. 

Azok a kivételek tehát, a melyekkel más török nyelvtanok 
foglalkoznak, a mellékhangsúlyra vonatkoznának és nem a fő-
hangsr.lyra. KUNOS is jelentékeny sorozatát idézi az ilyen kivé
teleknek. 

Budapesten a török nyelvvel foglalkozván a KÚNOs-féle tan
könyvet használtam — a szerző egyszersmind tanárom is volt — 
és önkénytelenül hozzászoktam, hogy hangsúly tekintetében a 
török nyelvet úgy ejtsem ki, mint a magyart, azaz az első szó
tag határozott hangsúlyozásával. 

Nagy volt azért a meglepetésem, midőn először nyílt alkal
mam török beszédet hallhatni, és rögtön észrevettem, hogy a 
török nyelv hangsúlyozása teljesen elütő a magyartól. 

Ez a szófiai fölötte primitív «török színház »-ban volt. 
Sokat ugyan nem értettem még a nyelvből, annyit azonban 
mégis megértettem, hogy az a fogalmam, a melyet a török hang
súlyról kaptam, egészen hibás volt. Az élesen kifejezett magyar 
hangsúlyozásmód helyett, mely szerint a szó első tagjának min
dig «scharf geschnitten», meglehetősen erős hangsúlya van, míg 
a következő szótagokat oly egyenletes nyomatékkal ejtik ki, hogy 
majdnem lehetetlen mellékhangsúlyt konstatálni, e helyett itt 
erősebb és gyöngébb hangsúly folytonos váltakozását hallottam. 
A hangsúly soha sem volt nagyon erős, és mindig «schwach ge-
schnittenw. A hol az egyes szavakat meg tudtam külömböztetni, 
az első szótag majd hangsúlyos, majd pedig hangsúlytalan volt. 

A zenei hangsúly is teljesen elütőnek tetszett attól, a mi
hez hozzá voltam szokva a magyarban, a hol a hangsúlyos szó
tagok zenei hangja, a nyomaték csökkenésével egyenletesen eresz
kedik, holott a «hangsúlytalan» szótagok igen kicsi hangközöket 
mutatnak föl, kivéve a kérdőszócska nélküli kérdő mondatokat. Itt 
ellenben gazdag váltakozás volt észlelhető a zenei magasságban, 
mivel a «mellékhangsúlyokat)) is magasabb zenei hang kísérte. 
Egy pár szócska, — köztük a kérdőszócska — a melyeknek a 
nyelvtanok adatai szerint enklitikusoknak kellene lenniük, a zenei 
hang feltűnően erős emelkedése által tűnt ki és bizony nem volt 
egészen «hangsúlytalan*) az exspiráczió erőssége tekintetében sem. 
Az egyes hangsúlyos szótagokon belül a hangnak észrevehető 
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hajlandósága volt az emelkedésre, egészen ellenkezőleg a magyar
ban fönnálló viszonynyal. Es kérdő mondatokban az abszolút 
zenei magasság általános emelkedése egészen a mondat végéig 
folytatódott, míg ellenben helyes magyar kiejtésben tudvalevőleg 
úgy van, hogy a hang emelkedése kérdő mondatokban, a me
lyekben kérdő szócska vagy kérdő névmás nincsen, csak a 
mondat utolsóelőtti szótagjáig megy. Ennek aztán — legyen 
az hangsúlyos vagy hangsúlytalan — kivételesen magas hangja 
van, s az utolsó szótagnál hirtelen leereszkedés történik az 
alaphangig. 

Külömben a mondathangsúly, a zenei és az exspiratórikus 
mondathangsúly egyaránt, egészben véve ugyanabban külömbö-
zött a magyartól, mint a szóhangsúly: a mondat nyomatékos 
szavát kevésbbé erősen emelik ki és a legnagyobb hangközök 
kisebbek, mint a magyarban, másfelől azonban az alkalmazás 
sokkal nagyobb váltakozást mutat föl. 

A külömbség különösen a zenei mondathangsúly alkalma
zásában tűnt föl nekem. A magyarban a zenei mondathangsúly 
meglehetősen stereotyp: jelentő mondatokban az egyhangúan 
hangzó szavak hosszú sorozatát — magasabb zenei hanggal a nyo
matékos első szótagon és máskülömben igen kis hangközökkel — 
a beszédben előforduló minden kis szünet előtt a zenei hang 
hirtelen emelkedése szakítja meg, a mi által hangsúlytalan szó
tagok is a rendesnél észrevehetően magasabb hangot kapnak. Ez 
a hirtelen emelkedés olyan szabályosan ismétlődik, hogy az is 
segíti megerősíteni azon egyhangúság benyomását, a melyet a 
magyar beszéd az első szótagon való állandó hangsúly miatt 
tesz. — Ezzel szemben a török folytonos váltakozást mutat föl 
és finom árnyalatúnak hangzik, a mi nagyrészt éppen a zenei 
mondathangsúly mechanikus szabályoktól függetlenül történő mér
sékelt alkalmazásának köszönhető. 

Még egyet akarok a nyelv zenei oldaláról említeni: nekem 
úgy tetszett, mintha a török beszéd általában jóval magasabb 
regiszterben járna mint a magyar. 

Egészben véve ezen első alkalommal a török nyelv azt a 
benyomást tette rám, hogy a «hangzása» — a mely első sorban 
bizony a hangsúlytól függ (a legtágabb értelemben véve ezt a 
szót), ámbár a nyelv hangkészletének és az előforduló hangkap-
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csőlátóknak a minősége is hozzájárul a maga részéről — leg
inkább a franczia nyelvre emlékeztet. A franczia hangsúlyt, mint 
a franczia fonetikát általában nem tanulmányoztam behatóbban, 
úgyhogy nem merek arról nyilatkozni, hogy milyen mértékben 
lehet indokolt ezen említett fölületes benyomásom. Azonban még 
hozzá teszem, hogy ezen első benyomásom megerősödött Kon
stantinápolyban, a hol sokszor volt alkalmam a franczia nyelvet 
hallani a török mellett, mégpedig a francziát olyanoktól, a kik
nek anyanyelvük volt. 

A mit Szófiában vettem észre a török hangsúlyt illetőleg, 
az mindjárt nagy mértékben fölkeltette érdeklődésemet, és az 
alatt a török nyelvvel való foglalkozásom alatt, a melyre azután 
alkalmam nyílt Konstantinápolyban, mindig szem előtt tartottam 
a hangsúlyviszonyokat. 

És ott tartózkodásom vége felé, midőn már némiképpen 
belejöttem a közönséges mindennapi nyelvbe, rendszeres vizsgá
lat tárgyává tettem a hangsúlyozást és ezen vizsgálatnál mind
két nyelvmesteremet egyszerre használtam. Az egyik ugyan szü
letett bosnyák volt, azonban már gyermekkorától kezdve törökül 
is tudott és már 14 éves korától kezdve minden idejét Sztam-
bulban töltötte. Most 37 éves volt, kész hodzsa. A másik pedig 
fiatalabb volt, ((hittudományi hallgató* és nem tudott más nyel
vet, csak a törököt. Otthona Kis-Azsiában volt, olyan vidéken, 
a hol a nyelvjárás jelentékenyen elütő a sztambulitól. Ő azon
ban oly sokáig volt már Sztambulban, hogy majdnem tiszta 
sztambuli nyelven beszélt. A mi a hangsúlyozást illeti, a dia-
lektusi külömbség a kettő között nem okozott soha nehézséget. 
Mindig megegyeztek ezen a ponton. Természetesen azon voltam, 
hogy az élő beszédet hallgatva ellenőrizhessem azon eredménye
ket a hangsúlyra vonatkozólag, a melyekre a vizsgálat lassanként 
rávezetett. 

Magától érthető azonban, hogy olyan rövid idő alatt (Kon
stantinápolyban mindössze nem egészen 8 hetet töltöttem) és 
tökéletlen előismereteimmel nem volt lehetséges teljes világos
ságot nyerni ezen tágas és nehéz téren. 

Főképpen az exspiratórikus hangsúlyra kellett szorítkoz
nom. A zenei hangsúlyról jóformán semmit sem tehetek 
hozzá a föntebbi általános jellemzéshez. Ha ezután «hangsúly-
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ról» beszélek, azzal csakis az exspiratórikus hangsúlyt akarom 
értetni. 

Ezt is olyan nyelvben, mint a török, hol a nyomaték-
külömbségek oly kicsinyek, műszerek segítsége nélkül tanulmá
nyozni elég nehéz dolog. Távol legyen tehát tőlem az az állítás, 
mintha minden egyes esetben képes lettem volna a hangsúly 
helyét teljes biztossággal megállapítani. Arról a gondolatról, 
hogy kimerítő szabályokat állíthassak föl, le kellett mondanom. 

Azonban azt legalább sikerült nekem tisztába hoznom, hogy 
mik azon tényezők, melyek a hangsúly elhelyezésére nézve az 
oszmán-törökben határozók, és kéttagú szavakról módomban van 
részletes szabályokat fölállítani ama tényezők összeműködésének 
eredményére nézve, itt tehát a hangsúly helye teljes biztosság
gal megállapítható, már t. i. ha az illető szót egymagában ejtik 
ki. Összefüggő beszédben azonban változások állhatnak be, ám
bár általános szabálynak tűnt föl előttem, hogy a szavak meg
tartják saját hangsúlyozásukat. 

Éppen kéttagú szavakból indultam is ki a vizsgálatnál. Itt 
ugyanis két egymástól világosan külömböző csoport van: 1. sza
vak, a melyekben az első szótagon aránylag erős hangsúly van, 
és 2. szavak, melyeknek a második tagján van ugyanolyan hangsúly. 

íme néhány példa ezen két csoportból, kizárólag eredeti 
török szók vagy esetleg r é g i jövevény szók: 

I. A h a n g s ú l y az e l s ő s zó t a g o n , ta'tli, ta'tli «édes, 
jóízű, kedves» | ka'nli «véres, -vérű» | t'sa'lg'i «hangszer, zene» | 
e'slci «régi» | k"ó'prii «híd/> | ko'úd'ée «bimbó»> | Uo'rba «leves» | 
ísi'zms «csizmaw J u'sta «mester» | i'nd'és «finom, kicsi» | ka'ldi 
«maradt» (imperf. egyes sz. 3. sz.) | ge'ldi «jött» [ ji'kti «le-
rombolt» | so'rdu «kérdezett)) | bi'ldi «tudott». 

II. A h a n g s ú l y a m á s o d i k s z ó t a g o n , t'sana'k 
«hordó» | bütü'n «egész» | biji'k «bajusz» j bitsi'm «alak, szabás, 
forma» j bulwt «felhő» | Uiiserk «virág»> | siiía'n «egér, pat
kány*) | t'sufia'l «zsák» | Uora'B «harisnya» | kala'r'1 «maradi) 
(prses. egyes sz. 3. sz.) | jika'r* ((lerombol» | sora'rz «kérdez»> J 
bili'r' «tud». 

Könnyű észrevenni, hogy mi az, a mi ezt a két csoportot 
elválasztja egymástól: az első csoportba tartozó szavakban az 
első szótag zárt, a második nyilt, míg ellenben a másik csoport 
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szavaiban nyílt az első szótag, a második zárt (aí'/éscZ'á «affri-
cata» -hangok együtt tartoznak a következő szótagba). 

Mármost ebből a következő szabály volna levonható: két
tagú szavakban, a melyeknek az egyik tagja nyilt, a másik pe
dig zárt, a hangsúly a zárt szótagra esik. 

Ha azonban a vizsgálatot folytatjuk, azt fogjuk találni, 
hogy ez a szabály nem minden körülmények közt érvényesül. 
Azaz, zárt első szótaggal és nyilt második szótaggal bíró sza
vakra nézve ( = első csoport) a szabály föltétlenül érvényes, 
olyan szavakból ellenben, a melyeknek az első tagja nyilt és a 
második zárt ( = második csoport), egész csomót fogunk találni, 
a mely eltér a szabálytól, lévén az első szótagjuk hangsúlyos, 
ámbár a hangsúly itt valamicskével gyöngébb, mint az első 
csoportba tartozó szavakban (ezen gyöngébb hangsúlyt a : jellel 
fogom jelölni). 

Ilyen szavak pl. a következők: badik «hal» [ a:yiz «száj» | 
adin «homlokt> | adsik «nyílt» | Uo-.díuk <(gyermek» | bö:jük 
«nagy» | o:kurr «olvas» | kadir' «marad» | ge:lire «jön» | gir.rwf 
«lát». 

Ezek a jelenidejü példák különösen tanulságosak. Miért * 
van o:kur\ ka:lire, gedir' gö-.rür* hangsúlyos első szótaggal, míg 
ellenben pl. a fönt említett kala'r\ jika'r\ sora'r\ bili'r' alakok
ban a hangsúly a második szótagon van ? Hasonlóképpen: tfse'r* 
«iszik», gids'r' «megy», döne'r' «megfordul)), düse'r' «esik», bulwrr 

«talál», bo(y)a'r" «fojt». 
Az oka ennek nyilván a szó két magánhangzója közötti 

viszonyban van. Vö.: jika'r' — kadir\ gide'r' — gedir\ A nyilt 
első szótagban álló a hangnak túlsúlya van a zárt második 
szótagbeli i fölött, az e-nek az i fölött. Továbbá: az o-nak túl
súlya van az u fölött, az ó-nek az ü fölött. Ellenben nincs pl. 
az o-nak az a fölött (sora-r\ bo(y)a'r) vagy az ö-nek az s fölött 
(döne'r*) vagy az w-nek az e fölött (düse'r(). 

Ez már elégséges arra, hogy kitűnjék, mi kell ahhoz, hogy 
nyilt első szótagban álló magánhangzó kaphassa a hangsúlyt a 
zárt második szótag magánhangzójának rovására. Annak a má
siknál nyíltabbnak, hangosabbnak kell lennie. 

Itt a másik főmozzanatnál vagyunk, a mely az oszmán 
nyelvben a hangsúlyt meghatározza. 
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Ha most azokat az eseteket veszszük tekintetbe, a melyek
ben a fent említett mozzanat (zárt szótag—nyílt szótag vagy 
megfordítva) nem fordul elő, lévén mind a két szótag zárt vagy 
pedig mind a kettő nyilt, azt fogjuk találni, hogy itt kizárólag 
a két magánhangzó viszonylagos hangossága (klangfülle) hatá
rozza meg a hangsúly helyét, úgy hogy az a hang o, u, i fölött 
győz, az o hang pedig u, i fölött (u és i nem szokott együtt 
előfordulni), hasonlóképpen az s hangnak e, ö, i, ü fölött van 
túlsúlya, az e (e) hangnak pedig ö, i, ü fölött, az ö-nek i, ü 
fölött és az i-nek ü fölött. 

Tudvalevőleg ezen két magánhangzócsoport (mély és ma
gas magánhangzók) egymástól külön van tartva a törökben, 
úgyhogy eredeti török szavakban vagy csak mély magánhangzók, 
vagy pedig kizárólag magas magánhangzók vannak. 

Ezt a szigorú «magánhangzó-harmóniát» néha ugyan meg
bontják eredeti török szavakban is. Különösen hallottam gyak
ran i-t (vagy i-t) i helyett. 

Ha a két egyformán — magánhangzóval vagy mással
hangzóval — végződő szótagban ugyanaz a magánhangzó áll, a 
második szótagra esik a hangsúly. 

Ez a hangsúly, mint általában a két egyformán végződő 
szótagból álló szavak hangsúlya, gyöngébbnek tetszett, mint az 
a hangsúly, mely egy nyilt szótag mellett álló zárt szótagon 
van. Vö. a mit fönt említettem a zárt szótag előtt álló hang
súlyos nyilt első szótagról. 

A következő példák mutatják, hogy kéttagú szavakban a 
hangsúly — az imént említett kivétellel — egészen a magán
hangzók hangosságától függ, ha mindkét szótag nyilt vagy mind 
a kettő zárt: 

I. M i n d k é t s z ó t a g n y i l t : a) A hangsúly az első szó
tagon: ka:pi «kapu» | do:lu «tele» | o:ku «olvass» | bs:ri «óta, 
-tői kezdve» | de:ri «bőr» | de:li «bolond, meggondolatlan* 
tiö.-tü «rossz, malicziózus». 

b) A hangsúly a második szótagon; jika: «moss» (paran
csoló mód egyes sz. 2. sz.) | oda: «szoba» | gedzs: «éjtszaka» | 
jine: «megint». 

Ugyanaz a magánhangzó mindkét szótagban: ata: «atya» I 
kuru: «száraz» | deve: «teve» | disi: «nőstény» | sürü: «csapat, seregw. 
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II. M i n d k é t s z ó t a g z á r t . a) A hangsúly az első szó
tagon : a:rmuD «körte» ] adtyn (a:ltun) «arany» | kaddim ((ma
radtam*) | so:rdum «kérdeztem» j gö-.rdüm «láttam» | geddim 
«jöttem». 

b) A hangsúly a második szótagon: jikma:k ((lerom
bolni)) | sorma:k «kérdezni)) bulma:k «találni» | görme:k 
«látni» | bilms:k «tudni» | düsmzik «esni». 

Ugyanaz a magánhangzó mindkét szótagban: kalma:k 
«maradni)) [ balka:n «hegyláncz» | aWsa:k «alacsony» | buldu:m 
«találtam» | bildi:m «tudtam». 

A példákat úgy választottam, hogy azt is mutathassák, 
hogy a hangsúlyozás egészen analóg nyelvtani alakokban külöm-
böző módon alakulhat, a szerint, hogy miképpen érvényesül az 
a két határozó momentum, a melyre fönt utaltam. Hogy még 
világosabban tűnjék ki, hogyan érvényesülhet ama két momen
tum egy paradigmán belül, idézem most az a:t «ló» szónak egyes
számi esetalakjait: 

Nom. a:t 
Acc. a: ti (mindkét szótag nyilt, az előbbi magánhangzó a han-

gosabbik). 
Gen. a:tin (a nyilt első szótag magánhangzója hangosabb mint 

a zárt második szótagé). 
Dat. (Állat.) ata: (mindkét szótag nyilt, ugyanazzal a magán

hangzóval). 
Iness. (Adess.) a'tta (az első szótag zárt, a második nyilt). 
Elat. (Ablat.) atta:n (mindkét szótag zárt, ugyanazzal a magán

hangzóval). 

Tehát azt a több török nyelvtanban előforduló állítást,"*') 
hogy bizonyos ragoknak mindig különösen erős hangsúlyuk van, 
nem találtam indokoltnak. 

*) így pl* PEKOTSCHnál: «Locativ [ = iness.] und Ablativ [ = elat.] 
hingegen sind gewöhnlick m e r k l i c h betont» (2. L). — «Das charakte-
ristische e oá. a im M o d u s der M ö g l i c h k e i t (zumal aber in dem der 
U n m ö g l i c b k e i t ) i s t i n allén Zeiten stark betont. — l m n e g a t i v e n 
g e n e r e l l e n P r á s e n s jedoch ist die Betonung nicht ganz feststehend» 
(3. 1.). — «Das P l u r a l s u f f i x ler, lar (larj ist sowohl g e w ö h n l i c h 
m e r k l i c h b e t o n t * (3. 1.). 
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Azért azonban nem tagadom, hogy pl. az innes.-rag -da(-ta) 
és az átmeneti partikula -da(-ta) között van valamelyes külömb-
ség a hangsúlyra nézve. Az utóbbi ugyanis teljesen enklitikus 
és, éppúgy mint a kopula, -dirY-tir'J, külön szónak tekinthető 
(ezt legjobban mutatja a zenei hangsúlyozás). 

Ellenben nem vehettem észre semmiféle külömbséget a 
«lenni» igének alakjai és az ezekkel egyforma hangzású birto
kos ragok között: be:nim «vagyok» és be:nim «az én —m». 

Mindkét esetben a mondathangsúly (mégpedig nagyrészt 
éppen a zenei mondathangsúly) valamelyest befolyásolhatja a 
két szótagnak egymáshoz való viszonyát. 

Az arab és perzsa eredetű kéttagú szavak is (újabb jövevény
szavak) általánosan ugyanazokat a hangsúlyozási szabályokat kö
vetik, mint az eredeti török szavak (és régi jövevényszavak). Csak 
az jegyzendő meg, hogy a hosszú magánhangzók mindig hang
súlyosak. Török szavakban általában nem fordulnak elő hosszú 
magánhangzók, éppúgy mint tökéletlen magánhangzók sem. 
Azaz, keletkezőben vannak most hosszú magánhangzók eredeti 
török szavakban is az oszmán nyelvben, mássalhangzók kiesése 
következtében. Ha két azonos magánhangzó közvetlenül kerül 
össze az által, hogy egy mássalhangzó (leggyakrabban f) kiesett, 
még most is, úgy látszik, a rendes eredmény az, hogy a két 
magánhangzó között megmarad a szótaghatár. E mellett azon
ban az is előfordul, hogy a két magánhangzót egy szótagban 
együtt ejtik ki mint hosszú magánhangzót: ez a hosszú magán
hangzó akkor hangsúlyos. 

Arab és perzsa szavakban a hosszú magánhangzók részint 
megrövidültek az oszmán nyelvben, gyakrabban mégis hosszúak 
maradtak, — itt gyakran ingadozik a kiejtés, olyanformán, hogy 
a magánhangzó gondosabb kiejtésben hosszú, kiváltkóp ha 
az illető ki akarja tüntetni magasabb műveltségét, közönséges 
mindennapi beszédben pedig rövid, — és ha hosszú az ilyen 
magánhangzó, akkor az, mint már említettem, mindig hangsúlyos, 
tekintet nélkül a szó más fonetikai sajátságaira. 

Török eredetű t ö b b t a g ú szavakban ugyanazok a mo
mentumok, mint a kéttagú szavakban, együttvéve határozzák 
meg a hangsúly helyét. Azonban a viszony itt sokkal bonyo
dalmasabb. 
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A háromtagú szavak köréből említek itt néhány példát. 
Először olyanokat, a melyek mutatják, milyen hatást gya

korol az egyes szótagok nyilt vagy zárt volta (ugyanaz a magán
hangzó mind a három szótagban): 

1. Az első szótag zárt, a többi kettő nyilt, — a főhangsúly 
az első szótagon, a harmadikon mellékhangsúly: ka'plama: «ne 
födj be». 

2. A második szótag zárt, a többi kettő nyilt, — a főhang
súly a második szótagon, mellékhangsúly nincs: ara'rsa «ha 
keresne*. 

3. Az első és a második szótag zárt, a harmadik pedig 
nyilt, — a főhangsúly a második szótagon, az elsőn mellékhang
súly: kadka'rsa «ha felkelne». 

4. A harmadik szótag zárt, a többi kettő nyilt, vagy az 
első és a harmadik zárt, a második nyilt, vagy pedig mind a 
három nyilt, — a főhangsúly a harmadik szótagon, az elsőn 
mellékhangsúly: airama'k «keresni» | de:vels'rc «tevék» | ka:p-
lama'k «befödni» | a:rama' «ne keress» | de:vede' «tevén». 

5. A második és a harmadik szótag zárt, az első nyilt, 
vagy mind a három zárt, — a főhangsúly a harmadik szótagon, 
a másodikon mellékhangsúly: jaza:rla'rc «írnak» | kalka:rla'rc 

«felkelnek». 
Hogy az egyes magánhangzók aránylagos hangossága vál

tozásokat hozhat létre ezen a vázlaton, azt mutatja például: 
ka:lirla'7'c «fölkelnek)), a fönt említett jaza:rla'r «írnak» alakkal 
összevetve. Továbbá: kaildirma'k «fölemelni)), vö. kalka-.rla'r* 
«fölkelnek)). 

Ezúttal nem áll módomban, hogy ezekbe a dolgokba mé
lyebben belemerüljek. Be is kell ismernem, hogy a többtagú 
szavakra vonatkozó jegyzeteim fogyatékosak és részben nem is 
világosak. Mindamellett eléggé világosan mutatják azt, hogy itt 
is az egyes szótagok szerkezete — zárt-e a szótag vagy pedig 
nyilt —, a magánhangzók aránylagos hangosságával együtt döntő 
tényezőként szerepel a hangsúlyozást illetőleg. 

Többtagú idegen szavak a kéttagúaknái jobban tarthatták 
magukat a török hangsúlyozási elvek hatáskörén kívül. Az az 
eredetileg hosszú magánhangzók kiejtésében előforduló ingadozás, 
melyre fönt utaltam a kéttagú szavaknál, itt még általánosabb. 
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Az a körülmény, hogy több igei alak ellene látszik szólni 
az említett hangsúlyozási elvek fölállításának, abban találja ma
gyarázatát, hogy az illető alakokat összetett szavaknak tekintik 
(az igető -f- a «lenni» igének valamely alakja). 

* * * 

Ezen alkalommal csak be akartam mutatni az oszmán 
nyelvnek hangsúlyozási elveit, a milyeneknek azokat találtam, 
mikor otthagytam a nyelvtanoknak egymással ellenkező adatait 
és hozzáfogtam magának az élő nyelvnek vizsgálásához. 

Ezek az elvek magukban véve olyanok, hogy nem igen 
lehet azt föltenni, hogy csak késő időben jutottak volna érvényre, 
— annyira hozzáillőknek látszanak a nyelv sajátos jelleméhez. 
Mi volna alkalmasabb arra, hogy meghatározza a nyomaték el
osztását olyan külső módon összeragasztott szótagok között, a 
milyenekből a török szók állanak, — mint éppen általános fo
netikai, merem mondani: fiziológiai viszonyok, a milyenek azok, 
melyeket az említett hangsúlyozási elvekben látunk működni. 

Ehhez még az a körülmény járul, hogy az oszmán nyel
vet a török nyelvcsoport többi nyelvével szemben rendkívül kon
zervatívnak ismerték el általánosan. 

Azért vélhető, hogy az előhozott hangsúlyozási elvek vala
melyes jelentőséggel bírnak a török hangtörténet kutatására 
nézve. 

Talán még az sem tekintendő egészen kizártnak, hogy a 
finnugor nyelvtudomány szempontjából is lehet nekik bizonyos 
értéket tulajdonítani. 

Be van már bizonyítva, hogy az a finn és a lapp nyelv
ben előforduló sajátosság, mely most a «fokváltakozás» («quanti-
tátswechseb)) név alatt ismeretes (régebben általánosan: ((más
salhangzó-gyöngülés ») eredetileg váltakozó hangsúlynak a hatá
sára vezethető vissza, mely hangsúly-váltakozás attól függött, 
hogy az illető szótag nyilt volt-e vagy zárt. Mármost az a vé
leményem, hogy a mi itt van előadva az oszmán hangsúlyozás
ról, abba az irányba utal, hogy az oszmán nyelvben előforduló 
váltakozás tenuis (szó és szótag végén) és média vagy spiráns 
között (két magánhangzó közötti helyzetben) hangsúly-váltakozás
tól függhetne. 
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Ha ez alaposabb vizsgálatnál csakugyan bebizonyulna, ak
kor lényeges jelentősége lehetne a finnugor téren előforduló 
«fokváltakozás»-ról való fölfogásra. Ha be lehet bizonyítani, hogy 
hasonló fonetikai föltételek hasonló eredményre vezettek a török
ben, mint az említett két finnugor nyelvben, a nélkül hogy itt 
eredeti összefüggésről lehetne szó, akkor elesik azzal egyik leg
erősebb argumentuma annak a föltevésnek, hogy a lappban és 
a finnben előforduló váltakozás egészen a finnugor alapnyelvbe 
nyúlik vissza. 

Eddig ugyanis vagy ezt kellett elfogadni, vagy pedig bele
nyugodni abba a bajos magyarázatba, hogy a lappok azt a vál-
takozási elvet átvették a finnektől. Ez az utóbbi magyarázat 
még elfogadható lehetne abban az esetben, ha a lappok egyszers
mind a finnek nyelvét is egészében elsajátították volna. Ez 
azonban nagyon is kétségesnek mondható. Igaz ugyan, hogy a 
lappok ethnografiai tekintetben annyira külömböznek a finnek
től és a többi finnugor néptől, hogy valószínű az a föltevés, 
mely szerint a lappok eredeti nyelvüket valamikor fölcserélték 
egy finnugor nyelvvel. Azonban hogy ez éppen a finn alapnyelv 
lett volna korai stádiumában, az nem mondható bebizonyí-
tottnak. 

Ha «fokváltakozás» két nyelvcsaládban egymástól függet
lenül fejlődhetett ki, csak annak következtében, hogy hasonló 
fonetikai föltételek hasonló módon érvényesültek, akkor föl lehet 
tenni, hogy ugyanaz a finnugorság terén is megtörténhetett. Azt 
a nagy részletes megfelelést, a mely ezen a ponton a finn és a 
lapp nyelv között fönnáll, abban az esetben későbbi befolyásnak 
kellene tulajdonítani. Tehát a finn-lapp egyezésből nem lehet 
igen sokra következtetni, ha a többi finnugor nyelv nem mu
tatja félreismerhetetlen nyomait egy eredeti váltakozásnak. 

NIELSEN KONRÁD. 



A magyar szótárirodalom. 
(Ötödik közlemény.) 

MOLNÁR ALBEET szótára, a mint azt az előző sorokban 
kifejtettem, a szerző által sajtó alá rendezett kiadásokban foly
tonosan bővült, nagyobbodott, úgy hogy az 1621. évben meg
jelent harmadik kiadás már meglehetősen vastag kötetté növe
kedett. Ez a nagy terjedelem megdrágította a szótárt. A mit 
MOLNÁR annak idején kifogásolt volt CALEPINUS szótárán, ugyan
azokat a kifogásokat emelték az ő szótára ellen is a XVII. 
század folyamán. A szótár drága volta és nagy terjedelme volt 
tehát az egyik oka annak, hogy új szótárak keletkeztek. ERDÖ-
BÉNYEI DEÁK JÁNOS pl. szótára «Ad lectorem» ez. bevezetésében 
azt mondja, hogy olyan szótárt akar a tanulók kezébe adni, 
a mely olcsó s kis terjedelmű, hogy könnyű szerrel magukkal 
hordhassák.*) 

A második ok, a miért új szótárak keletkeztek, paedago-
giai volt. Iskoláinkban a XVII. században COMENIÜS tankönyvei 
voltak elterjedve. E tankönyvek vagy olyanok voltak, a melyek
hez ábécze-rendbe szedett latin szómutatók kellettek, vagy pedig 
olyanok, a melyek eredetileg is latin alfabetikus szótárak. 

A harmadik ok, a miért új szótárak keletkeztek, az, hogy 
jóllehet MOLNÁR «Dictionarium»-a terjedelmes volt, mégis latin
magyar részéből sok latin szó, szólásmód, fordulat, kifejezés hiány
zott. E hiány onnan eredt, hogy a XVII. században több olyan 

*) Vö. művében: «. . . . pa r t im ne liber ipse, qui puerorum manibus 
quotidie terendus esset, ne pre t ium libri, qui non divitibus solum, verúm 
etiam egenis inservire deberet, . . . . rebus non admodam necessariis, 
nimis cresceret». 
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írót olvastattak, illetve tartottak classicusnak, a kikről a XVI. 
század iskolázottsága keveset, vagy éppen semmit sem tudott. 
Ez újonnan olvasott, illetve olvastatott íróknak a szókincsét 
szintén be kellett iktatni a szótárba. Ilyen oknak tulajdonítom, 
hogy PÁPAI PÁRTZ új szótárt írt. 

Mindez okok tehát azt eredményezték, hogy MOLNÁR ALBERT 
szótárának hatása alatt új szótárak keletkeztek, a melyeket jog
gal tárgyalhatunk a «német hatás alatt keletkezett szótárak* 
csoportjában. 

2. ERDŐBÉNYEI DEÁK JÁNOS «Janua»-ja. — MOLNÁR ALBERT 
követői közül legnevezetesebb ERDŐBÉNYEI DEÁK JÁNOS, a ki 
1630-ban Gyulafehórvárott, 1633-ban Marosvásárhelyt, 1637-ben 
pedig Sárospatakon tanított.*) Az 1634. esztendőben EÁKÓCZY 
GYÖRGY fejedelem fiainak: ZsiGMONDnak és GYÖRGYnek volt a 
nevelője, s tanítványaival angol és belga iskolákon is megfor
dult. Tanítványaival együtt szerkesztette szótárát, a melyet a 
két tanítvány a műhöz írt ajánlásban «Janua linguse Latináé 
et Hungaricse» czímen idéz. A tanítványok az általuk írt aján
lásban azt mondják, hogy a szótárt nevelőjükkel, ERDŐBÉNYEI 
jÁNOssal együtt készítették.**) Az ajánló sorok után ERDŐBÉNYEI 
DEÁK JÁNOS «Ad lectorem» ez. bevezetésben számot ad arról, 
miért s hogyan készítette a művet. Elmondja, hogy nemcsak 
a sajátjából, hanem mások műveiből is merített («. . . in his 
omnibus non tam proprio, quam alieno ductus sum arbitrio»). 
E művek közt van CALEPINÜS szótára, a kit a szótár czímében 
említ. Valószínű, hogy ÜALEPiNust csak a latin szókészletnél hasz
nálta. A magyar szavaknál MOLNÁR ALBERT volt a főforrása, a 
kiről a bevezetésben ezt írja : «In vertendis quoque vocabulis 
Dictionarium quod vocant, E. et Clar. viri Domini Alberti Mol
nár, pise memóriáé, non per omnia sum sequutus.» Nem követte 
azonban szolgai módon. Mindig az volt a czólja, hogy a latin 
szavakat szabatosan adja vissza; kihagyta a kevésbé használt 
vagy elavult szavakat («Latinas enim voces usitatioribus et bre-

*) Vö. Id. SZINNYEI, Magyar í rók; e azerint 1641-ben mádi ref. pap 
volt s 1645-ben hal t meg. 

**) Vö. A «prcemium»-ban: «curá ahimni nostr i Johannis Erdó-
ÍBényei surnmá . . . . diligentiá curavimus*. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 20 
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vioribus vocibus Hungaricis exprimere contentus, multas obso-
letas, improprias et minus frequentatas significationes omisi). 
S ezzel elérte azt, hogy a tanulók kezébe kisebb terjedelmű, 
tehát olcsóbb, mindenki által megszerezhető kézi szótárt adhatott. 

Az igy megalkotott mű három részből áll. Az első rész 
czíme: «Dictionariolum Latino-Hungaricum, continens omnia 
vocabula familiaria, fundamentalia linguae Latináé ex Calepino 
et aliis excerpta.» Ez a rész a tulajdonképpeni szótár. A máso
dik rész «Sententiarum moralium centuria XII.» tulajdonképpen 
különféle bölcs mondásoknak erkölcsnevelő szempontból való 
gyűjteménye. E rész magyar fordításáról azt mondja, hogy sok
szor nem fordíthatta a latint szórói-szóra, hanem igyekezett az 
illető latin mondásnak az értelmét visszaadni. («In reliquis 
autem sententiis, qua sine manifesto eoque ridiculo nostrae lin-
guse barbarismo de verbo ad verbum transferri non potuerunt, 
sensum potius quam verba curavi . . . » ) . A harmadik rész czíme: 
«Appendix de Ambiguis. Toldalék-a' kűlőmb-külomb Jeg'zésben 
vehető szókról.» 

Mint említettem, a három rész közül csak az első, a latin
magyar szótár; ennek latin szókészlete CALEPINÜS ós MOLNÁR, 
magyar szókészlete pedig MOLNÁR alapján van kidolgozva. De 
nem szolgai másolás ERDŐBÉNYEI DEÁK szótárkája. Gondos, eléggé 
következetes helyesírással megírt mű, a melynek nagyobbszerü 
nyelvészeti értéke csak azért nincs, mert csupán a legszüksé
gesebb magyar-latin szavakat nyújtja. 

Az eddigiekben két dologról nem szóltam. Az egyik a mű 
pontos czíme, a másik mikor, illetve hányszor jelent meg. 

SZABÓ KÁROLY Eégi magy. könyvtárában (I. 899) az van 
mondva, hogy a műből eddig egy kiadást ismerünk, s ez az 
1654. évi nagyváradi kiadás. Ennek czíme: 

«Janua Lingvarvm bilingvis. Latina et Hungarica. Sive Modus 
ad integritatem Linguarum. Compendio cognoscendam maximé acco-
modatus: ubi sententiarum selectiorum Centuriis duodenis omnia 
fundamentalia, necessaria, et frequentiora vocabula semel, sineque 
repetitione comprekenduntur. Prsecedente Dictionario. Nunc denuo 
excusa, et ab infinitis mendis, quibus alisB editiones scatebant, re-
purgata. Varadini, Apud Abrahamum Szencinum. MDCLIV.»*) 

*) Ez a czím a nagyszebeni Bruekenthal-Muzeum példányáról való; 
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A mint a czímből látható, a czímlap is azt mondja, hogy 
ez a kiadás új kiadás («nunc d e n u o excusa»). Mikor jelent 
meg az első kiadás, s még hány jelent meg, azt nem tudjuk. 
Abból azonban, hogy az előszó 1634-ben kelt, továbbá abból, 
hogy EKDŐBÉNYEI DEÁK 1637-ben már sárospataki tanár, s hogy 
1645-ben már nem ólt, következtethetjük, hogy a mű első kiadása 
1634 táján hagyta el a sajtót. Hogy aztán 1634-től 1654-ig, az 
eddig ismert legrégibb kiadás megjelenése évéig hányszor adták 
ki e művet, nem tudjuk. Id. SZINNYEI «Magyar írók élete és 
műveiw czímü művében (II. 876) említ egy 1641. évi lőcsei 
kiadást, erről azonban semmi közelebbit nem tudunk. Hogy 
azonban iskoláinkban EKDŐBÉNYEI DEÁK «Janua»-ja igen hasz
nált tankönyv volt, annak bizonyítéka, hogy n é v n é l k ü l , a 
s z e r z ő e m l í t é s e nélkül a XVII. ós a XVIII. század folya
mán többször lenyomatták. Egy ilyen lenyomat az 1702-ben 
Kolozsvárt megjelent következő mű: 

«Dictionariolum Latinö-Hungaricum, Vulgo Centuriá Vocabulo-
rum, Ex duodenis scilicet vulgatis Sententiarum Moralium Centuriis, 
nec non aliis Lexieis colleetorum: Continens omnia vocabula fami-
liaria et fundamentalia Linguse Latináé. Nunc ex coneensu Eeform. 
Scholarum Transsylvanicarum in Usum Principistarum ad Classem 
Kudimentariam destinata. Claudiopoli. Impressit Samuéi Pap Telegdi, 
Anno M. DCC. H.»*) 

A «Dictionariolum» előszavában ez van: «Ad Praecepto-
rem Principistarum . . . Hoc imprimis Dictionariolum ex XII. 
Centuriis Sententiarum in Schola quondam Albensi celebráta-
rum collectum. Claud. A. 1694». Ebből az előszóból, illetve 
az ajánlás, C l a u d ( i o p o l i s ) 1694.» évszámából DÉZSI LAJOS 
azt következteti (vö. Magyar író ós könyvnyomtató a XVII. 
században, 296. lap), hogy ez az 1702. évi kiadás második ki
adása egy 1694-ben, illetve a XVII. század vége felé Kolozs-

jelzete: B. Bruekenth. Bibi. N. 9; egy csonka példány van a M. T. Aka
démia könyvtárában, jelzete: RMIr. 0 . 277. 

*) E műből két példányt ismerünk (vö. SZABÓ, RMK. II. 2108. és 
M. Könyvszemle 1881. évi folyam 244. lap); a M. T. Akadémia példányá
nak M. Nyelv 0 . 96. a jelzete. 

20* 
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várt megjelent szótárkának, a melynek MISZTÓTFALUSI K I S MIKLÓS 
a szerkesztője. A mire D É Z S I az 1694. éven kívül támaszkodik, 
az BOD PÉTER következő kijelentése: 

«Circa exitum superioris saeculi (értsd XVII. ez.), Nicolaus Kis 
M. Tót-falusi, Typographus sine par i ; ex annuentia Illustrium, qui 
tunc Collegiorum in Transilvania res moderabantur Curatorum, col-
legit et edidit Dictionariolum Latino-Hungaricum, vulgo Centuriam 
vocabulorum ex duodenis Sententiarum Moralium centuriis collecto-
rum, continens omnia vocabula, familiaria et fundamentalia Lingva? 
Latinai etc.» (vö. PÁPAI PÁRiz-BoD-féle 1767. évi szótár előszavát, 4.1.). 

B O D PÉTERnek az értesítéséből kétségtelenül kitűnik, hogy az 
1702. évben Kolozsvárt megjelent «Dictionariolum »-nak ugyanaz 
a czíme, a mi a MISZTÓTFALUSI K I S MiKLÓsnak tulajdonított 
«Dictionariolum »-é, a mely a XVII. század vége felé jelent meg . 
Kitűnik azonban egyéb is. H a mi ugyanis a ((Dictionariolum» 
czímét és tar ta lmát összevetjük ERDŐBÉNYEI DEÁK JÁNOS «Janua»-ja 
első részének czímével és tartalmával , akkor azt látjuk, hogy a 
két m ű egy és ugyanannak az embernek a szellemi te rméke, 
í m e a bizonyí tás : 

ERDŐBÉNYEI «Janua»-ja első részének MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS «Dictiona-
a-czíme: riolum»-ának a czíme: 

«Dictionariolum Latino-Hunga- ((Dictionariolum Latino-Hunga-
ricum, continens Omnia vocabula ricum Continens omnia voca-
familiaria, fundamentalia Linguae bula familiaria et fundamentalia 
Latináé ex Calepino et aliis ex- Linguae Latináé. 
cerpta.» 

A czím-egyezésnél azonban sokkal fontosabb, hogy M I S Z 
TÓTFALUSI K I S szótára elejétől végig egyszerű lenyomata ERDŐ
BÉNYEI DEÁK «Janua»-ja «Dictionariolum»-ának. í m e néhány 
példa ennek bizonyí tására : 

ERDŐBÉNYEI: Janua. I. rész: Dictio- MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS: Dictio
nariolum 1654: nariolum, 1702: 

F F 
Fába — Bab Fába — Bab. 
Faber — Kováts, áts. Faber — Kováts. 
faber lignarius — Ats. Faber lignarius — Ats. 
fabrica — Épület, mű. Fabrica — Épület, mü. 
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fabrico — Mesterséggel valamit 
csinálok. 

fabula — Szófia beszéd, költőt 
dolog. 

facesso — El-távozom. 
facetise — Tréfa-beszédec. 
facies — Orcza, arczulat. 
facilis — kőnyu. 
facinus — Jo vagy gonosz nagy 

cselekedet. 
facio — Cselekszem, 7nivelem. 
factiosus — Háborgó, pártolkodó. 

stb. a mű vége: 
Xenodocbium — Vendég •fogadó-
ház. 

Zelotypus — Buszgo indulatú. 
Zelus — Szerelemre vagy haragra 
való buzgó indulat. 

zephyrus — Nap enyészeti szél. 
zizanium — Konkoly. 
zóna — Madzag, tarsoly. 
zytbus — Szalad-ser. 

Finis. 

Fabrico — Mesterséggél valamit 
tsinálok. 

Fabula — Szófia beszéd, költött 
dolog. 

Facesso — El-távozom. 
Facetise — Tréfa-beszédek. 
Facies — Ortza, artzűlat. 
Facilis — Könyü. 
Facinus — Jó vagy gonosz nagy 
tselekedet. 

Facio — T'selekeszem, mivelem. 
Factiosus — Háborgó, pártolkodó. 

stb. a mű vége: 
Xenodocbium — Vendég-fogadó 
haz. 

Zelotypus — Buzgó indulatú. 
Zelus — Szerelemre vagy haragra 
való buzgó indulat. 

Zepbyrus — Nap-enyészeti szél. 
Zizanium — Konkoly. 
Zóna — Madzag, tarsoly. 
Zytbus — Szabad-ser. 

Finis. 

E párhuzamos összeállításra csak azt jegyzem meg, hogy 
MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS «Dictionariolum»-ában itt-ott EEDO
BÉNYEI művének egyik-másik szava — mindössze igen kevés — 
ki van hagyva. 

Összefoglalva az itt kifejtetteket, a következő eredménye
ket állapíthatjuk meg: 

EEDOBÉNYEI DEÁK JÁNOS 1634 táján MOLNÁR ALBERT szó
tárának hatása alatt kiadott egy «Janua» czímű könyvet, a 
melynek első része latin-magyar szótár. E műből egy példányt 
ismerünk, ez 1654-ben Nagyváradon jelent meg; tudomásunk 
van azonban egy 1641-ben megjelent kiadásról is. EEDOBÉNYEI 
DEÁK «Janua»-ja első részét külön önálló kötetben MISZTÓTFALUSI 
KIS MIKLÓS adta ki 1694 táján Kolozsvárt. Ebből a kiadásból 
egyetlen példányt sem ismerünk. A MISZTÓTFALUSI KIS MIKLÓS 
által sajtó alá rendezett «Dictionariolum» 1702-ben is megjelent 
s ebből két példányt ismerünk. Ebből a kiadásból Ítélve Misz-
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TÓTFALUSI Kis MiKLÓsnak csak az az érdeme e mű körül, hogy 
benne a magyar szavak helyesírása következetes; helyesírásuk 
az, a melynek Kis híve volt, s a mely később TSÉTSI fogalma
zásában szabályokba foglalva nyomtatásban is megjelent. 

3. COMENIUS-TSAHOLCI-BIHAEI «Index vocabulorum»-a. — 
Az iskolai oktatás történetében új korszakot jelent COMENIUS 
AMOS JÁNOS (szül. 1592, megh. 1670) működése. Már a fogalom
körök szerint csoportosított szójegyzékek tárgyalása alkalmával 
(vö. Nyomtatás-korabeli nomenclaturák, 5. fejezet) megemlítet
tem, hogy COMENIUS művei közt vannak olyanok, a melyek a 
XVI. századi szójegyzékeket kiszorították az iskolából. Hogy a 
tanulók már a kezdő fokon is minél több tárgyról tudjanak 
szabatosan latinul beszélni, ennek a czélnak az elérésére COME
NIUS is a fogalomkörök szerint csoportosított szójegyzékeket tar
totta a legalkalmasabbaknak. A magasabb fokon pedig, hogy a 
tanulók a latin nyelvtan középkori értelemben vett etimológiai 
részét elsajátítsák (erről lásd a következő 4. fejezetet), legalkal
masabb eszköznek azt tekintette, ha a latin szókészletet ábécze-
rendben, etimológiai csoportokban szintén elbeszélés alakjában 
sorolja fel. Sem a fogalomkörök szerint való tanítás, sem pedig 
az etimológiai csoportosítás nem volt új a paedagogiában. COME
NIUS érdeme azonban az, hogy mind a két tanítási módot töké
letesebbé tette. A fogalomkörök szerint csoportosított latin nyelvi 
szókészlet tanításánál nem elégedett meg a latin szavak puszta 
felsorolásával, hanem a latin szavakat a fogalomkörökön belül 
összefüggő szövegben elbeszélés (vö. «Janua lingvse Latináé rese-
rata aurea» és «Eruditionis scholasticse pars I : Vestibulum»), 
vagy párbeszéd alakjában (vö. «0rbis sensualium pictus») képek
kel díszítve, tehát szemléltetve közölte. Ezekhez a munkákhoz 
aztán ábécze-rendbe szedett latin szómutatók készültek, a me
lyek felsorolták, hogy ez vagy az a latin szó a szójegyzék hánya
dik fejezetében fordul elő. Ha a szómutató az illető szójegyzókkel 
együtt, mintegy függelékül jelent meg, akkor e szómutatót nem 
tekinthetjük önálló szótári műnek. Ilyen szómutató van pl. az 
«Orbis sensualium pictus trilinguis»-hez csatolva (vö. SZABÓ, 
EMK. I. 1091.); a magyar szómutatónak «Szókra való Laystrorn» 
a czíme. Ilyen az «Eruditionis scholasticse, pars prima. Vesti-
bulum S.-Patak 1652.» ez. COMENIUS-TOLNAY IsTvÁN-féle «Beper-



A MAGTAR SZÓTÁRIRO DALOM. 295 

tórium vestibulare» szómutató. Ha azonban egy-egy ilyen szójegy
zékhez készített szómutató külön, önálló könyvalakban jelent meg, 
a melyben a latin ábécze-rendbe szedett szavak más nyelven, pl. 
magyarul is vannak értelmezve, akkor az ily szómutató önálló 
latin-magyar szótárnak tekintendő. 

Ilyen önálló szótárnak kell tekintenünk azt a könyvet, 
melynek SZAKÓ KÁEOLY Eégi magyar könyvtárában (I. 792.) «Index 
vocabulorum» a czíme. A szótárnak nincsen is tulajdonképpen 
czímlapja; a szótár előszava ezekkel a sorokkal kezdődik: «In-
d e x v o c a b u l o r u m . Index, Januse Lingvarum I. A. Come-
nij . . . » s innen való a SZABÓ KÁROLYnál levő czím. 

Az előszó végén van a mű colophonja, a mely ez: «Alba? 
Julias, Typis Celsissimi Transsylvaniáé Principis; An. M. DC. XLVII. 
Per Martinum Major Coronensem.*)1) Ebből megtudjuk, hogy 
az «Index vocabulorum »-ot a Brassóból való MAJOR MÁRTON 
nyomtatta Gyulafej érvárt az erdélyi fejedelem sajtóján. Az 
előszó végén levő colophon félrevezette a NySz. szerkesztőit; 
ők a szótárt MAJOR MÁRTON szótárának tartják,2) s állandóan 
«Major: Szót.» jelzet alatt idézik. Pedig a mű végén levő «Ad 
lectorem candidum»-ból az «Index vocabulorum »-ról megtud
hatták volna, hogy a szótár TSAHOLCI JÁNOS és BIHARI FERENCZ 
gyulafejérvári tanárok szorgalmának a gyümölcse. 

Az «Index vocabulorum »-ról már most a következőket kell 
tudnunk: 

Az «Index vocabulorum» COMENIUS AMOS JÁNOS «Janua 
lingvae Latinse reserata aurea» czímű fogalomkörökre osztott s 
elbeszélés formájában szerkesztett latin szójegyzéknek a szó
mutatója. A műben összesen 100 fogalomcsoport 1000 §-ban van 
elmondva. Ebben az 1000 §-ban körülbelül 8000 latin szó van 
közölve. A mű 1631-ben jelent meg első kiadásban,3) s csak
hamar Közép-Európa valamennyi iskolájában, még a jezsuitáké-

1) A szótár M. N. Múzeumban levő példányának EMK. 897. a 
jelzete. 

2) Vö. NySz. I. k. XXVII . l a p : «MAJOR: Szót. — MAJOE MÁRTON. 
Latin-magyar szótár 1647.» 

3) Ez adatok az OTTÜV «Slovnik naucny» ez. cseh encyklopaediá-
ból valók. 
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ban is használt tankönyvvé lett. A nagy elterjedtség magával 
hozta, hogy a «Janua lingvas Latináé resarata aurea»-t számta
lan nyelvre lefordították. A latin nyelv tanítása t. i. a kezdő
fokon csakis az anyanyelv segítségével történhetett. A «Járnia» 
tehát párhuzamos szövegekkel, bilingvis, trilingvis stb. kiadá
sokban jelent meg. Kitűnőségét abból is megitélhetjük, hogy 
számtalan kiadása jelent meg a XVIII. században is. A magyar 
iskolák részére a latin szöveget SZILÁGYI BENJÁMIN ISTVÁN for
dította; fordításán kimutatható SZIKSZAI FABRICIÜS «Nomencla-
turá»-jának a hatása. SZILÁGYI B. ISTVÁN fordításának ez a czíme: 

«Joh. Amos Cornenii Janva linguae latináé reserata aurea . . . . 
In usum Scholse Varadiensis, juxta Belgarum edit ionem.. . . in Hun-
garicam Linguam translata, Per Stephanum Beníamin Szilagy ejus-
dem Scholae Rectorem. Bartphae; 1643.»*) 

A magyar kiadás párhuzamos, a mit szemléltessen az alábbi 
mutatvány, a mely a mű 452. §-a (XLII. fogalomes. «De auri-
gatione»). 

«Eques+*) vei equiso ephippio «A' katona vagy lovass a' nye-
insidens, stapedibus insistit: et regben ülvén, a' kengyelekben áll, 
equum vei popismate demulcet, (nyomia) és a' lovat avagy ptro-
vel calcaribus instigat, frasno et szogatástal (!) szelédgeti, avagy 
habená pro voluntate flectit, ac sarkantyúckal izgattya, (erőlteti) 
p a s t o m i d e coercet. zabolával ós fekemlövel (fek szár

ral) akarattya-szerént haytogatfcya, 
és állazóval meg-tartóztattya (za
bolázza). 

A milyen párhuzamos latin -f-magyar kiadások voltak COME-
NIUS «Janua»-jából, épp úgy voltak latin+cseh, vagy német, 
vagy belga (alnémet), vagy angol stb. kiadások is. Az angol és 
a belga kiadásokhoz (s később a többihez is) készült már most 

*) Én a M. N. Múz. példányát idézem, melynek jelzete EMK. 813; 
az eredeti kiadás valószínűen az 1643. évi váradi kiadás, melyre vö. 
SZABÓ, EMK. I . 749. Külömben, mily gyakran jelent meg e mű, ar ra vö. 
PETRIK, Magyarország bibliográfiája; e szerint utolsó ismert kiadása 1758-
ból való (Brassó). 

**) A kiemelt részekre vö. lejjebb az «Index»-szel való összehasonlítást. 
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egy ábécze-rendbe szedett szómutató. E szómutatók kétfélék 
voltak. Egyik részük külön sorolta fel a latin, külön az angol 
stb. szavakat, a másik azonban csak latin szómutató volt, de a 
latin mellé oda volt téve, hogy a latin szó az illető kiadásban 
milyen angol vagy belga szóval van fordítva. E második része 
a szómutatóknak tehát már tulajdonképpeni lat in+angol vagy 
belga szótár ;*) mint szótár, úgy látszik, külön kötetben jelent meg. 

A m i iskoláink lelkes tanárai, a kik COMENIUS psedagogiai 
elvei szerint és tankönyvei alapján tanítottak, nagyon is élénken 
érezték, hogy COMENIUS műveihez szótár is szükséges. MOLNÁR 
szótára, mint láttuk, nagy terjedelmű és drága volt; nem is 
felelt meg a megváltozott tanterv minden követelményének. 
E lelkes tanítóink tehát nagy örömmel fogadhatták, mikor arról 
értesültek, hogy két gyulafehérvári kartársuk a «Janua» angol 
és belga indexét magyarra fordította, a melyet aztán ugyancsak 
egy kartársuk, BISTERFELD HENRIK a maga költségén kiadott. 
A fordítók a mű végén nevezik meg magukat, még pedig így: 
(•JOHANNES Pást. TSAHOLCI, p. t. Eect. Collegii Albens. et Logicse 
facult: Magister Ordinarius, J n d i c i s L a t i n o - U n g a r i c i 
I n t e r p r e s . FRÁNCISCUS BIHARI, p. t. Kect. Collegii Alb. et 
Poéticse facult: Magister Ordinarius, J n d i c i s L a t i n o - U n g a -
r i c i T r a n s l a t o r . w Hogy e fordítók munkájukkal nagy szol
gálatot tettek a hazai oktatásügynek, mutatja az a körülmény, 
hogy az «Index» két év múlva, 1649-ben, Lőcsén második 
kiadást ért.**) 

Az a kérdés mármost, hogyan kell értenünk azt, hogy 
TSAHOLCI és BIHARI COMENIUS «Janua»-ja angol ós belga indexét 
lefordították. A dolgot aligha értelmezhetjük máskép, mint úgy, 
ha felteszszük, hogy TSAHOLCI és BIHARI kezében egy latin ábécze-
rendbe szedett szómutató volt, a mely angol és belga nyelven 
volt értelmezve. A fordítók az angol és a belga nyelv helyébe 
a magyart iktatták, azaz a latin szómutatót magyarul értelmez-

*) Megjegyzem, hogy ón csak olyan kiadású «Janua»-kat láttam, a 
a melyekben külön volt a latin, a német, a cseh, az olasz stb. szómutató. 

**) E kiadásból a M. N. Múzeumban egy csonka példány van, jelzete 
EMK. 926; vö. M. Könyvszemle 1879. évi folyam 288. A kiadás nem bő
vített kiadás. 
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ték, s ezzel egy új latin-magyar szótárt írtak. B munkájuknál 
SZILÁGYI BENJÁMIN «Janua» -fordítását nem vették figyelembe. 
Erről könnyen meggyőződhetünk, ha az «Index» néhány szavát 
összevetjük SZILÁGYI fordításával. íme néhány példa: 

az «Index»-ben: SZILÁGYI fordításában: 
eques — 4.52*) — Lovas, lovag, eques — katona; 
equiso — 452 — Lovász. equiso — lovass; 
ephippim — 432**) — Nyereg: ephippum — nyereg; 

Tdrincza. 
poppysmtis — 177, 451 — Tap- poppysmus —ptroszogatás; 

solds, tsemtsege's; ló pisegetés; 
ismét: tsattogatás, hitegetés. 

angvilla — 166 — Ingola, án- angvilla — angolna; stb. stb. 
golna. 

E néhány példa is mutatja, hogy TSAHOLCT és BIHARI a-
«Janua» magyar fordítását nem vette tekintetbe, hanem önállóan 
dolgozott. 

Az «Index vocabvlorum» külömben is önálló műnek, jeles 
latin-magyar szótárnak tekintendő. Szókészlete, a mely határo
zottan erdélyi, nincs úgy más művekből összehordva, a mint 
azt pl. MOLNÁR szótáránál láttuk. Egyetlenegy latin közszóról 
sem sikerült- kiderítenem, hogy magyar fordítása valamely latin
magyar szótárból vagy szójegyzékből volna véve. Csupán a tulaj
donneveknél tudok ilyen hatást kimutatni. 

Az «Index vocabvlorum» ugyanis több olyan hazai föld
rajzi elnevezést közöl, a mely sem a «Janua»-ban, sem pedig 
az angol-belga «Index»-ben nem fordul elő. így pl. a magyar 
kiadásban közölve van Besztercze, Eger stb. városok latin neve* 
E tulajdonnevek közt van kettő, a mely nézetem szerint CALE-
PINUS bázeli kiadásából van kiírva. Az «Index»-ben ez van : 
nharovia — Baronya, a' Duna melletti). Baranyának latin neve 
csak sajtóhibából lett Barouia, Barovia s ez a sajtóhiba CALE-
piNusban fordul elő először. 

*) Az «Index»-ben levő szám a «Janua» arab számmal jelölt feje
zetének a száma. 

**) Sajtóhiba 452 helyett . 
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A második példa ez : CALEPINUS lyoni, genfi és bázeli kiadá
saiban ez van : «Bvda, Vngarise siue Pannonise metropolis est. 
{Vng. H a y r e g y io} Buda*. A mi «Index vocabvlorum»-unk 
pedig ezt közli: «buda, se, f. Magyar Ország fo várossá; h a j 
r é g i j o B u d a » . A haj régi jó Buda értelmezés másutt mint 
CALEPiNüsban nem fordul elő, s itt érthető okból van így ma
gyarázva. Az 1580—85. táján dolgozó SZÁNTÓ ISTVÁN, CALEPINUS 
fordítója Buda elestén való keserűségét öntötte e pár szóba.*) 

A két szerkesztő tehát itt-ott, a tulajdonneveknél segítsé
gül hivta CALEPiNUst s bizonyára MOLNÁRÍ is {Besztercze, Eger 
stb. neveknél). így érthető már most az is, hogy a két szer
kesztő közül az egyik «interpres»-nek, a másik «translator»-
nak nevezi magát. Az, a ki a tulajdonneveket beiktatta, az 
«interpres», a ki pedig a latin közszavakat értelmezte, az 
«translator». De ez is bizonyítja, hogy TSAHOLCI és BIHARI az 
angol-belga «Index» alapján önálló latin-magyar szótári művet 
alkottak, a mely megérdemli, hogy nyelvészeti kutatásaink 
alkalmával használjuk. Megjegyezzük végül, hogy e műben le
rakott szókészlet erdélyi magyar szókészlet, a mit onnan lehet 
írudni, hogy sok magyar szó van itt közölve, a melyről ma az 
a tudásunk, hogy erdélyi tájszó. Végre megjegyezzük, hogy e 
szótár PÁRIZ «Dictionariuma» latin-magyar részének egyik forrása. 

4. COMENIUS nLexicon janualen ez. műve. — Latin etimoló
giai szótár azon munka, melyet közönségesen «Lexicon januale» 
czímmel szoktunk idézni. A szótár azonban csak egy része egy 
nagyobb munkának, a melynek czíme: «Eruditionis Scholas-
ticse Pars I I : Janua. Berum et Lingvarum Structuram externam 
exhibens. In usum Scholse Patakinae edita. Typisque Celsisz, 
Principis Anno M. DC. LII.»**) 

A műnek három főrésze van. Az első résznek «Sylva La
tináé Lingvse, Vocum derivatarum copiam explicans. Sive L e x i-
c o n j a n u a l e » a czíme. Ez a rész egy latin-magyar szótár, a 
melyben a latin szavak etimológiai csoportokban vannak tárgyalva. 

*) Ebben téved a szerző. A hay, haj szót nem haj-nak, hanem hái-
nak kell olvasni, s ez a «régi» szinonimája; vö. hái-bái «vetus, vetustus; 
alt, veraltet» NySz.; hái-bái... 2. «régi, ócska, vén» MTsz. A szerh. 

**) A. M. N. Múzeumban levő teljes példány jelzete: EMK. 975. 
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A második résznek «Grammatica janualis. Continens Besi-
duum Grammaticae Vestibularis» a ezíme. Ebben a részben 
latin nyelvtan van közölve azzal a megszorítással, hogy az 
alaktani részben a latin képzőkről sehol sincs szó, mivel e 
képzők a «Lexicon»-ban vannak tárgyalva. 

A harmadik részben 1000 §-ban van elmondva latin nyel
ven mindaz, a mit a világról, az emberről, az állatokról stb. 
a tanulónak tudnia kellett. E résznek tulajdonképpeni czíme : 
«Janua lingvae Latináé», szövegében azonban nem egyezik a 
SZILÁGYI B. által fordított CoMENius-féle hasonló beosztású 
«Janua lingva? Latináé reserata aurea» ez. művel. ' 

E három főrészből minket közelebbről az első érdekel, a 
melynek «Lexieon januale» a czíme. Ez a rész magában véve 
is önálló könyv, s vannak olyan példányok is, a melyekből a 
második és a harmadik főrész, tehát a «Grammatica» és a 
tulajdonképpeni «Janua» hiányzik. 

A «Lexicon januale» olyan tankönyv volt, a melyet a 
tanulónak elejétől végig át kellett vennie, meg kellett tanulnia. 
Az alapelv az volt, hogy a tanuló a latin szókészletet etimoló
giai csoportosításban, szócsaládok szerint rendezve sajátítsa el. 
Nem volt ez az elv új, a mennyiben CALEPINUS «Dictiona-
rium»-ában is etimológiai csoportosításban van közölve a szó
készlet, s COMENIUS műveinek a használatból való kikopásával 
nem tűnt el ez a tanítási elv. CELLARIUS «Liber memorialis»-a, 
MOKEY BENJÁMIN «Deák-magyar etimológiai lekszikona» (Pest 
1823), valamint SIMONYI ZSIGMOND «Latin szókönyvé szócsalá
dok szerint rendezve*) (3. kiadás. Bpest, 1901) ez. könyve a 
bizonyítók rá, hogy a latin szókészletet etimológiailag csopor
tosítva már régen tanították és még most is tanítják iskoláink
ban. Csak azt kell tudnunk, melyik kor mit értett etimológián, 
s hogy a meglevő alapelv alkalmazásába mennyi eredetiséget 
tudott COMENIUS belevinni. 

Az ó- és a középkorban, valamint a humanizmus korában 
s nyomában a XVII. században etimológián nem teljesen azt 
értettek, a mit mi. A szabályos hangmegfeleléseken alapuló 
nyelvrokonság még ismeretlen fogalom, s így ekkor a latin 
nyelvet nem hasonlítgatták a göröggel vagy bármely indoger^ 
mán nyelvvel. A tudósok e korban kétféle szót külömböztettek 
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meg a latinban: eredeti latint és idegen, görögből vagy vala
mely keleti nyelvből átvettet. Az etimológia az a része volt a 
nyelvtannak, a mely megtanította az embereket arra, hány 
beszédrész van, hogyan kell ezeket ragozni, hajlítani, tovább
képezni, illetve két szót összetenni.*) Lényegében tehát a XVII. 
század etimológiának azt tartotta, a mit mi alaktannak. Szűkebb 
értelemben etimológiának azt tartották, a melynek elsajátítása 
után a tanuló képes volt egy-egy latin származék-szót elemeire 
(gyökér+képző) bontani. 

COMENIUS «Lexicon januale»-ja ilyen szűkebb értelemben 
vett etimológiai latin-magyar szótár. A szótárt magyar értelme
zéssel három sárospataki tanár, még pedig KAPOSSI PÁL, SZÁN
TAI M. és HELEMBAI S. látta el, a miről a szótár végén levő 
zárszóból értesülünk. 

Kérdés azonban, mi volt az etimológiai csoportosításban 
COMENIUS újítása. A szótár végén levő «Clausula, de Lexici 
hujus amcenos usu» ez. fejezetben COMENIUS elmondja, hogy 
szótár nélkül egy nyelvet sem lehet megtanulni. Mindazonáltal 
a szótárak nem nagyon vannak elterjedve, holott egy nyelv 
sikeres tanítása, tanulása érdekében a szótárakat elejétől végig 
kell taníttatni, tanulni. Az eredménytelenségnek az az oka, hogy 
a mostani szótárakban a szavak helytelenül vannak felsorolva. 
COMENIUS a felsorolásba azt az újítást vitte bele, hogy az egy 
szócsaládhoz tartozó latin szavak együtt valami ismeretet tar
talmazó mondatokban vannak felhasználva, s ezek a szócsalá
dok aztán ábécze-rendben vannak közölve.**) Ez az újítás lénye-

*) A latin nyelvtannak a XVII. században ezek a részei : 1. ortlio-
graphia (orthoepia), 2. prosodia, 3. etymologia (alaktan), 4. syntaxis. 

**) «Lingvas doctas sine Lexicorum ope disci non posse, . . . . 
Scholae: verum tamen Lexicorum usum aut ignorant aut negligunt . . . . 
Cui negligentise remedia qvaerentes Viri qvidam docti, integra Lexica 
magna curá per t ransir i svaserunt. Hieronymus Wolfius i ta hac de r e 
seribit : Optimé consulent suis stndiis adolescentes, si qvotidie aliqvid 
temporis ímpendant lectioni Lexicorum: qvse á principio ad finem per-
currenda, et seepe relegenda sünt . . . Qvod consilium si bonum sit (est 
autem) cur non seqvimur? Nempe qvia Lexica, ut i adhuc fuerunt, sopae 
dissolutse sünt, nihi l r e r u m (qvibus mens nos t ra inhiat) ordine nar ran t , 
excerpta t an tum Vocabula, aut phrases , perpetuá re rum et mentis divul-
sione (unde taedia non suboriri vix poszibile) congerunt. Cui incommodo 
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gében ugyanaz, a melyet COMENIUS a régibb Szójegyzékek sza
vainak puszta felsorolása helyett is alkalmazott.*) 

CoMENius-KAPOssi-féle «Lexicon janualew három részre 
oszlik. Az első részben az A—V-n kezdődő eredeti latin szavak 
vannak tárgyalva etimológiai csoportosításban elbeszélés formá
jában. Hogy milyen e tárgyalás, szolgáljon mutatványul a követ
kező néhány czikk : 

«Bulb-um 1 seu -osam 2 rad icem, h a b é t Cepa, aliseque 
-aeeas 3 herbaB. 

[Bucsk-o 1 -os 2 -óból való 3.]» 
«Carr-us (vei -um, et -úca, 1) est c u r r u e b i ro tue , qvem 

á g i t -ucarius 2. 
[Talyig-a (kolyesza) 1 -as 2.]» 

«Cirr-us 1 in cap i t e q v a r u n d a m aviutn e r ec t a p l u m a : 
qvas -atas 2 vocamus. 

[Bós-a 1 -ás 2.]» 
«Condyl-us, j u n c t u r a i n t e r a r t i c u l o s d ig i t i , 213. Uj 

izeinek tsomója. (betyk.)» 
«Pag-us, h a b i t a t i o r u s t i c o r u m é p l u r i b u s v i l l i s com-

pacta . Al icubi -ani (-anici, 2) c e l e b r a n t -analia, 3 o b e u n t e s 
-átim, 4: p r sese r t im -óni 5 sub -anismo 6. 

(Falú -1 -i 2 Idnepi buesuk 3 -nként 4 -béli 5 -isdgh 6.)» 
«Palang-am, l i g n a m e n t u m c y l i n d r a c e u m s u p p o n i t 

-arius, 2 mol i t ransmovendaB, eamque -ando 3 promovet . 
Minorem -arii, 4 t o l l u n t -á 5, b a j u l a n t q u e h u m e r i s . 

{DoronghX -csináló 2 -ózni 3 -ozó (Stompolyőző) 4 Stompoly 5.)» 
«Pastill-us, e s t p a n i s p a r v u s r o t u n d u s : 2 j u r u l e n t u s 

g l o b u l u s : 3 m e d i c a m e n t o s u s g lobu lus . 
[Czipo (kloder) (gómbólyégh Orvosló czipó.)]» stb. 

A második rész a szóképzésről szóló szabályokat foglalja 
magában (Voces derivandi et componendi artificium, regulis 
inclusum). A harmadik rész a latin nyelvben levő idegen, görög 
és nem görög eredetű szavak jegyzéke (Eesiduum Lexici Janua-

remedium nos ex contextura Vocum (et phrasium ab eadem radice ve-
nientium) in aliqvas rationabiles Sententias qvaesivimus: sive morale ali-
-qvid innuentes, sive saltem Vocum vim, et structurse modum, melius ex-
j>rimentes.» 

*) Példát ez alkalmazásra olvass lejjebb. 
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lis, Vocum peregrinarum Januae inspersarum). Ebben a részben 
általában utalások vannak arra nézve is, hogy az idegen ere
detű szó az Erűd. Scholasticse pars II. «Janua linguae Latinse» 
ez. részének hányadik fejezetében fordul elő; pl. 

«Conger (et Congrus) 153 Angvi l l a m a r i n a . Tengeri hal. 
(lngolna.)»*) 

•Ephipp-itmi 435 sel la super eqvum s t r a t a ; -arius 422: 
Nyer- eg, - eg -gyártó.» 

«Tulipa 96. Tulipán /é.» stb. 

E czikkekben a 153, 435, 422, 96. számok azt jelentik, 
hogy az illető latin szavak a szótárral együtt megjelent «Janua» 
megfelelő számmal jelzett fejezetében fordulnak elő. 

Csak néhány szót kell még szólnunk a «Lexicon januale»-
ban levő magyar nyelvi szókészletről. Erről könnyű kimutatni, 
hogy a magyar értelmezők a szűkebb értelemben vett Magyar
ország szülöttei. Az «Index vocabulorum» pl. határozottan erdélyi 
magyar emberek szókészletét mutatja, épp úgy mint PÁPAI PÁEIZ 
szótára is. A «Lexicon januale»-ban azonban semmi erdélyies-
ség nincs. Valami sok, eddig ismeretlen hangalakú vagy jelentésű 
szó sincs a «Lexicon»-ban. Épp ezért nem vallom TOLDY FEEENCZ 
nézetét, a ki azt írta, hogy az «Index vocabulorum»-nál «fon-
tosabb szótári tekintetben a COMENIUS híres «Lexicon januale»-ja, 
melyhez KAPOSSI PÁL S két társa készítették a magyarítást. . . ; 
ez szerkezeténél fogva képes volt különösen a szóképzés és 
összetétel (elemeire fordítani a tanulók figyelmét*) (vö. «A m. 
nemz. irod. tört.»4 107. lap). Ha azonban nem vallom is TOLDY 
nézetét, mindazonáltal érdemes lett volna a «Lexicon januale»-t 
a Nyelvtört, szótár számára feldolgoztatni. Olyan szavak, mint 
bolyin (=gob hal, gobius szónál), ezuglyos (=fűsúletlen űstökú, 
coma szónál; egy szótárunkban sem találom), ezoppantás (ezup-
pantás, sclopus szónál), hízag ( « a l v e u s est cavum illud, quő 
flumen decurrit — folyóvíz hizag}a.»), ingolna (angvis és conger 
szavaknál), klóder (pastillus szónál), lakzi ember (epulum szó
nál), óbel (öböl, grémium szónál), púh (pih, typha szónál), póka 
(pulyka, meleagris szónál), sarjó (sarjú, secare szónál), sereng, 

) A n g v i s alatt ÍB ingolna. 
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serengelni (sarjú, secare szónál, vö. MTsz.: sereng — sarjú), tuli
pán fú (tulipa szónál) és még számosan nagyban növelték volna 
a NySz. értékét. 

5. WENDELINUS (íMedulla Latinitatis» ez. műve. A latin 
nyelvtani oktatásnál nagy súlyt helyeztek a tanítók a XVI., 
XVII. században a latin frázisokra. Az ékes és szép latin be
szédhez szükség volt ezek pontos ismeretére. COMENIUS «Erudi-
tionis Scholasticse pars II.» czímű műve «Grammatica Janualis» 
részében a frázisokról szóló tudnivalók a grammatika egyik 
fontos részét alkotják. Csak azt kell megjegyeznem, hogy a XVII. 
században frázison kissé többet értettek, mint manapság. COME
NIUS a frázisokat 15 csoportba osztja, s ezek között frázisok az 
olyanok is, mint «Eomulus rex», vagy «vir magni ingenii», 
«puer ingeniosus» stb. Hogy a tanulók a frázisokat megtanul
hassák, mindenekelőtt nyomtatott frazeológiákra volt szükség. 
A XVII. század folyamán iskoláinkban két ilyen frazeológiáról 
tudunk; az egyik tisztán latin nyelvű szótári frazeológia, szer
zője ALSTEDIUS JOH. HENBICUS;*) a másik frazeológia magyar 
értelmezéssel is el van látva, s ennek tárgyalása a magyar szó
tárirodalom történetébe való. Ez a mű WENDELINUS frazeoló
giája, s czíme: 

«Medvlla priscae puraeque Latinitatis, Quá omnes lingu© La
tináé idiotismi é purioribus et classicis onmibus seriptoribus, quorum 

*) PÁRIZ szótárának BoD-fóle kiadásaiban BOD PÉTER a többi közt 
ezeket írja: «Vocatus erat luculentö mille Talléromra Salariö ad Acade-
miam [értsd: Alba-Juliacensem] . . . . J O H A N N E S HENEICUS ALSTEDIUS, per 
anagramma Seduliias ex verő dictus: qui plures in usum Discentium 
edidit libellos; Lexicon quoque seu Phrases alphabetico ordine digestas, 
vocabulorum Centurias.» SZAMOSI JÁNOS (VÖ. Erd . Múzeum 1874. I . 31. 1.), 
majd DÉZSI LAJOS (VÖ. Magyar író és könyvnyomtató u XVII . századb. 
295. 1.) e szótári műről úgy írnak, min tha az latin-magyar frazeológia 
volna. ALSTEDIUS szóban forgó művének «Lativm in nvce, Id est Rvdi-
menta lexici latini . . . Albse-Juliae M. DC. XXXV.» (a M. N. Muz. példá
nyának jegye : RMK. I I . 765.) a czíme, s benne a 67—225. lapokon «Syl-
vvla vocvm latinarvrn exhibens Origines hujus lingvae, ita u t harmónia 
notationis, et series derivationis atque compositionis juvet memóriám* 
fejezettel ábécze-rendben közölt latin nyelven írt latin etymologiai szótár 
van. Magyar órtetmezés sehol sincs, s így e műnek a magyar szótár
irodalomban helye nincs (vö. még SZABÓ K., BMK. I I . 497. szám). 
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in Seholis admittitur autoritás; plené planéque; secundum seriem 
verborum et particularum omnium, reprsesentantur, ita ut copiosior, 
quám ante hác. Phraeeologia exhibeatur, discentium studiis usibus-
que accommodatissima. D e n u ö I m p r e s s a Albae Júlia?. Typis Cel-
sissimi Principis. M. DC. XLVL» 

A mü*) előszavát a szerző, «Marcus Fridericus WENDE
LINUS,**) gymnasii Anhaltini rector ac professor» írta. Ez elő
szóból megtudjuk, hogy WENDELINUS ezt a frazeológiát a zerbst-i 
gimnáziumban már 1627-ben tanította, s hogy nyomtatásban 
a mű először 1633-ban jelent meg. A czímlapon levő « d e n u o 
i m p r e s s a » tehát azt jelenti, hogy most újból nyomtatták e 
művet. Ebben az új kiadásban van a magyar értelmezés e l ő 
s z ö r közölve. 

WENDELINUS előszava után következik a mű kiadójának, 
BISTERFELD tanárnak az előszava. Ebből az előszóból megtud
juk, hogy a Németországból behítt két gyulafejérvári tanár, 
PISCATOR FÜLÖP LAJOS és BISTERFELD JÁNOS HENRIK hasznosnak 
látta ezt a németországi tankönyvet a mi iskoláink részére is 
kiadni. 

Ez előszavak után következik a tulajdonképpeni frazeológia 
három főrészre osztva. Az első részben ábécze-rendben föl van
nak sorolva a latin igék, minden ige értelmezve van magyarul 
is ; az értelmezés után az igével alkotott frázisok, a melyek 
azonban magyarul nincsenek értelmezve. A második részben a 
határozószók és kötőszók, a harmadikban a prsepositiÓK egybe-
szerkesztésével járó latin frázisok vannak közölve («Idiotismi 
sermonis latini, in usu particularum: Et primum quidem ad-
verbiorum et conjunetionum» ; «Idiotismi sermonis latini: in 
usu Praepositionum»). A könyv végén pedig pontos magyar szó-

*) Meglehetős ép példánya van a M. T. Akadémia könyvtárában, 
jegye: Nyelvt. 0 . 744. A M. N. Múz. csonka példányának EMK. 885. a 
jegye. Én a kolozsvári ref. kollégium példányát használ tam, jegye RMK. 
473. E példányban a 488—491., 494—497. lap közti rész hiányzik. Más 
példányokat 1. SZABÓ, RMK. I . 786. 

**) WENDELINUS M. F . szül. 1584-ben, meghalt 1652-ben. Az anhalt i 
herczegségben levő Zerbst város gimnáziumának a rectora volt. «Systema 
theologicums ez. művét APAFI MIHÁLY fordította magyar ra 1674-ben (vö. 
JÖCHEE, Alig. Gel. Les . és SZABÓ, RMK. I.). 

Nyelvtudományi Közlemények. XXX\I. 21 
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mutatót találunk, melynek czíme : «Index Vocum Hungar icarum 
quae in hác Medulá Latini tat is cont inentur» . 

Hogy fogalmunk legyen arról, milyen mértékben vannak 
az egyes lat in szók magyarul is értelmezve, szolgáljon muta t 
ványul a.következő néhány p é l d a : 

«Abdicare. 
Meg vetni. El hagyni. 
Abdicare legem: Ma-

gistratum: Be magi-
stratu: se consulatu: 
tutelá, libertate.* 

«Conepicere, conspexi, 
conspectum. Nézni. 
Látni. Reá figyel
mezni. 

Conspicere ex monte 
aliquem, sibi, quae 
súnt in rem suam. 

Conspiei infestis om-
nium oculis» stb. 

«Interea. 
Azon-kozbe. 

Interea temporis. 
Interea dnm hoc facis.» 

«Tunc. 
Akkor. 

Tunc cum genitivo. 
Tunc temporis.» 

((Uspiam: usqnám : 
Valahol. 

utrum consistere us
piam velit. 

An quisquam usquam 
gentium est aeque 
miser?» stb. 

«Extra. 
Kén. Kíivól. 

Cum solo accusatívo 
locum significat. 

Extra urbem, domum. 
extra omnem aleam. 

Extra exprimit pra3-
positiones alias: prae-
ter. 

Nemo extra te unum 
est. sine. 

Extra jocum. extra 
culpam» stb. 

E néhány példából látható, hogy a szerző előtt csak a 
latin nyelv frázisai voltak fontosak, a kiadók sem akarták e 
frázisokat magyarra is lefordíttatni. Hogy azonban a tanulók
nak megkönnyítsék a dolgot, a frázisok alapjául szolgáló czím-
szót magyarra is átültettették. Ér the tő tehát , ha azt mondjuk, 
hogy a WENDELiNus-féle «Medulla»-ban levő magyar szókészlet 
aránylag kis terjedelmű, s jól esik megjegyeznünk, hogy a mi 
magyar nyelvi szempontból értékes a frazeológiában, az benne 
van a NySz.-ban. Néhány szót azonban szólnunk kell a «Me-
dulla»-ban levő magyar szókészletről. Hogy ki lát ta el a frazeo
lógiát magyar értelmezéssel, nem tudjuk. A németországi eredetű 
kiadók aligha a fordítók. Azt azonban szépen kimutathat juk, 
hogy a «Medulla» magyar szavai G E L E J I KATONA ISTVÁN 1645-
ben megjelent Magyar grammatikátskája helyesírási elvei szerint 
vannak írva, s így valószínű, hogy a magyar értelmező valamely 
gyulafejérvári tanár, esetleg maga G E L E J I KATONA lehetett . Er re 
nézve bizonyítékaink a következők: 
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a) A «Medulla»-ban előforduló magyar igék közül a tiszta 
r-tövűek (vö. SIMONYI TMNy. 254.) főnévi igenévi alakjukban 
állandóan v-vel vannak írva, tehát: fuvni (1137., 2182. szám 
alatt), fel-fuvni (1299., 22^46. sz. a.), jövni (1894., 2230., 2372. 
sz. a.), meg-jövni (1994., 2095. sz. a.), ki-lövni (1062. sz. a.), 
növni (2279. sz. a.), szövni (2299. sz. a.), belé-szövni (1398. sz. 
a.), eleiben-szövni (1875. sz. a.), megszövni (1781. sz. a.), vissza-
szövni (2088. sz. a.). A tiszta v-tövek ez írásmódja szerintem 
nem a kiejtésben, hanem GELEJI KATONA ISTVÁN következő taní
tásában leli magyarázatát: «A' melly verbumnak, í/iemajaban v 
bőtű vagyon, a több róla ágazott personako&n és tempusokb&n 
is ott kell lennie. Mint: . . . . hivni. . .jovni, . . . búvni . . . sivni, 
rivni, szívni, novni, szövni, nyovni, óvni.. . .» (Magy. gramm. 
XIII. §.). 

b) A -val, -vel-mgos alakokban a «Medulla» mássalhang
zón végződő szavaknál állandóan v-vel való alakokat közöl, 
tehát: arokval (2357. sz. a.), ajundekval (2033. sz. a.), etelvel 
(2383. sz. a.), haszonval (1897. sz. a.), kevésvei (542. lapon), 
sorsvai (2226. sz. a.), színvd (1875. sz. a.), vetésvei (2263. sz. a.). 
Közismert dolog, hogy a keleti székelység, a csángóság, a pa-
lóczság, valamint a zempléni magyarság egy részének nyelvében 
a -vei rag v-je mássalhangzó után is megmarad, mindazonáltal 
azt tartjuk, hogy a «Medulla»-ban közölt tv vei való alakok csak 
írott alakok GELEJI KATONA ISTVÁN helyesírási elvei szerint, a ki 
Magyar grammatikátskájában (XVII. §.) ezt mondja: «Az abla-
tivusok, mellyek mellé praepositio . cum tétetik, igazán mZ-ban, 
vagy vel-hen mennek ki, s nem pedig az utolsó consonansoknak 
meg-kettöztetósekvel. Mint . . . . Ábrahamvai, Isaákval, Jákobval 
. . . . allatval, akaratvah stb. 

c) Az előző két pontban felsoroltakat megerősíti az, hogy 
a -vd, -ve-ragos alakok a mi szótárunkban — az egy hírré ese
tet kivéve (2036. sz. a.) — mássalhangzó után is -vá-, -vé-vel 
vannak írva, tehát: kevesvé (542. lap), kitsinyvé (542. lap), kö-
zönségesvé (1947. sz. a.), közvé (2411. sz. a.), rabvá (1495. sz. 
a.). — Ez a mássalhangzó utáni v-vel való írás grammatizáló, 
tudákoskodó írásmód, melynek legrégibb nyomát GELEJI KATONA 
ISTVÁN «Titkok titka» ez. művében találjuk (vö. jókvá, TMNy. 

21* • 
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672. 1. jegyzet), de a melyről Magyar grammatikátskájában kü
lön nem szól.*) 

E há rom pontban felsorolt bizonyítékok kétségtelenül vall
ják, hogy WENDELINÜS «Medvlla»-jának magyar értelmezője a 
helyesírásban G E L E J I KATONA ISTVÁN híve volt. Hogy név szerint 

ki volt ez az értelmező, nem tudjuk, valószínű azonban, hogy 
valamelyik gyulafejérvári tanár , esetleg maga G E L E J I KATONA az 
értelmező. 

MELICH JÁNOS. 

*) A ritka előfordulású palócz gánájvá, szépvé szintén újabb analó
giás alakulás lesz (vö. SZINNYEI, NyK. XXXV. 134, 135. és SUS. Aik. 
XXIIT8). 

Leg-. KUNOS IGNÁCZ a NyK. 16:456. lapján a török fölsőfokból 
s a legott, legelső, legutolsó-íélékből helyesen következteti, hogy a ma
gyar fölsőfok leg-je eredetileg nyomatékosító szó volt. Abban azonban 
nem adhatunk neki igazat, hogy a leg- mása a finn liika «nimius, 
superfluus» és (ha ugyan nem finn jövevényszó) a lpN. ligge, líge. Az 
utóbbi, a melynek a pontos alakja liigi- [co IpS. liké-), csakugyan a 
finnből van átvéve, de a f. liika maga is jövevényszó (vö. THOMSEN, 
BFB. 195). Én a m. leg- mását a cser. Ion «sehr» (SUS. Aik. VII. 
40) szóban látom, a melyben GENETZ meghatározása szerint «o be-
zeichnet einen ziemlich offenen gutturalen Vokal zwischen a und est-
nisch ő» (uo. az előszó 2. lapján), tehát a FUF. hangjelölése szerint: 
lep. (Vö. NyH.3 104.) Sz. J. 



A háromszéki nyelvjárásról.1) 
A székely nyelvjárásokról GELBJI KATONA ISTVÁN Magyar 

Gramatikátskája (1645.), sőt már BENCZÉDI SZÉKELY ISTVÁN ós 
SZAMOSKÖZY ISTVÁN XVI. századi erdélyi történetírók óta sokan 
és sokat írtak. Kivált mióta a XVIII. század vége felé a nyelv
járásokra s a székelyekre is ráterelődött a figyelem, és mióta a 
múlt század elején nyelvjárásaink osztályzásával és sajátságaik 
leírásával is megpróbálkozott PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM, a költő és 
tudós, s GÁTI ISTVÁN, egy magyar gyorsírás-rendszer feltalálója. 
És kivált mióta a hatvanas évektől fogva BUDENZ, LŐRINCZ KÁ
ROLY és KRIZA különösebben ráirányították a figyelmet a székely 
nyelvjárásokra, s mióta külömben is nyelvészetünk újabb és 
nagyobb lendületet nyert. Ma már egész kis irodalmuk van. 

Ez irodalmat érintve és összegezve, a XVIII. században 
KALMÁR GYÖRGY Prodromusa (1770.), BENKŐ JózsEFnek, a tudós 
középajtai református papnak Transsilvaniája ós egyéb müvei, 
s ezeken kívül BOD PÉTERnek a marosvásárhelyi Teleki-könyv
tárban levő «Siculia hunno-dacica» czímü kéziratban olvasható 
történeti munkája említendő, melyben a székelységet s annak 
székeit, köztük kivált szülőhelyét, Kézdiszéket részletesen ismer
teti s mely BENKŐ müveinek is forrásul szolgált.2) Utána a szintén 
székely születésű BARÓTI SZABÓ DÁVID Kisded szótára (1789.), 
Magyarság virági (1803.) s egyéb művei: Orthographiai és gram
matikabéli észrevételei (1800.) stb. említendők;3) míg P. HOR-

1) I ly czímen készülő történeti alapú monographia bevezetése. Be
muta t ta szerző a M. Tud. Akadémia I. osztályának 1906. jun. 11-ikén 
tar to t t ülésén. 

2) L. Nyelvjárásaink ügye ós teendőink ez. dolgozatomat, M. Nyelv 
I . évf. 294. 1. 

3) Külföldön meg ADELUNÖ Mithridatese 2: 780. 1. 
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VÁTH ÁDÁM és GÁTI ISTVÁN a Marczibányi-alapítványra kitűzött 
1815., 1816., 1817. esztendei kérdésekre a Magyar Nemzeti Mú
zeum Jutalomfeleleteiben, az L, illetőleg a II. kötetben (1821.) 
értekeznek s a székelyek nyelvjárásáról is sok érdekes megjegy
zést közölnek. — Attól kezdve a 60-as évekig GYARMATI SÁMUEL-
nek Okoskodva tanító Magyar Nyelvmesterén (1794.) és 1816-
ban megjelent Vocabulariumán kívül, mely toldalékban székely 
szókat is közöl, K. I. (talán KOVÁCS ISTVÁN) felszólalása: «A vé
delmeztetek Nemes Székely Nemzet »> (Tud. Gyűjt. 1818. 8. k.) 
és SZABÓ JÓZSEF Székely szavak ez. közlése (id. f. i. 1827. 1. füz.) 
említendő. Míg KÁLLAY FERENeznek Históriai értekezése a ne
mes székely nemzet eredetéről (Nagy-Enyed, 1829.) utalásaival 
és adataival érdekes, — többek közt azzal is, hogy KOVÁTS TA
MÁS philosophioe doctor is értekezett 1828-ban a székely nyelv 
különösségeiről a Marczibányi-fundatio által még 1822-ben fel
tett kérdésekre, mely munka azonban, úgy látszik, ma valahol 
lappang.*) 

A következő időkből a nagytudományú HORVÁT ISTVÁNÍÓI 
A székely nemzet nyelvéről (Tud. Gyűjt. 1834. 1 : 110.) és GEGŐ 
ELEKnek A moldvai magyar telepekről 1838-ban kiadott mun
kája, a Magyar Tud. Akadémiától ugyanakkor kiadott régi Táj
szótár, JERNEY JÁNosnak az ötvenes évek elején megjelent keleti 
utazása, valamint megelőzőleg KOPPÉN orosz tudósnak a székely 
nyelvjárásokat is érintő becses német órtekezéskéje említhető, 
mely 1826-ban, Szent-Pétervárott jelent meg s melyről már 
másutt szóltunk.**) 

Továbbá említhetők FÉNYES ELEKnek hazánkat több ízben 
alaposan leíró munkái és VASS JózsEPnek a dunántúli nyelvjá
rásról írt terjedelmes dolgozata (MNy. V.); utóbbi mint olyan, 
a mely már egybevetéseket is tesz a székely és göcseji nyelvjá
rás közt. VASS JÓZSEF t. i., a ki Dunántúl született, később 
mint piarista tanár Kolozsvárra került, s itt alkalma lehetett a 
székely nj^elvjárás megfigyelésére. Ezekre következik a HUNFALVY 
P. szerkesztette Magyar Nyelvészetben a Székely beszéd, első 
közlés, A hétfalvi magyar nyelv sajátságáról egy oda való ifjú 

*") Vö. Nyelvjárásaink ügye és teendőink ez. értekezésemet id. h. 
**) Id. értekezésemben, id. h. 298. 1. 
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tudósítása alapján írt kis czikk s második közlés BuDENztől: 
«Adalék a székely beszéd ismertetéséhez*) — becsecs megjegy
zések a székely nyelvjárások osztályzására és egyebekre nézve 
(MNy, V. 1860), a miket a Székelyföldön pár heti átutazása 
alatt tett és a következő évben néhány székely tájszó közlésé
vel is kiegészített (MNy. 6.). — Utána LŐRINCZ KÁROLY jön,*) 
ki főként a háromszéki nyelvjárásról ír, de egyes megjegyzései
ben az egész székelységre hivatkozik. Becses és gazdag gyűjté
seit a háromszéki nyelvjárásról írt terjedelmes dolgozatában 
(MNy. 6.), Kapnikbánya és vidéke nyelvjárásában (NyK. 2. VASS 
JózsEFtől rendezve hivatkozásokkal Háromszékre is), a három
széki nyelvjáráshoz adott pótléksoraiban (NyK. 3 ; ugyancsak 
VAsstól rendezve) és a Nyr. négy első kötetében közölt adalékok
ban értékesítette. — BUDENZ után KRIZA is fellép már a Szép-
irod. Figyelő 2. évf. második felében (1862.) s nemsokára a 
Vadrózsákban (1863.) közölt becses szövegeivel, táj szótárával, jegy
zeteivel s a székely nyelvjárásokról adott néhány szavával; és a 
NyK.-ben (X.) s a Nyr.-ben (I—IX.) is igen becses és csaknem 
kifogyhatatlan adalékokkal járul az egész székelység s ennek 
körén belül egyes nyelvjárások ismeretéhez. Közben MEDGYESI 
BÁLINT (MNy. 6:172.) és IMEOS JÁKÓ (U. o. 366.) szolgáltattak 
újabb adatokat egyes vidékek nyelvének ismeretéhez, szókat és 
szólásmódokat; FOGARASI JÁNOS pedig KRIZA «Székely népköltési 
gyűjteményét)) ismerteti nyelvészeti tekintetben, bő apparátus
sal (NyK. 3., 4. és Magyar Sajtó ez. hirlap 1864. 119., 120. sz.). 

Itt említendő ORBÁN BALÁzstól A Székelyföld leírása is 
(1868—73.) több kötetben. Ezekkel részben egyidejűleg, részben 
utánuk kutatások történnek: VESZÉLY, IMETS és KOVÁCS utazása 
Moldva-Oláhhonban, 1868. (megjelent M.-Vásárhelyt, 1870.) és 
ismertetések jelennek meg a moldvai és gyimesi csángók nyel
véről (SZARVAS Gr., MUNKÁCSI B., KUNOS IGNÁCZ: Nyr. 3., 9., 10.), 
melyeket a székely nyelvjárásokkal egyezőknek mutatnak ki. 
Viszont mások a Nyr.-ben tájszavakat, szólásformákat, nyelvtani 

*) Szül. 1817-ben, felszentelt róm. kath . pap, előbb Marosvásárhelyt 
girnn. tanár , majd Kapnikbányán, Sepsiszentgyörgyön (1848) és később 
ismét Kapnikon s másut t káplán és plébános. (Vö. BEKÉ ANTAL : Az er
délyi papnövelde története, 1870.) 
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apróságokat és szövegeket közölnek részint az egész székelységre, 
részint egyes nyelvjárásaira vonatkozólag; míg mások egyik vagy 
másik irányban röviden összegezik egyes székely nyelvjárások 
sajátságait. így FAZEKAS ELEK az udvarhelyszéki nyelvjárást az 
udvarhelyi főreálisk. 1873. évi értesítőjében (vö. SZARVAS bírála
tát, Nyr. 3 :260.), SZOMBATHY IGNÁCZ az udvarhelyi nyelv idegen 
elemeit u. o. 1874. évi értesítőben; NAGY IMRE a csiki tájszólást 
a Székely Egylet IV. évkönyvében, 1879. 

Fonetikánk előrehaladásával ós a Nyr. hatása alatt, mint 
általában többi nyelvjárásainkkal, a 80-as évek óta még behatóbban 
foglalkoznak e nyelvjárásainkkal is. Az érdem első sorban STEUER 
JÁNOSÓ, a ki 1888-ban «A székely nyelv hangjai»-val vonta magára 
a figyelmet. (Megjelent a székelyudvarhelyi reál-isk. XVII. évi 
értesítőjében és különnyomatban is.) A következő években ap
róbb megjegyzéseiben több hang-, szó- és mondattani sajátságra 
figyelmeztetett. (Nyr. 18., 19., 20. k. és Hunfalvy-Album.) Majd 
a székely diftongusokról, csiki székelységről, a székely hangrend
szerről tájékoztatott, s a székely nyelvjárások osztályozását és 
térkópét is adta (Nyr. 22. k.). Első értekezése után egy évvel 
SiMONYitól (A magyar nyelv 1. kiad. 1. k. 1889.), három évvel 
később pedig BALASSA JózsEFtől vettük (A m. nyelvjárások 1891.) 
az egész székelység s e körön belül a nyugati és keleti székely
ség nyelvjárásának leírását.*) BALASSA már előbb az Ethnogra-
phia I. évfolyamában (1890.) is szólt a székelyek nyelvéről NAGY 
GÉzÁval polemizálván; mibe ZOLNAI is beleszólt (Nyr. 20 : 553.), 
a kivel így szintén vitáznia kellett (L. Nyr. 21. k.). Vitatkozott 
STEüERral is újabb dolgozatairól (1. Nyr. 22. k.). BALASSA kü-
lömben itt-ott LŐRINCZ KÁROLYnak és másoknak sokszor nem 
épen pontos és megbízható adataira épített. 

STEUER később felhagyott a jelzett kutatásokkal, a mi kár 
volt nyelvészetünkre, s csak újabban lépett nyomaiba HORGER 
ANTAL brassói tanár és nyelvjáráskutató, ki a halmágyi nyelv
járás-szigetről adott alapos dolgozatával (NyK. 31. k.), a maros-
tordai, udvarhelymegyei és kis-küküllőmenti székely nyelvjárá
sokról közölt nyelvjárási jegyzeteivel (Nyr. 32. k. 1903. és kü-

*) SIMONYI a Pallas Lexikonában is í r t a székely nyelvjárásokról 
s e körön belül a háromszéki nyelvjárásról. 
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lönnyom. NyF. 13. sz.), a Székely-Udvarhelytől Brassóig tett 
nyelvjárástanulmányi útjának megfigyeléseivel (Nyr. 33. k. 1904.), 
a csángó nép és név eredetéről közölt igen becses tanulmányá
val (Erd. Múz. 1905. 2., 3. fűz.), táj szóközléseivel (Nyr.) és leg
újabban a keleti székelység nyelvjárási térképéről közölt össze
foglaló czikkével (M. Nyelv. I. 446. 1. térkép-melléklettel) elis
merésre méltó érdemeket szerzett e téren.-—BUBINYI MózEsnek 
a moldvai csángók nyelvjárásáról szóló tanulmányai (Adalékok 
és Újabb adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához, Nyr. 1901— 
1902. és különnyom.) valamint többi ide vonatkozó czikkei és 
dolgozatai (Ethnographia, Erdély, Nemzeti Iskola stb.) az újabb 
időből kiegészítik idevonatkozó tudásunkat. Ép így SZABÓ DEZSŐ-
nek Csikszentdomokos nyelvjárásáról és újabban GENCSY ISTVÁN-
nak a gyergyói nyelvjárásról közölt dolgozata (Nyr. 32., 34. és 
különnyom. NyF.) bővítették a csiki nyelvjárásokról való isme
retünket. SZEREMLEY CSÁSZÁR LÓRÁND a keleti székelység három
széki nyelvjárásához szolgáltatott adatokat (Nyr. 1904. Czofalva 
községből). — A hétfalusi csángók nyelvére vonatkozólag néhány 
adat található PAÁL GÉZA idevonatkozó, inkább ethnographiai 
czikkében (Brassói róm. kath. gymn. értés. 1892/3.), valamint 
KOLUMBÁN Lajosnak A hétfalusi csángók a múltban és jelenben 
ez. munkájában (Brassó, 1904.). 

Az egész székelység nyelvére nézve becses adatokat szol
gáltatnak KOZMA FERENeznek A székelyföld közgazdasági és köz
művelődési állapota czímű műve (1879.) és az Osztrák-Magyar 
monarchia leírása ez. gyűjteményben, XX. k. a Székelyekről és 
nyelvükről közölt czikke; valamint HANKÓ ViLMOsnak a Székely
föld ez. szép műve (1896.). Továbbá a székely kérdés irodalma: 
HÜNAFLVY, NAGY GÉZA, JAKAB E., dr. SEBESTYÉN GY., THÚRY J. és 
mások müve (L. Pallas Lexikona 15. köt. a kérdés repertóriu
mát SEBESTYÉNtől ós Évkönyv a marosvásárhelyi székely társa
ság századik összejövetele alkalmából, könyvészeti jegyzék a vé
gén, Marosvásárhely, 1904.). 

Összefüggő szövegeket nyújt a székelység s itt egyes hely
ségek nyelvére a Vadrózsákon kívül az ARANY-GYULAI féle Magyar 
népköltési gyűjtemény I. kötete is (1872.), de kivált a III. kötet 
(1882.), a* mely egyenesen székelyföldi gyűjtés KRIZA J., ORBÁN 
B., BENEDEK E. és SEBESI JÓB gyűjteményeiből. Ehhez járulnak 
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a Nyr. népnyelvi közleményei s legújabban MAJLAND OSZKÁR 
Székelyföldi gyűjtése (M. Népk. Gyűjt. VII. k.) Udvarhely és 
Háromszék megye területéről. Stb. Kégi székely tanúvallomáso
kat, jegyzőkönyveket és egyéb nyelvjárási szövegeket találhatni 
a Székely Oklevéltár ez. becses gyűjteményben és más egykorú 
emlékekben. 

Egy elszakadt, Székelyföldről kivált nyelvterületre vonat
kozik JANKÓ jÁNosnak Torda, Aranyosszék és Toroczkó magyar 
(székely) népe ez. munkája (Budapest 1893.) s PÁLFI MÁRTON 
Nyelvjárásparódia ez. czikke, Nyr. 1905. — Külön a háromszéki 
nyelvjárásra SiMONYinak a Pallas Lexikonában egy kis czikke 
(8. k.) s Tájszók a háromszéki iskolákban ez. czikk, Székely 
Nemzet 1900. jan. 8. számában. A háromszéki nyelvjárás idő
alakjairól és módjairól szól legújabban szerzőnek egy dolgozata 
(NyK. 1905. 3—4. és 1906. 1. füz.), melylyel egyidőre le is 
zárhatjuk ez irodalmat. 

Ez a többi nyelvjárásterületekéhez viszonyítva aránylag 
nagy irodalom első pillanatra tán feleslegesnek mutathatná, 
hogy egyes székely nyelvjárások területén tovább munkálkod
junk. Azonban közelebbről vizsgálva, nemcsak hogy nem teszi 
feleslegessé, de sőt éppen sürgeti, hogy újabb megfigyeléseket 
tegyünk. Mert míg egyes székely nyelvjárásoknak külön leírása 
még nem igen van; a mi van, csak hézagos, vagy mivel igen 
alapos kivan lenni, kellő kritika hiányában igen sokat általáno
sít, nyelvtudományunk, különösen hangtanunk előrehaladása 
miatt pedig a mai színvonalat sokszor nem üti meg. A régebbi 
dolgozatokat értem. — Azok az általános értekezések és észre
vételek pedig, a melyek a székely nyelvről általában szólnak, 
tapasztalatom szerint — sokszor az újabbakat sem véve ki — 
több pontjukban nem találnak az egyes vidékekre. Pedig a 
közlők az illető sajátságról hangsúlyozzák, hogy az egész szókely-
ségben következetesen megvan (pl. STEUER a kétféle e-ről, Nyr. 
22 : 372.), vagy legalább nem említik azon vidékeket, a melye
ken e sajátság már nem tapasztalható következetesen, noha jól 
tudják s ők maguk is említik, hogy a Székelyföldön «sokhelyt 
szomszéd falvak beszéde is eltér egymástól)) (STEUER, Nyr. 22 : 127.). 

Általában a székely nyelvjárásokra vonatkozó eddigi érte
kezések — mint a többi nyelvjárásainkról szólók nagyobb része 

, 
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is — a mellett, hogy az újabbak kivételével nem ütik meg a 
mai tudományos színvonalat, sokszor nem elég alaposak, vagy 
jó megfigyelések mellett helyteleneket, talpraesett észrevételek 
mellett elhibázottakat, elnagyoltakat is foglalnak magukban, s 
így több tekintetben kiigazításra és pótlásra várnak. És e kiiga
zítás annyival sürgősebb, mivel az újabban dolgozók túlnyomó 
részben készpénznek vettek mindent, mit elődeik a legtöbbször 
kritika nélkül egybeírtak, s felhasználták a nélkül, hogy a hely
színén utána jártak volna. Úgyhogy ma 40 évvel később is mél
tán hangsúlyozhatjuk IvRizÁnak, ki e tekintetben is mintaképünk 
lehet, ide alkalmazható nyilatkozatát, mely szerint abban, «a mi 
téve van, mennyi még a tisztázni, a kiigazítani való!» (Vadr. 546.) 

De a pótlás is sürgős. Sürgős különösen a székely nyelv
járásokra nézve, a melyekben annyi érdekes és értékes sajátság 
van, mind a szókincset, mind a hang-, szó- és mondattant ille
tőleg, mely sajátságokra eddig a legtöbb dolgozat még nem 
figyelmeztet. Pedig feltárásuknak nemcsak nyelvtudományunk, 
de a székelyek homályos múltjának megírója is hasznát vehetné, 
sőt talán egyenesen fáklyára találhatna bennük! 

E kiigazítások és pótlások szükségességét érezve, kutattam 
és óhajtottam már régóta a háromszéki nyelvjárást újra feldol
gozni és leírni, mivel különösen e nyelvjárásra mint szülőföldem 
nyelvére nézve tapasztaltam közlésekben olyan észrevételeket, a 
melyek nem állhatnak meg, bár újabb kitűnő műveinkbe és ér
tekezéseinkbe is itt-ott becsúsztak. 

A háromszéki nyelvjárásról ugyanis, mint észre vehettük, 
még többet írtak, mint a többi székely' nyelvjárásokról s LŐRINCZ 
KÁROL^nak e nyelvjárásról szóló dolgozatára (MNy. 6. 1861.), 
melyet fennebb említettünk, méltán írta SIMONYI (A m. nyelv1 

I. 1889. 232. 1.): ((leggazdagabb tartalmú valamennyi nyelvjárás
leírásunk közt; még arra is kiterjed, a mi nincs meg a három
széki nyelvjárásban, s ez sok tekintetben tanulságos egyes jelen
ségek elterjedése módjára nézve» stb. Azonban, mint már ((Nyelv
járásaink tanulmányozásához*) szóló dolgozatomban (Nyr. 1903.) 
rámutattam, LŐRINCZ valóban dicséretre méltó buzgalommal gyűj
tött és ez elismerést ma is méltán megérdemli, de nyelvjárás
leírásának gazdag tartalma nem mind a nép ajkáról való s nem 
is az egész nyelvjárás területéről. Valamint STEUER JÁNosnak a 
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háromszéki nyelvjárásra tett vonatkozásai azt árulják el, hogy 
Háromszéken nem járhatott, legfölebb Erdővidéken. Egy pár téves 
adata pedig, valamint a LŐRiNczéi is, bejutottak BALASSA és 
SIMONYI műveibe. KRIZA nagybecsű gyűjtése pedig Háromszékre 
vonatkozólag inkább csak Árkos vidékéről (Sepsiszentgyörgy 
mellett) és a régi Miklósvárszékről való, bár a többi részek 
nyelvkincse is szövegében hasonlít e részekéhez. (Vö. mindezekre 
Nyr. 1903. 421—26. 1.). 

Ez érdemes gyűjtőkön kívül PAAL GYULA, GÁBORFI KÁROLY, 
SÁNDOR JÁNOS, EOTH FERENCZ, ZAJZON DÉNES, TEMESVÁRI ISTVÁN, 
INCZE GYÖRGY, BENEDEK ELEK, FÜLÖP ADORJÁN, VERES FERENCZ, 
KANYARÓ FERENCZ, NAGY GÁBOR, KIS PÁL, KÖVÉR SÁNDOR, LÁSZLÓ 
DÁVID, BALÓ JÓZSEF és mások is közöltek e nyelvjárásunkra vo
natkozó adatokat (Nyr. 1—10, 13—20, 25. és újabb kötetek, vö. 
a Nyelvőrkalauzt) tulnyomólag tájszavakat ós szólásformákat, egy 
páran nyelvtani megjegyzéseket is (KRIZA és INCZE GY.). Azon
ban ama közlésekben is vannak hibák,*) s így e nyelvjárás gaz
dagabb irodalma még tán több kiigazításra vár, mint a többieké. 

Ezt tapasztalva vállalkoztam már 11 évvel ezelőtt egyetemi 
hallgató koromban e nyelvjárás új leírására,**) s azóta is folyton 
gyűjtöttem; azonban leírásom kidolgozására és közzétevésére 
folyton közbejött teendőim miatt mindeddig nem gondolhattam. 

Mert egy másik czél is lebegett szemem előtt, s az is lel
kesített. Eddigi nyelvjárásleírásaink ugyanis általában csak arra 
szorítkoztak, hogy az illető nyelvjárásnak a mai köznyelvtől s 
illetőleg az irodalmi nyelvtől elütő feltűnőbb sajátságait tüntes
sék ki, főként a hangtani és szótani sajátságokat, a nélkül azon
ban, hogy azok régibb vagy újabb fejlődésére reflektálnának s 
így nyelvtörténetileg is fejtegetnék e sajátságokat. Pedig ma már 
erre is gondolhatnánk s nyelvjárásaink, mint a nyelvnek való
sággal élő nyelvemlékei, ma már n y e l v t ö r t é n e t i a l a p o n 
is ismertethetők ; így tárgyalva még inkább értékesíthetné leírásu
kat nyelvtudományunk az egész magyar nyelv történetére nézve 

*) Pl. A varrótű ez. kis mesében TEMESVÁRI I . közlésében (Nyr. és-
SIMONYI Tréfás népmesék), s legújabban ERDŐS DEzsőnek a névmutató 
kérdésére vonatkozó hibás liáromszéki válaszában, Nyr. 1905 : 33. 

**) Vö. a kolozsvári egyetem 1895. évi Fasciculusát. 
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is. Aztán nemcsak az elütő és feltűnő sajátságok ismertetésére 
kellene törekednünk, s nemcsak a hangváltozások aprózására, 
mint némelyek tették; hiszen így nem domborodik ki a nyelv
járás képe s nem szemlélhetni benne a történeti folyamatossá
got, — mondattani, stilisztikai, retorikai és poétikai sajátságai 
ról még éppen nem lehet fogalmuk. Pedig mennyi sajátság, 
mennyi szépség, mennyi érdekesség van nyelvjárásainkban utóbbi 
tekintetekben is! És történeti alapon dolgozva mennyi értékes 
régiséget és egyebet találunk. Természetesen ez kissé nehezebb 
eljárás, de gyümölcsözőbb is !*) 

Ilyen alapon kivánnám a háromszéki nyelvjárást leírni és 
e czélból kellő előkészület után a megye térképével kezemben 
már régebben minden egyes községet bejártam, némely részt több
ször is, s egyenes megfigyelések és közvetett kérdések, puhatolózá
sok útján nyert eredményeimet másokkal is megfigyeltettem, a hol 
csak lehetett, s így mintegy ellenőriztem önmagamat is. Megfigye
léseimnél természetesen első sorban a hangtani sajátságokra vol
tam tekintettel, a melyeket csak saját magunk végezhetünk. S ezt 
annyival elfogulatlanabbul tehettem, mivel szorosabb értelemben 
vett szülőföldemnek (Uzon község) a régi Sepsi-szék alsó részé
nek kiejtése közelebb áll az irodalmi nyelvhez, kettős-hangzók 
nincsenek benne, a többi részek kiejtése meg többé-kevésbbé 
különbözik e kiejtéstől, s így befolyásolva nem voltam. A fone
tikai sajátságok mellett természetesen szó- és mondattani sajátsá
gokat és tájszavakat is gyűjtöttem. Utóbbiak gyűjtésében azon
ban egyes szíves ismerősök segítségével is éltem, kiket részint 
személyes, részint nyomtatott fölszólítás útján szereztem s a 
gyűjtés érdekében szóbeli és nyomtatott tájékoztatóval is ellát
tam.**) Gyűjtésemben szem előtt tartottam a ZoLNAitól is hang-

*) Vö. «Nyelvjárásaink tanulmányozásához* szóló czikkemet, Nyr. 
id. h. 3. közlemény. 

**) Vö. id. czikkem különnyomatában a Függeléket, NyF. 13. sz. — 
Itt érinthetem azt, hogy első és legjobb segítőim egyszerű, jó székely 
szülőim voltak, kiket hálás tisztelettel említhetek s kiknek sokat kö
szönhetek, hogy kérdéseimre is, melyekkel zaklattam, mindig szívesen 
válaszoltak. E mellett főként Ineze György volt kovásznai ref. lelkész 
úrnak s Török Andor (kézdivásárhelyi), Tuzson György (lemhónyi), Bots 
Lajos (polyáni), György Lázár theologus (szárazpataki), Fábián László 
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súlyozott nyelvjáráskeveredést (vö. Nyr. 19:414.). Csakis olyan 
egyén után tettem jegyzeteket, a ki abban a községben született 
s községe határán túl nem igen járt. így különösen asszonyok, 
még nem iskolázott gyermekek vagy az iskolából már évekkel 
azelőtt kikerült ifjak beszédén tettem megfigyeléseket, a kik néze
tem szerint a legigazabb képviselői községük nyelvjárásának; 
míg a férfiak, mint afféle életrevaló faj, sokat járnak mindenfelé 
s a nyelvjárási sajátságokat, főként a kiejtésbelieket levetkőzik. 

A jelzett irányban, azaz történeti alapon s ilyen gyűjtés 
után oly beható ismertetését szeretném adni nyelvjárásunknak, 
a minőt csak lehet. így egyszersmind kiegészítném és pótolnám, 
főként hangtani tekintetben, LŐTCINCZ beható ismertetését s ki-
javítnám hibás adatait; valamint az idevonatkozólag található 
más téves megjegyzéseket, észrevételeket, — BUDENZ, KRIZA, STEUEE, 
BALASSA és mások, esetleg téves adatait is, természetesen főleg 
és első sorban csak saját gyűjtésemre támaszkodva, vagy magam 
tudakozódván utána az illető sajátságnak. 

Ezzel részben m ó d s z e r e m r ő l és f o r r á s a i m r ó l is 
beszámoltam. Nyelvtörténeti és történeti alapon kivánván tár
gyalni a nyelvjárást, természetesen az idevonatkozó — nyelv
történeti és történeti — irodalomra is tekintettel kell lennem; 
hogy azonban értekezésem annál értékesebb legyen s eredmé
nyeim még megfelelőbb, pozitivabb alapon nyugodhassanak, régibb 
háromszéki iratokat is igyekeztem figyelembe venni. Mint ilye
neket a Székely Oklevéltárban (IL, III., IV., V., VI. k.) talál
ható okleveleket (16—17. század), DEÁK FAEKAsnak «Uzoni 

(bodosi), Elczner Sándor (zalánpataki), Veress Károly (középajtai), Török 
Albert (miklósvári), dr. Imreh Domokos (étfalvi), Péter Sándor (szörcsei), 
Bibó József (barátosi), Héjjá Kálmán és István (petőfalvi), Imreh Mihály 
(zágoni), Kozma Miklós és Biszak János (zabolai), Kiss Albert (léczfalvi), 
Bardocz Árpád és Debreczy Béla (szentkatolnai), Jancsó Gergely (markos-
falvi), Fejér András (futásfalvi), Jakabos Mihály (altorjai), Bodó Farkas 
(karatnai), Diénes Jenő és Gyöngyösy István (kézdivásárhelyi), Darkó 
Jenő (dalnoki), Jankó Albert plébános (sárfalvi), Veress Sándor tanító 
(csomortáni) és Kovács Kálmán (szentlóleki) urak gyűjtései jutottak ke
zemhez, a melyekért e helyen is köszönetet mondani el nem mulasztha
tom. Őszinte köszönettel adózom mindazoknak az igen tisztelt lelkész és 
tanító uraknak is, kik szívesek voltak utamban szívesen fogadni s egyben-
másban segítségemre lenni. 
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Béldi Pál» élete czímű munkájában olvasható levéltöredékeket 
és tanúvallomásokat (17. század), s a Teleki-kódexnek (Nyelv
emléktár XII. k.) sepsiszentgyörgyi FERENCZ frátertől másolt 
részét (vö. Hunfalvy-Album 7. L, 16. századra) tartottam 
szemem előtt és értékesítettem. Megjegyzem azonban, hogy 
kellő kritikával, különösen az utóbbit, mivel mint VOLP rá
mutatott (Nyelvemléktár 1 2 : XXI.) ez a FERENCZ fráter csak 
másoló volt. így több oly sajátságnak kellett megmaradnia má
solatában, a mi az eredeti fordítótól származik. Ezeken kívül 
haszonnal értékesítem MATKÓ ISTVÁN kézdivásárhelyi születésű 
hitvitázó müveit a 17. századra, CSEREY MIHÁLY Erdély Históriá
ját és APOR PÉTER Metanaorphosisát és levelezését*) a 17—18. 
századra, MIKES KELEMEN leveleit itt-ott, a 18. századra és MELICH-
töl a Brassói magyar-latin Szótár töredéket (Bpest, 1905. Akad. 
kiad.), mely részben határozottan 16—17-ik századi háromszéki 
nyelvemlék és haszonnal értékesíthető ilyen alapon. Végül BARÓTI 
SZABÓ DÁVID müveit a 18. század második feléből. — A történeti 
vonatkozásoknál meg gr. TELEKI DOMOKOS (G. T. D.) Egynehány 
hazai utazását (Bécs 1796.), LAUKÓ ALBERTÍŐI Felső-Fehér vár
megye történetét (Erzsébetvárosi áll. főgymn. értesítője 1903/4.) 
s a Székely Oklevéltár adatait stb., a mikre majd úgy is mindig 
hivatkozni fogok, mint segédművekre, valamint egyéb művekre 
és a közlésekre is. 

Eljárásomra még azokhoz, a miket eddig jeleztem, a követ
kezőket. Nyelvjárás-leírásokban is kétféle módszer szerint járhat
nánk el: vagy összefüggő szövegekből indulhatnánk ki és azokat 
elemeznők hangtanilag, szótanilag és mondattanilag; vagy pedig 
a már megszokott analytico-syntheticus irányban haladunk, leír
juk először is a hangokat és hangtani sajátságokat, aztán a szó-
taniakat, mondattaniakat és úgy tovább, azután adunk szövege
ket. Én is ezt az utóbbi megszokott utat követem, a többi nyelv
járásleírásokkal és rendszeres nyelvtanainkkal való egybevetések 
megkönnyítése végett is, s a h a n g t a n i s a j á t s á g o k bemu
tatása után a s z ó t a n i á k a t két csoportra osztva tárgyalom i 
alaktani és jelentéstani sajátságok. Amazok alatt az összetételre, 

*) Ez utóbbi SZÁDECZKV L. szerkesztésében az Akadémia kiadásá
ban megjelenő Magyar Történelmi Emlékek közt, 37. k. 
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szóképzésre és ragozásra vonatkozó inkább külső sajátságokat, 
emezek alatt az átviteleket és egyéb, inkább belső sajátsá
gokat értve, melyek mintegy átmenetül szolgálnak a m o n d a t 
t a n i s a j á t s á g o k h o z . A szótani sajátságoknál az eddigi 
leírásoktól eltéröleg először is a szókincsre mutatnék rá, hogy a 
külömböző fogalomcsoportok körén belül minő részint eredeti 
(mai és régi), részint kölcsönzött szavakkal él nyelvjárásunk s 
mikép értékesít idevonatkozólag más meg más módokat is (új 
összetételek, rögtönzött szóalkotások, jelentésváltoztatás, stb.), 
azonban a t á j s z a v a k a t és az i d e g e n h a t á s o k a t köny-
nyebb áttekinthetés végett rendszeresen a mondattani sajátságok 
után foglalom össze, mint eddig is tették a tájszavakkal. Á mon
dattanra különösen és alaposabban ki szeretnék terjeszkedni az 
eddigi nyelvjárásleírókkal szemben, a kik itt éppen csak a leg
feltűnőbb sajátságokat szokták ismertetni. Pedig, hogy a nyelv
járások képe is teljesebb legyen és jobban kidomborodjék a köz
nyelvvel szemben is, jóformán teljes gramatikát kell adnunk a 
dialektusokról is, nemcsak úgy, mint eddig többnyire tették és 
teszik. Ezért is szabad, sőt kell figyelembe venni a történelmi 
fejlődést is, s nemcsak a mai felötlőbb tulajdonságokat. 

Aztán, hogy az addig mondottak ö s s z e f ü g g ő s z ö v e 
gekben is szemlélhetők leg^yenek, ilyeneket is fogok adni. Végül 
a h á r o m s z é k i n y e l v j á r á s n a k a t ö b b i s z é k e l y és 
m a g y a r n y e l v j á r á s o k h o z v a l ó v i s z o n y á r ó l is szó
lok; függelékben pedig s t i l i s z t i k a i , r h e t o r i k a i és p o é 
t i k a i sajátságait is érintem, minthogy már ismert nézetem sze
rint nyelvjárásainknak e sajátságairól is szólhatnánk az irodalmi 
nyelvben való értékesíthetésük végett. Térképet is mellékelek. 

A fennebb említett sajátságok tárgyalásában lehetőleg rész
letes kivánok lenni, a hosszadalmasságtól azonban tartózkodni 
fogok. S ha mégis a hangtani dolgoknál, kivált az egyes hang
zók tárgyalásánál, kissé hosszadalmasabb leszek, magyarázata az 
lesz, hogy mivel történeti alapra helyezkedtem, sok nehézségbe 
kellett ütköznöm: több oly kérdéssel kellett foglalkoznom, a 
melyek még föltevésesek vagy nincsenek is vitatva. Ha pedig ezek
ről is nyilatkozni akarunk, nyilatkozatunk nem lehet csak egy
szerű kijelentés, hanem okokkal kell támogatnunk. S ezt meg
kísérlem én is; bár lehetőleg takarékosabban. 
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Ezek után mintegy átmenetül a tulajdonképpeni tárgya
lásra, lássuk először is nyelvjárásunk területét és árnyalatait. 

Nyelvjárásaink felosztására és területére nézve legújabban 
HORGER azt a tapasztalatból merített nyilatkozatot tette, hogy a 
magyar nyelvterületet bár csak megközelítően pontosan elhatá
rolt nyelvjárásokra felosztani teljességgel lehetetlen; tulajdon
képpen csak az egyes nyelvjárási sajátságok elterjedését lehet 
pontosan meghatározni. A rövidség okáért beszélhetünk ugyan 
ezentúl is ilyen vagy olyan nyelvjárásról, de tudományos fon
tosságot az ilyen nagyjából való osztályozásnak nem lehet tulaj
donítani (M. Nyelv 1 : 447.). A nélkül, hogy e nyilatkozatot egé
szen kétségbe vonnók — hisz bizonyos fokig természetes, bár 
kissé túlzott álláspont (mire nézve vö. BALASSÁÍ is Nyelvtudo
mány ez. új folyóirat 60—61. 1.) — mint látni fogjuk, beszél
hetünk «háromszéki nyelvjárásról» továbbra is ; sőt a megye fek
vése s a történet alapján, természeti és politikai okok alapján 
tudományosan is, — ha vannak is közösségei nyelvjárásunknak 
egyes más székely nyelvjárásokkal. — E nyelvjárás területét pe
dig STEUER a székely nyelvjárások térképén (Nyr. 22 : 256. 1. 
melléklet) hangtani alapon úgy jelöli ki, hogy északi részén azt 
a vidéket, mely az Oltnak megyénk területére lépésétől egy fél
körben Bereczkig húzódik (vö. STEUER említett térképét megyénk 
térképével és ld. térképünket), az alcsiki nyelvjáráshoz veszi; 
az északnyugati részen pedig egy kisebb darabot, melyen Bárót, 
Bodos és Nagybaczon fekszik, a Homoródi nyelvjárásba kerít. 
Azonban utánjárásom szerint mindkét esetben helytelenül. 

Az északi részen ugyanis Bükszád, Peselnek, Szárazpatak, 
Kiskászon és Szentlélek nyelve egyezik ugyan annyiban az alcsiki 
nyelvjárással, hogy amott is vannak kettőshangzók, mint emitt, 
mégpedig eé, aó, °ó\ újabban pontosabban jelölve I*, <$, ö* (HOR
GER, MNyv. id. h. 448.), valamint hosszú í, ú, ű is ; de e köz
ségek táj szólása is külömbözik az alcsikitól egyben-másban. Hogy 
e külömbségek közül csak egy párt említsek, míg az alcsiki 
nyelvjárásban, mint a többi csíkiakban is, a bogár, madár, sze
kér, fedél, levél, vereb-íéle alakok általánosak, addig e háromszéki 
községekben, mint általában az egész Háromszéken, nem; s a 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 22 



3 2 2 ERDÉLYI LAJOS. 

most felsoroltak éppen nem fordulnak elő. LŐEINCZ S az Ő nyi
latkozata alapján KRIZA (Vadr. 553.) és STEUER (Nyr. 22. id. h.) 
mint már fennebb éreztettem, hibásan hozzák fel ezeket más 
példák mellett, minők: szemet, menyei, fonal, föveny, ösvény, 
esz tehén, a melyek már e községekben is, de Háromszék többi 
részén is mindenütt használtatnak. — Aztán az alcsiki nyelv
járásban, legalább Bánkfalvától és Szentkirálytól kezdve ma is 
hallhatók a hójszú és djszú-íéle j-s diftongussal biró alakok 
(HOKGER, M. Nyv. id. h.); míg ama háromszóki községekben nem 
fordulnak elő. — Az említett községek nyelvénél még inkább 
külömbözik az alcsiki nyelvjárástól az ebbe kerített rész keletre 
fekvő többi községeinek (ha a térképen utánanézünk: Pólyán, 
Bélafalva, Kurtapatak, Esztelnek, Csomortán, Almás, Lemhény, 
Nyújtód) tájszólása, a mennyiben — hogy itt is csak egy pár saját
ságot említsünk — a bogár, madár, szekér, fedél, levél, vereb-iéle 
alakok itt sem «általánosak)), valamint nem a hójszú-íélék sem, 
és itt kettős hangzók sincsenek. Csak Polyánban tapasztalhatni 
némi ilyen árnyalatot, de ez is a mellette fekvő Szentlélek ha
tására vezethető vissza. 

De az északnyugati részen jelzett kisebb darabot sem ke
ríthetni a Homoródi nyelvjárásba; mivel igaz ugyan, hogy főkép 
az öregektől Baróton is hallhatni a község egy részében I he
lyett ö-t (pl. Pétör) de csak ritkábban; Nagybaczonban is igen, 
de itt még ritkábban;*) Bodoson pedig egyetlen-egyszer hallot
tam e szóban: embö'r. Itt csak nyelvjárások egymásra hatásával 
van dolgunk, a mit a közeli szomszédságból és kölcsönös érint
kezésből is magyarázhatni, s mivel az é'-zés, tehát a háromszéki 
sajátság általánosabb, s mivel maga STEUER szerint is csak né
mileg csap át a homoródi nyelvjárás Háromszékbe (Nyr. 22 : 
216.): e kisebb részt is helyesebben és jogosabban a háromszéki 
nyelvjáráshoz kell visszacsatolnunk, mint amaz északit is. Termé
szetesen a nélkül, hogy a politikai felosztáshoz ragaszkodnánk.**) 

*) Pedig egy patakon túl Udvarhelymegyében Kisbaczon már o-ző. 
**) Vö. HORGEK térképét is, M. Nyelv I . évf. melléklet. Ellenkezőleg 

tán háromszéki hatás Hermány , Füle, Bardocz, Vargyas tájékán az -ik 
birtokos személyrag. STEUER abban is tévedt. Igen, mert ő nem saját, a 
helyszínén közvetlen szerzett tapasztalatai alapján, hanem másod-, harmad
kézből vett adatok alapján szerkesztette térképét. í g y az nem is ér sokat. 
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És annak megvan a maga t ö r t é n e t i a l a p j a is, ha 
utána nyomozunk; különösen amaz északi részre, de emez 
északnyugatira nézve is. Ugyanis az északi részen levő községek 
első csoportja Bükszád kivételével, mely utóbbi csak 18. szá
zadi háromszéki telepítés Mikóujfaluból (vö. ORBÁN BALÁZS, 
A Székelyföld leírása 3 : 59.), eredetileg nem tartoznak ugyan 
a szorosan vett Háromszékhez, a mely Sepsi, Kezdi és Orbai 
székekből alakult (id. m. 4. és 9. 1.) — s lakóik a legnagyobb 
valószínűség szerint tulajdonkép nem is székelyek, hanem szabad 
besenyők (uo. 109. 1.), a kik a székelységgel egy zászló alatt 
szolgálnak 1324-ig, mikor az Aporok jobbágyaivá lesznek s az 
erdélyi részekben szerte elszórt Felső-Fehérvármegyébe osztat
nak be (uo. 113—14. 1.). Attól kezdve annak egyik járásaként 
szerepelnek e községek: Szentlélek, Peselnek, Szárazpatak, Volál, 
Karatna és Kanta (a mai Kézdi-Vásárhely egy része) egészen a 
múlt század 70-es éveiig, az új megyerendszer életbe lépteté
séig.*) Azonban e jobbára külön életükben is már a természeti 
viszonyoknál fogva is (Csik felé csak egy helyt volt és van köz
lekedés : a Kászon völgyében) és fekvésüknél fogva is, a három
székiekkel érintkeztek első sorban s ezek hatása alatt székelye-
sedtek el. A mellett tagadhatatlanul Csíknak is lehetett rájuk 
befolyása az említett úton is (a régi Kászonszék útján) s rész
ben tán erre lehetne viszszavinni a kettőshangzók egyezését. — 
A többi északi részen levő községek pedig eredetileg is Három
székhez tartoztak, a régi Kezdi (Kizdi) székbe s így mi sem ter
mészetesebb, hogy miután azok is inkább az alvidékre, Három
székre, mint Csikba voltak utalva ügyes-bajos dolgaikban, nyel
vük is általában s kiejtés tekintetében éppen a háromszéki ma
radt, ha néhány szó átment is az érintkezés folytán az «alcsiki 
nyelvjárásból)) (pl. a kabala = kancza, Csomortánban). 

Végül amaz északnyugati részen levő három község Nagy-
baczon egy részének kivételével a régi Miklósvárszékhez tarto
zott.**) Ezt a széket pedig Zsigmondnak egy oklevele alapján 

*) Vö. Gr. TELEKI DOMOKOS Egynehány hazai utazásait is 1796. 
84.' 1. és LAUKÓ ALBERT id. ért. 6. 1. 

**) L. a mai miklósvári járást , de csak Bölönig, mer t az azon aluli 
rész az új megyerendszer életbe léptetéséig Felső-Fehér vármegyének 
volt egy foltocskája. 

22* 
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(OKBAN B. id. m. 9. 1.) legalább már a XIV. században bekebe
lezte volt Sepsi- másként Szentgyörgy-szék s így már akkor poli
tikailag is szorosabb érintkezésbe lépett az eredeti Háromszék
kel. Ez az első politikai szorosabb érintkezés a XV. század 
második felében ugyan megszűnt, mikor Miklósvárszék sokáig 
vitatott önállóságát visszanyerte (ORBÁN B. id. h.) és a nemzeti 
fejedelmek alatt megtartotta (id. m. 10. 1.). Azonban a másnemű 
érintkezést azután is fenntarthatta és fenntartotta bizonyára mint 
ilyen önálóbb szék is, hisz errefelé a közlekedés elég könnyű s 
a szomszéd községek lakói a hegyeken is átjárnak egymáshoz. 
Az újabb megyerendszer életbeléptetésekor meg újra szorosan 
csatlakozott hozzá, mint a Miklósvári-járás egy része. S ezzel 
politikai téren is teljessé lett a kapcsolat. Ilyen okok pedig nem-
lényegtelenek a nyelvjárások egymásra hatásánál. Hogy ama há
rom község nyelve a homoródi hatás ellenére is inkább három
széki, mint homoródi s így udvarhelyi, arra egyéb okokon kívül 
bizonyára ez is közreműködött. 

Ezek után az előadottak alapján a háromszéki nyelvjárás 
területét úgy jelölhetem meg, hogy határai nemcsak keleten, 
délen és nyugaton, de északnyugaton és északon is egybevehetők 
a megye politikai határaival, s a brassó- és nagyküküllőmegyei, 
csiki és udvarhelymegyei, homoródi nyelvjárással szomszédosak. 

Ezen a megyével tehát egyterületűnek vehető nyelvjáráson 
megfigyelésem szerint hangtani alapon, a kiejtés szerint h é t 
egymástól többé-kevésbé eltérő á r n y a l a t o t , mondjuk t á j 
s z ó l á s t külömböztethetünk meg.*) E tájszólások jellemző hang
tani sajátságait, melyeknek kapcsán egymástól való külömbözé-
seik és egyezéseik is kitűnnek, tán úgy adhatjuk czélszerübben, 
ha főként a magánhangzókra szorítkozunk, ezeknek azonban 
mindhárom "csoportját (felső, középső és alsó nyelvállásnak) át
tekintjük az egyes tájszólásokban. Azonban minthogy ez áttekin-
tésekban az ú. n. liquidált ós pótló nyújtásból származó hosszú 
magánhangzókkal is lesz bajunk, hadd szóljunk először röviden 
ezekről. 

*) Úgy hogy tulajdonképpen eredeti történeti alapon háromszéki 
nyelvjárásokról is szólhatnánk. 
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A rövid magánhangzók a folyékony, ú. n. liquida mással
hangzók (l, r, j) elé kerülve, ha azokkal egy szótagban állanak, 
némely nyelvjárásokban s így Háromszéken is kissé hosszabban 
hangzanak, pl. a bojt, rojt szókban (bojt, rojt) s ez az ú. n. 
l i q u i d a t i o ; némely ilyen szóban meg a magánhangzó után 
álló l v. j ki is esik pl. vöt (volt) s ez az ú. n. p ó t l ó n y ú j t á s . 
A rövid hangzóknak olyan liquidák előtt hallható hosszabb s 
ilyen pótlónyújtás folytán megnyúlt hosszú változatait nyelvé
szeink nem igen szokták megkülömböztetni, vagy egy jellel jelölték 
és jelölik, s mint az időtartamra, a képzésre nézve sem igen kü-
lömböztetik meg őket egymástól. BALASSA a Phonetika Elemeiben 
(1886.) az olyan félig hosszú hangokat először a hang fölé tett 
kettős ferde vonással jelölte (pl. a), később a Nyelvőrben szokásos 
A jelt használta, melylyel egyszersmind a széles ejtést is érzé-

kíteni akarta. STEUER előbb a hangzó fölé tett «—» vízszintes 
vonást, később szintén a A jelt alkalmazta. Újabban pl. HORGER 
a vízszintes vonást használja a széles ejtés (lapos nyelvvel ejtett 
hosszú hangzó) jelölésére; ellenben a szűk ejtésű liquidált han
gokat egyszerűen hosszú ó-val, ó'-vel jelöli effélékben: csukór, 
bukór (csokor, bokor, Halmágyi nyjárás-sz. NyK. 31. k.). Az 
utóbbi jelöléseket egyszerűség kedvéért mi is megtarthatnók; 
azonban — bármennyire szeretem az egyszerűséget — tudomá
nyosan pontosabb fonetikai jelölésre van szükségünk legalább a 
háromszéki nyelvjárásra nézve, mint tapasztaltam. (8 így van 
ez valószínűleg más, különösen székely nyelvjárásokra nézve is, 
hol efféle sajátságok előjönnek.) Nyelvjárásunkban ugyanis ama 
kétféle hosszú hangzók legalább ma rendes körülmények közt és 
az erősségi hangsúlytól kevésbé befolyásolt tájszólásokban egy 
kissé külömböznek időtartamra nézve egymástól. Mint a liquida
tio és pótlónyújtás is; a mennyiben amaz, mint neve is mutatja, 
csak j , l, r-nél fordul elő, az utóbbi, a pótlónyújtás, meg bár
mely mássalhangzó kiesésénél s teljesebb hosszú hangzóval, pl. 
aval (= avval); de természetesen itt is inkább liquidák esnek ki, 
mint tudjuk. Mármost tehát a liquidák előtt hallható hangzók 
rendesen rövidebb időtartamúak, mint a pótlónyújtásosak. Eme
zek meg általában olyan időtartamúak, mint a rendes hosszú 
hangzók; nemcsak félig hosszúak, a milyeneknek STEUER jelzi 
ezeket is (Nyr. 22 : 298.). De meg a képzés szempontjából sem 
tarthatjuk meg ama terpesztett (A) jelölést általában, mert mint 
látni fogjuk, az o és ö ilyen utakon megnyúlt változatai nem 
mindig, nem minden tájszólásban szóles ejtésűek, hanem egye
sekben szűken ejtettek. STEUER dolgozatainak jelölései szerint az 
egész székelységben csak széles ejtésűek volnának; pedig úgy 
látszik másutt is vannak szűk ejtésűek is, ha ezt még eddig a 
közlők nem jelezték, s köztük HORGER sem emelte ki (vö. a hal-
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mágyi nyelvjárás adatait NyK. id. h.). Ezéit a két szempontot,, 
a kisebb v. nagyobb hosszúságot és a széles v. szűkejtést egye
sítve, pontosabban úgy jelölhetnők e változatokat, hogy a csak 
félig hosszú széles ejtésű hangzót BALASSA újabb jelével (M. fo
netika, 73.) dűlt ferde vonással (v), a teljes hosszú-széles ejtésű 
hangzókat terpesztett jellel A vagy vízszintes vonással «—» jelöl-
nők, ellenben a szűk ejtésű kevésbé hosszú hangzót ékezettel és 
alá alkalmazott ferde vonással, a szűkejtésű teljes hosszú hang
zót pedig az irodalmi, ékezett jegygyei. Pl. báj, ara (arra), szerda, 
ére (erre), kö'^rte, sző v. szo; ellenben: gondol, tó, szó' stb. •—• 
Azonban egyszerűség kedvéért a liquidált, csak rövidebb szélea 
ejtésű hosszú hangzót a már megszokott * jellel, a pótlónyujtá-
sos széles ejtésű hosszú hangzót ~~ jellel, a szűkejtésűeket az. 
irod. ékezett jegygyei pl. ó, ö, a szűk ejtésű félig hosszú hangzót 
pedig aláírt ferde vonással jelölhetjük, utóbbit mintegy levonásul 
a teljes hangzóból; tehát pl. báj, ara (arra), körte, sző és szo, 
gondol, ellenben gondol stb. — A liquidatiora nézve még meg
jegyzendő, hogy valahányszor erről szólok, nemcsak a j , I, r-et 
és ezek nyújtó hatását értem, hanem a jj, 11, rr hatását is. 
Tudniillik —- mint tudjuk — ezek amazoknak csak fonetikailag 
hosszabb vagy kettős változatai, s ezek is lehetnek szótagzárók, 
pl. héjj (hely), hájj! (hallj! hallga!) stb. Tehá^ nemcsak l, r, j , 
hanem 11, rr, jj nyújtóhatásáról is lehet szó. Es itt is nemcsak 
afféléknél, minőket ZOLNAI idézett: hajjal, öllel, hajnarra (Nyr. 12 t 
327.), a hol csak az ejtések egy részében egyesülő, kettős mással
hangzók első része liquidáló hatású; hanem afféle példákban is : 
hájj/ héjj stb. a hol a jj a j hosszú változata és szótagzáró.*} 

Most pedig az egyes tájszólásokra térve kezdjük először is 
délen. 

I. Ha megyénk térképén délről északra megyünk, az első 
tájszólást azon székely községek nyelve teszi (mert egy pár oláh 
község is van), a melyek Aldobolytól északra Sepsiszentgyörgyig, 

*) A pótlónyújtásra nézve pedig i t t még csak annyit, hogy termé
szetesen az itt szóban levő hosszú hangzók a legtöbb esetben már a más
salhangzó kiesése előtt hosszúak lehettek (különösen, ha az l, j vagy r 
volt, de a hangsúly hatása folytán i s ) ; és legalább a legtöbb esetben nem 
az történhetett , hogy a mássalhangzó kiesett s ennek pótlására nyúl t 
meg a magánhangzó ; hanem az, hogy a hangzót má r eddig is hosszan 
ejtették s ennek következtében esett ki u tána a mássalhangzó (pl. effélék
ben: vót, talán eredetibb volt, min t főid, költemény stb. a kiejtésben). í g y 
egy kis hosszabbodásról mégis lehet szó, a mennyiben az így nyíltabb 
szótagúvá vált hangzó valamivel még hosszabban ejthetővé lett. Ezért a 
«pótlónyújtás» kifejezést is megtar that juk, azonban úgy értve, mint lá t tuk 



A HÁEOMSZBKI NyELVJÁEÁSEÓL. 327 

ettől keletre Gidófalván, Fotosmartonoson, Angyaloson, Besenyőn, 
Eresztevényen, Rétyen és Nagyborosnyón keresztül a Feldobolyig 
húzható vonalon belül esnek; vagyis azon községek nyelve, a 
melyek a mai Sepsijárás, nagyjában a régi Sepsi-szék déli felé
ben fekszenek. Innen e tájszólást Alsósepsi tájszólásnak nevez
hetjük. Községei: Aldoboly, Illyefalva, Sepsiszentkirály, Sepsi
szentgyörgy Szemerja városrészszel (régebben ez külön község 
volt), részben Gidófalva, Fotosmartonos és Angyalos, Besenyő, 
Eresztevény, Béty, Egerpatak, Nagy- és Kisborosnyó, Szacsva, 
Sepsimagyarós, Lisznyó, Bikfalva, Uzon,*) Kökös, Szotyor, Kilyén, 
Szentivánlaborfalva, Komolló és lennebb délkeletre Nyón, Bodola 
csángó községek (amaz most Keresztvár). 

E tájszólás jellemző sajátságai: hogy kettőshangzók nincse
nek benne és rövid i, u, ü felső nyelvállású hangzók állnak 
hosszúak helyett olyan szavakban is, a melyekben a köznyelvben 
eredetileg hosszúak állhattak s ma is azok állnak; tehát pl. hid, 
csúszik, búza, kut, ut, bün. A hosszúak csak pótlónyújtás esetén és 
erősebb hangsúlyozás alkalmával hallhatók; azonban pótlónyújtás 
is csak az u és M-nél fordul elő e hangzók közül, s itt is csak 
ilyen alakokban: túsó (túlsó), tanúsz (tanulsz), kűső (külső), ke-
rűsz (kerülsz). Pár szóban, mint «küld», «süldő» az l egy
szerűen esik ki : küd, südő, ma pótlónyújtás nélkül. (Tán ez is 
megrövidült, régebben pótlónyújtással járhatta, a mi nem való
színűtlen.) 

Az é, ó, ö középső nyelvállású hosszú hangzók sohasem 
válnak kettős hangzókká s mindig szükejtésüek, mint a köznyelv
ben. Eredetibb, régibb (*) é ós é helyén is é, *av, és *ov helyén 
is ó és *ev, *öv helyén is ö áll; tehát mint a köznyelvben, pl . : 
kéz, szép; hó,, ló; nő (ige) és nő (fn.), kő. — Az e helyett nyil-
tabb e áll több esetben az első szótagban és szóvégén pl. lehet, 
csere (fa, vö. cserfa), lelkes; le, te, nem, ne, se, ide stb. Ezzel 
szemben a köznyelvvel ellentétben ragok és képzők előtt meg
marad az e pl. héjjém (helyem), héjjé'k, nyires, kegyes stb. 

Az alsó nyelvállású hangzók közül az a és á hangok ren
desen tisztábbak; a régebben e-vel, újabban helyesebben g-vel 
jelölt lennebb képzett, szájközépi e -hang, efféle szavakban, mint: 

*) Gyűjtésünk központja. 
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«nem», «templom» (csaknem így: ndm, támplom) hallható, bár itt 
ritkábban, s érdekes, hogy különösen sepsiszentgyörgyiek beszé
dében járja (innen «sápsiszángyőrgyiek»). A zártabb ajakkal kép
zett g, többször hallható itt is, kivált effélékben: fq., száraz, sok
szor egészen o i s : szároz; de a hosszabb a és zártabb d itt már 
ritkábban hallszik. Ennek alapját tán e vidéknek nagyobb pal-
lérozottságában találhatni, a mi e tájszólás lakóit a többi három
széki területek egyes részeivel szemben jellemzi. Tán erre lehetne 
visszavinni azt is, hogy e tájszólásban is inkább Nyén és Bodola 
csángó lakói használják e zártabb ajakkal ejtett hangzókat, s még 
pl. Fotosmartonoson. 

Általában e tájszólást a többivel szemben a hangzók tovább 
fejlődése, nyíltabbá válása és rendesebb helyen való képzése jel
lemzi, mint szellemi téren is tapasztalható e továbbhaladás. 
(Megyei központ s Brassóval szomszédos 1 stb.) — E továbbfejlő
dést tapasztalhatni a rövid hangzóknak liquidák és pótlónyújtás 
következtében történt változatainál is az o ra és o-re nézve is, 
a többi háromszéki tájszólások egynémelyikével szemben. T. i. 
itt ezek is szűk ejtésűek mindig, csakhogy mint láttuk, a liqui-
dáltak rövidebbek, mint a teljes hosszúak. Pl. kigondol, ellen
ben vöt, rojt, tód (told), fód (fold), fót (folt); gyümölcs, döjt, zó'd, 
főd stb. 

II. E tájszólással északkeleten az szomszédos, melyet általá
ban az Orbai járásnak ismert községek nyelve alkot s a melyet 
éppen ezért Orbai tájszólásnak nevezhetünk. Ennek első nyomai 
délkeleten már a kezdi járásba tartozó Várhegyen, Léczfalván, 
Bitán érezhetők; nyugaton pedig ugyancsak a kezdi járásból 
Márkosfalva és Mátisfalva (ez ma amannak egy része) s Hatolyka 
is inkább ebbe a tájszólásba veendő. Úgy látszik, HOEGER Cse-
nátont, Szentkatolnát, Háralyt, Ozsdolát, Albist, Dalnokot, Mak-
sát, Eresztevényt, stb. szintén e csoportba venné (A csángó nép 
és csángó név eredete, Erd. Múz. 1905. 77.), sőt újabban a Fekete
ügy balpartján egészen Brassóig le vinné e területet (A keleti szé
kelység nyjárási térképe, és melléklet, MNyv. 1. 449.). Azonban 
ez inkább csak jóakaratú általánosítás; ama községek a kezdi, 
emezek az alsósepsi tájszólásba veendők politikai, közigazgatási 
okok figyelembe vétele nélkül is. így e csoportba tartoznának 
már Zágon, Papolcz, Kőrös, Kovászna, Páva, Zabola, Haraly, 
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Gelencze, Hilib, Imeesfalva, Petőfalva, Martonfalva, Tamásfalva, 
Szörcse, Telek, Czófalva, Barátos, Páké. 

E tájszólás jellemző sajátságaiul a következőket észleltem. 
A hosszú é, ő, o helyett rendesen kettős hangzót ejtenek, 

még pedig *#, wo, üö, helyesebben H, "o, M Göcsejből is ismeretes 
kettős hangzókat, a melyek ha nem is hallhatók mindenütt és 
minden szóban tisztán, különösen a pallórozottabb férfiak beszéd
jében, s ha nem is olyan fülbeszökők, mint az alább látandó 
más tájszólásokbeli diftongusok (e-, P , <$), azért mindenütt ki-
érezhetők; egyes községekben pedig, különösen egyes szavakban, 
főkép az asszonyok és gyermekek beszédében, egészen tisztán 
hallszanak. Abban ismét igaza van HoRGBRnek, és érdekes, hogy 
a hangsúlyos szótagban az az első, kisebb, ú. n. kapcsoló hang 
lett teljes hanggá s ma így hangzanak pl. a szó vége felé, hang
súlytalan szótagban: örök*?, érd^ő, de már szó elején: sziép, sőt 
sziep, hiHenn (a héten), ki'-zbe (kézbe) stb. tehát az alaphangzó 
megrövidülésével. (Vö. MNyv. id. h.)*) Mint ilyen községek, e dif-
tongizálás főfészkei, tapasztalatom szerint a tájszólás közepén 
fekvő Tamásfalva, Szörcse, Telek, Kovászna, főkép pedig Páké 
és Petőfalva említendő, melyek közül az utóbbiakkal maguk a táj
szólás többi községei is csúfolódnak («pákiéiek», «petüőfalviak*). 
E kettős hangzók zengővé és élessé teszik az orbai beszédet. 

A rövid hangzók közül az e a hegyalji részen Kovásznán 
és vidékén nemcsak hogy megmaradt az előbbi tájszólással szem
ben az ilyen alakokban is: le, te, nem, se, lehet, nemes, nemzet, 
fecsérel, ide stb., hanem sok esetben még zártabban, fennebb 
képezve is hallható, tehát: e, pl.: se, sőt embir is Kovásznán. 
Ezzel szemben azonban az ellenkezőt is tapasztalhatni a kezdi 
járással szomszédos részen, a Feketeügy mentén. Ott t. i. nem
csak azon esetekben mutatkozik az é helyett e, melyekben az 
előbbi tájszólásban láttuk, hanem olyan szókban is, melyekben 
Alsósepsiben is e járja, pl. messze, meghót, Czell (vezetéknév), per-

*) így ezek is általában e s ő d i f t o n g u s o k , csak a szó vége felé 
e m e l k e d ő k is, különösen éneklő hangsúlynál . A kisebb, rövidebben és 
gyengébben hallatszó hangzó alá tet t « félkörív mintegy az összeolvadást, 
nem teljes hangzást jelöli. — Az e és é alá í r t szokásos * jel magasabb 
nyelvállást, a v jel pedig lennebb képzést jelöl, ahol előfordul. 
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pencze, Albert, fillér {— szakaszvezető) stb., mint tapasztaltam, 
különösen r előtt. Ugyancsak ez előtt, ha erre még egy mással
hangzó következik, é'-ből olyan e és é közt álló szűk ejtésű hang 
lesz, melyet így jelölhetnénk: é (rövidebb é), pl. zergettyű. 

Az i, ú, ű helyett itt is rövid i, u, ü járja, mint az előbbi 
tájszólásban és pl. Göcsejben. 

A liquidák előtt hallható hosszabb és a pótlónyújtásos ó-, 
ó'-re ugyanaz mondható, mint a fennebb látott o-, ó'-re: szűkej-
tésűek és legtöbbször diftongizáltak, pl. : 0őd, z'iőd, meg-ód 
(megold), csaknem megvód (Kovászna). 

Az alsó nyelvállású hangzókat (a, á) nagyobb mértékben 
képezik zártabb ajakkal, mint az előbbi tájszólásban. így nagyobb 
számmal hallhatni ott példát az a, á és i-re. Pl. jártam csak
nem: jártom. Végül effélék is hallhatók: adval, ütvel (=adva, 
ütve, Gelenczén) stb. 

III. Orbaitól nyugatra és északra a kezdi járás következik, 
melynek községei a már fennebb említett Szentlélek, Kiskászon, 
Peselnek, Szárazpatak egykori besenyőtelepek és az előbbi táj
szólásnál említett Léczfalva és Várhegy, részben Márkosfalva és-
Hatolyka kivételével alapjában szintén egy tájszólást beszélnek, 
a melyet a járásról, illetőleg még helyesebben a régi Kézdiszék-
ről — mert táj szólásunk területe inkább ezzel egyezik — Kezdi, 
tájszólásnak nevezhetünk. Ez egyik-másik tekintetben nem olyan 
egységes, mint a két előbbi: egyes, más tájszólásokhoz közel eső,. 
azokkal érintkező pontjain eltérőnek is mutatja az alapsajátságot, 
ezt azonban az illető szomszéd tájszólások hatásának tulajdonít
hatni. Déli részének a községei: Maksa, Dalnok, Albis, Alsó- és 
Felsőcsernáton, Ikafalva, Futásfalva, Altorja, Szentkafcolna ós 
Kézdivásárhely, északi részének meg: Oroszfalu, Sárfalva, Szász
falú, Nyújtód, Ozsdola, Kézdimartonos, Bereezk, Lemhény, Almás, 
Csomortán, Esztelnek, Kurtapatak, Bélafalva és Pólyán; amott 
pl. Ozsdola az orbai, utóbbi rész a szentlélek-peselneki tájszólás 
hatásával. 

így mindjárt a felső nyelvállású hangzókra nézve (%, u, ü) 
általában inkább az tapasztalható, a mi a két előbbiné], hogy 
rövidek, pl.: búza, kut, ut, de már egyes szókban hosszúak is, 
p l : bíró, tűz; a szentlélek-peselneki tájszóláshoz közelebb eső 
községekben, északról már Kurtapataktól, Bélafalvától kezdve, 
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tehát Pólyán is, délről meg Altorja, Futásfalva s részben még 
Ikafalva, sőt Csernáton, Albis és Dalnok is már a hosszúakat, 
vagy azokat is, használják. így tán ama tájszólás hatása alatt 
tartották meg, vagy egyéb, tán a múltba mélyebben visszanyúló 
közös magyarázata van e jelenségnek. 

A középső nyelvállásúak közül a hosszú é, 6, ő hangzókat 
az alsósepsivel egyezően e tájszólás sem ejti kettős hangzóknak — 
kivéve az Orbaival és a Szentlélekkel fenn érintkező pontokat — 
s így, mint a köznyelv, *é és é helyén is e-t, *av és *ov régi 
szótag helyén is o-t, *ev és *w helyén is ó'-t ejt. Az é azonban 
az északkeleti részen, Sárfalvától felfelé, Lemhényen és Esztel-
neken át (e-n keresztül) egészen i-be megy át, pl. szegik, Lemhin, 
legin, fedil stb. (Itt-ott gyír és kik is pl. Futásfalván.). Az e hasz
nálata pedig részben egyezik az alsósepsi táj szóláséval és így 
a köznyelvivel; részben pedig az Orbai Feketeügy menti részén 
látott jelenséggel, hogy t. i. azon a részen nyíltabb e is járja 
effélékben: messze, Albert stb. Viszont, mint az Orbai hegy 
alatti részén, nemcsak hogy megmarad, de zártabban é'-nek is ejtik, 
sőt a köznyelvi e helyett is előfordul pl. effélékben: zsebruva 
(zsebkendő). A zártabb ejtés inkább csak a nyugoti hegy alatti 
részen és ott is inkább Szentlélek vidékén Polyánban, lennebb 
meg a hegyek közé benyúló Felcsernátonban tapasztalható. Az 
Albert, fillér, esepesz-íéle ejtés meg Szt.-Katolna és Hatolyka 
vidékén hallható; egyebütt a rendesebb e járja. Megjegyzendő 
azonban, hogy a liquida r előtt hallható é'-nek már említett é 
változata (szűkejtésűvé váló hosszabb hangzó) itt a hegy alatt 
lefelé még általánosabb, mint Orbai ezzel érintkező részén; s 
különösen fennebb, Torján egyesek beszédében á-be is átmegy, 
pl. gyertya, ember*) 

Leginkább jellemzi e tájszólást, különösen fenn északkeleti 
és északi részét, az ú. n. «erdő aj j iákat» a «mezőfődiekkel», délre 
lakókkal szemben az, hogy az alsó nyelvállású hangzókat (a, d) 
még zártabb ajakkal képezik, mint az eddig említett tájszólások 
lakói, sőt mint az ezután említendők is. E tekintetben különö
sen Kézdimartonos, Lemhény, Almás, Csomortány említendők, 
a melyeknek meglehetősen hátramaradt lakói a mai a helyén 

*) Ellenben pl. Kézdivásárlielyt itt-ott ma is czerna. 
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rendesen a-t, sőt o-t is ejtenek pl. megfogy ( = fagy), d helyén 
a-t, pl. vaj, á helyén meg nemcsak a-t, de még a sőt a-t is, pl. 
aldsonn istdlom. Ugyanitt hallhatni leggyakrabban az §, illet, e-t 
is, pl. degett csaknem: dágett (deget, szekérkenő); elment, erre 
ne! (erre ni!). 

Általában e tájszólást a nagyobb mérvű ajakzárás és az alsó 
hangzóknak hátrább és lentebb képzése jellemzi. A rövid hang
zóknak folyékony hangok és pótlónyújtás következtében beálló 
meghosszabbodására nézve nagyjában az alsósepsi tájszólásnál 
mondottak ismételhetők: szűk ejtésűek, de hosszabbak s itt 
zártabbak is. Itt is előfordulnak a kézvei és irval-féle (irva) alakok 
is s egy pár csiki tájszó is, a mi természetes. 

IV. A negyedik tájszólást Szentlélek (Kézdiszentlélek), Kis-
kászon, Peselnek (most: Kézdikővár), Szárazpatak nyelvjárása al
kotja, s némileg Karatnára és Volálra (most: Karatnavolál) is 
átnyúlik e tájszólás, mely községek az előbbiekkel együtt szintén 
Felső -Fehérmegyéhez tartoztak az új megyerendszer életbelépte
tése (1876.) előtt s azokkal a megye peselneki járását alkották. 
E tájszóláshoz hasonlít — mint előre jeleztük — az előbbi táj-
szólásból Pólyán (most: Kézdiszentkereszt) nyelvjárása is Szent
lélek mellett, bizonyára e szomszédos hatás következtében. E táj
szólást a legemlegetettebb községéről szentléleki tájszólásnak ne
vezhetjük. Jellemző sajátságai meg a következők: 

A hosszú í, ú, ű felső nyelvállású hangzókat használja, 
mégpedig első és második szótagban tán az erősségi hangsúly s 
részben az alcsiki nyelvjárás hatása következtében nemcsak a 
köznyelvi hosszúaknak megfelelőleg, hanem rövidek helyén is pl . : 
tükör, túró, hiba. Tán szintén ama hatások alatt a folyékony 
hangzók előtt álló i, u, üt is rendesen teljes hosszúsággal ejti 
és az l kiesésénél a pótlónyújtást oly esetben is használja, a 
melyben a Sepsialsóban, Orbaiban s részben a kezdi tájszólás 
nagyobb részén legalább ma már nem tapasztalható. Tehát pl. 
kűd, küdi (küld), sűdő (süldő) stb. 

A középső nyelvállású hosszúhangzókat (é, ó, ö) általában 
diftongizálja, s így a kettőshangzókat használja. Eendesen 'e\ 
ö~, v. cft} <$ (régebbi jelölés szerint eé, aó, öö) kettőshangzókat 
ejt, pl . : kekz, vöH, mezoü (kéz, vót, mező). Sokszor az é helyett 
csak szélesejtésű e-t kapcsolóhang nélkül, pl. kez, el (él), vö. 
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HoRGERt is MNyv. 1 : 448. 1. A kétféle á (*i és *é) kiejtésében 
legalább én nem vettem észre itt külömbséget, pl. fe-k és f&l 
(fék, fél), és tán igy is jelölhetnők az efféléket: fétk, feü. Az 
egyszerűbb változatok csak ritkán jönnek elő, férfiak beszédében, 
s hátrább eső szótagokban pl. egyek, kenyér, kakastar ej ( ' erősebb 
hangsúlyt jelez); ime ott is legalább e. Az o és ö hangzóknak 
liquidák és pótlónyujtás folytán való meghosszabbodásánál, a 
mennyire megfigyelhettem, szintén inkább széles ejtésű változatok 
járják, mint szűkek; s az o ilyen változatai mind és az ó'-nek 
pótlónyújtásból származott meghosszabbodásai egyszersmind dif-
tongizálódnak is. Pl. raljt és röH i s ; vöt, föt, föd, bot (böjt), de 
inkább vaU v. vöfit, fa%t v. fö'H és fcttd, boH, mint láttuk. 

Az e a nem, hanem, sem alakokon kivül, minőket az Orbai 
és Kezdi hegyalatti részein láttunk, olyan esetekben is hallható, a 
melyekben a köznyelvben nyilt e van, pl. kecske, cseléd, cserép, cserél. 
Az ilyen e helyén mintha sokszor még zártabb hang (e) volna. 

V. A bodoki hegységen túl, az Olt mellékén egy másik táj
szólás következik, mely az említett folyó mellett a bal oldalon 
Sepsiszentgyörgy fölött mindjárt Árkossal, a jobb oldalon meg, 
azt mondhatni, már egyes sajátságaiban Gidófalván, Fotosmar-
tonoson és Angyaloson kezdődik, illetőleg végződik. Mert e táj
szólás az Olt mellett tulajdonkép felülről lefelé húzódik. Innen, 
mint a lakókat «Otmejékieknek» (Oltmellékiek) nevezik, Oltmellé-
kinek is nevezhetnők. Minthogy azonban az Olt melléke lennebb 
is tart, ez nem volna szabatos elnevezés; s minthogy ez a vidék 
nem egyéb, mint a mai sepsi járás s a régi Sepsi-szék felsőrésze, 
ós mivel alsósepsi táj szólásunk is van : czólszerűbb lesz felsősepsi 
tájszólás néven neveznünk. E tájszólás alapjában egyezik a szent-
lélekivel; csak kisebb eltérések vannak köztük. 

A felső nyelvállású, í, ú, ü hangzók használata általában 
ugyanaz, mint az előbbiben, azzal a kis külömbséggel, hogy bár 
már Angyaloson és Fotosmartonoson is találkozhatni a rendes 
hosszúságú í, ú, w-vel, mégis Gidófalván is még legtöbbször az 
alsósepsi tájszóláshoz híven a rövid i, u, ü járja (azért e három 
átmeneti községet inkább Alsósepsibe számíthatjuk); míg viszont 
a Sepsiszentgyörgytől csak egy hegygyei elválasztott, oly közel 
fekvő Árkoson még tán hosszabb %, ú, w-t hallani a hangsúly 
hatása alatt, mint az előbbi tájszólásban. 
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Az é, ó, ö középső nyelvállású hosszú hangzókat e tájszó
lásban is csak nagy ritkán ejtik olyanformán, mint a köznyelv
ben, szűken. Kendesen a széles ejtésű vagy diftongizált válto
zatokat ejtik helyettük. Tehát pl. szép v. sze*p, örökkeé, mett? 
(miért), éjjen (éljen), szcfill (szóll), k'ö v. k&í és nyíltabban is 
kmő*) stb. Kivált egyes községekben itt is elég tisztán hallhatók 
a széles ejtésű és a kettőshangzók, még műveltebbeknél is, főként 
hangosabb beszédben. E tekintetben Árkos, Káinok, kivált pedig 
a tájszólás közepén Etfalva, Bodok, Zalán, Oltszem, Málnás ós 
Mikóújfalu lakói említendők; közülük különösen a bodokiak, olt-
szemiek emlegetettek az egész megyében. Gidófalván, Fotosmar-
tonoson és Angyaloson, melyek mintegy átmenetet képeznek az 
alsósepsi tájszólás és e közt, kettős hangzók nincsenek, de a 
szóles ejtésű és zártabb hosszú hangzók már feltünedeznek An
gyaloson is, s kivált már Gidófalván. A rövid hangzóknak szó
tagzáró liquidák előtt hallható s pótlónyújtás következtében tör
ténő meghosszabbodásánál pedig az ó ós ó'-nél ugyanazzal a 
jelenséggel találkozunk itt is, mint az előbbi tájszólásban s mint 
az előbbi hosszú hangzóknál, kivéve az átmeneti községeket, 
melyek e tekintetben az alsósepsi tájszólással tartanak. Az e ki
sebb körű, mint az Orbai hegyalji részében és az előbbi tájszó
lásban. Nevezetesen itt általában le, te, nem, ne, se nyilt e-vel 
használatosak; bár ezzel szemben helylyel-közzel a köznyelvben 
is e-vel használt lehet stb. mellett afféléket is lehet hallani, mint: 
cseléd. Az r előtt egyes községekben meg itt is nyilt e-t az e 
helyett pl. Hérczeg, czihér stb. (Káinok). De általában e tájszólás 

*) Megjegyzendő, hogy e kettős hangzókat, valamint az előbbi és 
következő tájszólás kettős hangzóit a régi jelölés szerint eé, aó, «ó'-vel 
jelölhetnők s STEUER is ilyenformán jelölte némi módosítással (A székely 
diftongusok Nyr. 22.). Ujabban azonban HORGER (Nyelvjárási jegyzetek, 
Nyr. 1903. és többi czikkeiben) pontosabb fonetikai jelöléssel ei, óu, öü, 
majd ei, ö%, öü-vel jelöli, az óu mellett an-i is jelezve (Nyr. 32 : 559.). 
Laikusok a hangzás u tán ma is azt a régibb jelölést használnák — mint 
tapasztal tam — s van annak is alapja. Én azonban itt addig is, míg e 
kettőshangzókat tárgyalom, a HoRGER-féle újabb jelöléseket a lkalmazom; 
megjegyezve azonban, hogy csakugyan sokszor nehéz e diftongusokat 
pontosan visszaadni s öu ejtés helyett Háromszéken is eme pontokon 
éppen találkozni a% (aó) sőt al, eg és «o nyíltabb ejtéssel is. 
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is a zártabb, magasabban képzett középső nyelvállású hangzókat 
kedveli, mint az előbbi, s részben kivált a hegy alatt az Orbai. 

Az alsó nyelvállású hangzókra nézve már külömbség ész
lelhető, a mennyiben az ajkak nagyobb zártságával képzett hang
zókkal itt kisebb mértékben találkozunk, mint amazokban, kivált 
a Kezdi északkeleti részében. E tekintetben inkább az alsósepsi-
vel egyezik; Fotosmartonos (érdekes, hogy Kézdiben is többek 
közt Martonos) lakói használják azokat nagyobb mértékben. Itt 
az q, és á is gyakori, pl. látom, várjuk, jaj, Mái ájja stb. 

VI. E tájszólással párhuzamosan túl a hegyeken Erdővidék 
azon részén, a mely megyénkhez tartozik, a régi Miklósvárszé
ken, a mai miklósvári járás északi felén egy más tájszólás követ
kezik, a melyet leghelyesebben miklósvárszéki tájszólásnak nevez
hetünk, mivel az a régi székkel egy területű, s ha a mai viszo
nyokhoz ragaszkodva, «miklósvárjárási» jelzővel illetnők, nagyít-
nánk és esetleg félreértésre adnánk okot. Mert a járás lennebb 
nyúlik. 

E tájszólásunk ismét az előbbihez áll legközelebb, mely 
vele szomszédságban van, s így vele együtt a szentlélek-pesel-
nekihez. Északnyugati szélén, mint fennebb láttuk, némi udvar
helymegyei hatást is mutat, mégpedig a szomszéd homoródi 
nyelvjárás hatását; de táj szólásunknak is van hatása amarra. 

Hogy röviden áttekinthessük e táj szólásunknak is a hang
rendszerben érvényesülő jellemző sajátságait: a magánhangzók 
közt a felső nyelvállásúak általában úgy használtatnak mint a 
két előbbi tájszólásban; tehát hosszú í, ú, ű van akárhányszor 
a rövidek helyett is. 

A középső nyelvállással képezettek közül a hosszúakról (é, 
ó, Ö) ugyanaz mondható, a mi az előbbi tájszólásokra; vagyis a 
szentlélek-peselneki és felsősepsire nézve. Ugyanígy itt is csak 
ritkábban használtatnak rendes köznyelvi képzéssel; inkább szé
les ejtésű és zártabb vagy éppen diftongizált változataik járják, 
mégpedig ugyanazok, mint ott. E tekintetben azonban észleletem 
szerint a tájszólás két egymástól nem szorosan elkülönítendő, 
de bizonyos tekintetben mégis külömböző részre oszlik, a meny
nyiben a felső részen Nagybaczon, Bodos, Száraz-Ajta, Zalánpatak, 
Bárót és Köpecz nyelvében a diftongusok elmosódottabbak, mint 
Miklósvár, Nagyajta és Bölön lakói beszédében, mely amannál 
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inkább nyújtja a szót és kiérezhetöbb diftongusokat képez. De 
ebben is általában halványabbak ezek, mint az előbbi tájszólás
ban, főleg a jelzett községekben hallható kettős hangzók, a me
lyek meg a szentlélek-peselneki tájszóláséinál elmosódottabbak, 
mint láttuk. 

Az e használata a legingadozóbb valamennyi háromszéki táj
szólásé közt. Nevezetesen nemcsak hogy a köznyelvvel szemben nem 
igen következetes, a mennyiben sokszor köznyelvi nyilt e-vel he
lyettesítik ; de maguk az egyes, még szomszéd községek közt is 
eltérés van e tekintetben. Általában a felső községek, különösen 
Zalánpatak, mégis inkább, kivált az első szótagban az e-t hasz
nálják, mely sokszor e-be is átmegy; a déliek, különösen Közép-
és Nagyajta pedig a nyiltabb e-t, mely ily esetben (e helyett) ezek 
egyik főjellemző tulajdonsága. Hogy észleletemet példákkal is iga
zoljam, jegyzeteimből a következőket idézhetem: 1. Első tagban a 
köznyelvi lé, té, nem, se általában mindkét részen így: le, te, nem, 
se, sőt sokszor e°-vel is. Aztán a felső részen: lehet, csere, de csere 
is; cseléd; cserép; kecske; régélő, de legelő is; még de me°g is; az 
alsón : enged, szemet, szent sőt szpit is, terébúza és terebúza, ecet, 
tenger de téngér is, gyeplő, HentSr stb. 2. Utolsó tagban mind
két részen: ciher, heveder; szó végén: ide, de idé is. 3. Eagok 
és képzők előtt szintén mindkét részen a négy első tájszólással 
szemben, a mennyire azoknál is megfigyelhettem, többnyire nyilt 
e áll az é helyén, mint a köznyelvben; azonban e-vel is talál
kozhatni. Pl. /?e;)'e£ (helyet), hejjem, hejjek, hejjecske; ingyen; res
tell ; elődek; kegyes ; nyires; Nyerges (határrész Nagybaczonban), 
Tővisses (ez meg Miklósváron); de: szentek, kérték, cziherés stb. 
E hangnál, mint fennebb láttuk, udvarhelymegyei, homoródi 
hatás is érvényesül három illetőleg jóformán csak két községben : 
Baróton és Nagybaczonban s ott is inkább az öregek nyelvében. 
Ezek t. i. e helyett Ö-t is ejtenek, mégpedig első szótagon túl itt 
is csak akkor, ha az előző szótagban nincsen e. Mint ilyen pél
dákat jegyzeteim alapján a következőket idézhetem: tisztölöm, 
viszök; Pétör, ebédöt, csépöl, édös; eresztött ; embör, fődet ös (föl
det is), neköm; istenödöt; mestörség, elfeletköztem, a melyeket 
általában csak öregek után jegyezhettem fel s ezeknél is az e-s 
alakokkal váltakozóknak tapasztaltam. Az ifjabbak már általában 
csakis e-t használnak ebben az esetben is. Azután észleletem sze-



A HÁROMSZÉK! NYELVJÁRÁSRÓL. 337 

rint—az—ilyen ö amellett, hogy nem általános, nincs is oly 
tiszta, mint már pl. Nagybaczon mellett Kisbaczonban, s Baróton 
felül Bibarczfalván, a mely községeket szintén felkerestem e 
czélból. 

Ezzel együtt említhetem meg e tájszólásnak még egy olyan 
hangtani sajátságát, a mely KRIZA adatai szerint az udvarhely
megyei, keresztur-nszéki, illetőleg a halmágyi nyelvjárásban is 
megvan (valószínűleg a homoródiban is, ennek azonban még nem 
járhattam utána) és így tán szintén udvarhelymegyei, de általá
ban az egész miklósvárszéki tájszólásra kiható hatás. Az ossó, 
bossó, kopossó, tözzsöl; sorró, torró-íéle mássalhangzói hasonulá
sokat értem. (Vö. Vadr. 552., 556. és 561. 1.). Az ezen csoport
beli rövid hangzóknak liquidák előtt hallható és pótlónyújtásból 
származó változatainál az o-ra és o-re ugyanaz áll, ami az előbbi 
tájszólásokra is fennebb a hosszú ó, ó'-re nézve. 

A nyelv alsó állásával képzett hangzók közt az q,, á, d és 
§ itt is hallható, mégpedig a három első főkép Zalánpatakán, 
az | meg az alsó részen sokszor e helyén is. 

VII. A hetedik tájszólást végül az előbbitől délre Hidvég, 
Élőpatak, Arapatak és Erősd csángó lakóinak nyelve alkotja, a 
mély községek az új megyerendszer életbeléptetéséig politikailag 
szintén különállottak ugyan Háromszéktől, a mennyiben ezek is 
Felső-Fehérmegyéhez voltak beosztva, az érintkezést azonban ál
landóan fenntartották vele. E tájszólást más egyszerűbb helyes 
név hiányában a két szélső községről hidvég-erősdi tájszólásnak 
nevezhetjük; ezt azonban úgy értve, a mint jelzem, hogy Élő
patak és Arapatak is beletartozik.*) 

Jellemezni meg legegyszerűbben úgy jellemezhetjük, hogy 
alapjában az alsósepsibelivel egyezik s csak néhány pontban tér el. 

Jelesen a felső nyelvállású fi, u, ü) hangzók közül a 
hosszúakat is használják, mégpedig a köznyelvnek inkább meg
felelően, mint a szentlélek-peselneki, felsősepsi és miklósvárszéki 
tájszólások; a mennyiben az erősségi hangsúly ebben nem ját
szik oly nagy szerepet, mint azokban, s nem ejtenek ennek ha-

*) Azokon a többi helyeken (Nyárospataktelep és Lüget), a melyek 
az előbbiek szomszédságában a térképen jelezve vannak, ma oláhok lak
n a k ; Élőpatakon is kevés a magyarság. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 23 
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tása alatt sok esetben rövid i, u, ü helyett is í, ú, íí-t mint 
amazokban. 

Aztán az alsó nyelvállással képzett hangzóknak zártabb 
ajakkal való ejtése (a, a, á) gyakoribb, mint az elébbi tájszólá
sokban. Az alsósepsi borsó, solló alakok meg eme községek nyel
vében részben váltakoznak a Vl.-ban látott bossó, sorróval (Erős-
dön), részben csak ez utóbbiak járják helyettük (felfelé: Arapa
takon és Hidvégen). Végül az eszik, iszik, visz, tesz-féle igéknek 
megegyük, (megesszük), megigyuk, nem együk meg, nem igyuk meg, 
sőt nem egyem meg, nem igyam meg alakjai, melyeket analógiás 
alakulásoknak vehetünk (vö. SÍM. A m. ny1 I. 222.) s melyek a 
csik-gyergyói népbeszédnek is egyik jellemző sajátságát teszik 
(vö. Vadr. 557.), e kisebb tájszólásban szintén megvannak, mig 
az alsósepsiben csak Nyén és Bodola csángó községek nyelvében 
hallható. A többiekben nem használtatnak, a köznyelviek járják 
helyettük. 

íme nyelvjárásunk tájszólásai főbb hangtani sajátságaik 
jellemzésével; a minek, megkisérlése után e tájszólások (a kü-
lömböző árnyalatok) t ö r t é n e t i a l a p j á t egyéb okokon kívül 
a következőkben vélem feltalálhatni. 

Egyszer abban, hogy, mint már eddig is éreztettem, a mai 
Háromszékmegye, nyelvjárásunk területe az idő folyamán több 
külömböző részből állt elő. Nevezetesen négy székből, Sepsi, 
Kezdi, Orbai és Miklósvár székekből és az országban külömböző 
darabokban elszórt Felső-Fehérvármegyének — mely századokon 
át egészen a 70-es évekig, az új megyerendszer behozataláig fenn
állt — három foltocskájából, melyek e székek mellé voltak be
ékelve. Ezek névszerint az északi részen a már többször említett 
Szentlélek, Peselnek, Szárazpatak, Karatna, délnyugaton Hidvég, 
Arapatak, Élőpatak és Erősd, délen pedig Nyén és Bodola köz
ségek (a két utóbbi csoport lakói csángók). Aztán a mellett, hogy 
e részek külömböző időben kapcsolódtak szorosabban egymáshoz, 
régen, úgy látszik, nem is volt kormányzati központ; ellenben 
az egyes részeknek külön közigazgatása volt (ORBÁN B. id. m. 
III. 5.), mint a járásoknak részben ma is. Pedig az effélék is 
befolynak bizonyára az árnyalatok alakulására. 

Ezen, mondhatjuk, politikai okok mellett még nagyobb 
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mórtékben működhettek közre e t n o g r á f i a i és f ö l d r a j z i 
okok. A mi az elsőket illeti, a szentléleki tájszólás területének 
lakóit, mint fennebb láttuk, történetíróink besenyőknek vitatják. 
Es ez nem valószinűtlen; Besenyő nevű helység, mint láttuk, 
ma is van megyénkben, bár ezeken alul. KÁLLAY és mások 
után pl. ORBÁN BALÁZS Székelyföld leírása 3 : 113, 182. 1. sze
rint besenyő telepek voltak Volál, Peselnek, Szárazpatak, Szent
lélek egy része, Besenyő és Oroszfalu. SZABÓ KÁROLY ezek közül 
Volál, Karatna és Peselnek lakóit oroszoknak, ruthén telepe
seknek nézte, kik idővel megmagyarosodtak (Századok, 1880. 
496. 1.). Azonban NAGY GÉZA ezek lakóit, valamint a Kantáéit 
is (Kézdivásárhely mellett, ma azzal összeolvadva) bessenyőknek 
Teszi, Karatnát egyenesen bessenyő eredetűnek mondja, s e 
bessenyő telepekhez sorolja Al- és Feltorját is. (Adatok a szé
kelyek eredetéhez és egykori lakhelyűkhez, Sepsiszentgyörgy, 
1883. 190. 1. Vö. 192. 1. is Volálra nézve.) Úgy látszik külöm-
ben, ruthén telepesek is voltak e környéken, mire nézve vö. 
Oroszfalut, Kézdivásárhely, eredetileg Torjavására délkeleti ré
szén, melynek lakói szintén a szentléleki várnéphez tartozhat
tak. (NAGY G. id. m. 192. 1.) Olyan idegen elemmel való vegyű-
lésből magyarázza NAGY GÉZA pl. a diftongizálást is (id. m. 142.1.). 

A földrajzi okokra nézve meg először is a legnagyobb 
valószínűséggel állíthatjuk, hogy Hidvég, Arapatak, Élőpatak, 
Erősd tájszólása ilyen okok folytán jött létre. E föld ugyanis 
a tatárjárás után lakatlanná lett s azért IV. Béla a Mikó-család 
egyik elődének adományozta (ORBÁN B. id. m. 3 : 24.). Hogy 
ez telepített-e oda lakókat, vagy valamelyik utóda, arra adatunk 
nincs; az azonban valószínű, hogy minek már ORBÁN BALÁZS 
kifejezést adott (3 : 24.), e lakók székelyföldről szállhattak ki 
ide (csángók). Legalább nyelvük egészen e mellett bizonyít. 
S az is valószínű, hogy legalább egy részük Háromszékből ke
rült oda. Erre mutatnak azon vezetéknevek, melyek amott is 
hallhatók. A település később is egyre tartott az öregek szerint. 
A katonáskodás elől 1848 előtt sokan menekültek oda, mert az 
jobbágy föld volt és a jobbágy Székelyföldön nem katonáskodott. 
A mellett oláhok is vegyültek közéjük s némelyek a csángó 
telepeket is részben besenyő eredetűeknek vitatják. — Aztán föld
rajzi okokra, a szomszédfekvésre és az ebből származó kölcsönös 

23* 
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érintkezésre vihetni vissza a miklósvárszéki tájszólásnak egy pár, 
a többiétől eltérő sajátságát, melyben az udvarhelymegyeivel 
egyezik. . 

Egyebek mellett ilyen okok működhettek közre abban is, 
hogy a régi Sepsiszék két része ma két eltérő tájszóláson beszél. 
Háromszék déli része külömben MEITZEN berlini tudós szerint 
az ott található birtokviszonyok alapján az északi résznél mint
egy száz évvel későbbi, 1211. utáni település lehet (Zur Agrar-
geschichte Ungarns und Siebenbürgens, Korrespondenzblatt des 
Vereins für siebenbürgische Landeskunde, XIX. Jahrg. 1896. 
138—139.) — és ezt támogatja a nyelvjárás is. De általában 
megyénk természeti fekvése, hegyek által való szaggatottsága is — 
földrajzi ok! — nagyon hozzájárulhatott a régi külömbségek 
megőrizéséhez és újak előállásához. 

Végül a v a l l á s n a k is lehet része ez árnyalatokban, a 
mint erre a palócz vidéken is van példa.*) Érdekes ugyanis, hogy 
a nyelvjárás északi részén, a hol a katholikus községek vannak, 
a honnan e földet Szentföldnek is nevezik, a zártabb ajakkal 
képzett hangzók a legnagyobb elterjedésnek örvendenek és leg
gyakrabban hallhatók («vastagon beszélnek* mondják a déli ré
szen lakók). Ellenben a déli részen, a hol a protestánsok túl
nyomók, általában a nyiltabb hangzókat használják. Egyebek 
mellett tán a szószék, tán az előrehaladott iskolázottság is e 
jelenség oka. 

Nagyjában ez okoknak tulajdoníthatni a külömbségeket, a 
melyek azonban ma korántsem oly nagyok, hogy n y e l v j á r á 
s u n k e g y s é g e s s é g é t megzavarnák. E külömbségek ugyanis 
főkép hangtaniak, mint ilyenek külsők, s mint láttuk, nem is 
elszigeteltek, több ponton fellelhetők, és igazán tisztán inkább 
csak az asszonyok, gyermekek meg az öregek nyelvében észlelhetni 
őket.**) De itt is az é'-zés általában egyező. A hangtaniakon kívül 
az alak- és jelentéstani sajátságokban, meg a szókincsben is ta
pasztalhatók egyes külömbségek. Azonban ezek már nem annyira 

*) L . ALBERT J . A gömöri tájszólás, Nyr. 18. k. és BAKTHA J. 
A palócz nyelvjárás, Nyr. 19. k. 

**) Vö. ALBERT J . hasonló észleleteit a gömöri tájszólásra nézve 
Nyr. 18:418, 419. 
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tájszólásiak, mint csak egy-két községre terjedők, s még kevésbbé 
zavarják az egységet. A belső sajátságokra, az alak-, jelentés- és 
mondattaniakra nézve általában megegyezés tapasztalható e táj
szólások közt; pedig ez is fő, s közülük a két utóbbi csoportba 
tartozókat, bár kissé más szempontból, méltán hangsúlyozza KAR
DOS is a göcseji nyelvjárás leírásában.1) 

És ez a megegyezés is érthető, mégpedig ugyanazon okok 
alapján, a melyeket elébb a külömbségeknél láttunk. Ugyanis 
ama külömböző részek közül a főbbek és nagyobbak korán ké
peztek politikailag is szorosabb egységet. Sepsi, Kezdi és Orbai 
székek valószínűleg még a XV—XVI. században egyesültek,2) 
Miklósvárszék pedig, mint fennebb láttuk, legalább is már a XIV. 
században szorosabb viszonyba jutott e tekintetben is Sepsiszék-
kel. A Felső-Fehérvármegyéhez tartozott részek ugyan politikai
lag csak a 70-es években csatoltattak az úgy létrejött területhez; 
de addig is szorosabb érintkezésben voltak vele. Bészint, mint 
ma is, a szomszédos fekvés s ennek alapján a mindennapi élet
ben felmerülő jelenségek és gyakori közlekedés következtében; 
részint a polgári helyzet folytán, a mennyiben azok mind job
bágybirtokok, földesuraik pedig háromszékiek voltak (1. ORRÁN 
művét a megfelelő helyeken); részint a vallás révén, a mennyi
ben azok esperességeibe soroztattak be,3) mint ma is azokba 
tartoznak, s búcsúikat együtt tartották, mint az északi részen, 
a hol katholikusok maradtak, ma is együtt tartják, stb. Végül a 
két déli rész (délnyugaton Hidvég-Erősd, délkeleten Nyén és 
Bodola) lakóinak egy része, mint a vezetéknevek mutatják ama 
területről települt ki és ez is befolyt a nyelvjárás egységesedé
sére, a mely a rohamosan növekvő társadalmi érintkezés és iskolá
zottság folytán napról-napra nagyobb és nagyobb arányokat ölt. 

Ezek alapján ama tájszólásokat méltán foglalhatni a «há
romszéki nyelvjárás* egységes nevezete alá s sajátságaikat mél
tán tárgyalhatni együtt, mint e nyelvjárás sajátságait. 

És én azt fogom tenni, a háromszéki nyelvjárásról mint 

i) Nyr. 14 : 163. 
2) Vo. NAGY GÉZA id. m. 182. 1. jegyz. 
3) PL Bodola már 1332-ben a Sepsi esperesség alá sorozott helység 

(ORBÁN B. id. m. 6 : 60.). 



3 4 2 ERDÉLYI LAJOS. 

egészről fogok szólni, az egyes tájszólásokra most mint ez egész 
részeire, árnyalataira tekintek az olyan sajátságoknál, a melyekre 
nézve külömbségek merülnek fel. 

Itt még egyes nyelvjárásleírók eljárása szerint nyelvjárásunk 
általános jellemző sajátságait foglalhatnám össze előre, az alak-
és mondattaniakat is; azonban ezt czélszerűbbnek és természe
tesebbnek tartom majd a leírás végén mintegy áttekintő össze
foglalásként adni. Annyit azonban addig is az eddigiek alapján 
is, hogy nyelvjárásunk tehát é-ző, az ú. n. keleti székelységhez 
tartozik, azonban mint ilyen s mint a székely nyelvjárások 
általában, több egyezést mutat BALAssÁnak NAGY GÉzÁval és 
ZoLNAival folytatott polémiája ellenére is (Ethnographia 1. és 
Nyr. 20—21. k.) a dunántúli nyugati nyelvjárásokkal, mint azt 
már VASS JÓZSEF észrevette és hangoztatta a székely beszéd
ejtésre a dunántúli nyelvjárásról írt munkájában (MNy. 1860.), 
s mint az már e nyelvjárások egyszerű leírásának elolvasásakor 
is szemünkbe ötlik (vö. pl. SIMONYI, A m. nyelv XI. k. olvas
ható leírásokat). De egyezéseket mutat a dráva-vidéki vei és a-
palóczsággal (eé, aó, eő) s itt a nyitravidéki Ht "d, #o-s diph-
tongusos palóczsággal is; valamint bizonyos tekintetben főként 
a Kalotaszeggel is (igeidők). A göcseji rövid i, u, ü bizony — 
mint láttuk — itt is feltalálható, Háromszéken is, sőt LŐRINCZ 
KÁROLY leírásában csak ilyen rövid i, u, ü-t ismer Három
széken (MNy. 6. k.). Egy dunántúli képzett ismerősöm, saját 
vallomása szerint, mikor Kovásznán járt, mintha Göcsejben 
lett volna, csak elcsodálkozott; egy másik erdélyi barátom 
pedig egyik dunántúli ismerősét nézte sokáig székelynek ki
ejtése után is. VARGA IGNÁCZ is megemlékszik a Felső-Orvidók 
nyelvének leírásában arról, hogy az Őrvidék népét is székely 
eredetűnek tartja az ottani értelmiség s egyes jellemvonásai 
meglepően egyeznek a székelyekéivel s szembeszökőleg elütnek 
a legközelebb eső többi magyarságétól. (NyF. 9. sz. 6. 1.) 
KERTÉSZ M. zalavidéki nyelvjárás-leírása alapján pedig sok egye-
zést találunk pl. Orbai- ós a Zala-vidék nyelve közt is (vö. uo. 
36. 1.) habár feltűnőbb eltérések is vannak a két dialektus közt. 
Mint a Göcsejben, Nyitrában és Zalavidéken, a székelységben s 
éppen Háromszéken is ejtenek az o, ö helyén "o, #o difton-
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gusokat tehát, s nem úgy van a dolog, mint BALASSA állította 
(Ethnogr. id. h.). De meg az á után álló q,, sőt o is megvan a 
székelységben s Háromszéken is ; mint Csikra és Halmágyra 
már SZABÓ D. illetőleg HOEGEE szintén kimutatta. Sőt a na
gyon nyílt § hangot is megfigyelésem szerint közösen hasz
nálja nagyban a Dunántúl és a Székelység. Az elbeszélő multat 
meg — mint legújabban megjelent értekezésemben rámutattam 
(Időalakjaink és módjaink a Háromszéki nyelvjárásban, NyK.) 
— a székelységen kívül Dunántúl is használják, Balaton 
mellékén és a Dráva vidékén. így nemcsak h a n g t a n i , de 
a l a k t a n i , sőt m o n d a t t a n i dolgokban is kimutathatni 
a feltűnőbb egyezést. A t á j s z a v a k r a nézve pedig szintén 
észrevehetni ezt (vö. SZINNYEI Tájszótárát és az újabb táj
szóközléseket a Nyr.-ben, 34. k.). Másrészt meg a palóczság-
gal lehet ismét feltűnőbb egyezéseket találnunk ugyancsak 
pl. a háromszéki nyelvjárásban (*é, aó, eő és nitt, núl, lábval 
stb.), nem is tekintve az egyező helyneveket (pl. a Nyitravidé-
ken is Bodok stb., vö. Szűcs ISTVÁN leírását, NyF. 20. sz.). Ha 
még ezekhez hozzávesszük, hogy a f o l k l ó r é b a n is vannak 
egyezések pl. a Dunántúl és a székelység, valamint a Vág-
mellék és a székelység közt (vö. dr. SEBESTYÉN GYULA Begös 
énekek és A regösök, M. Népk. Gyűjt. 4—5. k., VIKÁE nép
költési gyűjteményét Somogyból és a szentivánéji énekről s a 
regös énekről szóló értekezéseit), viszont hogy a n é p r a j z 
körén belül pl. a székely kapu Szlavóniában is megtalálható 
(HUSZKA J.): mindezek kétségen kívül valami régibb, sőt 
ősibb közösségre mehetnek vissza, s így nemcsak tisztán a 
d i a l e k t o l ó g i a , de hazai t ö r t é n e t ü n k s e t n o l ó 
g i á n k érdekében és n é p r a j z i meg f o l k l o r i s z t i k a i 
szempontból is megérdemlik a székely nyelvjárások s ezek 
körén belül a háromszéki nyelvjárás, hogy még behatóbban föl
dolgozzuk s mélyebb, történeti alapon, történeti és összehason
lító nyelvészetünk számára is értékesítsük. Sőt nemcsak! de a 
székely kérdés rejtélyének megoldhatása szempontjából, valamint 
a «székely törzsek telepedési viszonyaira)) nézve is, a mire nézve 
HoEGEErel szemben nem annyira pusztán «a nyelvjárási saját
ságok)) elterjedésére, mint ezekkel kapcsolatban a régi szék
rendszerre, a régi székely székek beosztására is vetem a fő-
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súlyt, minthogy ama nyelvjárási sajátságok egyezése és elterje
dése szerintem főként ezen az alapon ér thető. Ilyen u takon 
aztán nemcsak pusztán a nyelvészt érdeklő eredményekhez ju
tunk, de olyanokhoz, a melyek a történetirót és az etnográfust 
is érdeklik. Az efféle nyomozásoknak pedig senki sem fogja 
tagadni nagy fontosságát. (Vö. BUDENZ, A székely beszéd, MNy. 
5 : 363.) Azért én a háromszéki nyelvjárás leírásában — a 
mennyiben lehetséges lesz — ilyen u takon kívánok haladni . 

ERDÉLYI LAJOS. 

H a z a i i r oda lom. 

ERDÉLYI LAJOS. A háromszéki nyelvjárásról történeti alapon 
(Különnyomat a NyK.-ből.) Bpest. 

FUCHS (FOKOS) DÁVID RAFAEL. A locativue-féle határozók a votják-
ban. (Különnyomat a NyK.-ből.) 

FÜLÖP SÁNDOR. AZ összetételek a Paul és a Wundt elmélete sze
rint. (Tanári székfoglaló.) Kiskunhalas. 

KELEMEN BÉLA. JÓ magyarság. Bpest, Athenaeum. 
Keleti Szemle. VII. évf. 1. sz. (FUCHS D. R. Laut- und Formen-

lehre der süd-ostjakischen Dialekte. — MÉSZÁROS JÚLIUS. Osmanisch-
türkischer Volksglaube. — KUNOS ION. Rumelisch türkische Sprich-
wörter. — MUNKÁCSI B. Götzenbilder uud Götzengeister im Volksglau-
ben der Wogulen. — Irodalom. — Kisebb közlések.) 

Nyelvészeti füzetek. Szerk. SIMONYI ZSIGMOND. — 32. VISKI KÁROLY. 
A tordai nyelvjárás. — 33. BEKÉ ÖDÖN. Kemenesalja nyelve. — 34. 
HORVÁTH ENDRE. A bakonyalji nyelvjárás. — 37. BACSÓ GYULA. AZ 
adavidéki nyelvjárás. — 40. ÉDES JENŐ. A balatonfelvidéki népnyelv. 
Bpest, Athenaeum. 

PONGRÁCZ SÁNDOR. A magyar nyelv szerkezete, története és szó
tára. I. rész. A magyar nyelv szerkezete. Bpest, Pfeifer Ferdinánd. 

SZAMOTA-ZOLNAI. Magyar Oklevólszótár. 14. és 15. (utolsó) füzet. 
Bpest, Hornyánszky. 

SZIKSZAI FABRICIUS BALÁZS latin-magyar szójegyzéke 1590-ből. 
Közzétette, bevezetéssel és magyarázatokkal ellátta MELICH JÁNOS. Bpest, 
Akadémia. 



Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. 

(Első közlemény.) 

A finnugorság legtávolabbi csoportjának, az osztják népnek 
a népköltési termékeiből szándékozom itt mutatványokat közölni. 
Az anyaggyűjtésre az 1898. és 1899. években nyilt alkalmam, 
a mikor is, mint a ZiCHY-expediczió nyelvésze, egész esztendőt 
tölthettem az északi osztjákok között. Utazásomnak a főczélja 
tulajdonképpen a hatalmas KEGULY-féle gyűjtemény megfejtése 
volt. A helyszínén azonban csakhamar meggyőződtem róla, hogy 
az osztják népköltésnek ilynemű termékei ma már kiveszőfélben 
vannak. Annál nagyobb buzgósággal fogtam az értékes gyűjte
mény megfejtésének munkájához. A minden magyarázó jegyzet 
nélkül maradt szövegek értelmezéséhez azonban elkerülhetetle
nül szükséges volt elébb egy jó csomó eredeti, legnagyobbrészt 
folklorisztikai szöveget (meséket, hősi énekeket, a medvekultuszra 
vonatkozó énekeket és istenidéző igéket) gyűjtenem. Az így nyert 
anyag segítségével aztán lassanként sikerült behatolnom a REGULY-
féle énekek rejtelmeibe is. Hogy ez miképpen történt, arról a 
Magyar Tudományos Akadémia elé terjesztett jelentésemben*) 
bővebben szóltam. Egyébként azóta már a REGULY-féle szövegek 
egyharmadát megfejtve is közzétettem.**) 

*) Nyelvészeti tanulmányutam az éjszaki osztjákok földjén. Buda
pesti Szemle 1905. évf. 345. sz. 354—395. 1. 

**) Osztják népköltési gyűjtemény. Sammlung ostjakischer Volks-
dichtung. (Zichy Jenő gróf harmadik ázsiai utazása V. kötet.) Budapest, 
Leipzig, 1905. 
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Az északi osztjákok a tobolszki kormányzóság északi részé
ben az óriási kiterjedésű (647,467 • km.) berjozovi kerületben 
laknak. A hatalmas Ob folyam mentén húzódnak észak felé, el
foglalják ennek nagyobb és kisebb mellékfolyóit is. Nyugatról a 
vogulokkal szomszédosak, észak és kelet felé pedig a nomád 
szamojédekkel határosak. Az itt lakó másfajú népek (inorodci) 
között, ú. m. a vogulok, szamojédek és a zűrjének között (ez 
utóbbiak Berjozovban, Muzsiban és Obdorszkban laknak) számra 
nézve az osztjákok foglalják el az első helyet, sőt majdnem az 
összes lakosságnak a felét teszik, a számuk 9100 körül van. Fő
foglalkozásuk a vadászaton kívül a halászat és a rénszarvas
tenyésztés. Szigorúan ragaszkodnak ősi hitükhöz (a pogánysághoz), 
jóllehet nagy részük meg van keresztelve. 

Az északi osztjákság területén már AHLQVIST is (Über die 
Sprache der Nord-Ostjaken. Helsingfors, 1880.) három nyelvjárás
vidéket külömböztetett meg. Ezek a következők: 1. a kondinszki 
nyelvjárásterület Szamarovo és Berjozov között; 2. a berjozovi 
nyelvjárás, mely az Ob mellett Muzsiig terjed, s magában fog
lalja a Kazym, Yogulka és Szinja folyók vidékeit is, és 3. az 
obdorszki nyelvjárás, a mely az Ob és mellékfolyói mellékén 
Muzsitól északra a sarki részekig húzódik. 

Az így megjelölt nyelvjárásvidékek bár sokszor nehezen, de 
mégis csak közlekedhetnek egymással, csupán a legtávolabbi pon
tok ú. m. a kondinszki és az obdorszki nyelvjárás tesznek e te
kintetben kivételt. Egyébként pedig, ha a nyelvi eltéréseket te
kintjük, még helyesebben megtehetnénk az osztályozást az egyes 
folyóvidókek szerint. Az egyes folyók mellékén ugyanis össze
tartozó (rokon) nemzetségek laknak, ezek a legtöbbször még nyelvi 
tekintetben is különválnak a szomszédos törzsektől. Sőt úgy vet
tem észre, hogy idővel még az egyes nemzetségek nyelvjárása 
is változik, más-más kialakulást nyer, mert az osztjákok rende
sen idegen törzsből házasodnak. Az asszonyok nyelvjárásának 
hatása következtében az ifjabb nemzedék nyelve már kisebb-
nagyobb változást mutat (Ez annál könnyebben lehetséges, mert 
egy-egy faluban sokszor csak három-négy család lakik.). Ezt a 
jelenséget leginkább észlelhetjük az obdorszki osztjákoknál, a kik 
akárhányszor szamojéd nőt vesznek feleségül és a Vogulka folyó 
vidékén, a hol igen gyakran vogul nőkkel házasodnak össze. 
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A három északi nyelvjárás közül tüzetesen csak kettőt, ú. 
m. az obdorszkit és a berjozovit tanulmányoztam. Az a nyelvi 
anyag, a melyet itt nyújtok, e két nyelvjárásterületről való. 
A szövegek megválasztásánál különös tekintettel voltam arra, 
hogy azok mennél hívebb képet adjanak a köznyelvről. Az úgy
nevezett hősi énekek és mythologiai regék nyelve nagyban eltér 
ettől. Később azonban ilyeneket is fölveszek a szövegek közé, 
hogy az osztják népköltés termékeiről lehetőleg teljes képet 
nyújthassak. 

A szövegeket nyomban követi a szójegyzék, ebben azonban 
csakis a szövegekben előforduló szók lesznek fölvéve. Szándékom
ban van ugyancsak itt egy kis nyelvtani vázlatot is adni, a mely 
nagy vonásokban e két nyelvjárás főbb sajátságait fogja föltüntetni 
s a szövegek olvasásához, helyes megértéséhez támasztékot nyújt. 

Átírásomban alkalmazkodtam a Finnisch-ugrische Forschun-
gen hangjelöléséhez, mely már ismeretes a nyelvészeti irodal
munkban. Ettől csak annyiban térek el, hogy a berjozovi nyelv
járásban előforduló zöngétlen spiráns Z-hang jelölésére a SZINNYEI 
ajánlotta A-t használom, a melyet KARJALAINEN is elfogadott.*} 
A tökéletlenül képzett hangok labializálását KARJALAINEN után 
•b, d és I jegyekkel jelöltem meg. Ugyancsak KARJALAINEN után 
§- és £-vel jelölöm az s-, ^-hangok palatalizált alakjait, a mikor 
a nyelv elejének erős domborításával vannak képezve. 

A ' j e l mássalhangzók között zöngétlen átmenetet jelöl, a 
zöngés mássalhangzó előtt vagy után — zöngétlen elő- vagy utó
rész. Az időmértéket háromféleképpen tüntettem föl: a rövid 
hangzót rendesen jel nélkül, a félhosszút N jellel, a hosszút pe
dig " jellel. 

A főhangsúly az északi osztjákban rendesen az első szó-
tagon van, a mellékhangsúly pedig a harmadikon. Az igekötő 
elenyészteti az alapszó hangsúlyát, úgyszintén a tagadó és tiltó 
szócskák is az utánuk következő igéét vagy igeszerű névszóét. 
E tekintetben a kazymi nyelvjárásban jelentékeny eltérések van
nak. (L. KARJALAINEN nagybecsű hangtörténeti munkáját. 270— 
274. lap.) 

*) Zur ostjakisclien lautgeschichte. I . Über den vokalismus der ersten 
silbe. Helsingfors, 1904. 
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I. Szövegek. 

a) Obdorszk vidékéről. 

1. Lbyydr sut uerl. 

saudr pam ül pampái yoza. pam lidal svyat uyldl uassa, 
naudrliiida pidds, tut yoza joytds, tut pela lau§l: «si pampái noy-
líul/)) — ((pampái mola addm uerdsh) — ((pampaina ur/hm 
uassa.» — nvy liumdn tvyaina at uasla (uyhn)!)) — usasa tut, 
seda öla/» 

sáuar pn'k-silna naudrmds. ((idn'k, tam tut £Örá|/» idn'k 
lauSl: «tut mola addm uerds ?» — «tut pampái an' lll.» — 
npampai mola addm uerds?» — ((pampaina unhm uassa.» — 
nvn liumdn tvyaina uyhn at uasla!)) 

saudr naudrds idn'kues yoza. ((idn'kues tam idy'k ihí^%/» 
idn'kues lau§l: uidy'k mola addm uerdsht —• ((idy'k tut an' yö~rdtl.» 
— utut mola additi uerdsh) — atut pampái an' VU.» — ((pampái 

1. Az e g é r t ö r v é n y t t e s z . 

A nyúl füvet eszik a fűrakásnál. Fűevése közben a nyelvét 
megvágta (tk. a nyelve megvágatott), ugrálni kezdett, a tűzhöz 
érkezett, a tűznek szól: «Ezt a fűrakást fald föl!» — «A fűra-
kás micsoda rosszat tett ?» — «A fűrakás a nyelvemet meg
vágta. » — «Te ettél (tk. a te evésed helyén), hadd vágja!» — 
«Várj csak tűz, itt légy!» 

A nyúl a víz szélére ugrott. «Víz, ezt a tüzet oltsd ki!» 
A víz szól: «A tűz micsoda rosszat tett?» — «A tűz nem eszi 
meg a fűrakást.» — «A fűrakás micsoda rosszat tett?» — «A fű-
rakás a nyelvemet megvágta.*) — «Te ettél (tk. evésed helyén), 
a nyelvedet hadd vágja meg!» 

A nyúl a víziszörnyeteghez ugrott. «Víziszörnyeteg, ezt a 
vizet idd ki!» A víziszörnyeteg szól: «A víz micsoda rosszat 
tett?» — «A víz a tüzet nem oltja ki.» — «A tűz micsoda rosz-
szat tett?» — «A tűz nem eszi meg a fűrakást.» — «A fűrakás 
micsoda rosszat tett?» — «A fűrakásnál evésem alkalmával (tk. 
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mola áddm ueras f» — «pámpai yoza liumdm tvyaina uyhm 
uassa.)> — unvy liumdn tvyaina nvy uyhn át uasla!» 

samr náwrds, iouthiidi kat yui déds, nyuiydn, si idy'kues 
ioudahn/» -— «si idy'kues mola áddm uerds?» — ((idy'kues idy'k 
an' iesl.» — ((idy'k mola áddm uerdsh) — nidy'k tut an' yördtl.i) 
— «tut mola áddm uerds?)> — *tut pampái an' lil.» — ((pampái 
mola addm uerdsh) — upampaina uyhm uassa.» — «nvy liumdn 
tvyaina uyhn at uasla.» — «sasa, ioutlwdi yuiydn ölátdn-sa!» 

sáudr náudrds. kat niy iánddshydn. uniydn iöySlidnddt yos-
eudthialdn!» niydn lauhydn: (cyuiydn mola addm uer'sdydn?» — 
«%uiydn ues an' iouthydn.» — uues mola áddm uerds?» — «ues 
idy'k ieéti an' litl.» — ((idy'k mola áddm uerdsh) — utut an' 
yördtl.'i) — ((tut mola addm uerdsh) — ((tut pampái ant kusmal.» 
— ((pampái mola áddm uerds!\t — npampaina uyhm uassa.n — 
unvy liumdn tvyáina uyhn át uasla/» — aniydn sasa, blátdn-sá, 
ma ninen lezáthlám.n 

helyén) a nyelvem megsértődött.)) — «Te ettél, a te nyelved 
hadd sérüljön meg!» 

A nyúl [tovább] ugrott, két lövő embert talált. «Emberek 
[dual.], ezt a víziszörnyeteget lőjjétek meg!» •— «Ez a víziször
nyeteg micsoda rosszat tett ?» — «A víziszörnyeteg a vizet nem 
iszsza.» — «A víz micsoda rosszat tett?» — «A víz a tüzet nem 
oltja.» — «A tűz micsoda rosszat tett ?» — «A tűz a furakást 
nem eszi.» — «A fűrakás micsoda rosszat tett ?» — «A fűrakás 
a nyelvemet megvágta.)) — «Te ettél, a te nyelvedet hadd 
vágja!» — «Ej, e j ! lövő emberek várjatok csak!» 

A nyúl [tovább] ugrott. Két asszony varrogatott. «Asszonyok 
[dual.], az íj-idegeket vágjátok el!» Az asszonyok szólnak: «Az 
emberek micsoda rosszat tettek?*) — «Az emberek a víziszörnye
teget nem lövik meg.» — «A víziszörnyeteg micsoda rosszat 
tett?» — «A víziszörnyeteg vizet inni nem akar.» — «A víz 
micsoda rosszat tett?» — «A tüzet nem oltja.» — «A tűz mi
csoda rosszat tett?» — «A tűz a furakást nem égette el.» — 
«A fűrakás micsoda rosszat tett ?» — «A fűrakás a nyelvemet 
megvágta.)) — «Te ettél, hadd vágja meg a nyelvedet!)) — «Asz-
szonyok várjatok csak, majd elbánok veletek!» 
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sau»r naiidrds, loyydr bhs. Ibyydr siiahmal-kemna oy'gdlna 
Ivyds. úbyydr malai yanádinUn f» saudr lauSl: idbyydr, niydn 
mosaidt áratelna eu&tlila/» Ibyydr lau§l: uniydn yoza ma uer arí 
tvihm.D — auer-ki an' tvihn, am'fíoypözítyna budi Ivp-töfíirlem.)) 
-— uandam! — Ibyydr lau§l — ma manhm niydn %oza.r> 

niydn lauhydn: tyuipm iöfdlidnddt min eudthmdn.)) — 
yuiydn lauhydn: «iöy§lidndemdn al eudtlüahn! min ues iouth-
mdn.» ues lau§l: vmanem al ioudahn! ma idy'k ieglem.» — 
idy'k lau§l: nmanem al venzll ma tut yördtlem.u tut lauSl: 
nmanem al yördi! ma pampái Illem.)) pampái tutna kuzdm'sa, 
mola arat pam bs, áratelna kuzdm'sa. Ibyydr sut uerds. 

2. Svrt. 
asnl sbziliitdal svyat ioyanna svrt /ühs. «nvy, lau§l, uenie 

uolay yui ösdn / ittam yandi: neyyo uelftdshdi pnraidl, yandi 
ney%oina siiáhlaidn-gi, put-kbrdi nalna ioutlaidn, seda i yvlhn.)) 

A nyúl [tovább] ugrott, egeret talált. Az egér a mint meg
látta, bement a lyukba. «Egér, miért bújsz el?» A nyúl szól: 
«Egór, az asszonyok holmiait mind valamennyit rágd el! (tk. 
vágd el.)» Az egér mondja: «Az asszonyokhoz semmi közöm 
(tk. dolgom) sincs.)) — «Ha nincs közöd, a lyuk száját (tk. ajta
ját) ebfejjel zárom le.» — «Nem a! —mondja az egér— me
gyek az asszonyokhoz.)) 

Az asszonyok szólnak: «Az emberek íjidegeit mi elvágjuk.» 
Az emberek szólnak: «A mi íjidegeinket ne vágjátok el! mi a 
víziszörnyeteget meglőjük.)) A víziszörnyeteg szól: «Engem ne lőj-
jetek meg! a vizet megiszom.)) A víz szól: «Engem ne igyál 
meg! a tüzet kioltom.» A tűz szól: «Engemet ne olts ki! a fű-
rakást megeszem.» A fűrakás a tűztől elhamvasztatott, a mennyi 
fű csak volt, mindvalamennyi elhamvadt. Az egér törvényt tett. 

2. A c s u k a . 
A medve lépegetése közben a folyóban a csuka fölvetődött, 

«Te, mondja, valóban derék ember vagy! Itt van az osztják em
ber vadászati ideje, ha az osztják ember meglát, . . . vasnyíllal 
lő rád ós itt halsz meg.» A medve kétfelé nézeget: «Itt, úgy-
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ásni kátis uandml. «yoi -— lauSl — seda ma kinhm palem neyyoi 
pöddr'lh) svrt la,u§l: «nvy palemdn %ada tvifonH ásni puidl elti 
artisds, uandnil: nemdza uánlta an' litl. svrt lau§l: «selta-gi 
ioutlapn, si ámdstdn tvjáina wra al-korifon.n ásni lau§l: «nvy 
yada pöddr'hnh) — «ma tádá tám ösdm!)) selta uantseli, ioyán 
kuddftna pna' pa am&sl. svrt laulnil: «ney%oina uelláidn, lilaidn, 
yiindsi-yarti an' iilfláldhn.» ásni laudl: «nvy uelláidn, pá an' 
iilfiáfofon.)) — «má, lau§l, svrmdm-ki andám, yandi neyyoina 
uerll iu% yurina ponláidm; yandi yoi manem emtlwda iil, selta 
ma ligashm, yuri pozina uáraskdlem, uerll iuy yurdl példk-táyndm'l, 
ma si-kemna uerithm. nvy, laual, pilyá-kemna olhn, sidi pá 
yolna ittam ivráshn.)) ittam ásni ligázds, ligásman orna naudr-
mds, namrmal sv'fát jelta-kurna tuy'k-soy pelgdt idy'kna ahm'sáidt. 
svrt lauSl: v-uoláy yoi yolna ligazds. ligázá ! törSm nvy and ösdn!» 
ásni mands, svrt pá mands, yolas marísdt, yoina osla. 

ásni sbzihndal svyát idy'k-silna svrt siiáhs. «ma nvyen 
lezátlem, láu§l,v> ásríl selta naudrmds, ittam svrt kutpdl eudlt 

mond, nálam erősebb ember kicsoda beszél?» A csuka szól: 
«Hozzád fogható erős hol lenne ?» A medve a fenekére leült, 
nézeget: semmi sem akar közeledni. A csuka mondja: «Aztán 
ha meglőnek, ültő helyedben oldalra esel.» A medve szól: «Te 
hol beszélsz ?» — «En itt volnék, la!» Aztán látta, a folyó kö
zepén ül valóban. A csuka csak mondogatja: «Az osztják em
ber meglő, megesznek, sohase támadsz föl.» A medve mondja: 
«Ha téged megölnek, te sem támadsz föl.» — «En, úgymond, 
ha nincs itt a halálom [ideje], kikészítetten fateknőbe tesznek, 
az osztják ember engem elmetélni jön, aztán megharagszom, a 
teknőt a farkammal megcsapom, a kikészítetlen fateknő ketté
reped, én ilyenre is képes vagyok.» — «Te, úgymond, olyan vagy 
mint a szúnyog és még nagyra vagy.» Erre a medve meghara
gudott, haragosan az erdőbe ugrott, ugrása közben a hátsó lábá
val egész mohrakást emelt a vízbe. A csuka mondja: «A derék 
ember még megharagudott. Csak haragudj, nem vagy te isten!» 
A medve ment, a csuka is ment, hova mentek, ki tudja. 

A medve lépegetése közben a víz szélén csukát pillantott 
meg. «Majd elbánok veled», mondja. Aztán a medve [oda]ugrott 
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mouna Ivskdsll, pozdl eudlt kötllsdll, yoidi iuy yoza oy9Í si seyk-
Sdli, toyosik pon'sdll. tamotta lausen: «má iilfiáhfomi) — ittam 
semlánielna him-páksdt.» svrt pelá ásni uantman lái}l, %ada ol. 
«an' iiljialdldn vndi» — ásni lau§l. 

svrt ásnina aldm'sa. ((ma nvyen kanzdm mouna tülem.o 
ásnina tusa, iuy-Ur ilbina pon(sa. «mosa pvraina llddt and 
oshm, si pvraina ma nvyen Illem.» ásni mands, sdzilnú. %oio 
ivy'ds, uán ivy'ds. 

urna, Uddt tvisdm vndi, tám %vtl ma llddt mogátmem 
andam.v — ásni svr'dl pelá man9s, svr'dl yoza ioytds, svr'dl 
ujsll, ojdl male viyktdda piddm. tma ittam nvyen tulem, yvtl 
ideált llda másl, idy'k-sil lepsik ma svyá nvyen Illem, nvyen Ildi 
iubina idy'k ieélem, py'k seda uánna at olf» lou svr'dl tüsll, 
idy'k-silna porísdll, svr'l pelá uantl: nmatta lausdn : «má iilfiá-
ldldmv> — páddm %ul-idi yundi pátsápn, yundi iil0áldl9n.» svrt 
yozdl selta uáraskdsll, ittam ásni náudrmds, svrt katllta luttdsll, 

és a csukát a derekánál (tk. a közepénél) fogva a földre kiha
jítja, a farkánál fogva megragadta, egy ledöntött (tk. nyugvó) 
fához verdesi a fejét, egy kissé odább letette. «A múltkor azt 
mondtad: ,én föltámadok', — íme mind a két szemed kifordult.*) 
A medve a csuka felé nézve áll, hol van. «Talán mégse támadsz 
föl» — mondja a medve. 

A csukát a medve fölemelte. «En tégedet száraz földre visz
lek.)) A medve elvitte, a fa gyökere alá tette. «Majd ha enni
valót nem találok, akkor megeszlek.» A medve ment, lépeget. 
Hosszú ideig ment, rövid ideig ment. 

«Mintha volna nekem ennivalóm, ma ennivalót nem szerez
tem.)) A medve a csukája felé ment, a csukájához érkezett, a 
csukáját vette, a feje már nyüveseclni kezdett. «Most már visz
lek tégedet, a nap felé fordulva (a nappal szemközt) kell enni, 
a víz széléhez közel eszlek majd meg, miután megettelek, vizet 
iszom, a víz hadd legyen közel ide!» A csukáját vitte, a víz
szélére tette, a csukája felé néz: «A múltkor [azt] mondtad :,én 
föltámadok' — fagyott hal módjára megfagytál, mikor támadsz föl.» 
A csuka egyet csapott a farkával, a medve [utána] ugrott, a csu
kát nem tudta megfogni, a csuka ment egyfolytában és a vízbe 
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svrt manmal itna idríkna il-lvr/ds. ásrli kus-yatsa uandúü, semna 
arí nila. lár kudefi emlt svrt noy-yülds, sidi laudl: «asní malai 
ane lisen manem?» — ásni top al-uantl. «ma mattdlna lausdm, 
svrmdm-gi andám, lida ane uerdm'len.v 

ásni mands. sidi sbzüiiidal svyát pilydná iis, pvmmi iis. 
ásni lau§l: amá-sá ieia idríkna oy§lhm.r> ásni ioyánna, idríkna 
bylds. ásni ielta kat kurdi katllsa, idn'k ilbina vu idzált ilis tálda 
pitsa, ásni noyoé uuratl, uuratl, azát an( siti. ásni lau§l : 
a^oina katllsáidm tada?» ásni undl-uds emlt, nvl-uds eu-dlt idifk 
Ivyda pidds. ásni si-kus uuratl noyoé, ielta kát kurdi i-kemna 
kátllsaindn, nemdtti kurdi arí siti, ásni azát si %vlda utsiis. Mhl, 
aiii iis, si-ksmna ásni ishm'sa. 

ásni uuráina, uddi ioytds, idn'gdl pvrgátta arí ueridds. ásni 
uddi, mouna ioytds, idy'k pelá nantman al-ámdsl. ioyán kuddf} 
eudlt svrt noy-yühs, sidi lauSl: ((ásni %odi al-puydlda pitsdn?» 
ásni ríemdza pöddr'ta arí litl. vásni %bldndá/ má mattá lau-

alámerült. A medve bármerre nézdegél is, szemmel nem látható 
[t. i. a csuka]. A tó (v. áradvány) közepén a csuka fölmerült, 
így szól: «Medve, miért nem ettél [hát] meg?» A medve csak 
néz. «A múltkor megmondtam, hogy ha nincs itt a halálom 
ideje, nem tudsz megenni.» 

A medve ment. A mint így lépdel, szunyogosra, hőségre 
vált [az idő]. A medve mondja : «Már csak belemegyek egy kissé 
a vízbe.*) A medve a folyóba, a vízbe belement. A medvének a 
két hátulsó lábát valami elkapta, a víz alatt a folyással szem
ben lefelé kezdi húzni, a medve erőlködik fölfelé, erőlködik, 
mind hiába! A medve szól: «Ki fogott meg engem itt?» A med
vének az orrán-száján keresztül kezdett a víz bemenni. A medve 
bármennyire erőlködik is fölfelé, a két hátulsó lába egyformán 
meg van fogva, az egyik lábát sem birja kiszabadítani. A medve 
már-már egészen meg akart halni, a lélekzete elszorult (tk. ki-
csinynyé lett), ekkor a medvét eleresztették. 

A medve csak erőlködve jutott a partra, még a vizet se 
tudta magáról lerázni. A medve a partra, a földre kijutott, a 
víz felé tekintve csak ül. A folyó közepe táján a csuka fölvető
dött, így szól: «Medve, hogyan kezdtél lélekzeni?» A medve 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVÍ. 24 
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sdm: vnvy mola uul lll tvihnh) ma nvyen mundi il-ki tal'sem 
loln, nvy yolna % yvtl-sis an' ueritsen. ma mattá tildé-kem yoi-
sdm, ásni nvy tihé-kem-ki yoisdn loln, nojaidn aratelna niyktd-
saidt loln, soydn telna loln ldiis». 

3 . ríalual'ts a m-y o i. 
i purdé ími.áddl ol, katra pvráina lou yil tviis. yildl yvl-

mal, yildl eudlt top udrdy naluál'tsamdt, iprdy btldfidt yassdt. yihl 
úal uermal svyat jasl euddds, btldfidt udrri iísdt, ualtéamdt udrri 
iisdt. imi si yil-udrdt sauisdli, nalualtsamdt, btldfídt naurem-idi 
bnddftna porísdli, labdt yvtl noydltsdli, lölbdt át nofdltsdli. sidi 
úoYdltal eudlt yaVlada pidds, Imi nvmdsl: «tör§m manem mosa si 
parddsi). tuti vhs, nauremdl kiltdda pidds, sasna uisii, logotsdli, 
uantsdli: yui-naurem. «yvlda utsimdm tvya eudlt tör§m manem 
úaurem pardds, yui-naurem.i> 

si úaurem sidi enmdltal eudlt úorSmdidi louatti iis, siski, 

semmit sem akar beszélni. «Medve, hallgass ide! Én a múltkor 
mondtam: ,Neked talán valami nagy lelked van ?' — Ha az 
elébb lehúztalak volna [a víz alá], te még egy napig se birtad 
volna ki. Én a múltkor egy hónapig feküdtem, te medve, ha te 
egy hónapig feküdtél volna, a húsod egészen megnyüvesedett 
volna, a bőröd [is] egészen elrothadt volna.» 

3. A n y í l f o r g á c s - f é r f i . 
Egy öreg asszony egyedül van, régente volt neki unokája. 

Az unokája meghalt, az unokája után csak véres nyílforgácsok és 
véres gyaluforgácsok maradtak. Az unokája nyílcsinálás közben a 
kezét elvágta, a finom gyaluforgácsok véressé lettek, a nagyobb 
forgácsok véressé lettek. Az asszony ím unokája vérét megőrizte, 
a nyílforgácsokat, a finom forgácsokat gyermek gyanánt bölcsőbe 
tette, hét nap ringatta, hét éjjel ringatta. A mint így ringatja, 
egyszer csak sírni kezdett. Az asszony gondolja: «Az Isten ne
kem ím valamit rendelt.» Tüzet gyújtott, gyermekét kelteni kezdte, 
a térdére vette, megmosta, látta: fiúgyermek. «Immár halni ké
szültem, mikor az isten nekem gyermeket adott, fiúgyermeket.)) 

Miközben ezt a gyermeket így növeli, az lótó-futóvá lett, 
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uai-yul ueldi louattl iis. sidi oldal eudlt ittam tmi py'k tuda and 
.etl, iuy tüda and etl. nauremdlna iuydl seudrla i idy'gdl töthiüa. 
noy§s-, uaikur hidtti louattl iis. yadaidl tmi top lil pa yoiü. ya
daidl tmi yulilí uai noyaina lábdthU. Imi lauSl: «/jíMe, ittam 
ney^oit itsdn, ma nvyen nemna ponhm, ma pondi riemdn ad&m 
üt ol, idm at ol, sidi tvit: análual'tsam yoi)>. numpaydn (nvy 
numbdn) uul ypina «naluattsam)) nemdn sidi at laullay>. 

tmi iastal: o-endmdi yoi ösdn, mazdy mola mouna cm* 
ioydtldn, yityie, neyyoi tazdyna al eudla!v> tam yöl§m paiart pa~, 
latna yaddn yoza mola lailhn, tam tvyawn eudlt niy manóm 
niyisuy kanZah) — uniy mamm niyisuy iosl yolas mansm, ma 
yundi uantsem.n — vlaia, ma nvyen mahm!)) vzdm ilbi eudlt 
kanéandds, neyyo-oypözSy louat soySmpuy itltds. «tam soy§mpuydii 
kim-etltdlen, álydl eadlt katll\! naluaítsam yoi iordn mola-kem, 
soySmpuym si-kemna laygdl uldi lvsk\, soyQmpuydn yolas láriiú, 
s\is mana ! soy§mpuydn yada uoltiú, svya seda uandtia I'» 

madár-, erdei vad- és halfogó nagyságnyira növekedett (tk. jött). 
A mint így van, az asszony már vizet hozni nem megy, fát 
Tiozni nem megy, a gyermeke fát vág, vizet hoz. Nyúszt-, erdei 
állat lábát elvágó nagyságnyira nőtt. A nénikéje (?) csak eszik 
és nyugszik. A nénikéjét tiszta vadhússal táplálja. Az asszony 
szól: «Kis unokám, íme emberré lettél, én neked nevet adok, 
-az én adtam név rossz legyen vagy jó legyen, ez: «nyílforgács
férfi». Náladnál idősebb ember «nyílforgács» nevedet mondja 
majd.» 

Az asszony mondja: «Növekedő férfi vagy, talán valamely 
földre nem jutsz el, fiacskám, emberi beszédnek ne higyj! Ezen 
három oszlop magasságnyira [épített] házadban mire vársz, ezen 
helyedről nő járta nős vidéket keress!» — «A nő járta nős vidék 
útja merre van megjárva, én mikor láttam.» — «Várj csak, én 
neked adok [valamit].» A vánkos alatt keresgélt, férfifej nagy
ságú czérna gombolyagot vett elő. «Ezt a czérnagombolyagodat 
kiereszted, a végénél fogd meg! nyílforgácsférfi erőd a mekkora, 
a czérnagombolyagodat a válladon keresztül olyan erővel hajítsd, 
a hova a czérnagombolyagod gurul, oda menj! a czérnagombo-
yagod a hol megáll, aztán oda nézz!» 

24* 
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lou kim-idds, soy§mpuydl laygdl uldi Ivskdsli, sidi nöj-Sltal 
eudlt soydmpuydl uolimal. álydl eudlt kátllseli, laygdl uldi pá lvs: 
kdsJ/L, sofSmpuydl mandal eudlt lou ielta sidi nöySlldli. soydmpuydl 
yat yoza toyo ioyStmal, uanthll: yöfáni paiart. il-lvymal, yöl§m 
paiart nojos nila. yatsur) eudlt simdé-lamba iuy laiü, tvidl yada 
ol-keba, an( nila. lou yatna iojo-lioyds, katra pvraina neyyo seda 
olmal. uandnú: yat uddátna, yatsur) eudlt yáydefi. 

si yáydefi youát noyoi yoy'ti pidds. lou mundi lau§l: «ma 
yat langdlna kim-ithm.it nömdr tvyáidl eudlt sidi yby'dl, sidi 
yby'tal eudlt metta pidds, ueili iis. I mosaina naui törSmna ed9Sr 

katié uandiiil: yatsa-yarti neyyo andam. 
soydmpuydl lögdfttdsli, selta iaudlmdsli, soydmpuydl yolas 

lár}i}s, síié si mands. soydmpuydl sidi nöydmdal eudlt yatna. toyo-
edds, yatna ioytds: kördi yat, oy yat, oudl os andam, isúdl os 
andam. soydmpuydl uislí pá iáuSlmdsll: soydmpuydl toyo iay'ds, 
ioyo pá kerhs. «tám soy§mpuy you mon iuumdm eudlt ioyo an( 

Ő kiment, a czérnagombolyagját a vállán keresztül dobta, 
a mint így követi, a czérnagombolyagja megállapodik. A véginél 
fogva megragadta, a vállán keresztül megint átdobta, a czérna-
gombolyag a mint megy, ő hátulról követi. A czérnagombolyagja 
[egy] házhoz érkezik oda, nézi: három oszlop. Bemegy, a há
rom oszlop fölfelé látszik. A házszöglet felől olyanforma fa áll, 
[melynek] a teteje hogy hol van, nem látszik. A házba bement, 
régente itt ember volt. Nézegeti: a ház szélességében, a ház
szöglete felől lépcső [van]. 

Ezen lépcső hosszában kezdett kúszni fölfelé. Előbb mondja: 
«én kimegyek a ház tetejére.» A kerek helyről így kúszik [föl
felé], kúszása közben fáradni kezdett, erőtlenné lett. Egyszer 
csak kijutott a fehér égre, kétfelé nézeget: semerre sincs ember. 

A czérnagombolyagját elővette, aztán elhajította, a czérna
gombolyagja a merre gurult, arra ment. A czérnagombolyagját 
a mint így követi, visszament a házba, a házba érkezett (jutott): 
vasház, ezüstház, az ajtaját nem találja, az ablakát nem találja. 
A czérnagombolyagját fogta, megint elhajította: a czérnagombo
lyagja oda ment meg visszatért. «Ez a czórnagombolyag hosszú 
földről jövésem közben vissza nem fordult.» A czórnagombolyag-
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kerltiis.i) soytimpuydl katllsdli, pa ioutsdli : soy§mpuy toyo iay(98, 
ioyo pa kerhs. <iiasdm eudlt yos-luttilem tayya.* soy§mpuydl 
uisR, mola-kem ior tviis, si-kem iordlna ioutsdli, soySmpuydl 
toyosik manihits, ittam yarti toyo ne£ al an' mands. utam soySm-
puy mola uantl t» soySmpuydl uisli, sefina pon'sdU. 

si kbrdi yat, oy yat kir9thli: oudl os andam, %ondl os 
andam, isridl os andam. utam yatna isi neyyo ol tayya ?» 
«neyyo-ki ol, oudl at punéanti!)) bu pehk-punZandds, lou ioyo-
Ivyds. ioyo-lvyds, neyyo andam. tom ielem-suyna saddm: «nal-
ual'tsam yoiJr> lou uandiiü, nemdza neyyo andam. pöddr'tal §atl: 
«naluál'tsam yoi, nvp ioytdm yaddnn neyyo uantta litfon?)) —nvy 
tam moudnna yanadiiiman oldi neyyoi olmdn/» — «nalual'tsam 
%oi yodi lida lithn tayya h> — «lida litmdmna mola siiahhm, 
uantidem andam.)) 

pvzan elti liu@dsdt ioyStsdt, tö~r§m-pugdt sat liuftds! (pvzan 
telin os.) lis, ienps. naluattsam yoi tada amdstalna nemdza 
vndi uantl. nkim-£da ! seda laydsidi svy ol, sit uiia! bu sijna 

ját megragadta, megint eldobta: a czérnagombolyag oda ment, 
meg visszafordult. «A kezemből eleresztem talán.» A czérna-
gombolyagját vette, a milyen ereje [csak] volt, olyan erővel dobta 
el ; a czérnagombolyagja egy kissé odább mendegélt, aztán se
merre se ment. «Ez a czérnagombolyag mit lát ?» A czérna-
gombolyagját fogta, zsebbe tette. 

A vasházat, ezüstházat megkerüli: ajtaját nem látja, tető-
nyilását nem látja, ablakját nem látja. «Ebben a házban szin' 
tén ember van talán?» — «Ha ember van, nyissa ki az ajtaját!* 
Az ajtó kinyilt, ő belépett. Belépett, ember nincs. A nők ré
szére föntartott szögletben hallszik: «Nyílforgácsférfi!» 0 néze
geti, senki sincs ott. Beszélgetése hallszik: «Nyílforgácsférfi, a 
te érkezted házban akarsz látni embert ?» — «Te ezen a föl
deden rejtőzködve élő ember vagy!» — «Nyílforgácsférfi, ugy-e, 
enni talán akarsz ?» -— «Ha akarnék is enni, a mit nézek, nem 
látom.» 

Az asztalra ételek jöttek, isteni sok étel! (Az asztal teli 
volt.) Evett, ivott. A Nyílforgácsférfi itt ültében semmit se lát 
még. «Menj ki! ott öltőruházat van, vedd el! Az ajtó szélén 
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%ayde@, yaydeft s%lna s | yanema! — mosa-ki uanthn, sit nvy 
uerdn, an'-ki uanthn, ma %ohm áddm al ueraf mola uanthn, 
top katlllf katllta an'-ki ueritlen, ma yofam addm al ueraf 
sv/na nvyén pmas layds\! kurlan alt nilaidt, iaslan alt nilaidt / 
iasydm arat si!» 

nalual'tsam yoi edds, louel siv/na laysssdli. almdl ioyhs, yns' 
uvidm'sa, yölhli: neyyopt iitel satl. yölSm neyyo gatht. lou ilta-
swyat uantman tvihli: %öhm eui. — akdzaniymdn kuddftna at 
oZ/» — yaydefi elti noy-ydy'ta pits9t. «tam sv% malai kim-
Ivskdsah) — lou yozydl eudlt iuudm eui nalual'tsam yoina kátllsa 
(vagy: nalualtsam %oi katllsdli) yundi sslhll. ittam kat eui ioyo-
Ivysdydn. lou kathm eudl pilna pa ioyo-lvysdydn. ioyo-lvysdydn, 
nemdza neyyo andam. «nalual'tsam yoi seda mii, si mii sbmda f 
muyilu uelis uandílá/» lou mii sbmdds. mii sbmdtmal eudlt tomdl 
and islhli. mii sbmdds: yat telin murna. lou, tamdt uandds, eudl 
Esllsdlí. 

liumel, iesmel iets9S. lldel svyat it pöddr'ta pidds. «iln pi-

lépcső [van], a lépcső szélén ott rejtőzködjél el! Ha látsz vala
mit, az a te dolgod, ha nem látsz, nekem rosszat ne tégy T 
A mit látsz, csak fogd meg! Ha nem tudod megfogni, nekem 
rosszat ne tégy! A ruhába jól öltözz föl, a két lábad ne 
lássék ki, a két kezed ne lássók ki. A beszédem mind
össze ez!» 

A Nyílforgácsférfi kiment, fölöltözködött. Álma jött, majd
nem elaludt, hallja: emberek jövése hallszik. Három ember hal
latszik. 0 alulról figyeli: három leány. «Az úrnőnk középen 
hadd legyen!» A lépcsőn kezdtek fölmászni. «Ez a ruha miért 
van kidobva?» A köztük jövő leányt a Nyílforgácsférfi elkapta, 
semmiért se ereszti el. A két leány ím bement [a házba], a 
megfogott leánynyal együtt ő is belépett. Beléptek, senki sincs 
[ott]. «Nyílforgácsférfi itt van egy sapka, ezt a sapkát tedd föl, 
minket azonnal meglátsz!» A sapkát föltette. Miközben a sapkát 
fölteszi, azt [t. i. a leányt] nem ereszti el. A sapkát föltette: a 
ház tele van néppel. Azokat meglátta, a leányt eleresztette. 

Az evéssel, ivással elkészültek. Evés közben egy [ember] 
beszélni kezdett: «A leesett fű-e a sok, vagy a fönnálló fű-e a 
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ddm pam ár, mola nömdn laidi pam ár? uantldlmdn !» naluat-
team %oi lauSl: «nvy kus uandlla, ma uantta anl yásldm.)) 

tömi mands. i purdé Imi lau§l: «moudn kut you, ie£a 
yoiá!)) tömi mandm iubina lou yons, sit ipyti eudlt lou yoiis. 

álmdl ietsds, lou top noy-kilds, logodniman ietsds, tomdl ioro-
Ivyds. analuaHtsam — lau§l — yodi, nömdn laidi pam ár, mola Un 
Xoidi pam ar? — randám! Un yoidi pam ár.» 

«náluáltsam yoi manhmdn.')) — «má yundsi-yarti ivyta an( 

yáshm. tomdl lau§l: uúáluáltsam yoi, idy'k-yul ár, mola toyhy 
vai ár?)) «nvn manáf kus uandlla!)) tom yoidl mands. purdé 
Imi lauSl: análualtsam yoi, nvp pá il-yoiá, moudn kut you!)> 
lou yoüs, álmdl ietsds, kilds. lou top noy-kilds, tömi ioytds. «nál-
uáltsam. yoi, laustl, mola uantsdn?)) — «má uantsdm, idn'kyuhl 
ár, toyldy uai simel.)) 

((náluál'tsam yoi, manhmdn h) Imi laudal éátl: «maná, 
maná! moudt uandtiá')) náluáUsam yoi pilna man'sdydn. 

uán-keba uán manhydn, you-keba you manhydn. sidi man-

sok? — Nézzük meg ketten!» A Nyílforgácsférfi, szól: «Csak 
nézd meg te, én nem tudom megnézni.)) 

Amaz elment. Egy öreg asszony szól: «A földed köze hosz-
szú ( = messze földről jöttél), egy kissé pihenj!» A mint amaz 
elment, ő lefeküdt, a míg az odajárt, feküdt. 

Almával elkészült, alighogy fölkelt, megmosdott, amaz be
jött. «Nyílforgácsférfi — mondja — úgy-e, a fönnálló fü a több, 
vagy a lennfekvő fü a több?» — «Nem a'! a lennfekvő fii a több.» 

«Nyílforgácsférfi menjünk!* — «En semerre se tudok 
menni.)) Amaz szól: «Nyílforgácsférfi, a vízi hal-e a több, vagy 
a szárnyas állat-e a több?» —• «Menj, nézd csak meg!» Amaz 
ment. Az öreg assaony mondja: «Nyílforgácsférfi te meg feküd
jél le, a földed köze hosszú.» Lefeküdt, álmodott, fölkelt. Alig
hogy fölkelt, amaz megjött. «Nyílforgácsférfi, ügymond, mit lát
tál?)) — «Láttam, vízi hal sok van, szárnyas állat kevés.» 

((Nyílforgácsférfi menjünk!» Az asszony beszéde hallszik. 
«Menj, menj! földeket láss!» A nyílforgácsférfival együtt mentek. 

Rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig 
mennek. A mint így mennek, a tengerre jutnak. A Nyílforgács-



360 PÁPAY JÓZSEF. 

ddn eudlt saras na ipyStsdydn. nalual'tsam yoi nvmdsl: ama-ki tam 
maé-paddl tam sardéidy'kna uaipadi-kemna, uaiali-kemna il and 
at lvyldm/» sardéidy'kna sidi manhydn, sardé tom-péhkna pitsd-
ydn. keu olmal. tom yoidl keu noy-ahm'sdli; si keu ilbina sarán 
oy'gi put. «nalual'tsam yoi, tárni uandt-sa/n nalual'tsam yoi selta 
uantsdlí, sarán oy'gi put lou svyattdl kaudrl: i kur-pehk etl, i 
ias-pehk etl, i oy-pöz§y etl. naluaXtsam yoi laudl: «sit molaieth> 
— «yodi and oélen! nvy isi kaudrhn seda.n i yuplna keu Ivp-
tö'Tdr'sa. (mundi noy-ahndlúdm keu) i manldydn. 

ieéa marísdyan, seda pa keu olmal. «?íáluaítsam yoi, tam 
keu almi!)) naluaXtsam yoi lau§l: «mosa tvihn-gi, keu nvy almi/» 
i yoidlna keu ahm'sa, ilis-tv}'a uanthydn: Un mur. lafosti yoi 
l'áfosl, küddrmddi yoi küddrmal, uelftdshht, kvlay-tas sauiht, 
py'k-yul uelldt, or-uai uelht. mur ueWdshfisdl uantht. yada lamt-
Idt, hu kudelna laudddfísilel tör§m yoza^ yolna táudtht. «mola 
uantsdnht nalual'tsam yoi lauSl: nuantsdrn, taudtldt, küddrmdht. 
ma, uandemddem si. «nalual!téam yoi manldmdn!* 

férfi gondolkozik: «Ez a mese vége, ha én ebbe a vízbe a bo
tosom talpával, a botosom szárával (?) bele nem mennék!» 
A tenger vizén így mennek, a tenger túlsó felére jutottak. [Ott] 
egy kő volt. Amaz a követ fölemelte; ez alatt a kő alatt egy 
nagy (tk. zűrjén) szurkos fazék [van]. «Nyíl forgácsférfi, nézd 
csak meg ezt!» A Nyíl forgácsférfi erre meglátta, a zűrjén szur
kos fazék magától forr: egy félláb látszik, egy félkéz látszik, 
egy fej tűnik elő. A nyílforgácsférfi szól: «Ezek mik?» — ((Ho
gyan, te nem tudod? te is főlsz itten.» A társa a követ lecsukta 
(az elébb fölemelt követ) és mennek. 

Egy kicsinyég mentek, itt megint kő van. «Nyílforgácsférfi, 
ezt a követ emeld föl!» A Nyílforgácsférfi mondja: «Ha valamid 
van [ottan], a követ emeld föl te!» Társa a követ fölemelte, le
felé néznek, ott lenn nép [van]. A hadakozó férfi hadakozik, a 
a birkózó férfi birkózik, munkálkodnak, rénszarvas csordát őriz
nek, vízi halat fognak, erdei vadat vadásznak. A nép munkál
kodását nézik. A hol káromkodnak, káromkodásukat még az 
istenhez is káromkodjak. «Mit láttál ?» A Nyílforgácsférfi mondja: 
«Láttam, káromkodnak, veszekednek. En ennyit láttam.» — ((Nyíl
forgácsférfi menjünk!» 
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uan rncmldrjdn, you manhydn, tör§m-tut yoéa ioy§tsdydn. si 
tut mou eudlt líl, yaltéa M, Un and oshydn. ((úálualtsam yoi 
manhmdn!» i yoidl man9S, nalual'tsam yoi lauSl: «nvy man'sdn, 
ma pa üfom.n i yoidl laudl: «yodi katni man'sdmdn, sidi i katna 
manda pithmdn! nvy manem al io/J\, ma nvyen ant yvilem.» 
luydn labdt eudlt, tvten labdt eudlt moyihn uantman taildhn, wya 
ari' ioy§tldydn. nalual'tsam yoi lau§l: «yol-mosa soshmdn?» 

luydn labdt, tvhn labdt tvrnws, Un ioyos klrhsydn, mattá 
ohm kbrdi yatna ioy§tsdydn. ioyo-lvysdydn, tőrSm-pugdt ar pvzan 
ázat uer'saidt. yodi ipy(dm iasyen tör§m-pugdt sat liufids Uddn 
kutna pöddr'ldydn. purdé Imi lauSl: «nalual!tsam yiljie, ittam uer 
nvy and armátsen, ittam niydri pilna manatdn! yada oldi tvya-ki 
oslatdn.)) 

Rum el, iesmel ietsds, marísdydn. i ürsu manhydn, ittam 
niydl lauSl: «yol-mosa sbshmdn, %oida masl. nvy — lauSl— yui 
ösdn, yat legáda!» %ui uvéydlna sarni-oy löidt tvimal, sarni-oy 
loidt lögSfítdslí (naluaUéam yoina lögSfitdsa), uydlna uisll, uydlna si 

Eövid ideig mennek, hosszú ideig mennek, az isten-tüzéhez 
( = északi fény) érkeztek. Ez a tűz a földről táplálkozik-e, vagy 
honnét, ők azt nem tudják. «Nyílforgácsférfi menjünk!» A társa 
ment, a Nyílforgácsférfi mondja: «Te elmentél, majd én is me
gyek [utánnad].» A társa így szól: «A hogyan kétfelé mentünk. 
úgy kétfelé menjünk tovább is! te engem ne érj el, én téged 
nem hagylak el.» Hét nyár óta, hót tél óta látják egymást, de 
össze nem jutnak. A Nyílforgácsférfi szól: «Meddig megyünk 
(tk. lépünk) ?» 

Hét nyár, hét tél múlt el, ők visszatértek, az előbbi vas
házhoz jutottak. Beléptek; isteni ételekkel megrakott sok asztal 
van [ott] elkészítve. Hogy merre jártak, beszédjüket isteni sok 
étel evésük közben beszélik el. Az öreg asszony szól: ((Nyíl
forgács unokácskám, ím te nem értetted meg a dolgot, asszo
nyoddal együtt menjetek, ha valahol lakó helyet találtok.» 

Az evéssel, ivással elkészültek, mentek. Egy kis ideig men
nek, ím az asszonya szól: «Meddig lépünk (megyünk)? nyugodni 
kell. Te, úgymond, férfi vagy, készíts házat!» Az embernek a 
kis ujján aranygyűrű volt, az aranygyűrűt elővette, szájába vette, 
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tvisdlí, tvisdlí, sidi lau§l: utam mas paddl-mosa-ki túlem, kordí 
ydttí, oy ydttí iel at iil!» kim-taksdslí, kordí ydttí, oy ydttí iis. 
náluáttsam yoi lau§l: «yddáidm ími dúpsti uerdm olmal.r> nal-
udl'tsam yoi niydl peld laudl: ayaédf ma i idzdy ioremdmem, 
md-sd ioyo-kerhiüdm.» 

ydddidl ími yoza ioytds. «ydddidm ími! ilta möu yarina isi 
ydddidm ími ós.» purdé ími idstal: yadaijn ími dl ndmí! yddd-
idn ími ilta mou yarina kem-oy telay ydtna, éd§-oy telay yatna 
ol, svmdl arí uáyla, eldl ant pdtla. tör§m-dngi iugdnna ol.» 

si idzdy yolds. ydddidl ími lauSl: «naludUsam yoi, i át 
yoihn, l yvtl yoildn, kilhn, tolta manhn (ydddnna manhn). 
olddn you nobdt eudlt si oy ydtna oldi niydn tvhl-ki svrds tvl 
eudlt nöydllen, nöy§llen, an' ioyStlen, idsydm si.» uioyo ant-ki 
nsdn lobi, ioyotsen loln.» sit brdyna tördm-dygina kdtni parisai-
yen, sit brdyna kvmdn svrds tvl olhydn, ivyd an' ioy§thydn. 

a szájában [így] tartotta, tartotta, így szól: «Ezt a regét ha vé
géig viszem, vasház, ezüstház legyen hát!» Kiköpte: vasház, 
ezüstház lett. A Nyílforgácsférfi szól: «A nénikémet meg kell 
kérdeznem.)) A Nyílforgácsférfi az asszonynak mondja: «Maradj í 
én egy szót elfelejtettem, már mint én [mindjárt] visszafordulok.)) 

A nénikójéhez érkezett. «Asszonynéném! lenn a földön 
szintén volt egy nénémasszonyom.» Az öreg asszony mondja: 
«A nénédasszonyodat ne említsd! a nénédasszonyod lenn a 
földön silány ezüsttel teli házban, háncs [vékonyságú] ezüsttel 
teli házban van, nem éhes ( = a szíve nem kivan semmit), a 
teste nem fázik, istenanya gyanánt van.» 

Ez a szó véget ért. A nénikéje szól: «Nyílforgácsférfi, egy 
éjjel fekszel, egy nap fekszel, fölkelsz, innét elmégy (a házadhoz 
mégy). Hosszú ideig éltedben az ezüstházban levő asszonyodat, 
a tele ezer télen át nyomozod, nyomozod, nem éred el. A be
szédem ez. Ha vissza nem jöttél volna, elérted volna.» Ezért az 
istenanya kétfelé rendelte őket, ezért [aztán] a mennyi ezer te
let élnek, össze nem találkoznak (—jutnak). 
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4 . imi-yili ma§. 

Imi-yili ol, yadaidl louel ai-telna enmdltsdll. Imi ázat uel-
fídsldl, soga, mosa-pugdt vai ázat uelldli, top ásni uelda arí ueritl 
i ieudr uelda an' ueritl. Imi uelfidsldl, imi-yili ivlnn olUiú, imi-
yili ueriie vtsam. 

i-mosaina padta pidds, patsa. imi-yili yat eudlt kim-edds, 
ieía toyosik sbzds, or-kvlan kalddm bfos, nőy§lta pitsdli, yatdl 
tombina r'iöySltsdli. ie£a uantman tvildli, or-kvlan yirdúl. or-kvlarf 
siialdsli, ioyo-iis. ioyo-ipytes. %mi pelalaudl: amanem iöy§l miia!'» 
imi lauSl: «mola siialdSdnh) ama, lau§l, or-kvlan siiahsem.)> 
Imi vzdm-pat eudlt kanéanta pidds, iöy§l béds. Imi-yili iöySlna 
mása, nalna mása. imi-yili iöyldl uisli, naldl ufsli pa mands. or-
kvlan ielta nöy§lhli. or-kvlan %oéa uanamds, or-kvlan oydl noy-
ahm'sdli, i manda pidds. imi-yili ioutsdlí, yaisa. or-kvlan il-
kbrij/is, or-kvlan eudlt nal mvyti-löyndmdds. lou or-kvlan yoéa 

4. «Az a s s z o n y - u n o k á j a» r e g é j e . 

Asszony-unokája él, asszonynénje kis korától fogva nevelte. 
Az asszony mindent fog, a foglyot [vagy] bármiféle állatot mind 
megfogja, csak medvét nem tud ölni, és farkast nem tud ölni. 
Az asszony megy a dolga után (t. i. vadászik), az Asszony-uno
kája mindig csak benn van a házban. Az Asszony-unokája iga
zán esztelen! 

Egyszer fagyni kezdett, megfagyott. Az Asszony-unokája a 
házból kiment, egy kissé tovább lépdelt, erdei rénszarvas nyo
mot talált, követni kezdte, a ház mögé követte. Egy kissé néze
geti, az erdei rénszarvas kapar. Az erdei rénszarvast meglátta, 
visszajött. Visszajött, az asszonynak szól: «Nekem adj [egy] íjat!» 
Az asszony szól: «Mit láttál?» — «En, úgymond, erdei rén
szarvast láttam.* Az asszony a párnaaljban keresgélni kezdett, 
íjat talált. Az Asszony-unokájának íjat adott, nyilat adott. Az 
Asszony-unokája az íját vette, a nyilát vette és ment. Az erdei 
rénszarvast hátulról üldözi. Az erdei rénszarvashoz közeledett, 
az erdei rénszarvas a fejét fölemelte és menni kezdett. Az asszony
unokája meglőtte, találva van. Az erdei rénszarvas elesett, az 
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ioytds, lll yarti andám (male yvlmal). or-kvlay uisli, kat ayí>t' 
eudlt katllsdli, layggrna pon'sdll i ioyo-talldll. ö~f§l-idi talhll, ioyo-
ioyWfitdsVi. «lmi xor\ or-kvlay/» — Imi kim-idds. «yihm, nvmdsl, 
or-kvlay ueldi yoil iuumal.» 

or-kvlay imina yorda pitsa. or-kvlay ázat si-mvr(t uoiay, 
sorll uoi.' Imi yor'sdll, uoilal addl paitsdll. onddr-uoilal l libina 
pon'ssll. noyaidl eudtliiiman utsds. noyaidl Ivbasna svmdltsdll. 
sitdlna Imi ioyo-lvyds. ioyo-lvyds, yihl yoiü. Imi si mundl uopt 
kaudrta pitsdll. or-kvlay-oy rat-silna laiil. Imi si or-kvlay uoidt 
kauvrldll, lmi-/ili nov-kihs. «lmi-leygi mui uerhnht «ma iih§-
telna uoi kaudrlem.y> 

Imi-yili uefom or-kvlay-oy yozdyna sl am'sds. lmi-%ili si 
yar-0% pela lau§l: amanem malai polzdyna laklen ?» Imi lau§l: 
upaddm oy udrdl patsa, Ivldal svyat udrdl pbziiü. uhna bla! 
udrna pdzűaidn.» lou yolna tut silna amdsl. utam or-kvlay-oy 
manem malai polzdyna lakhllh) Imi lauhiil: «nvy uhna ola/» 

az erdei rénszarvason a nyíl keresztül csúszott. Ő az erdei rén
szarvashoz ért, nem is lélekzik (már meghalt). Az erdei rén
szarvast fogta, a két szarvánál fogva megragadta, a vállára tette 
és haza húzza. Szán gyanánt húzza, haza juttatta. «Asszony az 
erdei rénszarvast nyúzd meg!» Az asszony kiment. «Az unokám, 
gondolja, erdei rénszarvas ölő férfivá lett.» 

Az erdei rénszarvast az asszony nyúzni kezdte. Az erdei 
rénszarvas egészen olyannyira zsíros, tiszta zsír! Az asszony 
nyúzta, a faggyúit külön tette, a gyomor faggyúit egy tálba tette. 
A húsa eldarabolásával elkészült. A húsát az éléskamrában el
ásta. Aztán az asszony bement [a házba]. Bement, az unokája 
fekszik. Az asszony az előbbi faggyúkat főzni kezdte. Az erdei 
rénszarvasfej a tűzhely szélén áll. Az asszony az erdei rén
szarvas faggyúkat főzi, az Asszony-unokája fölkelt. ((Asszonykám, 
mit csinálsz?*) — «Én azon frissiben a faggyút kifőzöm." 

Az Asszony-unokája a megölt erdei rénszarvas fej mellé oda 
ült. Az Asszony-unokája a rénszarvas fejhez szól: «Engem miért 
köpködsz le?» Az asszony szól: «A fagyott fej vére megfagyott, 
olvadás közben a vére szivárog. Menj odébb! a vér rád szivá
rog.» 0 [még] mindig a tűz szélén ül. «Ez az erdei rénszarvas-
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Imi uoi kdu§rl. imi-yili ligaz9S, laidm nvremds, ittam yar-o% 
lapmna seudrta pitsdVi. Imi uddisik mands. Imi-yili yar-oy lawmna 
seudrdal sioyat sidi laudl: amanem polzdyna pa lagl.'i* yar-oytut 
pela kbrijfis, ittam uoii pat tut elta yombdhs. ittam- uoi tuti noy-
kusmds, yat tutna Ivp-kuzdm'sa, imi-yüi uuraina kim-uanyta 
ueridds. Imi yat libina tut yoza seda i %azds. ie£a bs, %atl tudi-
telna il-rv/ndmdds. kdmdlta lou la§na yor'ta an' ueridds. lou 
sirdlna vuds i yál'fos. 

si yat tutna Ildi eudlt tal yissi kerfos. louel nem?za /aédm 
andam. yátl tut líudm iubina nemdza and bids. l-mosaina % 
pbdali déds, mui pbdali, osl andam. lou uanddslí, uanddsli, arda-
folí: yádapl Imi svs-pbdali. sidi uantsdli, uantsdli, yaVhs. «%ol 
tülll?» nemdza nvmds osta kurdds. selta mands si tvyaial emlt. 
ieia sbziliiis, Ivbas béds. si Ivbas oudl peldk-sugatselí: sömdtti 
svy-nir uenie dr. árddfolí: «ma mosailam.v selta uantsdli: uai-

fej engem miért köpdös le?» Az asszony mondogatja: «Menj 
odébb!» Az asszony főzi a faggyút. Az Asszony-unokája a rén
szarvas] bikafejet fejszével vágni kezdte. Az asszony egy kissé 
odébb ment. Az Asszony-unokája miközben a rénbikafejet fejszé
vel vagdalja, így szól: «Engem köpdöss le megint!» A rónbikafej 
a tűz felé esett, ím a faggyús fazék a tűzre lefordult. A fagygyú 
a tüzet lángra lobbantotta, a házat a tűz meggyújtotta. Az 
Asszony-unokája csak nehezen tudott kimászni. Az asszony a 
házban a tűz mellett, ott is maradt. Egy kis idő múlva (tk. ke
veset volt), a ház a tűzzel együtt összeomlott. Kívülről ő nem 
győzte hóval oltani. Egymagában (tk. a maga módján) ordított 
és sírt. 

A ház, miután a tűz megemésztette, puszta hamuvá lett. 
Neki semmi sem maradt. A mint a házat a tűz megemésztette, 
semmit sem talált. Egyszer csak egy csontdarabot talált, milyen 
darab, azt nem lehet tudni. 0 nézte, nézte, vizsgálgatja: asszony-
nénje gerinczcsontja. így nézte, nézte, sírt. «Hová viszi ?» 
Semmi okosat (tk. gondolatot) se tudott kitalálni. Aztán elment 
erről a helyéről. Egy kissé lépegetett, a kamrát megtalálta. A kam
rának az ajtaját feltörte: fölvenni való öltözet ugyancsak sok 
van. Vizsgálgatja: «Az én holmiaim.» Aztán nézte: élelem (vad, 
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yul ueriie ar, oysardt, lolmaydt uerrie árdt! i náui neptu-svy uis, 
sitdlna mands, tutna Imdm yát pelá mands. ittam mundi tut líwm 
svs-pbdáli uislí, svy libina ivudr'sdli, vnddftna idr'sdli. svy elti 
oysamna pon'sdli. Isi Uhn nhjyoi-idi lezátsdti. si svydl ai öySl 
élti amdtsdli, m nenyoi-idi amdtsdli. kolna ybssdli, lou laygdr-kol 
legádds, selta tálda pitsdlí, sidi tálldli. yoé pelá manl, lou and 
osl yolna. sidi táldal eudlt uanthli, uas idds. ieia ila-pelá oldi 
pidds, pathdi-mosa laildi pitsdlí, uas and at r'iila. lou öyhl ujsll, 
idm louát keu öyílna leldds, pá tálldli. sidi táldal eudlt uas 
ilbina ioytds. 

ittam öyhl bmldft silna amdtsdli, matti nenyoina noytdla-ki, 
bmhfina mvytí kbriiü. sitdlna lou uas-yáddt pelá sbsta pidds. 
«yoi uas?» (imi-yili dnpsli) «uázdy br't igi uasn (uas sáuidi^ 

yoi si). uázdy br't igi yátna toyo sbsta pidds. uázdn br't igi nau-
remdt ivntldt, pöddr'ldt: uími-yili ioytds.» uázdn br't igi lau§l: 
«at iü/» ndy éáttdn tvyáina anc iil, ma §áttdm tvyáina iis.» 

hal) ugyancsak sok van, róka, rozsomák ugyancsak sok van! 
Egy fehér rénborjubőrből készített subát fogott, aztán ment. 
A tűz emésztette ház felé ment. ím az elébb megégett gerincz-
-csontot vette, a subába göngyölgette, övet kötött rá. A suba fölé 
fejkendőt tett. Úgy elkészítette, mintha élő ember volna. Ezt a 
subát egy kis szánra ültette, szintén ember gyanánt ültette, kö
téllel megkötötte. Vállkötelet készített, aztán húzni kezdte, így 
húzza. Merre megy, még nem tudja. Miközben húzza, látja, vá
ros tűnt elő. Kissé esteledni kezdett, besötétedésig kezdett várni, 
hogy a város ne lássék. A szánját fogta, jó nagy követ tett a 
szánjára, megint [csak] húzza. A mint így húzza, a város alá 
érkezett. 

Most a szánját egy lék szélére állította, ha valamely em
ber megmozdítja, rögtön a lékbe esik. Aztán ő a városi házak 
felé kezdett lépni. «Kinek a városa [ez]?» (Az Asszony-unokája 
kérdezi.) «A Városi fej edelem-öreg városa.» (Ez a városőrző em
ber.) A Városi fejedelem-öreg házához oda kezdett lépegetni. 
A Városi fejedelem-öreg gyermekei játszanak, beszélnek: «Az 
Asszony-unokája érkezett meg.» A Városi fej edelem-öreg szól: 
«Hadd jöjjön! A ti hallásotokra nem jön, az én hallásomra jött.» 
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«lmi-yili ioyo-lvya /» — «ma yodi tiyyldm • yadaidm-imi mundi 
svy'kmdsa, ivlyddiiil bmhfi sűna.» uazdy or't igi eueydlan pela 
nöymds : uyadaidn Imi ti tuahnln 

kat eui nbjdlman man'sdydn, yadaidl Imi yoza ioy§tsdydn. 
imi udrdi oysam ponmal, ittam imi katllta utédsldydn, Imi no-
ydhs, öyhltelna bmlqfi-uds youat il-lvyds. eueydn svmlan mari
mat, oysam kunz'emdSdydn, tal oysam katllman yassdydn. ittam 
"eueydn ioyo-mandi ísi-louat sokkí ol, paldamdsydn. auerna pitsd-
mdn.» •— eueydn lauhydn. amin mundl aiilta katllta uernidn ös, 
purdé Imi pöknds, svmdl mands.v ioyo manda pitsdydn. Imi-yili 
laildsli. «tamí eueydn idna' %ou sithydti.n mosa-pvraina eueydn 
ioyStSdydn, uazdy or't igi lau§l: «idnae you iay'satdn!» imi-yili 
laudl: nyadaidm tüslanh) eueydn ázat "sidam,dydn. uazdy br(t 
igi lau§l: «yodi ustdnh) «a£i, lauhydn, min uer uer'sdmdn, 
imi min eudltdmdn pőknas i bmfoft-udsna Ivyds. kus kun£emdSd-

( = T i hogyan hallanátok meg a jövetelét? én hallom csak.) 
«Asszony-unokája gyere bel» — «Hogyan menjek be? A néném
asszony az imént megizzadt, a lék szélén hűtőzik.» A Városi 
fejedelem-öreg a két leányához szólott: «Asszonynénéteket hoz
zátok ide!» 

A két leány futva ment, asszonynénjükhöz érkeztek. Az 
asszony vörös kendőt öltött, most az asszonyt el akarják kapni, 
az asszony megmozdult, szánostul együtt a lék nyilasa hosszá
ban lement. A két leány egészen oda lett, a fejkendőt megra
gadták, az üres fejkendőt fogva maradtak. A leányoknak vissza
menni egyformán nehéz volt, megijedtek. «Bűnbe estünk» — 
mondják a leányok. «Nekünk az elébb csak lassan kellett volna 
megfognunk, az öreg asszony megijedt, eszét vesztette (tk. a szíve 
ment).» Visszafelé kezdtek menni. Az Asszony-unokája várta őket. 
«Ezek a leányok ugyancsak soká végeznek.)) A leányok egyszer 
csak megérkeztek. A Városi fejedelem-öreg szól: «Ugyancsak 
sokáig jártatok!» Az Asszony-unokája szól: «Az asszonynénémet 
elhoztátok?)) A két leány egészen megnémult. A Városi fejedelem
öreg szól: «Mi van veletek?)) — «Atyus, mondják, mi bűnt kö
vettünk el, az asszony mi tőlünk megijedt és a léknyilásba be
lement, jóllehet utánna kaptunk, a fej kendője maradt a kezünk-
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mdn, oysanidl iásmdnna yaéds.)) uazdy br't igi lauSl: uyodi, nin 
svyna iist9nf» Imi-yili noy-lápmdds. ama ndyilan elti uas ant 
yvilem, neyyo ant yvilem, aratelna ndyilan bmld@-uh youat 
i-sidi lügStldllam, tam uas tutna ponlem, yadaidm Imi yodi uel'-
Sdllan, ndyilan i-sidi uelhlam. ma ior-neyyo eudlt an' palldm.» 
uazdy dr't igi lauSl: «ími-yili, taidm %-pélgdl nvyen malem, niyna 
legatlem, %öl§m eui tvildm, madi eui nvmsen' piti, si eudl uiia/» 
— umanem al eufofttiii/ imi-%ili yoliby yaza^na arí uerdmla.» 
uazdy dr't igi lau§l: «si-loudt wm uerá, si ramama! Imi-yili 
lauSl: selta-ki ligdshm, yoliby yoi ant yvilem, uazdy br't igi ant 
yvilem.)) uazdy br't igi lauSl: (dugasl! uohia! nvyen malem ai 
eudm, addl yatna oldi eudm amdtlem.i) 

Imi-yili ramamddi pidds. ittam eui uiidm niy ! uas lída uul 
pari uer'sdt, mur dgdm'sdt, ipntti yoi ivntl, aridi yoi driiü. sidi 
ivnttal eudlt kvnidn labdt mands. uazdy br't igi uul iifdi lauSl : 

ben.» A Városi fejedelem-öreg szól: «Hogyan, ti megbolondul
tatok!*) Az Asszony-unokája fölállott. «En nektek nem hagyom 
meg a várost, embert nem hagyok, mindvalamennyiteket ugyan
csak a léknyilásba fojtalak, ezt a várost fölégetem, a hogyan 
az asszonynénémet megöltétek, titeket ugyanúgy öllek meg. En 
erős embertől nem félek.» A Városi fejedelem-öreg szól: ((Asszony
unokája a vagyonom egyik felét neked adom, asszonyt készítek 
föl, három leányom van, a melyik leány neked tetszik, azt a 
leányt vedd el!» — «Engem ne esalj meg! az Asszony-unoká
jával harmincz kozák sem bír.» A Városi fejedelem-öreg szól: 
«Tedd meg azt a szívességet, csillapodjál le!» Az Asszony-uno
kája szól: «Aztán ha megharagszom, harmincz embert nem ha
gyok, a Városi fejedelem-öreget sem hagyom meg.» A Városi 
fejedelem-öreg szól: ((Hagyján! Csillapodjál le! Neked adom a 
legfiatalabb leányomat, a külön házban lakó leányomat adom 
oda.» 

Erre az Asszony-unokája kezdett elcsendesedni. A leány 
feleség ( = vett nő). Város evő nagy lakomát csaptak, a nép 
összegyülekezett, a játszó férfi játszik, az énekes férfi énekel. 
A mint így játszanak, néhány hét eltelt. A Városi fejedelem-öreg 
idősebbik fia szól: «Hogy is van [mitévők legyünk], a nőtestvé-
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ayodaé oldi, ieudm tinli uisli, ali (orosz: HJIH) naldmna!» lou 
(Imi-yili) si iázdy ybVsdli. 

naurem dt ipntldt, ivntti nauremdt yoza mands. uazdy or't 
igi uv.l iiydl iiy-naurem tvimal. iimtti nauremdt kut eudlt si 
naurem ieéa addl tvyaina uaysdTi, naurem pela laiidl: v-nalmdn 
kim-Etlt\!)) naurem nalmdl kim-etltdslt, naurem ai-nahm imi-
yilina yos-eudtsa. sitdlna naurem noyfrmdds, lou ioyo-mands. 

uázdy or't igi eudlt idzdy ioytds: «naurem uydlll pidds, 
dúzdsla, naurem semlal al-lárildt. sitdlna lauldt: «naurem nydlVí 
pidds.n yaleudt yötlds, uazdy or't igi lau§l: useban kasta masl, 
sebán-nenyoif)) mur pöddr'ht: utada uanna seban-neyyoi andam. 
i Imi laulla, si Imi nauremlal ardt, Hámba nauremlalna and 
islla. lou, si imi, xolipy iiydl eudlt al-ueidam neyyoina ti tüda 
arí ueritla, hu yozilal ara' ioyíttl. uyoideu kitluh) mur nöymdSdt. 
uyoi kitladi2 top Imi-yilina tüda ueritla.» Imi-yili uazdy or't 
igina pártsa. iby am'fina kírsa. am'fidt klrdm ietsds, Imi-yili mands. 

remet díj nélkül vette vagy csak szóval (tk. nyelvvel)?)) Ő (az 
Asszony-unokája) ezt a szót hallotta. 

A gyermekek játszanak, a játszó gyermekekhez ment. A Vá
rosi fejedelem-öreg idősebbik fiának figyermeke volt. A játszó 
gyermekek közül ezt a gyermeket egy kissé félre (külön helyre) 
hívta, a gyermekhez [így] szól: «Öltsd ki a nyelvedet!)) A gyer
mek a nyelvét kiöltötte, a gyermek kis nyelvét az Asszony-uno
kája levágta. Aztán a gyermek megfutamodott, ő vissza ment 
[be a házba]. 

A Városi fejedelem-öregtől izenet jöt t : a gyermek megné
mult, [ha] kérdik, csak a szemei forognak. Aztán mondják: 
«A gyermek megnémult.)) Másnap virradt, a Városi fejedelem
öreg szól: «Sámánt kell keresni, samánembert!» A népbeszél : 
«Itt a közelben samánember nincsen, egy asszonyról mondják 
[hogy az], ennek az asszonynak sok a gyermeke, lehetséges, 
hogy a gyermekei nem is eresztik. Őt, az asszonyt, harmincz 
fiától közönséges erejű ember ide hozni nem birja, velük nem 
mérkőzhetik meg (tk. hozzájuk nem ér).» — «Kit küldjünk (tk. 
kicsodánkat küldjük)?» mondja a nép. «Kit küldenétek? csak az 
Asszony-unokája birja elhozni.» A Városi fej edelem-öreg az 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 2 o 
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uan maros, you maiids, yolibn yoi yatna toyo-ioytds. yoliby 
yoi poyyras-idi laüdt, sidi lauht: «mola tak uerna iísdn?» 
«aygdn tüda ijsdm seban uerdi. xoliby %oi lauSl (sic!): umuy-ki 
ligaslu, nvyen iarsdllti, pa am'ft-byhnna talta ioyo-kitlu.)) írni-
yili lau§l: «ma uer&mna ymi tülem.» yoliby %oi lau?l; «mosa 
uer-ki uerhn, nvy ant sbySnhn, mosa uer-ki fii, uazdy ör't igi 
uasl ázat tutna labdtleu.» yoliby yoi nöymds, aygdl pela lau§l: 
(dithn-ki, mana, ant-ki litldn, nvy iierdn /» aygdl lauSl: «uay-
sapm, ivy'fom.n ittam Imi sömdtliits, sömdtlniman ietsds, tmi-yüi 
pilna kim-itsdydn, iby am'Bna VeVsdydn, sidi si tulaiydn. 

yoliby yoi yádel yoza laiman yassdt. Un uazdy br't igi 
uasna ioyUsdydn. uazdy br't igi yatna ittam Imi iasna ahmti-idi 
ioro-lvydltsa (iasna ahm'sa ipro). Imi lau§l: «ittam pur§emd-
saidm, malai manem talhiilen h) uazdy br't igi laudl: «katra pv-
raidtna seban uerdi yussdn, nauremdm uydlüí pidds, nvy yodas 

Asszony-unokájának meghagyta. Tíz ebet befogtak, az ebek be
fogásával elkészültek, az Asszony-unokája ment. 

Rövid ideig ment, hosszú ideig ment, a harmincz ember 
házához odaérkezett. A harmincz ember úgy áll, mint a bogáncs-
kóró. így szólnak: «Micsoda sürgős dologban jársz?» — «Azért 
jöttem, hogy anyátokat vigyem samanizálni.» A harmincz em
ber mondja: «Ha mi megharagszunk, megkötözünk téged és az 
ebszánodon innen visszaküldünk.)) Az Asszony-unokája szól: «Az 
én dolgomban mikor vinném!» A harmincz ember szól: «Ha 
valami rosszat csinálsz, nem szabadulsz meg, ha valami törté
nik, a Városi fejedelem-öreg városát tűzzel pusztítjuk el.» A har
mincz ember megszólal, anyjához szól: «Ha akarsz, menj! ha 
nem akarsz, a te dolgod.» Az anyjuk szól: «Hívnak, megyek.» 
Erre az asszony fölöltözködött, az öltözéssel elkészült, az Asszony
unokájával együtt kimentek, a tíz ebre fölültek, így vitetnek. 

A harmincz ember a házuk mellett állva maradt. Ok ketten 
a Városi fejedelem-öreg városába érkeztek. A Városi fejedelem
öreg házába az asszonyt bevitték (kézen fogva emelték be). Az 
asszony szól: «Már megöregedtem, miért hoztok [ide] engem?» 
A Városi fejedelem-öreg szól: ((Hajdanában varázsolni tudtál, a 
gyermekem megnémult, te hogyan hoztad volna helyre, ezért 
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Uzatsen loln, sit branna ma nvnen ua%sem.» itni lauSl: «ilbi 
siramna legátsem loln, ittam, parsemasaiam, yundi sara mozatlem 
ma sitf)> 

uazay br't igi tut vlda pardas. tut nl'sa. uul put, kduardi 
put, mur Vidi put telin káuar'sa. put kauardal svyat Imi tut 
silna kbiü, seban peri. imi-%ili koidi svyat kim-edas, uantldlí : 
nauremdt ivntlat. tmi-yili nauremdt yuiéldli, sidi pöddr'l: uhni 
koimada pitla, ndy nauremdt vuadi, lauadi: tat iil/» nauremdt 
lauldt: «mun svya vulu.» 

imi-yili seban uerdi i(atna ioyo-lvnds. ioyo-lvpmal iubina 
put kauarl. Imi tut silna amasl, kbiü, koidal svyat mola-pugat 
eualt ázat purisall, töröm eualt purisall, kut eualt purisall, nemaza 
kut ueram uer and ol, töröm uer&m yier and ol, imi-%ili yoza 
yaiis: imi-yilina ueram uer! si-kemna kimis yblanildt, nauremdt 
imdel §átl: «tat iil! tat iil!» ou pehk-lvskdsa, aratelna kim-
nüuarmalat, Imi yolna kbiü. lmi-%űi kim-náuarmal svyat kauaram 

hívtalak téged.» Az asszony szól: «Ezelőtt (tk. a régi módom 
szerint) helyrehoztam volna, most már megöregedtem, mikor 
tudom én ezt hamar meggyógyítani.)) 

A Városi fejedelem-öreg tüzet gyújtatott. A tüzet meggyúj
tották. A nagy fazekat, a főző fazekat, a népevő-fazekat tele
rakták (tk. főzték). Miközben a fazék forr, az asszony a tűz 
szélén varázsol, samanizál. Az Asszony-unokája varázslás közben 
kiment, látja: a gyermekek játszanak. Az Asszony-unokája a 
gyermekeket fölbiztatja, így beszél: «Az asszony mihelyt vará
zsolni kezd, ti gyerekek üvöltsetek, mondjátok: «Jön az ellen
ség!)) A gyermekek mondják: «Mi majd aztán üvöltünk.» 

Az Asszony-unokája a varázsló házba belépett. Miután be
ment, a fazék forr. Az asszony a tűz szélén ül, varázsol, varázs
lása közben minden félétől kutatta, az isten felől kutatta, az 
ördög felől kutatta, semmiféle ördög okozta (tk. csinálta) dolog 
nem, isten okozta dolog nem, az Asszony-unokájához csapódott: 
az Asszony-unokája okozta dolog! Ezenközben kifelé figyelnek 
(hallgatnak), a gyermekek üvöltése hallszik: «Jön az ellenség! 
jön az ellenség!)) Az ajtó kicsapódott, mindnyájan kiugranak, 
az asszony még varázsol. Az Asszony-unokája kiugrása közben 

25* 
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put toyo potkdsli, Imi elti sazemdsli. kamdn mur mori-lbkki uan-
dú'is; nemdza lat andam. 

ittam ioyo-lvysdt. koidi imi semlal-telna kamrdm idy'kna 
ázat liumdt, sbllal-telna kim-etta pitmdl. uazdy dr't igi lau§l: 
utam yoliby yoi aygdl yvhs ittam! muy ittam i-sidi yvlda pitlu. 

yoliby yoi ti-ki ioy§tht, tam uazu ázat tutna ponla, muy uellaiu. 
idna' uerna pitsu/» uazdy br't igi lau§l: «si imi yol-mosa yoida 
piti? matti iayna ioyo at tulah) matti nö%mds: upa á~tf» paot 
laudl: «ma semvm nidi yolt( yoza yodi svyat manfom? muy, 
lau§l, tüda an' uerdmlu.» uazdy br't igi tuydn nvmdsli pidds. «ne-
mdza sima ant raydl tada tvida! imi-yili rwy túua/» — «ma 
lihm an' masl?» imi-yili lau§l: «ma an' ueritlem.» sidi pöddrtel 
eudlt ney%o osta kurtsdt. 

mosa-pvraina uazdy br't igi lau§l: (dmi-yili, taédm, ubl-
fidSdm nvyen malem, manem top lafíti, iesalti, likna manem al 

a fölforrt fazekat odébb lökte, az asszonyra döntötte. Künn a 
nép a föld minden irányában (tk. körös körül) tekintgetett; sem
miféle ellenség sincs. 

Erre bementek a házba. A varázsló asszony szemeit a forró 
víz egészen kiette, a belei is kifordultak. A Városi fejedelem
öreg szól: «Ez a harmincz ember anyja ím meghalt.» Mi ugyan
csak meg fogunk halni. Ha a harmincz ember ide érkezik, ezt 
a városunkat fölgyújtják egészen, minket megölnek (mi megöle
tünk). Bizony bajba estünk!» A Városi fejedelem-öreg szól: «Ez 
az asszony hol (hová) fog feküdni ? Valamely emberek hadd vi
gyék vissza!» Valaki megszólal: «Az ám (tk. bizony hadd)!» 
A másik szól: «En szemem látó biztos halálhoz hogyan men
jek? mi, úgymond, elvinni nem bírjuk.» A Városi fejedelem
öregnek egyenesen megállott az esze (tk. gondolat nélkülivé 
lett). «Sehogyse lehet itt tartani! Asszony-unokája te vidd 
[haza]!» — «Az én életem (tk. lelkem) nem szükséges?)) Az 
Asszony-unokája szól: «En nem bírom [t. i. hazavinni]». Míg így 
beszélnek, embert hiába kerestek. 

Egyszer [csak] a Városi fejedelem-öreg szól: ((Asszony-uno
kája, a vagyonom, mindenem neked adom, engem csak táplálj, 
itass, ne haragíts meg! Téged fiam gyanánt foglak tartani, ezt 
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idi! nvyen iiy iuganna nbmda pitlhn. tam imi talta tuv^! nvy 
nvmsdy-ki, mazdy lífon an' iwlla.a imi-yili si iazdy ybhs, iby 
am'p' kirds, kirman ietS9S, ittam Imi am'fí-öf§l elti leltsdli, pa 
manda pidds. 

uan mands, you mands, uantman ttnldli: yoliby yoidl ydddt 
s\ edsdt. am'3-óy§l ujsll. yvmdá Ivskvsli, am'fi-öyítl padi ilb(i) 
emlt lou pa Ivyds. dm'Sdt yol naudrlet, i | naudrht, Ion vugl : 
«s| yvl'su! si yvl'su!* iosl uerne iuydy. lou maXéaydl uisli, 
pehk-vritsdli, rauiiü vritsdli, imi laé elti yomda ybiü, öy§l 
yosman ol, lou öy§l-part ilb(i) eudlt i-sidi yvmda ybiü. yoidal 
kutna ám'fílal ymsldli, i-yolda náudrht, iby am'p1 yol vu§l, s | 
vu§l. «yoliby yoi, am'ftht katlahn (hni-yili ftuM), si yvl'su, sí 
yül'8u/» 

yoliby yoi kim-naudr'sdt. kim-idei eu&lt am'3-öy§l si laiis. 
yoliby yoi uanthli: dm'(3-öf§l %vmda ybiü. yomda yoidi am'ft-
öy§l iosl ázat ipr! yoliby yoina am'fí-öyvl noy-dmHsa, am'fi-öySl 

az asszonyt innen vidd el! Ha okos vagy, talán a lelkedet nem 
ölik meg [értsd : életedet nem veszik].» Az Asszony-unokája ezt 
a beszédet hallotta, tíz ebet befogott, a befogással elkészült, ek
kor az asszonyt az ebszánra tette ós menni kezdett. 

Rövid ideig ment, hosszú ideig ment, meglátja: a harmincz 
ember házai idelátszanak (előtűnnek). Az ebszánját vette, föl
fordította, az ebszán feneke alá maga is odabújt (tk. bement). 
Az ebek a merre ugornak, arra ugornak, ő üvölt: «Végünk van! 
végünk van! (tk. itt halunk! itt halunk!)» Az út igazán fás. 
Ő a subáját fogta, ketté szakította, apró darabokra tépte. Az 
asszony a havon arczczal lefelé fekszik, a szánhoz van kötve. 
0 a szándeszkája alatt szintén arczczal lefelé fekszik. Miközben 
[így] fekszik (tk. fekvése közben), az ebeit uszította, [azok] egy 
halálig iramodnak. A tíz eb a merre üvölt, arra üvölt. «Harmincz 
ember, az ebeinket fogjátok meg (az Asszony-unokája kiabál), 
végünk van! végünk van!» 

A harmincz ember kiugrott. A mint kimentek, az ebszán 
ott állott. A harmincz ember látja: az ebszán föl van fordulva, 
a fölfordított szán útja csupa vér! A harmincz ember a szánt 
fölemelte, az ebszán alól ő (az Asszony-unokája) csak nehezen 
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eu»lt lou (imi-yili) uuraina noy-kihs. tam yolibn yoi apgel noy-
amdtsdt, noy-ámdtmelna aygel oy-pö£/dl taydnmal, apgel sbldt 
male yvsta pitmdl. imi-yili ehl ieza uári iuumal. yolibn yoi al-
uantht. «angeu yodi uM'senh) urna and oslem. tbda ioyan -lédi 
kildi tnyáina am'fidt naudrmdsdt, öy§l ymnbdhs, ma pa l/igam'sdm 
öy§l ilbina. ti-mosa si-kus fousdm, ndn yoéapn nemdttitfon (?) 
sdidl andam. min am'j3-öy§lmdnna uel'sainun. si kinza tolta 
tumdagan iuudndwiiwn, iidemdn svyat tam ioyan vuna svr§nma 
si pitsdm9n.» 

lou Imi-yili iaylal pela pöddr'l, tal mihl tviü, maiban 
andam. yolibn yoi lauSl: «Í9naí ol, pa amipi oy-kol anl tviü, ion 
am'p' iordl ar, neyyoina katllta an' uer0mlái9t.» — umanem mosa 
addm maXsan-siry miiadi! patsaidm.* iaylalna mása. yvlapl 
nvrdm elti isní pulan noy-amdtsel, paldansik at ol, am'fotna al 
lila. sitdlna ioyo-lvnsdt. «mun yolibn yoi mola sima olda ueritlu, 
uailu, malpánlu yoina lezátta pitlaidt ?» 

kelt föl. Ennek a harmincz embernek az anyját fölemelték, a 
mint fölemelik (tk. fölemelésük közben) az anyjuk feje szétsza
kadt, az anyjuk belei már feketedni (?) kezdtek. Az Asszony
unokájának teste egy kissé lett véres. A harmincz ember csak 
néz. «Az anyánkat hogyan ölted meg?» — «En nem tudom. 
Ott a folyó partjára kelésünk helyén az ebek megugrottak, a szán 
fölborult, én meg a szán alá estem. Idáig üvöltöttem bár, nálatok 
egyikötöknek sincs semmi nesze se. Mi ketten az ebszántól meg
ölettünk. Egyébként onnét egészségesen indultunk el, jövésünk 
közben e folyó torkolatánál halálba estünk im!» 

0, az Asszony-unokája az emberekhez beszól, pusztán sap
kája van, subája nincs. A harmincz ember mondja: «Biz' úgy 
van ! és az ebnek fej kötele sincs, tíz ebnek az ereje nagy, em
ber nem bírja megtartani.)) — «Nekem valami rossz subát ad
jatok, fázom.w Az emberek adtak neki. A halottjukat egy áll
ványra az ablakkal szemközt fölültették, kissé magasan hadd 
legyen, az ebek meg ne egyék. Aztán bementek a házba. «Mi 
harmincz ember mi módon birunk meglenni, a botosainkat, su
báinkat kicsoda hozza majd rendbe ?» 
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ila-pelá iis, Imi-yili pödd'r'ta pidds : aueriie iski! kaimn 
uotas. ittam /adu kau&rdM, ma yodi nvzay-kurdl, nvzay-lömdldl 
%oild>n.)> yoliby yoi lay-Sl>: «muy si-kut isna nvzay kurdi, nvzay 
lönidldl yoilúüu,.)) 

llumel ietsds, kim-ithi}Sí>t. iaylal iubina Imi-yili kim-edds. 
yvla eudlt kol idrds, püldfi-uds eudlt kol atdy ű-esllsdll. si yvla 
isni pul'ay ol. yoliby %oi ioyo-lvysdt, yoisdt. 

Imi-yili yoiman yblldll: uotas palem. pa iaylal uvpm'sáidt, 
pa iaylal uerdi olldt, azai nvzay lönidldl yoiht. sitdlna püh^-uh 
eudlt kol selta utsll, ittam yvla xelta nvremdsll. yvla tolta yat-
nids, isiit libi youát ioyo-lvyds. selta yoliby yoi ndudrmdsdt, nvzay 
lönidldl yol-pela man'sdt ant pa uantsdll. lou pá nau-rrttids kim 
vu-sorna: «iuuát! iuuat! ma si uelláidmfo nemdtiit sdid andam. 
selta uvidm'sa, noy-uerhs. yoliby yoi i yoi sl ioytdm andam. 

lou kim-edds, uantldll: nvzay kurdi yada mandmdt, sl man-
mal. i kálddin nöydltsdll, uantldll: iay-pui ilbina ínyinal. seda 

Esteledett (tk. estefelé jött), az Asszony unokája beszélni 
kezdett: «Bizony hideg van! künn zivatar. A házunk igen me
leg (tk. forró), már mint én mezítláb és levetkőzve fekszem.)) 
A harmincz ember mondja: «Mi néha [szintén] mezítláb és le
vetkőzve szoktunk feküdni.)) 

Az evéssel, ivással elkészültek, kimentek. Az emberek után 
az Asszony-unokája is kiment. A halottra kötelet kötött, a ké-
ménynyiláson át a kötél végét leeresztette. A halott az ablak
kal szemben van. A harmincz ember bement a házba, lefeküdtek. 

Az Asszony-unokája feküvén figyeli: a zivatar erős. Néme
lyek elaludtak, mások [még] fönn vannak, minden levetkőzve 
feküsznek. Aztán a kéménynyiláson át (lebocsátott) kötelet meg
fogta, ezzel a halottat megragadta. A halott megindult, az ablak
nyílás hosszában bejött a házba. A harmincz ember fölugrott, 
s levetkőzve hogy merre mentek, nem is látta. Ő is kiugrott nagy 
kiabálással: «Gyertek! gyertek! Mindjárt megöletem!)) Semmi
féle nesz sincs. Aztán elaludt, fölkelt, a harmincz ember közül 
egy sem jött vissza. 

0 kiment, nézi: mezítláb merre mentek, arra ment. Egy 
nyomot követett, látja: a fa tövének belsejébe megy be, ott fek-
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/diil. «kilá/ (imi-yili iastal) nemdza sdi?l andam. lou nvmdsl: 
male yvlmal, sidi uandiiidal eudlt %olipy yoi ne£ i yoi lihy an
dam, áratelna ynlmdt. 

io^o-marida, yvla-lmi yoza ioytds, yatna ioyo tal'sdlt, sbmmí 
ümdtsdti, uesl sorti ázat u$r. sitdlna lou iby am'p' kíws, lehs i 
mands. uazdy or't igi uas ilbina, ipdi ioytds. mur fii nöymds: 
Hamotta lausad{, tmi-yili uel'sa, yolna lihy. ittam ioytds.n 

uazdn or't igina dúpsla: nyoliby yoi yodi lanht?» (<Zoliby 
yoi ma-ki arit ueritsem, manem uel'sdt loln, ma ittam lihm s\ 
inytdfítdsem.» «ittam yolibn yoi selta-ki l'atlt tildt, ma tam mouna 
olda an* uerithm.» sitdlna uazdy or't igi lauSl: «nvy-ki manhn, 
muy sitna áratelna yvllu.» 

mattá lausu, uas Ildi vul pari uer9S, uelis uerds, tidel, 
testei kutna imi yili lauSl: uazdy dr't igi, yoliby yopn itsl-ki 
you iu, nöfítdl-ki you nöbdt al luillla/ ma ittam nvy murdn yoza 
olda an' uerithm.» uazdy or't igi latidl: «yoi neyyo nvy yoédn 

szik. «Kelj föl!» (Az Asszony-unokája mondja.) Semmiféle nesz 
sincs. 0 gondolja, már talán meg van halva. A mint megnézi, a 
harmincz ember közül csak egy sem élő, mindnyájan meghaltak. 

Visszament, a halott asszonyhoz érkezett, bevitte a házba, 
fölültette: az arcza csupa vér. Aztán tíz ebet befogott, fölült 
[a szánra] és ment. A Városi fejedelem-öreg városa végén a partra 
érkezett. A nép megszólalt: «A múltkor azt mondtátok, hogy az 
Asszony-unokája meg van ölve, még él, ím megérkezett!» 

A Városi fejedelem-öreg kérdezi tőle: «A harmincz ember 
hogyan beszél ?» — «Ha a harmincz embert én nem győztem 
volna le, engemet megöltek volna. Az életemet most ím meg
mentettem (tk. a lelkemet most ide visszahoztam). Most már 
aztán ha a harmincz ember ellenségül jön. én ezen a földön 
meg nem maradhatok." Aztán a Városi fejedelem-öreg szól: 
«Ha te mégy, mi aztán mindnyájan meghalunk.)) 

Azelőtt mondottuk, város evő nagy lakomát csinált, most 
is (tk. rögtön) csinált. Evés, ivás közben az Asszony-unokája 
szól: «Városi fejedelem-öreg, a harmincz emberedet ideje hosz-
szú időn, kora hosszú koron át ne várd ! Én most a te néped
nél nem tudok meglenni.» A Városi fejedelem-öreg szól: «Ha 
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addm iázdy-ki lau§l, manem laua!» — umadaley neyyo iüzdy 
pöddr'ta ior ipjdtl (nalmidi yoi kvmdn iby iázdy stltal), si addm 
txeyyo vndasna ma uerna pitldm. ma moudmna manldm.* uázdy 
or't igi lau§l: unvyen katllta an' ueritlem.* 

tás pilna eudl lezátsdli, Imi-yili manda pidds. uazdy or't 
igi eudl pela lau§l: nyoidn pilna idmas blatdnh) si iazdy tviis, 
%mi-yili imdl pilna manda pidds. kvláy-tás, mis-tas iwstdsa. 

imi-yili ioyoé uantl: mur ázat si iidel nila. nniuy uazdy 
or't igi yoza olda an' ueritlu, Imi-yili yoza, ollu-ki, lat an' 
ior§tl.» Imi-yili mihl lögzfitoslí, laygdr uldi ioros IvskdsU: «mil 
támbina pitti mur át ül, mii tömbi pela piddm mur ioyo at kir-
tohtli) mii tömbi pela piddm mur yál'laman yaúsdt, mii tambi 
pela piddm mur amdtman üsdt. tomdt iojo-kerhsdt, lou mur pilna 
moudlna ioytds (ioydtsdt). Ivbas uerdi yo Ivbas uerl, yát uerdi 
yo yat uerl, tás sáuidi yo tás sauiitl, Imi-yili si sirdlna áddl uas 
ámdds, ittam yolna ol tayya. 

valaki te hozzád rossz szót szól, nekem mondd meg!» — ((Né
mely embert elfog a beszélő kedv (tk. szót beszélni ereje jő), 
[a hazug ember hány tíz szót mond] ezen rossz ember miatt 
bajba kerülök (tk. esek). A magam földjére megyek.» A Városi 
fejedelem-öreg szól: «Téged visszatartani nem bhiak.» 

A leányát vagyonnal (marhával) fölkészítette [az útra], az 
Asszony-unokája menni kezdett. A Városi fejedelem-öreg a leá
nyához így szól: «Az embereddel jól legyetek!» Ezt a szót 
mondta s az Asszony-unokája az asszonyával együtt menni kez
dett. A rénszarvasnyájat, a tehéncsordát elhajtották. 

Az Asszony-unokája visszanéz: az egész nép mind jön 
(tk. jövése látszik). «Mi a Városi fejedelem-öregnél nem birunk 
meglenni, ha az Asszony-unokájánál vagyunk, ellenség nem jön.» 
Az Asszony-unokája fogta a sapkáját es a vállán keresztül vissza
dobta. «A sapkán innen eső (tk. esett) nép hadd jöjjön, a sap
kán túl eső (tk. esett) nép hadd forduljon vissza!» A sapkán 
túl esett nép sírva maradt [ott], a sapkán innen esett nép ör
vendezve jött. 0 a népével együtt a. földjére érkezett. Az élés
kamra csináló férfi éléskamrát csinál, a ház csináló férfi házat 
csinál, a nyájőrzö ember nyájat őriz. Az Asszony-unokája ily 
módon külön várost alapított, még talán most is él. 
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5. s o y alt nau r e m y d n. 

i yui ol, kot sokait naurhn tinü. iáid úauremndn, addl 
yatna olhydn. lou, si yui i-mosaina tuma ueras: «ma tam soyalt 
naurhnn,m yvihlam, kas át yvlhydn, kus lifondn át olfanm.* 
nauremyan /oidi hwlt iapl yátl páitSdü, anaslal ktrds, atü %on-
d?s. nawremydn Un yaddnna noy-uerhsrjdn, itl vbdl, itl apsdl, apsdl 
top noy§nidii\di-louat. 

hmas nauiii iis, vbdl kim-sdzs. «» yádu andam ondi.» ioyo-
Ivnds, apsdl yal'fol. tuti nUs, apsdl lábdtsdU. «apsiie manldimn, 
iaimna ymm.rmdn /» apsdl öySl-sokna leltsdü. apsdl talliiiman 
ivy'dl, nertwza ant siiahs, neyyoi uantman andam. lou sitdlna eui 
ioyo-mands, ságrdl mvydl'ta mands. 

éagrdl mvySltsdü, nemdza and béds. top % imdr uéUm kvlay-
oy-pözdX bzds, ioyo-tüsü. apsdl toll, knláy-oy táll, ioyo-ioyUs. 
apsdl Ivrbdtsdli, tutna vVsdU, lábdtta pitsdl). tsi-mvr't vbdl sida-

5. A k é t á r v a . 

Egy ember él. két árva gyermek van nála. Bátyjának a 
két gyermeke, külön házban vannak. 0. ez az ember, egyszer 
elhatározta: «én ezt a két árva gyermeket elhagyom, akár hal
janak, akár életben maradjanak)). Miközben a gyermekek feküsz-
nek, a bátya a sátrát (tk. házát) fölszedte, a szánjait befogta, 
éjjel elillant. A gyermekek a házukban fölébredtek : az egyik a 
nénje, a másik az öcscse, az öcscse alighogy lótó-futó nagyságnyi. 

Jól kivilágosodott (tk. világossá lett), a nénje kiment. «A mi 
házunk mintha nem volna.» Bement a házba, az öcscse sír. 
Tüzet gyújtott, az öcscsét megetette. «Öcsiké, menjünk! a bátyánk 
elhagyott bennünket!*) Az öcscsét egy kis szánra fölültette, az. 
öcscsét húzva jár. Semmit sem látott, embert nem látott. Ó aztán, 
a leány, erre visszament, a legelőt megkerülni ment. 

A legelőt megkerülte, semmit sem talált. Csak egy farkas 
megölte rénszarvas fejet taiált, haza vitte. Az öcscsét húzza, a 
rénszarvas fejet búzza, hazaérkezett. Az öcscsét kipólyázta, tüzet 
gyújtott neki, etetni kezdte. A nénje mindegyre hallgatagon 
sírdogál. «Mit eszünk mink? Ezelőtt marhánk sok volt, két-
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man yaVfol. «min mola lílmvn ? mattá tazu ár ds, kát-yöl§m 
kvláy uel'sa, si pvraina llsu. ittam muy and oslu, yviláiu.» 

át yoÍ8dr)9n, afoy svyat kilsdydn. apsdl pela lauSl: «apsiie 
manhmdn soga uelda!v> soga-uelftds ámdthydn. Un mola-kemna 
amdthydn, ioyos tvya mvyti pitlaidt. liddn-kem uel'sdyjn, ioyo-
marísdydn. si soga ueldan ewlt soga ardan uel'sapdn. liddn-
kinga ar. sidi uelftdsh'ndn, törSm tvuiiá iis. neyyo Un %ozapl 
an' ioy§tl. sit9lna sogápt man'sdt. 

sogaidt mamim iubina pa-mou emlt uai-^ul io%tihiida pidas. 
eui mands, simdé lár-oy'gdt béds. lár-oygdt yoza mands, Ivl-khn 
pbn-sbft ruygdthiiman ámdds. %aleudt mands, si ámddm yálfidl tü-
yulna ázat telin %apm. sitlál ujs, apsdl noydmdiiű, yulUn lelt-
Sdlfon. apsdl tall, yullál tall. ioyo-ioy§tSdydn, lily?n mola uerldym. 
si yulfon uelddn eudlt andama iis, sidi olhydn, 'uazdt, molaidt 
ioyvtsdt. lár-oy'gdt yoza uazdt ueriie árat. lou (vbdl) ruygdttyiiman 
uas-lié ámdtta pidvs. yaleudt mands, lislalna uás uelmdl ázat 
ueriie ár. sidi oldal emlt uas-pözSy agdtl. uás-pöz3y líuman olte-

három rénszarvast levágtak, akkor aztán ettünk. Most ime, mi 
nem is tudjuk (miért), el vagyunk hagyatva.* 

Éjjel nyugodtak, reggel fölkeltek. Az öcscséhez szól: «Öcsiké, 
menjünk foglyot fogni!» Fogolyhurkot állítanak, annyit, amennyit 
állítanak, mindjárt vissza is mennek. A mennyit megesznek, 
annyit fogtak, hát visszamentek. Miközben így foglyot fognak, 
sok foglyot fogtak, evésükhöz mérten sokat. Az idő tavaszra 
vált. Ember ő hozzájuk nem érkezik. Aztán a foglyok elmentek. 

A foglyok távozása után a más vidékről vad-hal kezdett 
jődögélni. A leány ment, valamelyes áradványgöclröt talált. Az 
áradványgödőrhöz ment, a vízben gázolva öles hálót állított 
oda. Másnap [oda] ment, állított hálója tele van kárászszal. 
Ezeket kivette, az öcscse utána lót-fut, a halaikat fölrakták [t. i. 
a szánra]. Az öcscsét húzza, a halakat húzza. Hazaérkeztek, esz
nek vagy mit csinálnak. A halfogásuk egyszer csak megszűnt, 
így vannak. Réczék vagy mik jöttek. Az áradványgöd őrnél iga
zán sok récze van. 0 (a nénje) a vízben gázolva réczefogót 
kezdett állítani (tk. ültetni). Másnap odament, a fogóktól meg
ölt récze bizony igen sok. A mint éldegélnek, réczetojást gyűjt. 
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ydn. i-mosaina uas-pöz§ylal andaml üsat, liufidslal yoVsdt. j/oyld-
ydn, ivyhydn, nemdza and oshydn. 

apsdl lau§l: «vbiie, lida lithm.« mosaina tayyd labdtsdli. 
sidi olddn eudlt nemdza ant mozathydn. apsdl yaVhl: «lida 
litlawm /» apsdl elti sozdm la/iidt (kvlay-ldndt) kamrdds. euiye 
yaVhl. landt kamr'sdydn, apsdl labdtsdli, lou mola lamndiiú, 
mola andam. 

sidi olhnydn, apsdl laml: idída litlápm.»— umola labdtlem 
nnyhih> apsdl yaVhl. hatra üuvm soga-lomt kaudrdi piUdll, yazi 
(yaidtn) idy'k ieisdydn i yoisdydn. 

ahy svyatü iis, apxgl loytas-keu uis, kezl "loj^tta pidds. 
kezdi loyvtssU, nvri-oy-silna metsdsli i yoisdydn. yaleudt ahy 
svyatü iis, vbdl uoy-uh-emds, apsdl andam. «yodi — laml — 
apsdinyol marid* ?» naurem kömön ol, mal§ay-panl dlnids, yvtl 
ideált uajdntl. lou uantman tvildü: l kvlay si iidal nila, kvlay dl 
ilbdlna si ioytds. si-kemna vbdl yát eudlt kim-arátl. vbdl bu yo-
remmal svydt ittam kvlay tbda ndudrmds. mundi yatsa iis, sps 

Kéczetojást evén vannak. Egyszer csak a réczetojások is elfogy
tak, a táplálékuk elfogyott. Járnak-kelnek, semmit sem találnak. 

A öcscse mondja: «Nénike, éhes vagyok» (tk. enni akarok). 
Valamivel talán megetette. A mint így vannak, semmit sem tud
tak szerezni. Az öcscse sír: ((Éhes vagyok!» Az öcscsének meg
száradt inakat (rénszarvas-inakat) főzött. A szegény kis leány 
sír. Az inak megfőttek, az öcscsét megetette, ő evett is, meg 
nem is. 

így élnek-éldegélnek, az öcscse mondja: «Ehes vagyok?» — 
«Mivel etesselek meg?» Az öcscse sír. A régebben megevett 
fogolycsontokat főzni kezdte, levest ettek (tk. ittak) és lefeküdtek. 

Eeggeledett (tk. reggel felé jött az idő), az öcscse köszörű
követ fogott, a kését köszörülni kezdte, a padka fejéhez oda
szúrta és lefeküdtek. Másnap reggeledett, a nénje fölébredt, az 
öcscse nincs [t. i. a házban]. «Hogyan, úgymond, az öcsém hová 
ment ?» A gyermek künn van, a subája szőrét fölemelte, a 
nappal szemközt fordulva hívogat. 0 megfigyeli: egy rénszarvas 
jövése látszik. A rénszarvasa ím oda jött eléje. Ekkor a nénje 
a házból kirohant. Miközben a nénje az ajtót megesik ordította, 
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mands. ittam naurem yáddl pela vygdrmds: vbdl kim-itmal. vhdl 
pela lau§l: amalai kim-itsdn? törSm pardünuli, ma lida an' 
yassdm, nvn paldd@tdSdn.» sittelna vbdl pela yal'laman sosl. 

vbdl ioyo-lvyds, vbdl pela lau§l: nmanem Uddt miia/» vbdl 
ázat al-laiű. «mola malem nvtjen? nemdza ant tvihm.»— «svmdm 
seyk uayla, vndigi ma nvyen lilém!)) apsdl uddi náudrmds, kezdi 
nvremdűi, vbdl yaVlada pidds. «/odi uerla? ma, addm ösdm.» 
ittam %ui-naurem yaVladal svyat kezdi il-luttdsli saydl yoza. vbdl 
sittelna tuti vlds, tamotta kaudrdm soga-loudt soy-yirna pon'sdli, 
sit uislí, vbdlna peldk-mvnzisa, soga-loudt pilna káudr'sdli. put 
kaudrds, káudrds. lida pitsdndn, Humán ietsds, si pvra-kemmi iis, 
yv§ at pvraina kiiar pitta pidds. 

vbdlna leltsa, sidi si tbthiila. sidi tbilnidi eudlt nemdza 
and oshwdn. ioyo-ioydtsdydn, yoisdydn. 

yaleudt aldy svyatti iis, naurem kim-edds, yvtl top etmal, 
maléay-panl alrrids i uaydntta pidds. sidi uajdntl. uajdnttal svyat 

a rénszarvas elugrott, a honnét az imént jött, arra ment. Erre 
a gyermek a ház felé tekintett: a nénje már kiment. A nén-
jéhez szól: «Miért jöttél ki? Az isten adta, ennivalóm nem volt 
(tk. enni nem tudtam), te elijesztetted.)) Aztán sirva lépdel a 
nénje felé. 

A nénje bement a házba, a nénjéhez szól: «Adj nekem 
[valami] ennivalót!)) A nénje csak áll. «Mit adjak neked? sem
mim sincs.» — «Pedig ennem kell (tk. a szivem igen kívánja), 
ha tégedet eszlek is meg!» Az öcscse beljebb ugrik a padkához, 
a kését megragadta, a nénje elkezdett sírni. «Mit csináljunk? 
én voltam a rossz.» .Sírása közben a fiúgyermek a kését leej
tette a deszkához. A nénje erre tüzet gyújtott, a régebben meg
főzött fogolycsontokat tokhal bőréből készült zacskóba tette, ezt 
elővette, ketté hasította, a fogolycsontokkal együtt megfőzte. 
A fazék főtt, főtt. Enni kezdtek, az e\éssel elkészültek. Olyan
forma idő lett, éjnek idején alig hogy kezdett esni a dara. 

A nénje fölülteti (t. i. a szánra), így húzogatja. Miközben 
így húzogatja, semmit sem találnak. Hazaérkeztek, lefeküdtek. 

Másnap reggeledett, a gyermek kiment, a nap éppen hogy 
csak feljött. A subája szőrét fölemelte és hívogatni kezdett. így 
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uantman tvifoll: i kvlay si iidal riila. si-kenma vbdl yat-libina 
no%-kihmddS. «apsdm yolas mands h) — naurem ilbina kvlay si 
iorsttta utéiiis, %átlib eudlt vbdl kim-aradds, ittam kvlay al-tvjaina 
mands. sittelna lou (naurem) yat-libi pela vygdmids: vbdl hamm 
laiil. yaVlaman noySmdds: ama nvyen uellem i Illem /»> vbdl 
lau§l: nyui-naurém ösdn, uéllen, si uellen.» vbdl yoza yaVlaman 
noySmdds, ioyo-talldli. vbdl ioyo-lvyds, vbdl pela lau§l: «madi 
úoyaidn ka&i-lih) lou lauSl: urna and oélém.v tsi-mvr't yal'ldl, 
pöddr'ta an' ueritl. vbdl lau§l: «tam yvtl tam tö~r§m yada oldal 
ma and oslém.» si-kemna lauSl: «lida litlaidm!» vbdl tamotta 
%asidn'k pa yasmdltsdli, apsdl labdtsdli. sidi olddn eudlt /vtl pat-
IdS, yoisdndn. 

vbdl noy-kilds, apsdl andam. apsdl kamdn uaydntl. apsdl 
ilbina sűiuy niy-kvláy iis. vbdl lau§l: «pa kim and Etldm.i) 
l-mosaina naurem vudds: «vbiie iuuá/» ittam vbdl yat-lib(i) éudlt 
(kim) naudrmds, apsdl niy-kvlayna áySt'ydlal eudlt katllmal, 

hívogat. Hivogatása közben megfigyeli: ím egy rénszarvas jövése 
látszik. Ugyanakkor a nénje a ház belsejében fölkelt. «Az öcsém 
hova ment?» A rénszarvas már majdnem oda érkezett a gyer
mek elé, a ház belsejéből a nénje kirohant. Most a szarvas 
másfelé ment. Erre ő, a gyermek, a ház belseje felé tekint: a 
nénje künn áll. Sírva [hozzá] futamodott: «En téged megöllek 
és megeszlek!» A nénje mondja: «Fiúgyermek vagy, ha meg
ölsz, hát megölsz.» A nénjéhez sírva odafutamodott, behúzta 
[t. i. a házba]. A nénje bement. A nénjéhez szól: «Fáj-e valami 
husod?» Az azt mondja: «Nem tudom.» Annyira sír, beszélni 
sem bir. A nénje mondja: «Ma, hogy ez az isten hol van, nem 
tudom.» Ugyanekkor szól [t. i. a fiú] : «Ehes vagyok!» A nénje 
a tegnapi levest megint megmelegítette, az öcscsót megetette. 
A mint így vannak, a nap alkonyodott (tk. sötétedett), lefeküdtek. 

A nénje fölkelt: az öcscse nincs. Az öcscse künn hívogat. 
Az öcscse elé egy borjas rénszarvas tehén jött. A nénje mondja: 
«Megint ki nem megyek.» Egyszer [aztán] a gyermek kiabál: 
«Nénike, gyere!» Erre a nénje a ház belsejéből kiugrott: az 
öcscse a rénszarvastehenet a két szarvánál fogva megfogta, a 
rénszarvas húzza magával. Ketten (tk. két ember) megfogták, a 
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kvláyna tállxiúa. vbdl inytds, kát neyyoina kátllsdlldn. ittam 
kvlay kolna idrsdlhn. süinudl áyc/dl yoédyna, ríofdmdiiil. vbdl 
lauSl: u ittam aygdl idrman át ol! min suiuudl l\lmdn!» ittam 
süiu kát neyyoina áygdl yoédyna kátllsa, /or'sdlldn i üsydn. 

uul kvláydn katra öy§l yoza idrman láiü. labdt emlt idrman 
láiil, i kvlay yoza yoliöy-kem kvlay ioy§tmal. sidi olddn eudlt 
idrman ohm kvláydn eslsdlldn, selta pá uantldlldn, tamotta yoliöy-
kem ós, ittam uetiöy-kemmi iis. sidi olddn emlt sát-kemmi sidi 
iis. yatsa iidi kvláydt Un and oéfoydn, törSm párddm kvláydt 
tayyá! 

Un sittelna uantldldnf vtli-vtli kvláydt ió/tiliiüdt. vbdl laml: 
«apsdlage, öy§l legátti máslis apsdl öyU leéátti an' ueritl, iordl 
sinidl. vbdl öyH-pat-iuy emtl, tülti i uáy'ldli. sidi olddn emlt 
ságrdn ant uandnüldn. 

i-mosaina kaslta pitsdydn. aldy svyát man'sdydn, yuntl 
andám. yunU yorlddi-mosa ságár l idr yoéa uuráina ioyStSd-

rénszarvast kötéllel megkötötték. A borjú az anyja mellett fut
kos. A nénje mondja: «Az anyja legyen csak megkötve! a 
borjút együk meg!» Most a borjút ketten az anyja mellett meg
fogták, megnyúzták és ettek. 

Az öreg rénszarvas a régi szán mellett áll. Egy hétig meg
kötve áll, az egy rénszarvashoz valami harmincz rénszarvas 
jött. A mint így vannak, a megkötve volt rénszarvasukat sza
badon bocsátották, aztán megint látták, az elébb még har
mincz volt, most már ötvenre szaporodott. A mint így vannak, 
százra is fölszaporodott. Hogy honnőt származó rénszarvasok, 
ők nem tudják, az isten rendelte rénszarvasok talán! 

Egyszersmind látják: más-más rénszarvasok jődögélnek. 
A nénje szól: «Öcsiké, szánt kell készíteni!*) Az öcscse szánt 
készíteni nem tud, az ereje kevés. A nénje szántalpfát vág, haza
viszi és megfaragja. A mint így vannak, a legelőt nem nézik 
(tk. nézegetik). 

Egyszer költözködni kezdtek. Reggel elmentek, még szürkü
let előtt (tk. szürkület nincs). Az [esti] szürkület kialvásáig alig jutot
tak a legelő egyik oldalához, a rénszarvas annyi lett. A nénje házat 
csinált, az öcscséhez [így] szól: «Vágj fát!» Az Öcscse fát vágott. 
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ydn, kvláy si-árátú iwumal. vbdl yát uerds. apsdl pelá latul: 
«iuy semrá nvy!'» apsdl iiry seudrds. i-mosaina % oyl§y yoi 
ioytdz. oyl§y yoi lauSl: «nin yoidauydn östdnh> — «ram — 
laiidl — uoláy neyyoiydn and ösmdn.» umola mou neyyoi i-sidi 
rbtl ol, nny — lauSl (naurem diipsl tömi pelá) mola mou ney-
yoi ösdn ?• ama — latidl— táus ösdm.» naurem lauSl: urna rötdm 
mandu, ma si rot-neyyo ös9m.» — s%pd% svyát l] ioyStsdn tám 
mounah) naurem lattal: «iapm ds, iaidm uolfids tviis, manem 
yvlda ymsB.í, ma tö~r§mna si tvyáina yvlda ant pártmdm, törSmna 
iilfidtsaidm.v oyldy yoi latul: «muy yozeu i vtsám mandu ol, 
muy mouuna lou ioy§tmal údlUm tvl-kema iis, yölSinhm tvl-kemml 
iis.» naurem lauSl: «má and oslem.» 

nauremna lábdtsa, kvláy na kírsa i mangs. sit (táus) mandm 
iubina i yátdn páitsdydn pá marísdyan. yvtl-youat mou man's9-
ydn, kvláylán i idma top ioyQtsdyzn. mola-kem tör§m párdüws, 
si-kemdl ol tayyá, kvláydt Ctteydt ali yvUmdt and oshydn. 

Egyszer egy szános ember érkezett. A szános ember szól: «Ti 
kicsodák vagytok?*) — «Mi, úgymond, csak ilyen-amolyan em
berek nem vagyunk. Bármely vidékre való embernek szintén 
van nemzetsége,, te, úgymond (a gyermek kérdi amazt), milyen 
földre való ember vagy?» — «En, úgymond, tunguz vagyok.» 
A gyermek mondja: «Az én nemzetségem mandu [ = jenisszei 
osztják], én ilyen nemzetségbeli ember vagyok.» — «Hogyan 
jutottál erre a vidékre?» A gyermek mondja: «Volt [egy] bá
tyám, a bátyámnak volt vagyona, engem veszendőbe (tk. halni) 
itt hagyott, én azonban az istentől hálásra nem voltam ren
delve, az isten megsegített.') A szános ember mondja: «Nálunk 
egy bolond mandu van. Hogy a mi vidékünkre érkezett, annak 
már három vagy négy éve is van.» A gyermek mondja: «En 
nem ismerem.)) 

A gyermek enni adott neki, rénszarvast fogott be neki és 
ment. A mint ez [t. i. a tunguz] elment, a sátrukat [tk. házukat] 
fölszedték ós [további mentek. Egy napi járóföldet mentek, a 
rnszarvasaik egyik oldalához csak éppen odaértek. A mennyit 
az isten adott, annyi van talán, a rénszarvasok élők-e, avagy 
döglöttek, ők nem tudják. 
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ai mandu éagrdl mvySVta matws. labdt yvtl ivy'ds, labdt at 
ivy'ds, yolna, i pelgdl ant ioyUhi'isli. ioyo-ioytds, vbdl pela lauSl : 
«kvláylam9n uantta ivyysdm, mola-kem oldal ant ardahsem.yy 
Usydn, ieésydn pá man'soydn. idnas tvyáina kaslsdydn. si kaslman 
tvyáina taláy yvtl marísdydn. tör§m paths, yat uerda pitsdydn. 
yat uerddn eudlt mur agdtta pitsdydn. yoi ioyHl Un %ozaidn, sí 
olmdtl. mur sidi ioy§ttal eudlt iöyhm-kem yat ákmds. ai mandu 
mitiáylal pela laudl: «má oldwma taé ant sawdiiilem, kashdi 
tvyáina éagár áhyna ioy§tladi-gi, sit pa hm. elsvy-nir tviádi, 
tás-kvláy tmadi, iu/dy idy'gdn tviádi, líiuidi, ienzádi! n»y líu-
man tör§m párddm taé an' %ohl.» 

sidi oldal eudlt táus ioyo-ioytds. ioyo-lvyds, lábdtsa. líumal 
ietsds, kim-idds, manda pidds. táus laml: «ma kinzdin táhn 
uul, yaleudt táédh i-péhk ma túda uutéilem.* mandu lau§l: «m«. 
nvy yozahn ár'n an' tvihm. nvy emltdti lálmdmdt an' tvihm. 
tör§m mola-kem párdds, si-kem tvihm.» 

A kis mandu a legelöt megkerülni ment. Hót napig járt, 
hét éjjel járt, még az egyik felét sem érte el. Hazaérkezett, a 
nénjéhez szól: «A rénszarvasainkat megnézni jártam, hogy mennyi 
van, nem becsültem föl.s Ettek, ittak és mentek. Más helyre 
költözködtek. E költözködő helyükre egész nap mentek. Az ég 
sötétedett (alkonyodott), házat kezdtek csinálni. Mi közben házat 
csinálnak (é. sátrat ütnek), népet kezdtek gyűjteni. A ki hoz
zájuk jön, ott marad. A nép érkezésével valami tíz ház gyűlt 
össze. A kis mandu a fölfogadott embereihez így szól: «Mióta 
csak vagyok, marhát nem őrzök. Költözködés alkalmával, ha a 
legelő végére odaértek, az is elég (tk. jó). Testi ruhátok legyen ! 
rénszarvas nyájatok legyen! fás vizetek legyen ! egyetek, igya
tok! Ha esztek is, az istenadta nyáj nem fogy el.» 

A mint így van, a tunguz visszajött. Bement a házba, 
enni kapott. Az evéssel elkészült, kiment, menni kezdett. A tun
guz mondja: «Az enyémnél nagyobb nyájad van, holnap a 
nyájad egyik felét elvinni szándékozom.)) A mandu mondja: 
«Nálad adósságom nincs, tőled lopott marhám sincs, az isten 
a mennyit adott, annyim van.» 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 
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yaleudtü iis, táus lau§l: «nvyen uelda máshrn !'»— «manem 
<d ueli, tördffina arí uel'sáidm.» táus si iázdy yolds. nnbmdsman 
dia.' ma si törSm and oslem.» at yoisdt. vbdl pela lauíil: «yont-
hm»n!i> vbdl lauSl: -yol yonthmdn? min yodi yontldmdn? tás-
mdn yol tülenidn'h* — a-táus, tör§m louel párddm tás-ki, át tülll!» 
mur yoidi eudlt vbdl pilna yontsdydn. mur kil'sdt. nkogáiydlu 
andamipn !» táus ioytds, mur pilna l'áhsta iis. ukozáiydlu, muy 
and oélu, yos-man'sdydn. táus tás uvstdda pitsdll, murdl pilna 
lábdt dddyyvtl uvstdlll. táus nehm-kemdt ueVsdU, UUy-kemdt Vlhydt. 

mosa pvráidtna ai mandu yát ohm tvyáina ioytds. tás an
dam, mur andám. ueldm-kem neyyoi ueldm. vbdl pela lauSl: vtám 
táédm tör§in pártsdii i táusna ioyo-uisa. táus, uandi, törSm eudlt 
uul olmal.v vbdl pela lau§l: «má manldm.n ai mandu mands, 
vbdl yátuvlna yaéds. 

ai mandu táus yátna mands. mur ar. táus lau§l: vyoidau 

Másnap lett, a tunguz mondja: «Téged meg kell ölnöm !» — 
«Engem ne ölj meg! az istentől nem ölettem meg.» A tunguz 
ezt a szót hallotta. «Gondold meg, én azt az istent nem isme
rem.*) Éjjel lefeküdtek. A nénjéhez szól: ((Meneküljünk!» A nénje 
mondja: «Hová meneküljünk? mi hogyan meneküljünk el? a 
nyájunkat hová vigyük ?» — «A tunguz, ha istentől neki ren
delt nyáj, hadd vigye!» Miközben a nép fekszik, a nénjével 
együtt elmenekültek. A nép fölkelt. «A gazdáink nincsenek!» 
A tunguz megérkezett, a néppel hadakozni jött. «A gazdáink, 
mi nem tudjuk, elmentek.» A tunguz a nyájat hajtani kezdte, 
a népével együtt hét nap, hét éjjel hajtotta. A tunguz, a hány 
[embert] meg lehetett ölni, megölte, a mennyi annyi életben 
maradt. 

Egyszer valamikor (tk. valamely időben) a kis mandu, hol 
előbb a háza volt, odaérkezett. Nyáj nincs, nép nincs. A mennyi 
embert csak meg lehetett ölni, meg van ölve. A nénjéhez szól: 
«Ezt a nyájamat az isten adta, a tunguz visszavette. A tunguz, 
lásd, az istennél is nagyobb.» A nénjéhez szól: «En megyek.» 
A kis mandu ment, a nénje a házhelyen maradt. 

A kis mandu a tunguz házába ment. A nép sok. A tunguz 
[így] szól: «Ki jön?» Azok mondják: «A kis mandu jövése lát-
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iil ?» moydt lauldt: «ai mandu iidal nila.it •— undn ai mandu 
%ieldl;m!» — amup yodi-svjdt uelleu;» — «ndn éalithhn'h ai 
mandu mur yoza ioytds. vmandu malai us9n?» — «taz9m yol 
tűsen f tör§m nvnen parddm tdsl and ös/» tdus küs kn'ds. — «ai 
mandu ioyo-lvya!)) ai mandu ivyo-lnyds, i-pehk pela dm'sds. 
tdus aiiltaii iöySl uls, ai mandu tut uldi smn pul'dn ioutsdli. 
tdus ndldl lou yoza an' ioytds. — «nvn yodi iísdn? an'-ki lábdt-
sen, uek' and dt lábdtsen ! manem uelda tör§m mosanem pdrtsa.» 
üs, ihíhs. üumal, iesmal iubina sidi lauSl: «tdus, tazam tülem. 
nvn l siiitiudn an* iil.n kim-idds, pen'k-yöl elti kuzidds. ai mandu 
kuzidds, ittam tds mattá mola mouna ö~s9t, si mou pela ardtelna 
man'sdt. tdus mur pöddr'ht: «i ntédm süiu tom tds pela nez an' 
ynands.» tdus lau§l: vmandu ybriman old! ma nvnen yodas-keba 
miiem h mandu mands, ioyoé-'D'ngdrmds: ndui ds'ni iidal nila. 
tdm dsíü seltta ti ioyatl. mandu nvmdsl: «manhn si uelldVi.* 
mandu % kari ilb(i) eudlt, i iasl ilb(i) eudlt Ivnds i sdds : ndní 

szik.» — «A kis mandut öljétek meg!» — «Mi hogyan öljük 
ineg?» — ('Sajnáljátok?)) A kis mandu a néphez érkezett. «Mandu 
miért jöttél?» — «A nyájamat hová tetted, az nem volt az istentől 
neked rendelt nyáj!» A tunguz a felső subát levetette: «Kis mndu 
gyere be!» A kis mandu bement, az egyik félre leült. A tunguz-
zal szemben ültek a két oldalsó padkán. A tunguz szép csön
desen íjat fogott, a kis mandut a tűzön keresztül a szive irá
nyában meglőtte. A tunguz nyila ő hozzá nem jutott el. «Mi 
van veled ? Ha nem tápláltál volna, hát örökre nem tápláltál 
volna ! Az isten, lehetséges, az én halálomat még nem rendelte 
el.» Evett, ivott. Miután evett, ivott, így szól: ((Tunguz, a nyá
jamat elviszem, a te egy borjad nem jön csak.» Kiment, a fog-
nyilásán keresztül füttyentett. A kis mandu füttyentett, erre a 
nyáj, a mely földön azelőtt voltak, mindvalamennyi arra ment. 
A tunguz nép beszél: «Egy bolondos borjú nem ment csak a 
nyájhoz." A tunguz szól: «Mandu rettegj! én tégedet valahogyan 
[mégis] megöllek!» A mandu ment, visszatekintett: Egy fehér 
medve jövése látszik. Ez a medve onnét idejön. A mandu gon
dolja: «Engem ím megöl.» A mandu az egyik lába alá, az egyik 
keze alá ereszkedett és ment: fehér jegesmedve formává lett. 

26" 
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wy'gdsnl ybrassi iis. ittam kat py'gdsnl ivyd-kuddrmdda pitsdydn 
i nemdttitdn an' uelhydn. Idbdt yvil eudlt, labdt at emlt kuddr-
mdsydn, kat tvydina kbrisdydn, kdtié kbrisdydn, al-yoihydn. ai 
mandu uanthll: tdus pudl dsúí ybrassi iis. lou pd pudí dsríl 
ybrassi iis. pá ypyd-kuddrmdda pitsdydn katni kbrisdydn. tdus, sidi 
uantman tvildll, iemr ybrassi iis. ai mandu pd wmr ybrassi 
iis. si loytemdsydn, al-ueül pitsdydn. tdns nöymds: «ai mandu 
mutrdidy olnidn/» — «md yada oélem mutraf tbrdtn-dzdmva 
mattá yvlda ant pdrtsdidm.» 

tdus nöymds: «ai mandu, ma lauldin : nvy old apsi, ma 
olhm iáit kutmdnna pd ant sümithnidn, pd ant laudthmdn! tdm 
tdsnidn, tdm ublddshmdn. l-kemna nvy kőzd old! i ma koza 
olhm! apsisay (?) ma yos-peldu manhm, nvy pd iuud! nvy-ki 
manhn, ma pd ilhm. dddhmdn, moyildnidn ant kithlmdn! ind 
yaleudt ma murdtn pdrthldm, nvy murdn pilna i-ipyd at kaslht!» 

kat tds i-ivyd kaslsdt. mandu ydtna mur ioytds : uetiby-kem 
yattl iis. mur pilna mattá yonddtn mandu, Ion iaidl sl ioytds, ai 
mandu tds yoza. 

Most a két jegesmedve birkózni kezdett és nem tudják egymást 
megölni. Hét nap, hét éjjel birkóztak, két helyen estek el. két
felé estek, csak feküsznek. A kis mandu látja: a tunguz barna 
(tk. fekete) medvévé lett. 0 is barna medvévé lett. Megint elkezd
tek birkózni, kétfelé estek el. A tunguzt így megfigyeli, farkas 
formává lett. A kis mandu is farkas formává lett. így erőlköd
tek, erőtlenné lettek. A tunguz megszólal: «Kis mandu forté
lyos vagy!» — «En honnét tudnék fortélyt? az égi atyámtól 
az elébb meghalni nem rendeltettem.)) 

A tunguz megszólal: «Kis mandu, én azt mondom: te légy 
az öccs, én leszek a bátya! Magunk között nem veszekedünk, 
nem czivódunk. Ez a nyájunk, ez a vagyonunk. Egyformán te 
is légy a gazda, ón is leszek a gazda. Mint két egy-testvér, ha 
én valamerre megyek, te is jöjj! Ha te mégy, én is megyek 
utánnad. Egyikünk a másikat nem küldi. En holnap a népem
nek meghagyom, [hogy] a te népeddel együvé költözködjenek.)) 

A két nyáj együvé költözködött. A mandu házába nép 
jött : valami ötven ház lett. A néppel együtt az egykor elillant 
mandu, az ő bátyja is odajött a kis mandu nyájához. 
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tám ioyjds, ai mandutidl pilna iojdtsdydn. Uda pitsdt, uetioy 
yat yoza i-pulay uetiby kvláy uella. ittam uul mandu mur kufna 
pöddv'l, (sidi) laudl: «apsdm.» ai mandu ybhntl, vbdl pela laudl: 
«sit %oiddn ös?» vbdl laudl: «nvy yodi and oslen?» — «ma, 
laudl, ant yaslem.* vbdl laudl: «nvyen uelda yvpm ia,pn.» «ma, 
laudl, iai tvimdm vndi. iai-ki tvuem loln, táus iáin an' tvi-
sem loln.r> 

Uda, iesta pitsdt. ai mandu laudl: «uul mandu, nvy yada 
idgkam mou ol, sí manáf ma tada tdm tafom tördm parddm tdé, 
neyyoina lluman ant yoldl, tördmna uella-gi, i at simdl!)) uul 
mandu ázat sidamí iis. 

táus höymds : «apsi, ittam Ibn'ddt elhda pitsdt. Ibn'ddt kai-
ddmna mou uantta manhmm!)) mandu laudl: «ma an' uéritlzmh 
— «malai an' uerithn, mutrapy ösdnh) — urna, mutra yatsa 
oélemh) tuma uer'sdydn i Ibn'ddt latti tvydina yaddt uer'sdydn. 
lon't-yat yoza Ivysdydn. labdt yvtl yoisdydn. labdt yntl eudlt ár 

A tunguz megérkezett, a kis manduval együtt jöttek. 
Enni kezdtek, az ötven háznak egyenlően ötven rénszarvast 
vágnak le. Most az öreg mandu a nép között beszél, azt mondja: 
«Öcsém.» A kis mandu meghallja, a nénjéhez szól: «Kicsoda 
ez? (tk. Ez kicsodád?). A nénje mondja: «A téged veszendőbe 
(tk. megölni) hagyott bátyád.» — «Nekem, úgymond, hát bátyám 
is van. Ha bátyám lett volna, a tunguzt nem tartottam volna 
bátyám gyanánt.» 

Enni, inni kezdtek. A kis mandu mondja: «Öreg mandu, 
te, a merre tágas föld van, menj oda! Ez a nyájam istentől 
rendelt nyáj. embertől megevén nem fogy el, ha az isten meg
öli, egy éjjel is kevés.» Az öreg mandu egészen elnémult. 

A tunguz megszólal: «Öccse, ím a ludak szállni kezdtek, 
a ludak nyomában (é. a ludakkal együtt) menjünk világot látni!» 
A mandu mondja: «En nem tudok!» — «Mért nem tudnál, 
[hisz] fortélyos vagy?» — «Honnét tudnék én fortélyt?)) Ta
nácskoztak és a ludak vedlő helyére házat csináltak. A lúdházba 
bementek. Hét nap feküdtek. Hót nap alatt sok lúd érkezik, 
odaszáll hozzájuk. Az a földnyelvük lúdtól egészen tele van 
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löri ioyStl, Un yozdn lati. si mou-nvhn löritna ázat telin latsa, 
(moudl aiii iis). tdus vudiiil: «mandu, ma lórit yörássi ns2m/» 

mandu lau§l: urna lön't yörassi yolna anda ühm.» táus 
mosa pvraina éutfos: «ma lön't-punna itsaidm.tt mandu lauSl: 
«ma isi lön't yörássi ns9m.1t sidi olddn eudlt kmmn söziliiida 
pitsdydn', toySlhn éwmdi pitSdt. löridi-puggt pilna ivn'ta pitsgndn. 
sidi voritdn eudlt porhspdn. löri-pugdt pilna manht. 

törSm pathda pidds. lóridat koza lau§l: «tam tvyaina yoilu, 
nauremdt metsdtf» lida pitsdt, lön'ddt koza i semdl uantl, t semdl 
yöiú. top nauin iis, pvskán aremds, kat-i(öldm-kem seda %aéds. 
lön'ddt koza lauSl: «tör§mna sidi pártsaiu, si nenyo idln naurem 
tvidi nenyo tanya, idrik-yul uelda lou mazdn ari /asl, loucl 
törSm mola-kem párdds, si-kem yaéds.it 

selta pörhsdt. uan-keba uan manht, %ou-keba you marisdt. 
% yvtl mandm tvyaidl nvnidsna ari nömla. lön'ddt koga lauíl: 
«udzdn keu ilbina il~latlu/» udzdy keu ilbina latsdt. tör§m mola-

szállva (a föld kicsinynyé lett). A tunguz kiabál: «Mandu, én 
lúdformává lettem!» 

A mandu mondja: «En még nem válok (tk. jövök) lúd-
formává.» A tunguz később (t. i. más időben) kiáltott: «Enne-
kem lúdpihém jött ki.» A mandu mondja: «En szintén lúdfor-
mává váltam.» A mint így vannak, künn lépegetni kezdtek, a 
tollaik nőni kezdtek. A lúdfalkával kezdtek járni-kelni. A mint 
így járnak, elröpültek. A lúdfalkával mennek. 

Az ég sötétedni kezdett ( = alkonyodott). A ludak gazdája 
szól: «E belyen pihenjünk, a gyerekek elfáradtakI» Enni kezd
tek. A ludak gazdájának az egyik szeme vigyáz (tk. néz), a má
sik pihen. Alighogy világosodott, puska durrant, valami kettő -
három [t. i. lúd] ott maradt. A ludak gazdája mondja: «Az isten 
így rendelt bennünket, az az ember ott lenn, gyermekes ember 
talán, vízi halat talán nem tud fogni, a mennyit az isten ren
delt neki, annyi maradt ott.» 

Innét elröpültek. Eövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak 
hosszú ideig mennek. Egy napig ment útjukat, [tk. helyüket] 
nem tartják emlékezetben. A ludak gazdája szól: «A lyukas kő
szikla alá szálljunk le!» A lyukas kőszikla alá szálltak. Az isten 
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arat uai pardds, ázat *| agdmmel. Ibn'ddt koza, laudl: «nauremdt 
ybldntádif nemvttit alt vu§l, pátiam tvyaina sbsta pitlu. labdt 
yvtl sbsla, mattU-ki éu§l, aradúna yvllu.» labdt yvtl sbssdt, labdt-
mdt xwtlna nawi tör dm pela etsdt, vuda pitsdt. naui tö~r§mna 
ioy§tsdt, yol masl, s\ié man'sdt, yada tvyaidl ös, slis man'sdt. 

sidi vvy'tal eudlt Ibn'ddt koza lau§l: «tam mouna simdé 
yorbi mou ol, pvskan an' tvildt, top iöydl tvildt. nömdlta-gi man-
hn, mvyti uellaidn, iln-gi amdsfon, mv%ii uellaidn. tam mouna 
yanadiinnan oüuf» 

sidi oldel eudlt pitti tvya kasta pitsdt. «ar mur yoza an' 
pitldmdn'.ti táus laudl: «mun tam mouna uelfídslddeuna Isi ar 
uai kashi, tam mou-iay %-sidi ar uai kaslet (vagy: tamdt mázdn 
i-simdsdt tanya!).» 

ai mandu-tausydn sidi manddn eudlt Ibn'ddt akmdsmel. táus 
laudl: (dbn'ddt akmdsmel, tada i pitldmdn/» ai mandu lauSl : 
addhmdn tvyaina ösmdn-ki, idin bs loln!» ar Ibn'ddt yoza pitsd-

a mennyi állatot (t. i. madarat) csak rendelt, mindnyájan ott 
vannak összegyülekezve. A ludak gazdája mondja: «Gyerekek, ide 
hallgassatok ! Egyitek se gágogjon (tk. üvöltsön), sötét helyen kez
dünk lépni. Hót napig lépünk, ha valamelyitek gágog, mind
valamennyien elveszünk (tk. meghalunk).)) Hét napig léptek, a 
hetedik napon a világos ég felé értek ki, gágogni kezdtek. A vi
lágos égbe jutottak, a hová kell, arra mentek, a hol a helyük 
volt, oda mentek. 

A mint így vándorolnak, a ludak gazdája mondja: «Ezen 
a vidéken olyan föld van, puskájuk nincs, csak íjuk van. Ha 
fönt mégy, mindjárt megöletel, ha alant ülsz, rögtön megölnek. 
Ezen a vidéken rejtőzködve legyünk!» 

A mint így vannak, vedlő helyet kezdtek keresni. «Sok 
néphez ne szálljunk mi ketten le (t. i. vedleni)!» A tunguz 
mondja: «Mink is, mikor ezen a vidéken vadászunk, a sok 
vadat keressük, az idevalók szintén a sok vadat keresik (Ezek 
is ugyanolyanok talán).» 

Miközben a mandu és a tunguz így mennek, a ludak össze
gyülekeztek. A tunguz szól: «A ludak összegyűltek, itt lohosod-
junk mi is!» A mandu mondja: «Ha külön helyen volnánk, jobb 
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ydn. siti ioyan-li, pbd-li, py'gd ázat arí ríila: sori) lön't. ai 
mandii lau§l: «mola uantsdu ?» taus lau&l: «rou uantemgdam 
andam.» ai mandu latidl: dbrít ueldi yoi l shnd uantsem.v taus 
lauliiü: «tagü nalmildnl* mandu alyis (loríddt afoyna) 'manda 
pidds. taus pa, manda pid,)s. ioyos-vp(f»rntsf9p»n: yada naudixht, 
seda namrd,)t. lön't ueldi yoiyju pöddv'ldydn: «kat lir Ibn'tydn 
olhydn, sityjn áhyna uelda másht.n 

Un (mandu-tausydn) py'g ilbina Ivyszydn, py"g ilb(i) 
eudlt sidi manhipn. talay pml-vor manhydn, taus lauhiü: 
«ma male putsdm!» mandu mands, korM pbn yoza toyo-yaiis. 
si iey'l; yoza ilta-svyat rnandi tvya kashydn and o&sdyzn. 
I %ui lauSl: «mouna killdwidn/» mandu kifos, taus kihs. toyos 
pbn tombl pela mandal srrya.pt taus ielta (kurd eudt) dm'fína 
tbymdsa. taus 'vudds: umandu, am'fina si lísapm/» mandu 
ioyo-vygdrmal, am'fí-oyna, margd yatíhsü, mar dk idtl sbppí 
tdyndmdds. taus am'fina yosduttdsa, idy'hia pa mvyü, kbrr>(ítii%$-
ydn. sidi man'szydn, láma ttsdydn, py'g ilb(i) eudlt top 

volna.w A sok lúdhoz szálltak. Hogy ez folyó-e, folyóág-e, a vize 
éppen nem látszik: csupa lúd. Akis mandu szól: «Mit láttál ?» 
A tunguz mondja : «En semmit sem látok.» A kis mandu mondja: 
«A lúdölő ember egyik szemét láttam.» A tunguz mondogatja: 
«Hiába hazudsz!)) A mandu előre (a ludak elejéhez) kezdett 
menni. A tunguz is menni kezdett. Visszatekintettek: ott a bé
kák, itt a békák. A lúdölő férfiak beszélnek: «Két ismeretes 
lúd van, ezeket kell előbb megölni.)) 

Ok (a mandu ós a tunguz) a víz alá buktak, a víz alatt 
ígyen mennek. Egész folyóágvonalat mennek, a tunguz mondó-
gátja: «En már fulladok.)) A mandu ment, drót (tk. vas) czé-
gébe ütközött. A vízhez alant járó utat keresnek, nem találnak. 
Az egyik ember mondja: «Menjünk ki a földre!» A mandu ki
ment, a tunguz [is] kiment (tk. kelt). Miközben odamennek a 
czége túlsó felére, a tunguzt hátulról (a lábánál) egy kutya meg
harapta. A tunguz kiáltott: «Mandu, az eb mindjárt megesz 
engem!» A mandu visszatekintett, az eb fejét a szárnyával meg
csapkodta, a szárnya izülete ketté törött. A tunguzt az eb el
eresztette, a vízben rögtön lebuktak, így mentek. Egy árad-
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úüí-tvihn no^-itlt}iűij9)i. lár-kuddftkhnna ioyStsdnan, uantman 
tvihhn : kát yui yafina lelnian iiddn nila. sommt laiman láudlt-
hydn, Un lár i-pehkna kiVsdydn. simdú kvrmás kutna Ivysdydyi, 
yolna ney%o sösta ari ueritl. lár-sil kirdtman sidi Iau9ltiiihj9ii. 
tom?ydn uolU tafísdydn. 

sidi oldan midit ai mandu iásl hiis, táus ám1]/ poremdm 
karrt idinma iis. táus to-f§l-sb3lal stsdt, mandu toydllal yolna and 
etht. táus latidl mandu pelá : «ma si mandem-lamba.r> — <iyod% 
nvy manem malai yvilen ? ma addl yashm, yol manhm ? iássm 
idmá iidi kurdds.i) táus laml: «má manhm tulizdt pibta.» ai 
mandu lau§l: cmaném ueldi brdyna neman' ti tuumen! mattá 
lausen : ayos-pelá-ki manhn ma iwyen ant yvilem». ittam si 
iasydn ioremdsenh') — itvllt si iis, yundi manhmdn!» táus 
pdrhs i mands. lou si tvyaina seda i yaéds. táus tulizi-ybrásna 
pdrhs. ai mandu (ásl wmrni iis, toyíillál stsdt. mou kiiárri iuudn-
diiida pid9s, dtl piti, yvtlna Ivhl. ai mandu toydllál toyhyi iis 

ványba jutottak. A víz alól csak a csőrük (tk. orruk) hegyét 
dugják ki : két ember csónakon jön, látszik. Egyenesen állva 
eveznek. Ők (t. i. a mandu és a tunguz) az áradvány egyik olda
lán partra keltek. Olyan füzesbe mentek bele, hol az ember 
nem tud lépni. Az áradvány szélét kerülvén ígyen eveznek. 
Azok (t. i. a mandu és a tunguz) teljesen eltűntek. 

A mint így vannak, a mandu keze genyedésbe jött, a tun-
guznak az ebtől megharapott lába jobban lett. A tunguz tollai 
(tk. tollvégei) kinőttek, a mandu tollai még nem nőnek ki. A tun
guz a mandunak mondja: «En mintha mennék!» — «Hogyan, 
te engem miért hagysz el ? Egyedül maradok, hova megyek ? 
A kezem még nem tudott meggyógyulni.*) A tunguz mondja: 
«En megyek a libuczokkal.» A kis mandu mondja: «Engem csak 
elveszteni hoztál ide! A múltkor azt mondtad: «Bármerre mégy 
is, én nem hagylak el tégedet», most ezt az Ígéretedet (szódat) 
elfelejtetted?)) — «Már télre vált az idő, mikor megyünk!*) 
A tunguz felröpült és ment. 0 azon a helyen ott is maradt. 
A tunguz libuczformában repült. A kis mandu keze javulni 
kezdett. A mint így van, a kis mandu keze megjavult, a tollai 
kinőttek. A föld deressé kezdett jődögélni, éjjel esik, nappal ol-
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(sic!). toyhnl iuumal iubina ivp'ta pidds. ioyo-^ahm Idn'ddt 
pilna pbrhs. 

uan-keba uan manldt, you-keba you manht, mattá ud'zdy 
keu yoéa ioyStsdt. Ibríddt koza lauSl: tsvfct pátiam iosna sbslu, 
nemdtti naurem alt vudil! mattU-ki éudtl, araduna %vttu.» uidzdn 
keu yoéa latsdt, kurna sbsta pitsdt. labdt /vtl sdsszt, labdtmdt 
yvthlna nam tör dm /oéa itsdt. Etmel iubina, nam tördm pelá 
lon'ddt ágammel, moudl an' nila. 

lou táusl uantmal andam. uapt eudlt dfipsdll: «si yorbt 
uenyo uantsadi, mola andam ?» uapt lauht: «tülizdt pilna 
manmal-lamba.» lou si tvyaina lon'ddt pilna pbrhs, manda 
pidds. i uas ilb(i) eudlt manht, si uas ilbina tidizi-pugdt ueriie ár. 
uantman tmhVi: uas ilbina pan-nvl olmal. si pan-nvl yoéa tulizdt 
si látmel nila. túlizdt latsdt, lon'ddt nömdn siiiht. uantman tvi-
Idli: lou i %oj?l tülizi-hsna yaisa. údl-uet-kem tülizi-lisna yaisapt. 
lou i-yoidl naudrlúü hé /oéa. lou (mandu) nömdlta éudtl: «táus 
malai si tayarhsdn ? sara manda uutéisdn, ittam malai sl tayar-

vad. A kis mandu tollai tollasodtak. Miután megtollasodott, járni 
kezdett. A visszamaradt ludakkal elröpült. 

Rövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig men
nek, az előbbi lyukas kősziklához jutottak. A ludak gazdája 
mondja: «Ezután sötét úton lépünk, egyik gyerek se gágogjon! 
ha valamelyik gágog, mindnyájan elveszünk.)) A lyukas kőszik
lához szálltak, gyalog kezdtek lépni. Hét nap lépnek, a hetedik 
napon a világos égre kiértek. A mint kijutottak, a világos ég 
felé összegyülekeztek, a földje nem látszik. 

Ő a tunguzt nem látta. A madaraktól (tk. az állatoktól) 
kérdezte: ((Ilyenforma embert láttatok-e, vagy nem'?» A mada
rak mondják: «Alighanem a libuczokkal ment.» 0 ezen a he
lyen a ludakkal együtt elröpült, menni kezdett. Egy város aljá
nál mennek, a város alján a libuczfalka ugyancsak sok. Meg
figyeli: a város alján fövenyfok van. E fövenyfokhoz szálltak a 
libuczok, [úgy] látszik. A libuczok leszálltak, a ludak fönn ke
ringenek. Észreveszi: az ő pajtása (t. i. a tunguz) libuczhurokba 
ütközött. Valami négy vagy öt libucz hurokra került. 0 felülről 
elkiáltja magát: «Tunguz, miért akadtál meg? Hamarébb akar-
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Usdnh) táus noyoé éudtl loríddt pclá: «mandu, manem iil@ddá/i> 
mandu lauSl: «ma an' ueritlhn. nvy tör§mna dt iilfidtláidn! nvy 
mattá manem isi yvlda yvisen.f> 

mandu uantman tvitoli: uas emlt % rus igi noy§mdal nila, 
túlizdt yoza ioytds. — táus si kátfom nila. táus sabdl-loudl iourá 
si peremdsa. rus igi uet tulizi uehs. ntör§m pardds, \mdm pilna 
lilém!* ittam mandu sidi i mands. Ibn'ddt koza lau§l: «z yoidn 
si uel'sa!» mandu lau§l: «tör§m párddm svrmdl ioytds.» 

sitdlna marísdt. Ibn'ddt ko§á laudl: «naurem9t, yallu! you 
mou MSM.W latsdt il. il-látmel iubina lísdt, ie§sdt i yoisdt. áhy 
svrat kiVsdt. Ibn'ddt koza lau§l: «mou yolna you, kiládiht pbr-
IdSdt, sidi manldt. Ibn'ddt koza pilna, i iírsu manldydn. si-kemna 
ilta-svyát pvskán si aremvs. kát lon't il-kbrisdydn, yaisáiydn. 
Ibn'ddt koza lau§l: «si neyyo, laudl, mola liuman ol, tör§mna 
sidi pártsáiu. muy iorStteu isna uelfídshda-gi yásl, yondl lilli.v 

tál menni, most miért akadtál ott meg?» A tunguz fölfelé üvölt 
a ludak felé : «Mandu, ments meg engemet!» A mandu mondja : 
«En nem tudlak [t. i. megmenteni]. Mentsen meg az isten! Te 
engemet nem régen szintén veszendőbe (tk. halni) hagytál.)) 

A mandu megfigyeli: a város felől egy orosz öreg ember 
lohol, látszik. A libuezokhoz érkezett.— A tunguz ím meg van 
fogva. A tunguz nyakacsigolyáját (tk. nyakacsontját) az orosz 
öreg ember kicsavarta. Az orosz öreg ember öt libuczot fogott 
(tk. ölt). «Az isten adta, az asszonyommal együtt majd megeszem.* 
Erre a mandu is ment [tovább]. A ludak gazdája mondja: «A paj
tásod ím megöletett.* A mandu mondja: «Az isten rendelte ha
lála jött el.» 

Aztán mentek. A ludak gazdája szól: «Gyerekek, háljunk 
meg! messzi földről jöttünk.» Szálltak le. Miután leszálltak, et
tek, ittak és lefeküdtek. Eeggel fölkeltek. A ludak gazdája mondja : 
«A földünk még messzire van, keljetek föl!» Felröpültek, ígyen 
mennek. A ludak gazdájával egy kis ideig mennek (t. i. a mandu). 
Ekkor alulról puska durrant. Két lúd leesett, találva lettek. A lu
dak gazdája mondja: «Ez az ember, úgymond, mit evén van? 
Az istentől így rendeltettünk, a mi megérkezésünkkor ha vadászni 
tud, a gyomra éhes.» 
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uan-keba uan manht, you-keba /ott, manht, mattá hu yatéa 
iísdt, HÍ mouna iojdtsdt. sí ioyatmelna laú top Ivlda pitinal. tdus 
yatl uatna nriddtn, lou yatl yolna talap, lón't-^drasna uantsdli: 
tas uul. mattá loríttí iuwm yaddlna mangs. yaddlna ioyo-lvyds. 
löbdt yvtl l tvyaina amdsl, Idn'-punlal, lon'-toydllal áratelna yos-
lögdn'sdt. sidi amdstal eudlt iaslal yandi neyyo iássí ilsdt; o'fdlna, 
semdlna neyyoi'iü ÜH. i-mosaina yolhVi: neyyoidf iojdtmel §atl. 
aiilta kimis uantl: yöhm yandi yoi. ako^ailu yolna andamdt. 
taus yat uatna m"iddm, ai mandu yat yolna talán olmal; ai 
mandu ilamba lihy, taus ilamba yvhs, yatl sugalhmal.n 

ai mandu vuda pidds, tómat paldamdsat, mundt yatsa iísdt, 
ittam pa yolna manht. ai mandu yaéds. tomdt ipyo-ioj^tsdt, lauht 
(mojdt X°za pöddr'ht) : nkul'na yvé katllsaiu!'» uul ja% lauht: 
«wtéamdt olmdn, yada old{ kul' seda?» mur man'sdt, tofo-iofStsdt. 
ai mandu sözihiU. «manem tvidi kvlay tüsti?» «andam.» l yui 
mands kvlay tűda. kvlayna ioy/tdfttasa. <mdy svya manadi! 
kvlaylam tadá at laiht!f> ai mandu mur eudlt youansik laiú. 

Eövidnek rövid ideig mennek, hosszúnak hosszú ideig men
nek, a honnét azelőtt jöttek, arra a földre érkeztek. A mikor 
odaérkeztek, a hó éppen csak kezdett olvadni. A tunguz házát 
a szél szétszaggatta, az ő háza még egész. Lúdképeben látta: a 
nyáj nagy. Abba a házba ment, a hol azelőtt lúddá változott. 
A házába belépett. Hét nap egy helyen ül, lúdpihéi, lúdtollai 
mindvalamennyi levált. A mint így ül, a kezei osztják ember 
kezévé váltak; fejre, szemre emberformává lett. Egyszer csak 
hallja: emberek érkezte hallszik. Csöndesen kifelé néz: három 
osztják ember. «A gazdáink még nincsenek. A tunguz házát a 
szél szétszaggatta, a kis mandu háza még egész; a kis mandu 
talán még él, a tunguz talán meghalt, a háza össze van törve.» 

A kis mandu kiabálni kezdett, azok megijedtek, a honnét 
az imént jöttek, még most is mennek. A kis mandu [ott] maradt. 
Azok visszaérkeztek, mondják (a többiekhez beszélnek): «Az ör
dög majdnem megfogott bennünket!» Az öreg emberek mond
ják: «Bolondok vagytok, hol van itt ördög?» A nép ment, oda
érkezett. A kis mandu sétál. «A nekem való rénszarvast hoztá
tok?)) — «Nem a!» — Egy ember ment rénszarvast hozni. Rén-
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mur mmtdm iubina uoüay-soyta vorá-tvndrtseU: táus mola 
yorbi ós, si yorbiií uer'sQli. sitglna knlánlál klrds i manos. tom 
%atna ioytvs, mur kamdn laiú. mur pöddr'tel éatl: «tőr§m par-
dds, kozáin ioytds, táus Sdidl yolna andam.» — «táus tam tvl ál 
lailahn/n (mandu, pöddr'l). yátlib(i) eudlt ai mandu vbdl kim-
edds. «iuua, lau§l, iski páddm uenzdn ycmmldáí'» 

lou top ioyo-lwnds, táus imdl ioytds. «ai mandu, lau§l, nvn 
yodi io'fdtmdn?)) — «T yuidm tulizi yörasna iuurnal tvyáina 
tülizi Uéna pitsa i uel'sa.» — «nem&za andam! % yupn nvn 
mou-kuina yuisen.» — «má-ki yvisem, ioydtl.» táus írni yál'laman 
iojo-mands. nen/oi kidds. «mattá töd?i öhm yat, lön't-yörasna 
man&m yat, si yatl uandáhn!» l yui man&s, uanthli: vtáus yat 
yoédnna nenyo laiil. si asnal ioytds, uanthli: neyyoi and ol ; 
mola keu, mola iuy, si osl andam. si o%l§y yoi ioyo-iis: anenyoi 
mola kul!» táus imdl mur pá kidds. toyo-ioy§tsdt: iuy and ol, 
keua iuurnal (tamotta ai mandu uoslay eudlt tvndrtsdVi), nömdf 

szarvast hoztak oda neki. «Ti aztán menjetek! a rénszarvasaim 
itt hadd álljanak!)) A kis mandu a néptől egy kissé távolabb áll. 

Miután a nép elment, agyagsárt gyúrt össze: a tunguz a 
milyen forma volt, olyan formává csinálta. Aztán a rénszarvasait 
befogta és ment. A másik házába érkezett, a nép künn áll. 
A nép beszélgetése hallszik: «Az isten [úgy] rendelte, a gazdánk 
megérkezett, a tunguznak még semmi nesze sincs.» — «A tun-
guzt ebben az esztendőben (tk. e télen) ne várjátok!» (A mandu 
beszél.) A ház belsejéből a kis mandu nénje kijött: «Gyere, úgy
mond, a hidegtől fagyott arczodat melegítsd meg!» 

0 alighogy belépett, a tunguz felesége jött. «Kis mandu, 
te hogyan jöttél meg?» — «A társam, mikor libuczformává lett, 
libuczhurokba esett és megöletett.)) — «Nem igaz, az emberedet 
te útban (tk. föld közben) hagytad.)) — «Ha [ott] hagytam, [hát] 
megérkezik.)) A tunguz felesége sírva visszament. Embert kül
dött : «Azt a régi házat (tk. azt az elébb ott volt házat), a hol 
lúdformává lett, azt a házat nézzétek meg!» Egy ember ment, 
látja: a tunguz háza mellett ember áll. Közelebb jött, látja: 
nem ember; kő-e vagy fa, nem lehet tudni. Ez a szános em
ber visszajött. «Ember vagy ördög!» A tunguz felesége megint 
népet küldött. Odaérkeztek: nem fa, kővé lett (az elébb a kis 
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keua iuumal. Isi neyyo yorb%. mur toyo-man'sdt táus Imi %oza. 
nkeua iuumal. igdn mola yöraspi ős, keu si yöraspi.v Imi lauSl : 
nt&us törSm yoéa seyk mazds, törSmna sit brdyna sidi i partsa, 
keua iida.» si kinza táus Imi si keu pela %vtl pviiksdl, atl 
pviiks»l. 

m a n d u agyagból gyúrta), kerek kővé lett, olyanforma mint az 
ember . A nép oda m e n t a tunguz asszonyhoz. «Kővé vált az 
urad, a milyen forma volt, a kő olyan forma.» Az asszony 
m o n d j a : «A tunguz az is tennek igen kellett, az istentől azért 
rendel te te t t úgy. hogy kővé váljék." Ettől fogva a tunguz fele
sége ehhez a kőhöz nappal könyörög, éjjel könyörög. 

PÁPAY JÓZSEF. 
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A locativus-féle határozók a votjákban. 
(Második közlemény.) 

I. A z -w-ragos határozók. 

A) Az -4-w-ragos határozók. 

6. E r e d e t h a t á r o z ó k . 

A éorin ,középen' nóvutó néha eredethatározó jelölésére 
is szolgál: 

ton-s őrén veraékám kél felőled (rólad) mondott beszéd. 
Istor. 155. | den-sor én nalpané a hitről gondolkozni. U. o. 
170. | den kúton soryn uno kosonjos sotem az istenitiszteletet 
illetőleg sok parancsolatot adott. WIED. 215. ] Joan soryn 
verany kutyskem Jánosról kezdett beszélni. U. o. | uzyr murten 
Lazar s or y n mádon a gazdag emberről és Lázárról [szóló] tör
ténet. WIED. 127. 

7. M ó d h a t á r o z ó k . E s z k ö z l i a t á r o z ó k . 

I. A m ó d h a t á r o z ó k kifejezésére rendesen az instru
mentális -d-n ragja szolgál; az -i-n rag ebben a jelentésben 
sokkal ritkábban fordul elő. 

H a t á r o z ó s z ó k : tenid kitin monán nurjaskini hogy 
lehetne én velem birkóznod? M. 111. | kitin soli istarsináa 
pirni? hogy juthatna ő a bírói székbe? M. 143. 

berin-a$Ín sotid-a nildd? végképpen (minden szertartást 
megtartva) férjhez adtad-e már leányodat? M. VotjSz. 10, 612. ; 
tokm'-aéin hiába, hasztalanul. M. VotjSz. 10. 

F ő n é v ragjaként nagyon ritka. Az említendő példában 
sem bizonyos, hogy ilyenfajta határozóval van-e dolgunk: peres-
ioslen des ntmaz Iciéem iuizs med éotoz a halottak (ősök) jó 
nevében elvetett gabonáját adja. WICHM. I. im. 60. || V. ö. m a g y . : 
Te n énedben emelem fel kezeimet. AporC. 9. 
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II. T e k i n t e t h a t á r o z ó k . 
Lud-ga^agjos sünét muéem-palaé lobésa, léktékézé, küt-ur-

dáskén adfiid-ká: küt-urdüskéd viéoz; t eb éren ad^id-kd: té-
béréd viéoz; az én ad^id-kd: kütéd viéoz ha a vadludakat, mi
dőn a meleg vidék felől repülve megjönnek, oldalról (tkp. has
oldalban) láttad meg: oldalod fog fájni; ha hátulról (tkp. hát
ban) láttad meg: a hátad fog fájni; ha elölről láttad meg: a 
hasad fog fájni. M. bab. 171. 

III. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 
Eészben közvetlenül a helyhatározói jelentésből fejlődtek. 

Az említendő példák nagy része még igazi helyhatározónak is 
volna vehető. 

jirzá m csokin gurtaz nudm fejét egy zsákban hazavitte. 
M. 109. | kuat'o no kiéin ban-kiset dein Handtuch ist in einem 
sechsteiligen Weberkamme [gewebtJ.WicHM.I.d.39. : tavüs-kélén 
sizdm cMdz so árén kot'-ku hm vandéné ezen imádságban felaján
lott kacsát bármikor le lehet vágni azon évben. M. 170. | mté
kám vinms mutjkoien nulli öcsémet hátamon kosárban vittem. 
WICHM. ' I . d. 46L 

Éppígy n é v u t ó k k a l i s : 
vilin : d'umsan-berd pinal-pijosén néljos val-vélén busijd 

méno busijdz koterjané a séta után a legények és leányok a 
mezőre mennek lovon, hogy körüljárják a mezőt. M. 170. j 
argésjos v a l-v élén léktam-berd pereéjos vüéaékéné kuckó miután 
az argés-ok lovon eljöttek, az öregek elkezdenek imádkozni. M. 
171. | «kiél ton viliid * m asinai e'n-a p a, r axod e'n-a ?» so ver a: 
«mon» pe «ljkti tassamurtlen piiez vilhi» «Wie kamst du? Mit 
der Eisenbahn oder mit dem Dampfer?» Er sagt: «Ich kam 
sitzend auf dem Sohn des Waldgeistes». WICHM. II. 167. | lul-
tdm lulodz nulloz. — kwas-vilin vetlam lelketlen lelkest hord. •— 
Hókorcsolyán-járás. M. tm. 72. j gurez-murt osdz vijésa, püs 
ag ér-v élén pézéléné kuckd sója a hegyi ember megölvén egy 
ökröt, ezt az izzó szénen sütögetni kezdi. M. 93. 

jilin: vadtan pid-jilaz vetíts adami ki dokin, mizon sa-
jirin ulsa, gurtaz bertini potam hajdan egy lábán járó ( = szegény) 
ember messze, idegen vidéken élvén elindult, hogy visszatérjen 
falujába. M. 69. | Bursin bakatir kulon-agaz porjosli sit'-suldniz 
kussas kerttini, sU'zd til-jilin piZsa sini kosiz Burszin hős halála 
előtt a cseremiszeknek azt hagyta meg, hogy kössék át belével 
csípőjüket, húsát pedig tűz fölött megsütve egyék meg. M. 62. 

so r i n: uzi sundi-sorin kiémam a földi eper a naptól 
(a nap hőségében, napfény k ö z e p e t t e ) ért meg. Gavr. Mai. d. 12. 

IV. M é r t é k h a t á r o z ó k . 
Különös szerkezetet találunk a tir és tiros ,teli, teljes' 

jelentésű szók mellett. 
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A mivel valami tele van, azt csak ritkán fejezik ki az 
instrumentális -d-n ragjával, mint M. 91. corijos . . . sil'apadz, 
ukéodn düd'é téros luetos, térméto az ördögök töltik a sapkát, 
míg a szán tele nem lesz pénzzel. Eendesen töalakot, ragtalan 
határozót találunk: korka tiros kenakjos a szoba telve van 
ángyikákkal. M. d. 107. I korka tiros ad'ami a ház tele van 
emberekkel. WICHM. II. tm. 266. | kor-gid tiros cuz valjos az 
istálló tele sárga lovakkal. M. d. 63. | kenős ttrjos kenakjos, 
kor-gid tirjos cu£ valjos a szérű telve ángyikákkal, az istálló 
telve sárga lovakkal. Gavr. Mai. d. 2. || De nemcsak állapot-, ill. 
eszközhatározónál találunk ilyen szerkezetet, hanem igazi mérték
határozónál i s : saldatlé izé-tér o s azves kuimaz a katonának 
egy teli sapka ezüstöt ajándékozott. M. 116. j soli Vu-murt sotdm 
p eéter-tir agir a Vu murt egy teli kosár szenet adott neki. M. 
114. j ukso-kd sotiékodé, vaja silapa téros ha pénzt adtok, hoz
zatok egy sapkával teli. M. 91. | Süni . . . vedra-tir vuan 
ad'amilán mirdan pottdm tilaz kistoz Sunyi egy teli veder vizzel 
leönti az embernek nehezen meggyújtott tüzét. M. 139. | éivotmi 
pin-tir, im-tir baétiz kustdm turinaz marhánk összes fogaival, 
teli szájjal vette az eléje dobott szénát. Perv. III. 31. 

Ezen rendes kifejezésmód mellett azonban találunk mérték
határozói jelentésben inessivus (-i-n)-x&go$ alakokat is: korka 
tér os ad pijoséd, gugiskozé medam anakaja? teli házzal való 
fiaid (fiaid teli házzal) verekednek talán, anyácskám? M. d. 204. | 
gid-tirosad cunied csikód egy teli istállóddal van (csikód van 
teli istállóval). Gavr. d. 138. | cik uknoez evei, esez evei, niliz-piez 
kor ka-tiros az éppenséggel nincs ablaka, nincs ajtaja, [mégis] 
gyermeke [van] teli házzal (tkp. h á z t e l j é b e n ) . M. tm. 101. | 
ad'ami Vu-murtles uksozá aslaz isiap a--tiraz-gind karám az 
ember a Vu-murt-ió\ csak egy teli kalap pénzt kért magának. 
M. 112. 

hidas «ép, egész, teljes» mellett szintén különös szerke
zetet találunk a mértékhatározó kifejezésére: solen azbaraz 
lukaskemjn bides az bar suanísi valjos sein Hof ist voll von 
Pferden der Hochzeitsleute. WICHM. II. 166. | sobers ad'd'ze no 
muitéoaz bídes muiiso vumurtjos paílan éiúmjnjz darauf 
schaut sie und (sieht) mit ihrem linken Auge, dass die Bade-
stube von Wassergeistern voll ist. TL o. II. 162.*) 

*) Ilyen kettőztetésre nézve v. ö. guZemez guéem bit turim 
turnami bad'dzim kis-puiiaen sáukimaz einen ganzen Sommer 
máhten wir Gras im kühlen Schatten einer grossen Birke. WICHM. 
I. d. 34. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 27 
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8. O k h a t á r o z ó k . C z é l h a t á r o z ó k . 

Néhány -i-n ragos névutó néha ok-, ÜL c z é l h a t á r o z ó 
jelentésben is előfordul. 

I. Ok h a t á r o z i k : 
vilin: in a km a?' víla z sílts no so saldat éote soli kik-

te'ü vedraze wegen des Katzenjammers steht er auf, und der 
Sóidat gibt ihm den zweiten Eimer. WICHM. II. 167. 

sor in: so murt-sor én tu£ sídmaskem igen búsult amaz 
emberért. Istor. 99. | V. ö. uzi sundi-sorin kismam a földi 
eper a naptól ért meg. Gavr. Mai. d. 12. 

II. C z é l h a t á r o z ó k : 
kotirin: 
anaiez vynjosen solen sylyzy jwrt serion soyn v e r ask o n 

kotyr anyja és öcscsei a ház mögött álltak, hogy vele beszél
jenek. WIED. 168. | so-kotir = so-ponna azért. M. VotjSz. 179. 

B) Az -a-n-r&gos határozók. 

E rag eredetéről már beszéltünk. Nem egyéb, mint a loca-
tivusi -w, a melyet az eredetileg a tőhöz tartozó magánhangzó (a, e) 
előz meg. Sok mélyhangú szóban és a többesszám -jos jele után 
a rag -i-n alakú, és igy alakjára nézve teljesen azonos az előbb 
tárgyalt inessivusi -i-n raggal. Nagyobb jelentőséget e hangvál
takozásnak nem tulajdoníthatunk. A legtöbb mélyhangú szó mégis 
-d-n alakban veszi fel e ragot, több szóhoz akár -á-, akár -i-
vokálissal járulhat*) és a többesi -jos után sem hallatlan az -d-n 
alak (pl. jpiiosen a legényekkel. WICHM. I. d. 429.). Magánhangzóra 
végződő szókhoz szintén megelőző a-vel járul e rag, a két ma
gánhangzó között keletkező hiatus kitöltésére igen gyakran j 
hangot toldanak közbe, pl. kuboien rokkával (WICHM. II. tm. 49.), 
bodiien, bottal (u. o. I. d. 369.). | nilin-piján gyermekkel. M. 153. 

Az -d-n rag főfunctiója i n s t r u m e n t a l i s - c o m i t a t i -
v u s . Láttuk már, hogy az eredeti locativus-jelentésböl hogyan 
fejlődhetett e jelentés. Azonban még ma is kimutatható az alap
jelentése, a mennyiben néha mint hely- (és idő-)határozók ragja 
is előfordul. Lássuk legelőször is ezeket.**) 

*) Pl. nil leány: nilin (M. 151, 161.) nilán (M. 80, 82.); 
til «tüz» instrumentálisa rendesen tilin, de WICHM. II. tm. 340. 
tjlen alakot találunk; murt «ember» instrumentálisa murtdn, de 
WICHM. II. 74. és u. o. km. 16, 23. murtjn stb. stb. 

**) Ezekben az -d-n használata a magy. -n ragénak felel 
meg többnyire; a többi határozónál főszerepének megfelelöleg 
a magyar -vei raghoz áll nagyon közel. 
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1. H e l y h a t á r o z ó k . 
a) L o c a t i v u s : intijan-intiján-giná ber-viljosiz ad-

kilá-na csak helylyel-közzel látszanak még maradványai. M. 55. | 
tulis sundi suras-vilis limijáz d urán-ka suntiz, so ara valds-nan 
udaltoz ha a nap tavaszszal az úton levő havat oldalvást olvasztja, 
abban az esztendőben a nyári vetés [dúsan] fog teremni. M. 
bab. 41. | kizles Uerles palen med lo legyünk mentek minden 
rossz betegségtől! WICHM. I. im. 62. | soos pauen bitsauo vi/iuem 
ők oldalt szedtek. U. o. II. 65. \ palán karni küld siéá mal-
pamdz olyan gondolatot el kell űzni. Sar. Azb. 184. ] paldn 
kitni félremaradni. M. VotjSz. 542. | eksei duirsi mid-pun en a 
császár pénzes-zacskója meg van fordítva. WICHM. II. tm. 66. | 
küs kézáz mid pny dn puktésa a száraz vörösfenyőt hegyére 
állítva. Amin bűv. 9.*) || og-i n dn együtt, eredet, egy helyütt 
C==z og a$in). 

b) S u p e r e s s i v u s : kik éwriien tsuz ísipm két rúdon 
sárga csibe. WICHM. II . tm. 98. | paláién abi ban auf der 
Pritsche das G-esicht der Grossmutter. U. o. tm. 444. J saitanez 
kirosen kiskisa vaiini kw-ke vormozi, so'ki ta murt borde sai-
tan med kut'skoz ha az ördögöt egy kereszten ide tudják hur-
czolni, akkor nyúljon az ördög ezen emberhez. WICHM. I. bűv. 18. 

c) I n e s s i v u s : ía ssaien uls vitéa'koi keikai az erdő
ben mindenféle vadállat van. WICHM. II. 177. | kaljk otjn ulo 
gurez viskjn, p alatkaien korka mesta az emberek ottan a 
hegyek között sátrakban laknak, nem házakban. TJ. o. || Ide ve
hetők talán ezek is : ta zukdz tué badgem purtijdn £étla-pal 
vutoé püsto ezt a kását egy igen nagy üstben estefeléig főzik. 
M. 171. | miskam vjnme mutskoien nulli öcsémet [gyakran] 
vittem hátamon kosárban. WICHM. I. d. 464. 

% I d ő h a t á r o z ó k . 

I d ő , n a p , é j : lés-vu uz üsé, puémer uz üs bayetdnez 
turnam turémlé harmat nem esik, dér nem esik az idején leka
szált szénára. M. d. 274. | tunnd nunaldn siliskom, pukiékom 
os-kurbonán ódig milin-kidin InmanKildiéin-ponna a mai napon 
egy szívvel-lélekkel állunk, ülünk tulok-áldozattal I.-K.-éxt. M. 
166. | tűnne nunalen a mai napon. WICHM. I. im. 28. 
milam d'uon nináuen a mi ünnepeink csak bizonyos na
pokon vannak. U. o. d. 207. | bastem kik dzázeg, kik tsez, va-

*) E mondatban a med pundn állapothatározónak is vehető 
ilyen értelmezéssel: ,másik végével felállítani'. 

27* 



404 FOKOS DÁVID. 

jem so uie'n-ik UatUaiin kurbon két ludat, két kacsát vett és 
azon éjjel feláldozta őket az erdőben. U. o. II. 140. 

Éppígy állapotot jelentő szavaknál: £olob-vu viiam korka 
tipetié kuaz-zor en az ereszcsatorna vizének lefolyása a háztető
ről esőben. WICHM. II. tm. 15. [ puni-utemja vuiem dzttaée so 
gurte dZomiten a kutyaugatás után [indulva] este alkonyat
kor abba a faluba ért. U. o. II. 156. | gomitán éukna hajnal
ban. Glaz. Mát. 25, 1. J odig-pol so niláz sur-mumiz vaj éukna 
kegitán purudá vuli istám egyszer azt a leányt mostohaanyja 
jókor reggel a hidegben a tóra küldte vízért. M. 57. 

H a t á r o z ó s z ó : gerberles uazen daskik iozaz med vuoz 
hadd legyen [a szalma] a gerber-ürme-p előtt (-ünnepnél előbb) 
tizenkét bütykössé. WICHM. I. im. 18. | so'-bers drogén t'éortem 
atas azután nemsokára szólt a kakas. U. o. II. 135. 

Vö. m a g y a r : idején. | Hogy más napon reggel Sámso-
mot megölnéjék. RMK. II. 342. | írtam hétfő éjen. Lev. T. II. 
215. | Zene hallik sötét éjen. Ar. J Mélységes éjfél halotti csend
jén ez történt velők. Ar. Haml. 18. || f i n n : tana páiváná e na
pon, ma. BUD. Fny. 89. | nuoruutensa aikana ifjúsága idején. 
TT. o. || v o g u l : khot náu ölsén pésné hol voltál te előbb? 
VogNyj. KI. 117. | khuj-khwq,ltán nuk kwoali hajnalban felkel. 
VogNGy. IV. 164. stb. (Az összes finnugor nyelvekben. L. WESKE, 
Untersuchungen). 

Az -á-n-r&goa időhatározó kifejezheti azt az időt is, m e-
l y e n b e l ü l , melynek tartama a l a t t megy végbe a cselekvés: 
zarniez pad'dia lestisa inmare tubini og minuten vormo'z-ks 
ha ő, aranyból létrát csinálván, egy perez alatt fel tud mászni 
az égbe. WICHM. I. bűv. 11. b). | ódig minuten duinneis gu-
rezez sutisa og ka-ik karo'z-ke ha ő egy perez alatt a föld he
gyeit megégeti és megint olyanokká teszi, mint voltak. . . U. o. 
bűv. 8. | ta duinneis vuko-köez kw-ke mid'lan bergatini og mi
nuten vormoz wenn er allén Mühlrádern dieser Welt für eine 
Minute (?) eine entgegengesetzte Richtung gebén kann. U. o. 
bűv. 3. b). | puéimo puu nuuioskié luoiez og minuten sutisa 
bitto'z-ke . . . ha a fenyőerdőbeli homokot egy perez alatt meg
égetvén elpusztítja . . . U. o. bűv. 8. | kvin nunalen három nap 
alatt. WIED. 127. 

Vö. z ű r j é n : vitíkoös v'erma JSugödny, sessa kuim lunön 
syös bara vötíny leronthatom a templomot, és azután három 
nap alatt (harmadnapra: KÁR.) megint felépíthetem. WIED. 127. || 
m a g y a r : Ha annyi időn meg tudod kerülni a várost, a med
dig én, akkor megházasodhatol. Nyr. XIV. 519. || f i n n : tárná tyo 
valmistui viitend v uotena ez a munka elkészült öt év alatt. 
BUD. Fny. 89. | kahtena p áiváná teemme tárnán työn két 
nap alatt elvégezzük ezt a munkát. WESKE 41. 
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Sokkal ritkább az -d-n ragnak olyan szerepe, mely a ma
gyar -ig ragnak felel meg: nuuioskis kizles lisse og minuten 
sin uiskitisa kuastisa kui'-ke bittozi ha az erdőbeli vörösfenyő 
tüleveleit egy pillanatig tartó tekintettel ki tudják szárítani és 
tönkre tenni . . . WICHM. I. büv. 4. c). (Ugyanott még egy hasonló 
példa). | gu£em nénaldn uckésa um teriskeld egy nyári napon 
át sem telünk el nézéssel. M. d. 71. 

Vö. magy. : Ott marada három n apo n. Sylv.: Uj Test. 1.132. | 
Hadd légyen velünk egynehány napokon. MA.: Bibi. I. 21, 128. 

Időhatározók jelölésére szolgál a sámán n ó v u t ó is (sam 
mód, szokás); jelentése: vmi közben, alkalmával, vminek ideje alatt: 

uram-kuza vetlon-samdn kunoli pirim utcza hosszant való 
jártunkban vendégül bementünk hozzátok. Gavr. Mai. d. 11. | 
minőn seániz menése alkalmával. Sar. Azb. 121. | ton no ud 
li'kti, mon no ug mi'ni, uuion no samen d'at luom te nem jösz 
(hozzám), én nem megyek (hozzád), idővel elidegenedünk egy
mástól. WICHM. I. d. 161. [ val uiisan sainjuromi no sóin piri 
azalatt, hogy lovamat kerestem, eltévedtem, és ezért jöttem be. 
U. o. II. 92. | vekisi no vekisi birkenisi; miskon no samen kin 
baste; vekisi no nazik mugormes, búdon no samen d'at baste 
a fátyol finom, igen vékony; mosás közben a hideg megrontja; 
finom, gyönge testünket az idegen viszi növés közben. U. o. I. 
d. 44. | azves no puni, sion-puniis, sión no samen tui kitiz ezüst 
kanalam, evőkanalam, evés közben csak a reze maradt meg. U. o. 
d. 46. | veraékon samen beszélés közben. U. o. II. km. 64. || Néha 
előidejűséget fejez ki : kapkadi pirim, piron-s ain mi puksim ka
putokba bementünk; miután bementünk, leültünk. M. d. 152. 

Hasonló jelentésű a muzdn névutó is. Eendesen szintén 
csak az -on, -an végű igenévvel kapcsolatosan fordul elő: oii-no-taii 
vetlon muzdn d'at néljosén-no-todmaskim arra felé, erre felé jár-
tomban idegen leányokkal ismerkedtem meg. M. d. 48. | veraé-
késa ménon-mézán gurtazé vüitt'am mialatt beszélgetve mentek, 
falvukba értek. Badz. 49, 56, 22. | uno utsan-mézán, dhian-
mézán odik peres murtd settittam sok keresés és kérdezés köz
ben egy öreg embert találtak. U. o. 73. J vetlon-muzán kard 
périUa/m járásuk közben a városba jutottak. Istor. 47, 148. | azysa 
vetlon muzen wáhrend er umherirrend ging. WIBD. 211. || Néha 
előidejűséget fejez ki : mynon muzen nuny kilem intylen vylazik 
dugdem miután ment, megállt éppen azon a helyen, a hol a 
gyermek feküdt. WIED. 168. 

3. Á l l a p o t h a t á r o z ó k . 

a) Azt határozzák meg, hogy minő állapottal hajtja végre 
vagy szenvedi az alany a cselekvést. 
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a) K ü l s ő , t e s t i állapot: 
adgid-a ku-ká tolegin kwag ceber-dirja vedra-k a r n a n á n 

silié adamijáz? láttad-e valaha a holdban, midőn az idő szép, a 
vederhordó rúddal álló embert? M. 56. | busj sorin vo£ iziien 
murt sjloz a mező közepén zöld sapkával áll egy ember. WICHM. 
II. tm. 4. | vinjz niunáiezlen mesta sora'z-ik sültem bo diien der 
jüngere Brúder stand, mit einem Stocke (in der Hand), mitten 
auf dem Felde des álteren Bruders. U. o. II. 144. | so njl askaz 
tsukna Ijktiz mumizns aiizús kamaliien früh am folgenden 
Tagé kam das Mádchen mit ihrem kamal'i-B&nd zu ihrer Mutter 
und zu ihrem Vater. U. o. 137. | k&na-kd ortcisa, Vu-murt uk-
soániz ad'ami-dord liktám rövid idő múlva eljött a Vu-murt az 
emberhez a pénzzel. M. 112. | gurtaz éionán bertikiz . . . mi
dőn az eledellel lakásába visszatért. M. 118. | éiét ulám-berá 
bis kilij dn, sil an, surd n-a r a kan mudorá ménésa nosik 
vüsasként: kuckó kevés idő múlva pogácsával, hússal, sörrel, pá
linkával a mudor-ba, menvén ismét imádkozni kezdenek. M. 169. | 
ad'amiiez so puiei-kuien vuiuii lezem az embert a rénszarvasbőr
rel a tóhoz küldte. WICHM. II. 62. | anajed potoz cuíonan, 
atajed potoz cokmorán anyád kijön egy seprővel, apád kijön 
egy bunkóval. M. d. 52. || sir kik bi£dn. — kut gozijosin egér 
két farkkal. — A bocskor madzagaival. M. tm. 119. | sutdr-bam-
kad mon baman val ribiszkearczhoz hasonló arczú voltam én. 
M. d. 23. | giéi gur-vilá tubsa, kabdniz voljaskoz a róka a ke-
menczére mászva, egészében (egész testével) kiterpeszkedett. M. 121. | 
robotnikli kosem berekttni valjosss jirinyzj nules pala er hiess 
den Knecht die Pferde umkehren, so dass die Köpfe nach dem 
Walde zu wáren. WICHM. II. 127. | vistem anaizs t'sétsi dóri nmem 
no kiiniz iíéisi vitue zibiskitisa keltem der Dummkopf führte 
seine Mutter zu dem Honig, liess sie mit den Hánden an den 
Honig gelehnt da stehen. U. o. 111. || daskik (Vus-piuiaen vil 
korkaie mein neues Haus war mit zwölf Pritschenbrettern ver-
sehen. U. o. I. d. 258. | ogez ne-no-ku-no dugdiltdk biráktdm 
vudn poésa uld az egyik (katlan) soha meg nem szűnve forró 
vizzel fő. M. 72. || lag-dormá cipijdn-kurdgan sot! vu-vilmá 
co z án-g a$ dg an sot add szemétdombomat csibével, tyúkkal; 
add vizem színét kacsával, lúddal. M. 153. \'valdá urdás-ká cu-
nijdn sot vajha adnád lovadat mellette levő csikóval. U. o. | 
nánde sot ukmjs viSiien, daskik kuroien gabonádat add ki-
lencz gyökérrel, tizenkét szárral. WICHM. I. im. 28. || e böui en 
ebömen bidesmim szükségben, szegénységben növekedtem. WICHM. 
I. 67. 

Ide tartoznak a r u h á b a n , c s i z m á b a n - f é l e határozók, 
melyeket a votjákban -d-n raggal jelölnek: pirikiz piroz kitaj-
disán, potikiz potoz ted'i sod-derámán bementekor kékes ruha-
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ban megy be, kijöttében fehér szőtt ingben (tkp. ruhával, inggel) 
jön ki. M. tm. 24. WICHM. II. tm. 332. \pirikiz disdékonen pirs 
ruhában megy be. WICHM. II. tm. 308. | so jormisa jalan adami-
dié'~kutan vetloz ő megszorulván, mindig emberi ruhában fog 
járni. M. 78. | tolalte sukman en, guZem subáién télen zub
bonyban, nyáron subában. WICHM. II. tm. 433. | daskik-kortsogo 
sapegen liktim tizenkét vasszöggel ellátott csizmában jöttünk. 
U. o. I. d. 54. | utfmiso kuten vetlisios a kilencz háncsszalag
ból font bocskorban járkálok. U. o. d. 61. | ton-no urom, capo-
gan, mon-no urom capogán te is, kedvesem, csizmában [vagy], 
én is, kedvesem, csizmában vagyok. M. d. 189. 

Itt kell megemlítenünk a berán , vissza' határozószót. Ere
deti jelentése h á t t a l . Valamely pontból kiindulva, a kiinduló 
pont felé háttal állunk; visszafelé menve, háttal megyünk vissza, 
vagy arra megyünk, a merre előbb háttal álltunk.*) A ,v i s s z a-
aclás 'nál is az illető tárgy hátrafelé, mintegy háttal teszi meg 
ugyanazt az utat, melyet előbb előre tett. 

aslam gurts berto'm-ks bertom ni béren valóban, saját 
falúnkba térünk vissza. WICHM. II. 159. | baételá girdd berdn, 
sojá ina ug pérté vegyétek vissza súlyvasatokat, nem veszik azt 
be az égbe. M. 91. | b erán-üson-kél a betegségbe való vissza
esés ellen való ráolvasás. Amin. bűv. 7. | minilVam minilUam 
ad'dziUamte no béren beriktiskisa ves vorttifia'-ik bertiUam men
tek, mentek anélkül, hogy látták volna (őket), visszafordultak és 
mind vágtatva visszajöttek. WICHM. II. 93. \\ béren arze táues 
azla vu'tti a következő éveket tedd ez elé (a köv. évek hadd 
múlják fölül termékenység tekintetében a mostanit). U. o. I. im. 4. 

berdn időhatározószóul is előfordul ,ismét, újra, még egy
szer' jelentésben: so'bers béren bordzam azután megint bezárta. 
WICHM. II. 56. | so murt béren tuuiisss minem az az ember 
tavaszszal újra [az erdőbe] ment. U. o. 59. 

Vö. z ű r j é n : loktys zyrön lapáttal jött. WIED. 126. | 
sin-vaön suys (votj. sin-kyiien veram) mit Tránen sprach er. 
U. o. | lítfe méné yzne nin-kémen! lasset mich [heréin] zu 
schlafen mit dem Bastschuh ! GENETZ, SUS. Aik. XV, i. 38. [| 
m a g y.: Az a sok nép nagy b ajj al és veszedemmel a sz. 
földre érkezvén. Mik. TLev. 80. lev. | Férji vagyok, ki a veszély
nek arczczal fordul, nem háttal. Jók. ER. III. 29. 

P) L e l k i á l l a p o t : ta-berá gé&é-bedsa murtáz mérdám 
lulán gid'-kapk'-azá vuttá ezután a köröm nagyságú embert fél
holtan (alig lélekkel, alig életben) az istálló ajtaja elé viszi. M. 

*) Vö. minim, minim no berlan gurts vuiim mentünk, 
mentünk és haza jöttünk vissza. WICHM. II. 159. 
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93. | Mikatl'a sojd lulén keltésa, aéla-pala méná nos-ik Miska 
őt életben hagyván, előre megy ismét. M. 94. | tué köti sugen 
uuiisko ug nagy szívbeli] bánattal élek. WICHM. I. d. 338. | so'-
bere d'ormemeniz pedlo potisa azután aggódva (aggodalommal) 
kimenve . . . U. o. II. 74. | pinal-j i r i n i m kisno baúti fiatal fe
jemmel feleséget vettem. M. d. 110. j süd vumd vajésal goéjas-
kéné, kuckisko süd vu-no kajik kütjosén elhoznám téntámat 
irogatni, téntához hasonló kebellel fogok hozzá. M. d. 1(J8. j 
tunnd nunalán siliskom, pukiskom os-kurbonán ódig milin-kidin 
Inmar-Kildisin-ponna a mai napon egy szívvel-lélekkel állunk, 
ülünk tulok-áldozattal I.-K.-éit. M. 166. j dumáz-nanmdz dec m el
li é dán uéasa, siéné-duéné kéldété intézd, hogy jó kedvvel mun
kálván gabonámat, életemet ehessem, ihassam. M. 169. | kálik 
sap dzéié milin-kidjn val az emberek mindig jókedvűek vol
tak. WICHM. II. 143. | kálik ide ni urod mjlin-kidin az em
berek most szerencsétlenek (rosszkedvűen élnek). U. o.1) | d'éét's 
kálikén ódig kjljn jmtn siinj iujnj inmar med sotoz adja isten, 
hogy jó emberekkel egyetértésben (egy nyelvvel, szájjal) együnk 
és igyunk. U. o. I. im. 29.2) 

Vö. z ü r j . : gaéön sy vösna munö mit Freudé darüber 
geht er fórt. WIED. 126. || m a g y . : Maradjatok békével. ÉrdyC. 
651. b. | Legyetek jó kedvvel. Illy: Préd. I. 600. | Az Dávid 
soha semmi dolgaiban néki gonoszszal nem volt. EMK. II. 
361. || Békén fogunk együtt nyugodni. Szenv.: Messz. 195. 
Kedven élő asszony népek. EMK. II. 210. 

7) M e l l é k n e v e k : 
küt kuraktámzás südététdk bürdésa vetlo aula kan keblük 

kínját nem akarván észrevétetni, magányosan járnak sirva. M. 
d. 31. | ton anakajd üvül-dérja védésa bürdisko aula kán ha t é , 
anyácskám, nem vagy (velem), feküdvén sírok magányosan. M. 
d. 198.3) | busán minon-dírja tiroján bertnl karod med-a? 
fogod-e tenni, hogy midőn üresen mész, megrakva térj vissza? 
M. d. 257. | söden pirsa töd'iien potoz geht schwarz hinein, 
kommt weiss heraus. WICHM. II. tm. 189.4) | pyryny ulond cu-
ten sántán menni az életre. WIED. Votj. nyelvt. 32. 

1) Vö. os-pi-kurbon sotékom ódig miit s-kidis tanná nu
nalan tulokáldozatot adunk ma egy szívből-lélekből. M. 166, 167. 

2) V ö . ódig kiljs imfs e i n s t i m m i g u n d e i n m ü t i g (eig. 
aus einer Zunge und aus einem Munde). WICHM. I. im. 29, 30, 32. 

3) Vö. az f) pontban j) betű alatt említett példát: ogen 
umonez tué sekit az egyedüllét igen rossz. 

4) Vö. -i-n raggal: korka pvre sedtn, pedlo pots ted'iifn 
geht schwarz in das Haus, kommt weiss heraus. WICHM. II. tm. 381. 
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Ide tartozik a éoéán szó is; éoé =s együtt levő, média = 
együtt levőül, együtt. Pl. ad'ami vu-ko-kugoán éoédn gurtaz 
bertdm az ember a molnárral együtt haza ment. M. 142. | ka-
nava-durin pidn nllin éoédn sild árok partján egy legény egy 
leánynyal együtt áll. M. d. 138. | tsots en pirill'am korka együtt 
bementek a házba. WICHM. II. 108. || Számnevek mellett (1. f) 
pont alatt): kird'éáuom kik tsots en énekeljünk mi ketten.WiCHM. 
I. d. 1. | mi bürdiskomé kűri éoédn mi hárman együtt sírunk. 
M. d. 239.*) 

T i t k o n : nil luskdmdn sultám-no pegtfám a leány tit
kon fölkelt és elfutott. Gavr. mes. 8. E szónak különben ren
desen a ragtalan luskám, luékdm alakja használatos: so-no kis-
noez-éeri luékdm mindm titkon utána ment ő is a feleségének. 
M. 133. | ti'ja, adglsa, luékdm korkaz plrdm-no gur-vlld tubám 
ezt látván titkon bement a szobába és a kemencze tetejére má
szott. U. o. j ta dissd dmez-piez luékdm pedlo potsa, sutám 
ezen ruháját a veje titkon kimenve elégette. M. 78. A WIEDB-
MANN említette lucken talán nem más, mint a luékdmdn össze
vont alakja. 

Itt említjük a kéjen, kiijen, küjdn névutót is (alapszava tat. 
köj mód, minőség, szerkezet, dallam, széphangzat. MUNKÁCSI NyK. 
XVIII. Votj. nyelvt. 600.). PL: 

korkadz bus küjin ocortd &, házat üresen találja. Kaz. Mát. 
12, 44. | Adamán Jeva golés küjén vetlill'am Ádám és Éva 
meztelenül járt. Istor. 4, 5. 

L. még az e s s i v u s tárgyalásánál. 
b) E g y ü t t l é t e t és e g y ü t t m ű k ö d é s t fejeznek ki. 

Az átmenet az előbbi csoportról erre egészen természetes. A kö
vetkező mondat például mintegy átvezet az együttlét kifejezései
hez: kwaner val sokl-ik p ellniz éoé nedd vljám a szegény ló 
egész a füléig (tkp. fülével együtt) belesülyedt a mocsárba. 
M. 134. 

a) Valakivel együtt él, l ak ik , megy, s é t á l stb.: tagi bakaldn 
a d'a m i j d n ulonez bírám így szűnt meg a békának az emberrel 
[való] élete. M. 78. | so urt-murt j os én og-aéén idd ő együtt 
lakik a votjákokkal. M. 95. | gec nllin-pijdn, $eé kwa-tlr sem,-
jádn, gec gid-tlr pudo-zi v otán ulnl-vilnl bur-suddá éot add jó 
szerencsédet, hogy jó gyermekkel, teli kwa jó családdal, teli istálló 
jó lábas jószággal élhessünk. M. 161. | koi-kiná murtlan kis-

*) Gyakran ragtalanul éoé; pl. mon ainim tsots giri atyám
mal együtt szántottam. WICHM. I. d. 464. j minőm t s ot s éugié-
kini vumurtjosin menjünk együtt, a vw-muríokkal harczolni. U. o. 
II. 126. 
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no a ni z ullédz Inmar ta$l kard bárkivel, ki más feleségével él, 
I. így bánik el. M. 135. | ta ujez p odjacjo sin kolon uj ez az 
éj Írnokokkal hálni való éj. M. d. 127. | todí-no kalpak izjám 
apáján cik izltdk kll'i mon kaltak fehér kalpagot felvett néni
kével bizony sohasem aludtam én szerencsétlen. M. d. 113. || 
korkasenjm mon tone pumjsko suren vinaién, úánen, sla-
lenjm, d'zéU aslam éemiáienim házamból eléd megyek sör
rel, borral, kenyérrel, sóval, jó családommal. WICHM. I. im. 50. [| 
kiná gazaj, sóin vetli a kit kedveltem, azzal jártam. M. d. 23. 
lék ali mondném gyere most velem. M. 94. | mi gurez-murtán 
dumsané minőm, mi a hegyi emberrel sétálni megyünk. M. 92. 

(3) E g y ü t t m ű k ö d é s : valakinek a társaságában t e s z 
valamit: vu-ko-kugoán gorsok-vuzas korkaz pirsa tatln korka-
kugoán klsnoles duslmzá utcanl kutkittam a í'azékárus bemen
vén a molnárral, a gazdával együtt keresni kezdték az asszony 
szeretőjét. M. 142. j so ad'ami p.ij o slnlz tl-durá kartopka meri
tum ez az ember fiaival burgonyát ültetett a tópartra. M. 108. | 
sokl so adamilán kUnoez nlrU^seán-ik olo-kin jurttlsjoslnlz 
kartezlán veramezja vj-kotlrti cisto pormltdm akkor az embernek 
a felesége az előbbi módra bizonyos segítőkkel mindent elvég
zett férjének mondása szerint, egy éjen át. M. 70. | tfeé vizi-
kumijdn ünl-junl sot jó rokonsággal add, hogy ehessem, ihas-
sam. M. 158. \pinaliosjn ódig kjlis irrvis med uíalom hadd 
dolgozzunk gyermekeinkkel egyetértésben. WICHM. I. im. 32. 

Y) E g y ü t t m ű k ö d é s : valakinek tái-saságában s z e n v e d 
valami cselekvést: tatsé vuésa odik tépijiiz v é £ij dnéz éskaltá 
ide érvén kitép egy tölgyet tövestül. M. 89. | kenlrdnlz mond 
guk poétlsa «sio» suá-val darájával péppé főzvén engemet, azt 
mondja vala, hogy megesz. M. 81. | MikaUa cortdz gondérán 
og-aza kor-gidá borzasa pop-dord méná Miska az istállóba együvé 
zárván be az ördögöt a medvével, a paphoz megy. M. 92. | vi-
uiadi disam disiosti suiresen suiresen atske dir euer ange-
zogenes Kleid ist schon vom Wege aus sichtbar (tkp. az úttal 
együtt). WICHM. I. d. 130. | waz adkdm kuz án-paldn acid uf, 
waz vordkdm nilln-piján acid ut először ismert felemmel, pá
rommal óvj meg magad, először született gyermekemmel óvj meg 
magad. M. 153. 

Az együttlétet nyomatékosabban úgy fejezik ki, hogy az -án 
ragos határozó mellé még bizonyos. adverbiumokat tesznek, még 
pedig rendesen éoé, éoéán, valcá szókat: 

ad'ami vu-ko kugoán éoéan gurtaz bertám az ember a 
molnárral együtt hazament. M. 142. j so'-bere stariken ludkeUen 
tsots vetli'zi urod kunoiez dóri azután együtt ment a férj a 
nyúllal a beteg asszonyhoz. WICHM. II. 153. | mjno'd-ke, s tari
keni d tsots min ha mész, férjeddel együtt menj. U. o. 122. | 
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kanava durin pian nilin éoéán sild árok partján egy legény 
egy leánynyal együtt áll. M. d. 138. | tőle3 so niláz vedra-kar-
nanániz valsá nuppi-giná gutám a hold azt a leányt veder
hordó rúdjával együtt nesztelenül felemelte. M. 57. | esjósén 
valcá sédéné . . . a társakkal együtt játszani. M. d. 225. 

Eitkábban más határozószókkal: 
Mikalla gondéráz dugdétésa c ortan art a kétkd-no gurtaz 

bertd Miska megállítván a medvét, befogja együtt az ördöggel és 
hazatér. M. 91.1 so-bere pjro ni emespiien iíéimenen arten 
korkaz ezután a vőlegény és a menyasszony együtt bemennek a 
házba. WICHM. II. 182. | kin-kd ben tilledli pumit uz kar, so ti
lt e din urtsá a ki nem tesz ellenetekre, az veletek együtt van 
(mellettetek van). Márk. 9, 40. 

Ezek a határozószók önállóan is előfordulnak. Pl . : 
kefétaga íztagaien ulillam tsots egy kecskebak és egy kos 

együtt éltek. WICHM. II. 155. | ulom valcá, vilom valcá éljünk 
együtt, legyünk együtt. M. d. 188. || dn kurdkti, og-af}in ulsa 
acmáos um bird ne búsulj, együtt élve mi nem fogunk elveszni. 
M. 70. | og-inán együtt. M. VotjSz. 65. | ajda, minőm urtsá 
tála gyere, menjünk együtt az erdőbe. Amin. mes. 10. | urtée 
valt'ée együtt. WICHM. I. 132. 

Külön említjük a következőket: 
tuz éellko ad'amijos van, kudiz cirtijüniz -éoé, kudiz kus-

kiniz éoé vir-puékin vetlo igen bűnös emberek is vannak, ki 
a nyakáig, ki a csípőjéig járkál vérben. M. 72. | kwaner val soki-ik 
peliniz éoé nedá vijám a szegény ló azonnal egész a füléig 
(tkp. fülével együtt) belesülyedt a mocsárba. M. 134. '.vümé küs-
kén cos vizünk derékig ér. Gavr. d. 96. 

Az együttlétből magyarázandók az olyan i d ő h a t á r o z ó k 
is, melyek azt fejezik ki, hogy «a cselekvés a megnevezett idővel 
együtt áll be vagy foly» (MHat. I. 387.). PL: ta duondz dac 
p askaán coc kuckésa . . . ezen ünnepet az orosz húsvéttal 
együtt kezdvén meg . . . M. 169. | casán ki kán nunaled blroz, 
nunalán ki kán arnaed vuoz, arnáán ki kan tole$ed vuoz, 
tolegán ki kán ared vuoz; va-pum birsa, ad'ami biroz két órá
val (értsd: múltán) eltelik a nap, két nappal eljön a hét (t. i. 
a hét vége), két héttel eljön a hónap, két hónappal eljön az év; 
eltelvén az idő, elvész az ember. M. d. 272. || Vö. m a g y . : 
Készen várja lajtorjával, azon menjenek fel a hagyott ór ával. 
Gyöngy: MV. 3. 206. 

Vö. z ü r j . : ollys völlys mórt aslas inon i ne ydfyt vo
nón élt egy ember feleségével és kis öcscsével. WIED. 127. | 
kolys ötik mama ön anyjával együtt (egyszerre, egy időben) 
halt meg. U. o. 

c) Az e g y ü t t l é t b ő l következik az -d-n ragnak az a sze-
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repe, hogy igen gyakran egyenlő mondatrészeket kapcsol, vagyis 
«és» jelentésű. Az olyan mondat, mint: mil'am agailen kisiiaz az-
vesen z arni éiygirtoz, melyet WICHMANN (I. d. 199.) így fordít: 
«in der Tasche unseres álteren Bruders klingen das Gold u n d 
das Silber», kétféleképpen fogható fel, mégpedig vagy úgy, hogy 
«az a r a n y az e z ü s t t e l cseng»,*) vagy pedig úgy értelmez
hető, hogy a r a n y é s e z ü s t cseng». Éppígy ez a mondat is: 
baka tué geces tiros valjoslz kitkisa ámes-pizá kisnodniz gurtaz 
legdm a béka sok pompás lovát befogván, haza küldte vejét a 
feleségével (vagy: és feleségét). M. 77. Nagyon gyakran azonban 
csak «és» jelentésű lehet az -d-n, különösen ha az állítmány 
többesszámú. 

a) Az -d-n a kéttagú a l a n y két tagját köti össze. 
1. Az e l s ő tag veszi fel a ragot, míg a második nomina-

tivusban van: méjégo murtán gurez-murt cal berdcko a baju
szos és a hegyi ember csakhamar visszatérnek. M. 93. | anaiien 
atai d'uáuo'z-ke ha anyám és atyám kérdezi. WICHM. I. d. 25.3. | 
anajdn ataj, aj, vordám-dér anyánk s atyánk, hej, felneveltek. 
M. d. 207. | na'rak kiien ebek potem csak kígyó és béka jött 
ki. WICHM. II. 71. || Különösen czímekben és találós mesékre 
való feleletekben: ad'amiien pduesmurt az ember és az erdei 
manó. U. o. II. 84. | Vu-murtdn gozi-punis ad'ami a Vu-murt 
és a kötélverő ember. M. 111. j uknoien gur az ablak és a 
kemencze. WICHM. II . tm. 88. | vdulen pidiniz biziz a ló lábai 
és farka. U. o. tm. 142. | tolesen tolez a hold (tolez) és a 
csikó (toles). U. o. tm. 9, 247. | tsin en ttl a tűz (tjl) ós a 
füst. U. o. tm. 35. 

2. A m á s o d i k tag kapja az ~d-n ragot: vumurt gon-
diren sáriéi kiziltam a vu-murt és a medve répát vetettek. 
WICHM. II. 124. [ ket'staga lítagaien tubi'zj zek kize a kecske
bak és a kos felmásztak a nagy fenyőre. U. o. 155. | sojos pe 
ulo ali no so kisnoieniz ők még most is élnek, ő meg a 
felesége. U. o. 94. | «/<%'$ ton tatéi, mizon sajird vuid?» jual'l'am 
sundi muminiz «hogyan jöttél te erre az idegen vidékre?» 
kérdezték a nap és az anyja. M. 71. 

3. A kapcsoló kötőszó rendesen -no.**) Ezt helyettesíti a 

*) Vö. mil'am kérséldn kisijaz azveédn altén Sengértd-
dér a mi vejünk zsebében cseng alkalmasint az arany az ezüst
tel. M. d. 161. 

**) Pl. ktsno no kééi az asszony meg a borsó. WICHM. II. 
148. | sundiied no tuuezed ko'í-kitin ódig luoz, to'lko kil'oz atai-
ien anai a nap és a hold mindenütt ugyanaz, de atyám és 
anyám visszamarad. U. o. I. d. 410. — Csak ritkán teszik a sza-
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most tárgyalt szerkezetekben az -d-n rag. A két szerkezet keve
redéséből származnak olyan mondatok, melyekben az -d-n ragon 
felül még a kapcsoló kötőszót is használják: so pokisi niuilen 
sáuamez mm e n no kenem-tis ginek annak a kis leánynak aján
déka csak méz és kendermag. WICHM. I. d. 111. || kisiiam no 
poneni pransus kisets anaiien no atai kad' pois a zsebembe 
tett franczia kendőm atyámhoz és anyámhoz hasonlónak [ha
sonló becsűnek] tűnik. U. o. d. 387. 

4.. Az alany mindkét tagjához teszik az -d-n ragot: kiondn 
§ i c ij a n peggini kutkiUam a farkas és a róka futni kezdtek. 
M. 126. ] ta kisnodn kartan so pid-jü murtldn nos-ik gurt-
palaz minni kutkiUam ez a feleség és férj megint menni kezdett 
a gyalog ember faluja felé. M. 70. | so'bjre so vedunen sai-
tanen kosko ni gurtaz so vedun-murtlen azután a varázsló és 
az ördög a varázsló házába megy. WICHM. I. bűv. 36. [| Czimek-
ben és találós mesékben: viétdmdn Vu-murt-pian a bolond 
és a Vu-murt-ű. M. 108. | gicijdn kiondn a róka és a farkas. 
M. 124 . \dzu i t sen tsattsamurten az orosz és az erdei manó. 
WICHM. II. 130. | v o £oj o sjn niljosjn a vozo-k és a leányok. 
U. o. 137. | korka- sigin j e-tuis en vir-tuts en. — tőle z en 
sundiien a házpadláson jég-teknő, vér-teknő. — A hold és a 
nap. U. o. II. tm. 385, 429. | d'z it stien punniien uatss 
pumii ut'sko. — guren kosaken róka és kutya szemtől szembe 
néznek. — Kemencze és ablak. U. o. II. tm. 356. 

5. Az alany mindkét tagja felveszi az -d-n ragot, de azon
kívül a kettő között még kapcsoló kötőszó is van: vdékala dirja 
ta muzem-vilin pordn-no ud-murtan ulitl'am hajdani időben 
ezen a földön cseremisz és votják lakott. M. 61. | vaekala dirja 
lud'kecdn-no gicijan bidan korka lestiUam hajdani időben a 
nyúl és a róka házat készítettek. M. 120. | kwaner nildn-no 
vedin-kis no dn a szegény leány és a boszorkányasszony. M. 80. | 
Vu-murtan-no kisno-murtan a Vu-murt és egy asszony. M. 
114. | osonán-no osdn az akasztó és az ökör. M. tm. 140. = 
osonen osen. WICHM. II. tm. 357. | tol egan-no tolásán 
hold és csikó. M. tm. 143.*) 

vakat egymás mellé, a nélkül, hogy kötőszóval kapcsolnák: kwiú 
kuz. — surds, sur, kener három hosszú van. — Út, folyó, kerí
tés. M. tm. 118. | mileméz vordié anaj-ataj uj-sortak umd uz uée 
minket szülő anyánk, atyánk, éjfélt kivéve nem esnek álomba. 
M. d. 206. | gur, ukno a kemencze ós az ablak. WICHM. II . tm. 11. 

*) Néha három szót is összekötnek: kipijdn Ujai an pis-
pu-jilán a fatőke, fatörzs és fatető. M. tm. 37. | lulojosin pis-
pujos-no turimjos lelkesek meg fák és füvek. M. 1. 
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(3) Az -d-n a kéttagú t á r g y két tagját köti össze. 
1. Az e l s ő tag veszi fel a ragot: mil'am apai kiien ebek 

vajoz a mi nénénk kígyót és békát hoz. WICHM. II. 71. | bazáre 
vaskim bizisa ukoien gaitan bastini futva mentünk le a vásárra 
paszomántot és szalagot vásárolni. U. o. I. d. 91. | guZem. kuaz-
ioslen pösiosiz sir-pmen bad'-puide suté d%r a nyári idő forró
sága égeti a szilfát és a fűzfát. U. o. d. 177. || tondnid mond 
tugan — susa kultoéami um kustiská te és én egymást atyafinak 
nevezvén, holtunkig nem hagyjuk el egymást. M. d. 1S8. 

2. A m á s o d i k tag -á-w-ragos. Ez a szerkezet sokkal rit
kább. Példák: so niuilen tsuz-apaiez askis niwzs karteniz no'sik 
puiuii lezem a leány nagynénje másnap leányát és férjét megint 
fáért küldte. WICHM. II. 70. | sokf iUimen uaskite údntufM ve
ién akkor a menyasszony kenyérvéget és vajat dob (a vízbe). 
U. o. II. 182. | baka . . . dmes-pizd kisnodniz gurtaz legdm 
a béka haza küldte vejét és feleségét. M. 77. 

3. Az -d-n ragon kívül még a no kötőszót is használják: 
dfók kotiradi puksitt'amdi, mimen no puni med po'ne az asztal 
köré ültetek, tegyetek rá mézet és kanalat. WICHM. I. d. 211.*) 

Y) Megszólításban ( v o c a t i v u s ) is : anaiien atai, en 
bö'rdeiiie anyám és apám, ne sírjatok. WICHM. I. d. 252. 

§) E a g o s szóknál, ha a két egyforma mondatrészt -d-n 
rag segítségével kötik össze, rendszerint az első taghoz teszik 
az -d-n ragot ós a második veszi fel az illető ragot. 

1. Az adessivus -lan ragjával: so Terentejdn Palagej-
lan danzé koskdm muzon sajérd annak a Terentejnek és Pala-
gejnek hírük elmegy idegen vidékre. M. d. 80. | urt-mort pijo-
sén urt-mort néljoslan danzé koskdm Kuzond a votják fiúknak 
s votják leányoknak hírük eljut Kazánba. M. d. 265. j künmati, 
nül'áti nenal peres murtjosén késnojosldn suldér duonzé lud 
harmadik [és] negyedik napon az öreg embereknek és asszonyok
nak szokott lenni víg ünnepük. M. 170. | mardan-ataien biia-
duraklen porjosin ozmaskemzi: Mardan apa ós Bija-durak harcza 
a cseremiszekkel. WICHM. II. 99. j Ad ámen Eva len selykjosyz 
Ádám és Eva bűnei. WIBD. 127. 

2. Az ablativus -les ragjával: ódig surez no aji-tsözen 
mumi-Uözles ujamzs gint ad'd'üm csak egy folyót s kacsagúnár-
nak és kacsának úszását (úszó gúnárt és kacsát) láttuk. WICHM. 
II. 93. | milemiz vordis anaiien atailis tsiSatiskom dir süniem 

*) Háromtagú tárgynál: ta ujiéjos no'sik addzitlam (ser-
ken popez no pop-kisnoiez az üldözők mostan templomot, papot 
és papnét láttak. WICHM. II. 93. | Uerkez no popen pop-kis
noiez gi/ne ad'dzim csak templomot, papot és papnét láttunk. U. o. 
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köiiosse a minket nevelő anyánknak és atyánknak szivük haját 
olvasztjuk (engedetlenségünkkel). U. o. I. d. 177. 

Néha mind a két szóhoz hozzáteszik az -d-n ragot: vedln-
klsno gurtaz bertám-berd nlldn cuúij dnles pegjdmzds ad^lsa 
tu£ l'ek luoz a boszorkányasszony hazatérte után, a leány és a 
csikó szökését látván, igen dühös lett. M. 81. 

s) N é v u t ó k mellett: 
Kuzonen musko kusipin limi uisitek pas kil'em Kazán és 

Moszkva között üres hely maradt, mivel nem havazott. WICHM. 
I. d. 174. | jo-vlla sultondn-no voj-dlrdn kuspin kllzisklkld . . . 
ha a jégre való állás és a vajas hét közt hallgatózván . . . M. 
bab. 93. | Kuéodn-no Vuz-$umj dán kuspin paékam éik-nuk 
van K. és V. között egy mély berkesvölgy van. M. bab. 155. ; 
jo-vllá-sultondn-no umistondn viskln a jégreállás és az 
umlston ünnepek közt. M. 57. j Inmardn-no pilemán viskln 
zarni-burdo dusás uld a menny és felhő között él egy arany
szárnyú ölyv. M. 177. | uzyr murten Lazar soryn mádon die 
Erzáhlung von dem reichen Manne und Lazarus. WIED. 127. 

A most tárgyalt különös szerkesztésmódnak — hogy t. i. 
az -d-n rag mintegy kapcsoló kötőszóul szerepelhet, vagyis «és» 
jelentésű — a m a g y a r b a n is megtaláljuk a nyomait az olyan 
mondatokban, mint: Az Miska herczeg mind a fiaival meg-
félemt ének. ÉrdyC. 395. | Dicsérje ne k tehát tégedet menny és 
föld teremtője, a nap a holddal. Csúzi: Síp. 259. L. SIMONYI, 
MHat. I. 363. 

Különösen feltűnő az egyezés a v o g u l ban : car kétnét 
pqtq,lé% ukírí khq,rátq%tlet padló ós tetőzet egybe néz. VogNGy. T. 
IV. 403. | ni nét khgm as kdptaru toulémlést a nő és férje 
megint galamb alakjában röpültek tova. U. o. T. IV. 366. 

d) Az együttlét csoportjához legközelebb állanak az e g y e n 
l ő s é g , ö s s z e i l l é s , k ö z ö s s é g kifejezései: d'uiem murtlen 
kjljz saz murtlen kjlinjz ug ke'l'sj a részeg ember szava nem 
egyezik meg a józan ember szavával. WICHM. II. km. 8. | bai 
mart bai murten veraékoz; jarU murten kjliz uz ke'Hsj a gazdag 
ember gazdag emberrel beszél; szava nem egyezik meg a sze
gény emberrel (a sz. emb. szavával). U. o. km. 2. | pinduen 
peréé ódig hus az öreg ember hasonló lesz a gyermekhez (a gyer
mekkel egyforma). U. o. km. 58. | écdjosldn vüsaskdmzé-no vü-
saskamtdan odik az olyanoknak az imádkozásuk egyforma a 
nem imádkozással. Üg. 25. j karinda'i-ke kutod, d'zéisse ku'ti, 
asiosinid no tsots med lo ha rokont szerzel, jót szerezz, hogy 
magadféle (WICHM. : deinesgleichen; tkp. tieiddel együtt való, 
tieiddel egyenlő) legyen. WICHM. I. d. 169. \pisen-puien og 
dzuzda a fával egyenlő magasságú. U. o. II. tm. 169. (Gavr. tm. 
127.) | kotsisen puinw kui'ke uirom luoz ha a kutya a macska-
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val összebarátkozik. WICHM. I. bűv. 1. c). j piiez njlin uz vo'sts 
ein Knabe kann nicht mit einem Mádchen verweehselt werden. 
U. o. II. km. 15. [ MikaUa diszd-kutsá peres murtán vostésa... 
Miska kicserélvén ruháját az öreg emberrel. M. 94.*) 

Vö. m a g y a r : A fiúnak akaratja . . . egy volt a mennyei 
atyának akaratjával. NagyszC. 105. j Megegyez te veled 
minden gondolatom. Orczy: KöltH. 114. | Világ előtt véled gyű
rűt cserélek. Népd. 

e) «Szintén közvetetlen az együttlét jelentéséből magyará-
zódik» az -d-n rag használata oly kifejezésekben, «melyek k ö z 
l e k e d é s t , kölcsönös érintkezést, továbbá melyek f o g l a l k o 
zást*) jelölnek. 

1. B e s z é l , b e s z é l g e t valakivel: tonánid veraskisa, 
acim-no viétámmiéko ini veled beszélgetve, magam is megbolon
dulok már. M. 109. | dec e éjos énem veraskéné üvül-dér ménam 
<íec kelé jó barátaimmal beszélgetni, nincs (bizony) nekem jó 
nyelvem. M. d. 221. | pinal murtpinal murtjn veraskoz a fiatal 
emberek fiatal emberekkel beszélgetnek. WICHM. II. km. 16. || 
mon tonán istop vináán dallaso én egy üveg pálinkába fogadok 
veled. M. 142. 

2. T á r s a l k o d i k , b a r á t k o z i k , e g y e s ü l , t á r s u l , 
m e g e g y e z vkivel: gec a d'a mijan vagkísa, sisa-jusa ulono 
kar Inmard tedd, Inmarom, (hogy) jó emberrel társalkodván, 
evén, iván élhessek. M. 147. | ug wromjáski ni ta'-bers tonen 
te veled ezentúl nem fogok már barátságot kötni. WICHM. II. 
116. | vizmo murt vistem murtjn uz kwsjlj okos ember nem 
csatlakozik bolondhoz (társul bolonddal). U. o. km. 23. [ bertí-
kuz soiin tsotsa műket udmort visszatértében egy másik votják 
csatlakozott hozzá (egyesült vele). U. o.. II. 119. j so piiez tu-
patskiz vumurten az a fiú megegyezett a vu-murt-tal (házas
ságát illetőleg). U. o. 122. 

T a l á l k o z i k vkivel: surds-vilisdn kulam-murt-n uisán 
pumiskoz az úton halottvivő emberrel találkozik. M. 138. | so 
minem mjnem no g ondjr en pumjskem ment, ment és egy 
medvével találkozott. WICHM. II. 153. surás-duris künmati 
korkadn puyisko az út mellett egy harmadik házzal találkoz-

*) Vö. eszközhatározóval i s : mon egiren azves vosti én 
szénen ezüstöt cseréltem. MUNKÁCSI, Votj. nyelvmut. mes. 1.1 egírzd 
azv e s en vostili cseréljétek be a szenet ezüstön. U. o. | kulem 
anajinim ceber nil vostisa vaji megholt anyámon egy szép leányt 
cseréltem (cserélve hoztam). U. o. || Vö. m a g y a r : De te meg 
ne cseréld sorsodat sor sáv al. Orczy: KöltSz. 48. | Ruháját 
máséval kicseréli (CzF. VI. 906.). 
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nak. M. 94. | Kuzon uramti potékém majórán puyii! mon lui 
midőn Kazán utczaján elindultam, egy örnagygyal találkoztam 
én. M. d.' 20. | okpou mardan-atai biia-dur ak en voz ponna 
vaíse vuiiÜ'am einmal traf Vater M. wegen einer Wiese mit 
Bija-durak zusammen. WICHM. II. 98. ] pwmjékjt sed dzit'sien, 
tedi keíéen, turen, salaién hadd találkozzam (tkp. találkoztass) 
fekete rókával, fehér nyúllal, fajddal, császármadárral. U. o. I. 
im. 47. *) 

M e g i s m e r k e d i k vkivel: dat nélj os én-no todmaskim 
idegen leányokkal ismerkedtem meg. M. d. 48. | désáckised-kajik 
cérdésa, todmaskéné luoz medam dünnaj án? úgy olvasván, mint 
a tanítód, meg lehet talán ismerkedni a világgal? M. d. 277. | 
ti tuganánim todám-berá miután veletek, atyámfiai, megismer
kedtem. M. d. 216. 

3. Talán nem russicismus — mint WIEDEMANN és MUN
KÁCSI2) gondolja — hanem az a n a l ó g i a hatásának tudandó 
be, hogy a most említett igék ellentétét: e l v á l n i v k i t ő l is 
-á-n raggal szerkesztik: 

tiledin medam l'wkiski siujsa ódig isan kiút öi ve'ra 
nem szóltam egy rossz szót sem, nehogy egymástól elváljunk 
(tkp. nehogy én tőletek elváljak). WICHM. I. d. 158. | tuuezed 
puksoz, sundiied dzu£áuoz, so'ki lukiékom gV o ziosin a hold le
nyugszik, a nap fölkel, csak akkor válunk el kortársainktól. 
U. o. d. 303. \ as kisno ániz lukiskoz elválik a feleségétől. 
Glaz. Mát. 19, 9.3) 

x) Vö. ér ódán puyit lüimé a roszszal szemben vagyunk. 
M. d. 276. | érodlé puyit htomé a rossznak ellenére leszünk. 
TJ. o. | korkasenim mon ton e pumjsko suren vinaien . . . aus 
meiner Stube gehe ich dir (tkp. téged a c c.) entgegen mit Bier 
und Wein . . . WICHM. I. im. 50. | éuires vilidenpumitam nules-
muriéz ( a c c ) , az úton egy erdei manóval találkozott. TJ. o. 
II . 126. 

2) L . M. VotjSz. 756. 
3) De -les (-tői) raggal i s : tuganjosélisüj lukiékésal 

nem távoznék rokonaimtól. Gavr. d. 106. | kwinmáti nunalaz 
kuámiz so-bordistiz-no lukiská harmadnapra ő tőle (tkp. mel
lőle) is elvál ereje. M. 62. | kenzá kubaezles lukéné lékti 
jöttem, hogy a menye ellensége legyen az ő napának (Kár.; 
tkp. elválaszszam a napától). Kaz. Mát. 10, 35. 

Hasonló szerkezetet találunk a z ü r j e n b e n . Pl. jansödtsiny 
aslas götyrköd sich scheiden von seinem Weibe (-köd a comi-
tativus ragja: m a g y . -vei együtt). WIED. 128. | jansbtci vonó-
köt elváltam testvéremtől (tkp. testvéremmel). NyK. XVII. 385. | 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 28 
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Éppígy pellal- ,igézni, ráolvasni' ige mellett (mintegy r á 
olvasással elválaszt, megszabadít' vtől): murt-ved'd'namen (ső
rémen) pellan Zauberspruch gegen das Verderben eines Men-
schen. WIOHM. I. 170. | éin-ui$ emen pelldékon Zauberspruch 
gegen bőse Blicke. U. o. 171. | sutiékemen pel'l'an Zauber
spruch gegen Brandstiftung. U. o. 175. | po tősen pellan Z. 
gegen Geschwüre. U. o. 176. | kormosén pellan Z. gegen die 
Krátze. U. o. 179. | gibiien pel'l'an Z. gegen «den Pilz». U. o. | 
teiseen pel'l'an Z. gegen das Friesel. U. o. 180. | áuiz-iseren 
pellan Z. gegen eine Krankheit im Knie. U. o. 181. | asaki-
t'seren pellan Z. gegen die Syphilis. U. o. 

Felfogásunkat — hogy t. i. ezekben az -d-n rag éppolyan 
jelentésű, mint az «elválni vtől»-félékben és úgy magyarázandó, 
hogy «ráolvasással megszabadít vmitől» — két körülmény erősíti: 

a) pellan mellett a b l a t i v u s i -les ragot is találunk: 
kwiarakles pel'l'an Zauberspruch gegen die Wassersucht. 
WIOHM. I. 188.*) 

b) Igen gyakran a c c u s a t i vus-szal szerkesztik (ilyen ér
telemben : elválaszt, elűz vmit): vednamdz pel'l'an kii igézés 
ellen való ráolvasás. M. 177. | sin-usdmdz pellan kii szemverés 
ellen való ráolv. M. 182. | asaki-lserez pellan diria t.jinatisa 
pel'láskod die Beschwörung der Syphilis geschieht durch Báuchern. 
WICHM. I. bűv. 18. [ vednamez pellan Zauberspruch gegen das 
Verderben. TJ. o. I. 185. | sin-méemez pellan Z. gegen Bezau-
berung durch bőse Blicke. U. o. 186. | buuiikez pellan Z. gegen 
die Magenbeschwerde. U. o. 187. 

Valószínűleg így kell értelmeznünk ezeket is : Bulik-p eri-
j án-a pellanoí Lud-p er ijan-a pellano? teUjil-p erijdn-a pel-
lano ? surds-perij dn sat pellano?, melyeket MUNKÁCSI (M. 183, 
184.) így fordít: Bulik-manó v a l kellene-e ráolvasni? L.-manó-
val kellene-e ráolvasni? Szélteteji m.-val kellene-e ráolv.? Az úti 
manóval kellene tán ráolvasni? Talán helyesebben így: jB.-manó 
e l len kellene-e ráolvasni? L.-m. e l l en kellene-e ráolvasni? stb. 

4. V e r s e n y e z , m é r k ő z i k vkivel: d£ök viuiad no puk-

mödis jansötcini siköt gusen titkon el akart tőle válni. (Mát. 
1, 19.). NyK. XVII. 399. 

Vö. m a g y a r : küzd, harczol vki vei, idegen vkihez, tá
vol, messze vmi h e z. SIMONYI MHat. I. 24, 25. KBETÉSZ, Analógia 
a mondatszerkesztésben. 3J. (SIMONYI indogermán nyelvekből is 
idéz több példát.) 

*) Ennek megfelelőleg: kina-ka pell'anl valakire ráolvasni 
(kind a c c u s . ; tehát «valakire ráfújni [jemanden anhauchen], 
valakit megszabadítani vtől»). M. 177. 
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tem ug daskik istoped. sundii en no vat'se dáulasoz asztalodra 
-tizenkét palaczk van téve; (fényük) a nappal vetélkedik. WICHM. 
I. d. 352. | so tir istop gumj a'asin daliása azon teli palaczk 
a 5wmja.-beliekkel küszködik. M. d. 155. j minam pici vininim 
Mésa éoéatkini min ati lucce menj inkább most, mérkőzzél az 
•én kis öcsémmel (futván). M. 112. 

K ü z d , b i r k ó z i k , h a r c z o l , v e r e k s z i k stb. vkivel: 
mardan-atai biia-duraken tu& uno pou p orjosin oimaskini vet-
lill'am M. apa és Bija-durak igen gyakran mentek a cseremi
szekkel hadakozni. WICHM. II. 99. | kizé mon tacá kué kukéin 
(cibinan) nurjaékom; med nurjaékoz tonánéd osá hogyan 
birkózzam én egy ilyen szúnyoggal; hadd birkózzék veled az én 
ökröm. M. 91. | Mikaffla gondéráz d'uskésa sojá cortán nurjas-
kétd Miska a medvét kifogván, az ördöggel birkóztatja őt. U. o. | 
tenid Kitin monán nurjaskini, minam peres d'ad'áánim nur-
jaski niris hogy lehetne én velem birkóznod, előbb birkózzál az 
én öreg apámmal. M. 111. | odik-pol N'ulds-murt Vu-murtán 
nalpaz Zugiskéné egyszer a N'.-m. a Vu-murttsil akart verekedni. 
M. 116. | mi zugiékim kalmikj osjn wir kámpften mit den 
Kalmücken. WICHM. II . 177. | minőm tsots Zugiékini vumurt-
josjn menjünk a vu-muríokkal harczolni. U. o. II. 126. || ,kitci 
minkod, muso kartat' «porjos-dori ozmaskini, kuémojo sin joz-
naskini!» ,hová mész, kedves férjem?' «A cseremiszekkel hada
kozni, erősekkel vagdalkozni!*) M. 61. | veralo kigi odig-pol Ku£mo 
Bigra iamiston izkam ulsisán por b akatiran ibiliskiz beszélik, 
hogy lövöldözött egyszer Erős Bigra 80 verszt távolból egy cse
remisz hőssel. U. o. 

5. F o g l a l k o z á s t , b á n á s t jelentő kifejezések mellett: 
so mond ez-no kutili, monán oz-no sud ő engem át sem ölelt, 
velem nem is játszott. M. 143. | motor niuilosin d'agino'd-ke, 
duirsi-pidestes kösatoz ha szép leányokkal enyelegsz, erszényed 
üres lesz. WICHM. I. d. 65. | pinalioste no kelltid, mon soos%n 
kiéi daujrtom du verliessest auch die Kinder, wie werde ich mich 
mit ihnen behelfen ? U. o. d. 473.. [ ta vijén aráz mon ortcéti 
das^kék-no arás néljosén ebben az időben az évet elmulattam 
12 éves lányokkal. M. d. 116. 

6. Végül még néhány példát említünk, a melyeket esetleg 
a most tárgyalt csoportok egyikéhez vagy másikához is lehetne 
sorolni: as-pal kalikánim kot! adko! legalább viszontlátom a 
magam vidékebeli népet (mintegy: viszontlátjuk egymást a né
pemmel). M. 69. | n élj o s én pijos kutiskon-dérja pijoséd derzüs 
kormaloz midőn a fiúk összefogózkodnak a lányokkal, a fiúk 
fejüket vakarják. M. d. 124. | arakid, muzon murtlán súrlód
ni z tinad éurloed sukkiskiz-ká ha sarlód, midőn aratsz, más em
bernek sarlójával összeütődött. M. bab. 126. 

28* 
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f) Az -d-n ragot használják olyan kifejezésekben is, mint 
c s a l á d o s t u l , p á r j á v a l és a s z á m n é v i h a t á r o z ó k b a n , 
melyek az alany vagy tárgy számállapotát fejezik ki. 

a) C s a l á d o s t u l stb.: kálik lud vils no poto'zi, zigil 
éemiaen u&alo'zi az emberek kimennek a mezőre, egész csa
ládostul dolgoznak. WICHM. I. d. 473. | porjos gondirez ad'dzisa 
van gurteniz sois ullani potill'am a cseremiszek, meglátván a 
medvét, egész falvastul mentek őt üldözni. U. o. II. 99. | trose'ti 
bides gurten tsots uliliz lukitek gyakran egész falvastul éltek 
osztatlanul. U. o" 142.*) 

Vö. a m a g y a r b a n az ilyeneket: ser éggel jönnek, cso
porttal, rakással. MHat. I. 368. 

P) P á r j á v a l stb.: valáz-kd kétkod, páran keiké ha lovat 
fogsz be, fogj be párjával. M. d. 87. | páran sild vald luésal-kd 
ha volna egy pár fekete lovam. M. d. 151. | égézan vordiskdm 
ikerszülött. M. VotjSz. 33. j Revekka igézan nuné vajam E. 
ikreket szült. Istor. 16. | kuiltoiosjz kiuin kuiltoien nuimon 
med luo'zi wenn unsere Garben (so schwer wáren, dass sie nur) 
drei auf einmal (három kévével) zu tragen wáren. WICHM. I. 
im. 38. || vaékala dirja lud-kecdn-no gicijan biddn korka lestillam 
hajdani időben a nyúl és a róka mindketten (mindegyik külön) 
házat építettek. M. 120. j apostol Pavel türli $ijinjoslé-no murt-
joslé no bédán-béddn das-rlül goMdt goítdm P. apostol külön
féle gyülekezeteknek és embereknek külön-külön 14 levelet írt. 
Istor. 162. | ta sapag kuzan-kd lusal ha ez a csizma fél nem 
volna (tkp. ha párjával volna = ha megvolna a párja). Amin. 
mes. 7. 

Vö. m a g y . : Nem egyesével, hanem . . . csoportokban. 
BSzemle XXVIII. 100. | Párosával ehol jőnek. Tolnai L. 

Y) S z á m n e v e k : 
ogdn-ogan tlsiz med usoz egyenként, egyenként hulljon 

csak a gabonaszem. M. 138. | busé-no sor ad ogán tépé tol-sortak 
kwarez az usé meződ közepén egyedül [állój tölgy, tél közepén 
kívül nem hull a levele. M. d. 206. | ogen umonez tu£ sekit az 
egyedüllét igen bajos. WICHM. I. d. 262. | so'-bere btié murtjos 
ogen ogen liktisa so viren van mugorzs zirasa koskiuiini kut's-
killam azután azok az emberek egyenként bejöttek és azzal a 
vérrel egész testüket bekenvén, elmentek. U. o. II. 74. | ogen 

*) Néha ragtalanul, mintegy az alany appositiójaként hasz
nálják ezeket a határozókat: kisnojos tabun kwalan, niljos ta-
bun éumin, pijos tabun zakotin asszonyok: [egész] falka a 
kwa-sátorban, lányok: [egész] falka a hálókamrában, fiúk: [egész] 
falka az árnyékszékben. M. d. 108. 



A LOCATIVUS-FÉLE HATÁROZÓK A VOTJÁKBAN. 4 2 1 

kiken potisa na'rak koskiU'am sie gingen allé, einer nach dem 
andern, weg. U. o. 82. | d'éramé izam izémás surésán süán 
duas van a mi fejünkre feltett sapkánkat kérő ezrivel, százával 
van. M. d. 83. || kurjékislj gros, kopeika'-ks sotim, sutén éuirsen 
med éotoz miHem inmare ha a koldusnak egy garast vagy kópé
kat adtunk, inmar adja azt százszorosan, ezerszeresen vissza. 
WICHM. I. 137. || kutékyz sojoszd istyny kyken kyken (Márk 
6, 7) s= kezdé azokat ereszteni k e t t e n és k e t t e n . MünchC. 

A számnévhez gyakran a éoéán ,együtt, egymás mellett* 
szót teszik, és ilyenkor a számnév nem kap -d-n ragot (a mely 
a éoéán végén úgyis megvan; 1. fönt a) pont alatt): 

oi'do kirdzáuom kik tsotsen nosza, énekeljünk mi ketten 
együtt. WICHM. I. d. 1. | kék cosán izomé mi ketten együtt 
hálunk. Gavr. d. 53. | so-berá vuüm pijos busélé-bédá kün cosán, 
vit cosán vüsaskéné méno azután a serdülő fiúk mindegyik mezőre 
hármával (tkp. három együtt), ötével kimennek imádkozni. M. 171. | 
mi bürdiékomé kün cocán mi hárman együtt sirunk. M. d. 239. j 
sidez . . . údnez . . . ktiiiú tsotsen dzutiskom puktiskom d£ek 
vile die Suppe, das Brot heben wir zu dreien auf und stellen 
sie auf den Tisch. WICHM. I. im. 27. | vatkaie miniUam udmort-
jos dasodik tsotsen tizenegy*) votják ember együtt ment Vjat-
kába. U. o. II. 160. j puktem nunale suanen likto tros Uéimen 
nuinj, kuamjn nuildon tősen a megállapított napon nagy
számú lakodalmi nép jön a menyasszonyt elvinni, harminczan, 
negyvenen egyszerre. U. o. 181. || col poniskom kék cosán te
gyük gyorsan össze. M. d. 126. | kotires tiad kik lud-tsöiíed; 
mát ibome kik tsotsen kerek tavadban két vadkacsád; hadd 
löjjük le mindjárt mindkettőt (?). WICHM. I. d. 58.**) 

*) A fordításban (WICHM. II. 161.) dasodik következetesen 
•— tévedésből — 12-nek van fordítva (12 = das-kik). 

**) Vö. kuiin kmin izze három-három követ. WICHM. I. 181. | 
ystyz sojosze kyk kyk as banyn kettenként küldte őket maga előtt. 
WIED. 154. || éoéán helyett néha kuza, kuzja használatos (kuz pár, 
kuzja párosan. VotjSz. 214.): ta-berd sojos kün kuza méno gurez-
jos-d'élti ezután ők hárman (Tpoe) mennek hegyek tetőin. M. 92. | 
méno sojos kék kuza gurezjos-kuza mennek ők ketten hegyek 
hosszában. U. o. | méno nos-ik kün kuza mennek ismét hárman. 
M. 94. | méno sojos kék kuza mennek ők ketten. U. o. | méno 
nos-ik nüX kuza purid dünjaati mennek ismét négyen a homá
lyos világban. U. o. 

Itt kell szólnunk egy sokat vitatott kérdésről is. Collectiv 
számnevek végén a zürjénben és a votjákban -na végződést ta
lálunk, pl. votj. ogna-: niui ognaz kitem a leány egyedül ma-
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Vö. z ű r j é n : köny cukörtsásny kykön libö kuimön me-
nam nim ponda valahol ketten vagy hárman egybegyűlnek az-
én nevemben. Mát. 18, 20. || m a g y a r : Százával veszti az 

radt. WIOHM. II. 70. | M. ognaz no vino oémaékem M. egymaga 
is sokat harczolt. U. o. 99. | gazán kutim og ujáz-noj ognam 
kelontam-vilis megnyertünk kedvesünkké a végett, hogy egy éjjel 
se háljunk egyedül. M. d. 109. | kikna-: kéknamélis odigme 
um d'etá mi ketten nem bántjuk egyikünk a másikát. M. d. 32. I 
usizi kiknazi'ik kizis no kulizi mindketten leestek a fenyőfáról 
és meghaltak. WICHM. II. 114. | kwinna-: acmáos pukiskom 
kűri na mi mi [itten] hárman ülünk. M. d. 193. S. | kwinnaze 
hármójuk. M. VotjSz. 236. í kwinnazi mindhárman. M. 77. | nil'na-: 
ta sudittámezja nil'nazás-ik sukkitám-beraz . . . cistozás kor-
kastiz . . . uUaz miután ezen Ítélete értelmében mind a négyő-
jüket elpáholtatta, valamennyijüket kikergette a házából. M. 143.1 
vocna-: juá soá vocnadi igyátok ezt ti mindnyájan. Glaz. Mát. 
26, 27. | vicnamili éotiz mindnyájunknak adta. Glaz. Azb. 87. j 
sizimna-: so sizimnazyly kysno vylem sie war allén Sieben 
Weib gewesen. WIBD. 155. | WIBD. votj. nyelvtanában: monil 
ognam a öz kelty er hat mich nicht alléin gelassen. 

Az ognam-íéle alakokról már volt szó. A zűrjén -na végű 
collectiv számnevekre WIEDEMANN nyelvtanában több példát ta
lálunk (WIBD. 154.). 

E -na végződésről két nézet van. Az egyik szerint (BUDENZ,. 
MUNKÁCSI) ez a -na collectiv számnévképző. A másik felfogás 
szerint pedig ragos, még pedig -n ragos alakkal van itt dolgunk; 
WIEDEMANN instrumentálisnak tartja, és WESKB még megjegyzi, 
hogy a régi locativusi -na rag eredeti alakja van itt változatla
nul megőrizve. Szerinte azért maradt meg ezekben az eredeti 
-na rag, mert a személyragokat még akkor tették az instr. ragos 
alakjához, mikor ennek még -na volt az alakja; mármost ezek
ben a személyragozott alakokban megmaradt a -na, mert ezek 
«mintegy ősi formulák, a melyektől a nép, mivel mindig hasz
nálta, nem akart eltérni» (WESKE 87.). Az instrumentális eredeti 
-na alakját látja ezekben T. G. AMINOFF is, ki az Aikakauskirja 
XIV. kötetében megjelent «Votjakin ááne- ja muoto-opin luon-
nos» 39. lapján ezt írja: «Náhtávásti on siis instrumentaalin 
alkuperáinen pááte náissá kielissá (t. i. a zürjénben és a votják-
ban) ollut -na)). 

Lássuk először a WIBDEMANN-WESKE-AMINOFF állítását. A zűr
jén alakok lehetnek instrumentalisok, azaz -ö-n ragos alakok. 
A mint kar ,város' személyragos instrumentálisai: karnam, kar-
nad, kamas, karnanym, karnanyd, kamanys, éppúgy lehet öt ,egy' 
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aranyat. Gyarm.: Nyelvm. II. 123. | Ezrivel terem a fán a 
meggy. Pet. [ Holnap ilyenkor halott száz ezrivel fog veszni ott. 
Ar.«Keveháza». || Szerzetté egyen-egyen w zyweketh. KesztC. 97. | 

számnévből: ötnám, ötnad, ötnaz, ötnanym, ötnanyd, ötnanys és 
kyk ,kettő'-ből: kyknanym, kyknanyd, kyknanys. De már a votják 
alakokat nem lehet így magyarázni. A votjákban személyragok 
előtt is változatlanul megmarad a rag -d-n alakja, pl. karánim, 
karünid, karaniz, karanimi stb. Hogyan lesz tehát og-ből ognam, 
ognad stb., vagy kik-hói kiknami ? Az könnyen érthető, hogy az 
osztó- és a collectiv számnevek képzésére ugyanazt a ragot hasz
nálják (vö. pijos kün cosan, vii cosán méno a fiúk hármá
val, ötével mennek. M. 171. és kird'éáuom kik tsotsen wir wol-
len singen, wir beidé zusammen. WICHM. I. d. 1. Vagy a ma
gyarban: ketten-ketten = kettenként, kettejével, kettesével, paar-
weise, zu paaren (MHat. I. 214.), és: Kiket a mint Gyöngyvér 
sátor alól ketten [ = együtt] megláta kijöni. Ar. BH.). De akkor 
miért nem lett karán: karánim mellett ogdn: ogánim is? A zűr
jén alakok egyezése (karnam: ötnam) lehet véletlen is. A mi fel
fogásunk szerint BüDENznek és MuNKÁcsmak van igazuk, mikor a 
votják -na végződésű számneveket különválasztják az ogdn, kikán-
féle alakoktól. Ogán-hen az instrumentális -á-n ragja van meg, 
og-na-m alakban pedig a -na k é p z ő . Hogy képzőt lássunk benne, 
arra a már említett okon kívül még a következő okok birnak: 
1. A zürjénben gyakran nem -na, hanem -nan alakját is talál
juk e képzőnek, pl. kyknan karyn in beiden Stádten, kyknan 
py£sö die beiden Schiffe, kuimnan val ihrer drei Pferde, d. h. 
ein Dreigespann. WIED. 154.; nol-nan allé vier, daskyk-nan 
allé zwölf; kor sybitöma loan kyknan kinad i kyknan koknad 
kustöm-biö ha mindkét kezeddel és mindkét lábaddal az örök 
tűzre vettetel. WIED. Versuch einer Grammatik der syrj. Sprache 
1847, p. 60.; enovtö kyknans ö tsöté bydmyny vundytödé enged
jétek, hogy mind a kettő nevekedjék együtt az aratásig (Károli 
fordítása). U. o. — 2. Ugyancsak a zürjénben továbbképezett alakjai 
is vannak. így Mát. 24, 31. nol'nanla dor die viererleiSeiten. 
GENETZ az Aikakauskirja XV. kötetében (1897) megjelent Ost-
permische Sprachstudien 54. lapján pedig ezeket mondja: Ötnám, 
-át u. s. w. werden jedoch nicht dekliniert, wie im solikamschen 
Permischen und im Syrjánischen, sondern statt dessen wird ein 
abgeleitetes Substantivum collectivum auf -násem gebraucht; 
z. B. Acc. méné ötnásemes, téne ötnásemte, sijé ötnásemse, mijáne 
ötnásemnimes mich, dich, ihn, uns alléin». — 3. A votjákban az 
ognam-féle alakok mellett o#n<zm-féléket is találunk. (L. fönt.) — 
4. Több rokon nyelvben is megvan ez a képző. Ezekre nézve 1. 
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Nem csak eggyen ketten taldlkoztanak Hlyének. Pós: Igazs. 347. | 
Ezren mennek, de kaczagják, hogy ö is megy. Nyr. IV. 546. || 
v o g . : kitdn ketten, yürmén hárman. M.: Vog. nyelvj. 33. j 
rus q,tér-piy% kitiné lül'ei a két orosz fejedelemfiú kettesben 
állanak. VogNGy. II. 85. || f i n n : s a dóin százával, kaksin 
párosával stb. L. még MHat. I. 221. 

• 
4. E s s i v u s . 

Közvetlenül az állapothatározóból fejlődött. Már az állapot
határozók között láttunk néhány olyan példát, mely essivusnak 
is volna vehető. Pl. pyryny uloná cuten sántán menni az életre 
(Mát. 18, 8.). Vagy pl. ulápán inma bastiskám elevenen az 
égbe ragadtatott. Nacs. 24. | go likén pegziz mezítelenen el-
szalada. Márk 14, 52. (Károli fordítása); viétemé n ulyny un-
verstándig sein. WIED. (Votj. nyelvt. 31.); soje luloen adéem-
josly oskemtezy a kik látták őtet feltámadottnak lenni, azoknak 
nem hittek. Márk 16, 14. 

Kutesen sukki'm-ks, zárni sepen, zárni tisen med paU-
kiskoz ha a cséppel verjük, hadd hulljon ki (a gabona) arany
kalász, aranymag alakjában. WICHM. I. 144. | mon ortísi til'ad 
ludtSdj, tel-kesen sjdisa ich passierte euer Féld, Wirbelwind 
spielend. Ü. o. II. 166. || gondíran-ká settid ta uksodá: ton 
tué sudo-no luod, uzirmod-no; — lud-ke can-ká settid: uz 
iizirml; — osán-ka settid: mar-ka-no-so urod luoz; — ada-
mijan-ka settid: tu£ sudtam-no luod, vistámmis-no luod ha 
medve alakjában (tkp. medvéül) találtad ezen kincsedet: te na
gyon szerencsés is leszel, meg is gazdagodó!; — ha nyúl alakjá-

MUNKÁCSI értekezését a Budenz-Albumban (288. s köv. 1.), BUDBNZ 
Ugor Alaktan 321., SIMONYI MHat. I. 224. 

A -na collectiv képzős számnevek a votjákban rendesen 
személyragosan fordulnak elő. De MUNKÁCSI téved, mikor id. 
értekezésében (Bud.-Alb. 290.) azt állítja, hogy «a votjákban a 
collectiv számnévképző csakis személyragozva fordul elő». Ken-
d e s e n személyragos, de nem mindig. Pl. kikna pal mind a 
két oldal: kikna pal-durtiz kutsa soraz birto mindkét oldalánál 
fogván a közepébe betolom. M. tm. 53. (Bár megjegyzendő, hogy 
MUNKÁCSI és WICHMANN szövegeiben ez az egyetlen példa a -na 
képzős számnevek ilyen használatára). 

(Feltűnő, hogy WIBDEMANN zűrjén nyelvtanának 47. lapján 
a votj. voténa (allé insgesammt), kykna (zu zweien, beidé) szók 
-na végződését képzőnek mondja, holott ugyané könyvének 154. 
lapján az instrum. ragját látja benne). 



A L0CAT1VUS-PÉLE HATÁROZÓK A VOTJÁKBAN. 4 2 5 

ban találtad, nem gazdagodol meg; — ha bika alakjában talál
tad : valamiféle baj lesz; — ha ember alakjában találtad: igen 
szerencsétlen is leszel, meg is bolondulsz. M. bab. 1. | kysnoen 
soje voziljam sie hatten sie als Weib. WIED. 156. (Votj. 
nyelvt. 31.)*) 

A t á r g y a s igéből képezett -m végű igenevet gyakran 
használják (különösen a létigevei együtt) állítmányul, még pedig 
s z e n v e d ő értelemben. Ilyenkor az igenévhez -n rag járul, még 
pedig mindig megelőző -i-vokálissal.**) Pl. 

ton kiz-vit'-pol norin sukkámin luod te 25-ször leszel 
megütve vesszővel. M. 143. | peresjosldn veram-seánizi Inmar 
kinigain ta$i goztámin az öregeknek mondása szerint / . köny
vében így van megírva. M. 57. | kuké val goétemin kniga 
a mikor a könyv meg volt írva. WICHM. II. 147. | pinalez muts-
kojaz vjlem ponemin gyermeke a kosarába volt téve, u. o. 
150. | maié ténad d'ér-sied tugaskamén? miért van a hajad 
összezilálva. M. 93. | lud-durti joz kis ka min a mező oldalán 
drót van húzva. M. tm. 136. | korka kotiriki zoltemjn gozi a 
ház körül kötél van húzva. WICHM. II. tm. 378. | lud-keclan 
pet-jiljosiz i'odes-no biziz iékaltamin a nyúlnak fülhegyei 
feketék és farka le van csípve. M. 119. | lud-kuéa korjos kaja-
min a mező hosszában gerendák vannak elhányva. M. tm. 121. | 
korkaiez pitsdmin a szoba ajtaja be van zárva. WICHM. II. 151. 

Éppígy: pop düde-dorá ménésa düdijáz azvesdn-no zarniján 
termámén ad$á a pap odamenvén a szánhoz, ezüsttel és 
aranynyal látja megtelve. M. 92. | Mikalla van ééjos odik l'ukén 
kél'Vésa v andiskdmén ad$á Miska valamennyi juhot egy ra
kásban heverve összekaszabolva látja. M. 89. | tatén van éskaljos 
odik tűkén killésa Vandámén adgá itten látja, hogy mind a 
tehenek egy rakáson heverve, össze vannak kaszabolva. M. 90. | 
naa sundukistiz aslestjz diése no addze oig seregez vandemjn meg
nézi a ládában ruháját és látja, hogy egyik sarkán egy darab 
(tkp. egy sarka) ki van vágva. WICHM. II. 162. Ezekben a mon
datokban a termámén, vandiékámén stb. alanya a főigének (adéá 
látja) tárgya. 

*) Vö. ragtalanul: tan kuso azs viro éotiékom puris taga 
so bringen wir vor der Heuernte als Blutopfer einen grauen 
Hammel dar. WICHM. I. im. 31. 

**) Nem lehetetlen •— bár nem valószínű —, hogy ezek 
az alakok inessivusok, azaz az inessivus -i-n ragjával vannak 
ellátva. — Vö. ezeket az instrumentalisokat: piZemen, pestemen 
mit Braten, mit Brühen. WICHM. I. d. 426., sumpotemeniz vor 
Freudé. U. o. d. 441. stb. 
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Ritkábban t á r g y a t l a n igéket is használnak így, termé
szetesen c s e l e k v ő jelentéssel. Pl. 

odigezlen kik kuiin tiliiez ullaú uis emin ps egyiküknek 
két-három tolla leesett. WICHM. II. 92. | minam kik kuiin tiliis 
ullan ui sémin lnoz én rólam (tkp. nekem) két-három toll fog 
leesni. U. o. | minam stariks kulemin ni az én férjem már 
meghalt (meg van halva). U. o. I. d. 455. | ut'e no pinalez, — 
v andemin, kulemin nézi gyermekét, — meg van ölve, meg
halt. U. o. II. 150. | tjnad keseg vjlad zoremin lo a te ré
szedre (földedre) essék az eső. U. o. 140. | uanmaz keseg vjls 
evei zoremin az eső nem esett mindegyik földre. U. o. 141. 
mu-vird potdm uzijed, borijed sundija, posja kis mamin a dom
bon kinőtt földi eper, bori-eper napon, melegen van megérve. 
M. d. 252. | kobistaiez val jun daltemín a káposzta nagyon jól 
sikerült. WICHM. II. 155.*) 

Végül még a kojen névutó segítségével körülírt essivust 
kell említenünk, a mely azonban, úgy látszik, nagyon ritkán 
fordul elő. Pl. 

guméraz-dauéraz nél-küj én uldmez potdm egész életén át 
szűzen (als Jungfrau) kívánt élni. Istor. 73. | nyl köiön als Jung-
frau; sukyr köiön als Blinder. WIED. 209. 

VÖ. zürj.: naja tijanly börjödysjasön loasny sie werden 
euch Eichter sein. WIED. 126. | najaös uzis'jasön adzis er 

*) Néha azonban az említett szerkezetekben ragtalanul 
használják az -m végű igenevet. Pl. menim kisno juanl tatis 
kildám nekem úgy van határozva, hogy innen kérjek feleséget. 
M. 77. | ta korkaldn kotérez kort-zaborán kotértám ennek a ház
nak a környéke vaskerítéssel van körülvéve. M. 92. | so gok* 
kisat-vilá tir istop puktam azon asztalkendőre teli palaczk van 
helyezve. M. d. 155. (u. o. több példa). | alténam medam Ulén-
gurt, zarnijam medam Ulen-gurt meg van-e aranyozva U.-g.? 
M. d. 262. | korka kotir d'ez kiskem a ház körül drót van húzva. 
WICHM. II. tm. 105. | o£o kesam eb^'ut-a? ist der Easen da 
nicht gepflügt? U. o. I. d. 329. | turtoiez buiam luijsá'u-ks bár
csak festve volna a kocsi rúdja. U. o. I. d. 154. 

A második helyen említett szerkezetet, a mikor az igenév 
alanya a főigének tárgya, néha ezzel a szerkezettel helyettesí
tik: tátin ves kartopka-mudz zarnijan sogiskdmzd adgisa, tuí 
sum-potitt'am itten látván, hogy az egész burgonyaföld aranynyal 
van befödve, igen megörültek. M. 109. j lud-kecles bertámzd 
sedsa, setdm kwarádniz ta$i keskoz a nyúlnak visszatérését 
észrevevén, csúnya hangjával így kiabál. M. 121. Ezekben az-m 
végű igenév főnévileg van használva. 
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fand sie schlafend. U. o. || m a g y a r : Kétszáz aranyat hoztak 
ajándékon neki. Born: Préd. 400. | A hit, valamíglen e vilá
gon jövevényen élünk, kötelezett és akadékos légyen. Pós: 
Igazs. 586. || f i n n : pienená poi kan a jo tunsin tuon miehen 
már mint kis fiú ismertem ezt az embert. BUD. Fny. 88. | he 
löysivat hánet elavaná = votj. soos settizy sojé luloen. AMIN. 
SUS. Aik. XIV, 2 25. stb. 

Az -ra-végű igenóv emiitett használatára vonatkozólag vö. 
BUDENZ Fny. 88 : «A keleti-finn nyelv gyakran nominativus he
lyett essivusba teszi a szerkesztett igeragozásbeli participiumot: 
hon on jo tüll unna ő már eljött (,mintegy el van jőve' MHak 
II. 305. on tullut) | mist' on rauta syntynynná miből szüle
tett a vas (on syntynyt) \ kun jonkun aikaa oli mentyna a 
mint egy ideig mentek volt (oli menty)». | hepo on s atuloit-
tuna a ló föl van nyergelve. MHat. II. 305. || «Az essivusnak 
tulaj donkép ilyen magyar szerkezet felel meg: aló ny er g elten 
álfo. MHat. II. 305. | Visszakészült a tatár. Dúltan mindeny 
nem volt mit enni már. Vör. 

5. F a c t i v u s (és m u t a t i v u s ) . 

Közvetlenül az e s s i v u s b ó l fejlődött. Eitkán fordul elő. 
ted'i tarakan jurtád is anan kildoz a fehér csótán házad

ban bajnak jelenik meg. M. bab. 23. | so ulepkyn luiz = finn 
hán túli eláváksi megelevenedett. AMINOFF SUS. Aik. XIV, a. 25. j 
karyskyny inmar nylpien Gottes Kinder werden. WIED. (Votj. 
nyt. 31.) | azlojos börlojosyn luozy az elsők utolsókká lesz
nek. Mát. 19, 30.*) 

Vö. z ű r j é n : mórt ön lony emberré lenni. WIED. 126. | 
ker sy nan kristoslön jaiön tedd ezt a kenyeret Krisztus tes
tévé. U. o. | tenyd sorniyd tenö vossaön kerö nyelved nyilván
valóvá tesz téged. U. o. | ti kerynnyd syjes razbojnikjasly o l a-
ninön ti azt latroknak barlangjává tettétek. Mát. 21, 13. 

6. P r s e d i c a t i v u s . 

Eitkán fordul elő. Eészint közvetlenül az essivusból fejlő
dött, részint pedig a factivusból. Vö. MHat. I. 296. 

Vu dure vuem no dugdem: vala asljze a d'a miien a víz 

*) Vö. ragtalanul S'olta-bakatir.. . gondlr kariékoz S'olta 
hőse medvévé változik. M. 63. | dusas kariékoz ölyvvé változik. 
U. o. || Vö. niláz asliz kléno karám a leányt feleségül vette (tkp„ 
tette). M. 70. 
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partjára ért és megállt; embernek (emberül) érzi magát. WICHM. 
II. 135. j nimatá sod in mar en őt Urának hívja. Mát, 22, 43. j 
önnimatská dysetyéjose n ti ne hivattassatok mestereknek. 
Mát. 23, 8. | ti suiékody mond dy sety s en inmaren-no ti en
gemet mesternek és istennek hívtok. Ján. 13, 13. WIED. (Votj. 
nyelvt. 31.)*) 

Vö. z ű r j é n : sylön en suse Mariaön anyját Máriá
nak híjják. WIED. 126. | Jisus, ködös Kristos ön nimödöny 
Jézus, kit Krisztusnak neveznek. U. o. | ortsysan veskyd mórt ön 
petködtse kívülről becsületes embernek látszik. U. o. | bydön syös 
gusasisön lydjöny mindenki tolvajnak tartja őt. U. o. | f i n n : 
Ett'ei se hanta muuna pitdisi Sall. Jug. XV. ne se alium pu-
taret, ne tekintené egyébnek (Kazinczy ford.). MHat. I. 297. || vö. 
m a g y a r : Ne vegye sértésül. Ar: MO. 2. 35. Te általános 
botrányul látszol énnekem. Győry V. Shak. XIII. 197. L. 
MHat. I. 297. 

7. E s z k ö z h a t á r o z ó k . 

Az -d-n rag főfunctiója az eszközhatározó jelölése. A ma
gyar -vei ragnak felel meg; használata majdnem teljesen meg
egyezik a magyar -vei rag használatával. 

Az átmenetet a rag eredeti functiójáról, a helyhatározás
ról, az eszközhatározóra a következő példák mutathatják: 

cecizd sarbáán bin-gozi-kuza muzd legdm mézét egy ko
s á r b a n kötéllel bocsátotta alá a földre. M. 134. Vö. jirzá 
mesokin gurtaz nudm fejét egy z s á k b a n haza vitte. M. 
109. | korka vjljki pal-kuasen vetls láuft über das Hausdach 
mit Schneeschuh. WICHM. II. tm. 389. Vö. kwas-vilin vetldm 
hókorcsolyán járás. M. tm. 72. 

K o c s i n , l o v o n m e g y : emespi koske ognaz, műket 
roboien a vőlegény egyedül megy, a többiek kocsin.**) WICHM. 
II. 182. | ded'je'n-ke minim ha szánon megyünk. U. o. I. 136. j 
kuéo valdn por líktá tarka lovon cseremisz jön. M. 190. | 
sári vaXen IjktilTam sie kamen mit einem falben Pferde. WICHM. 
I. d. 426. | | Vö. dumsan-berá pinal-pijosén néljos v al-v élén 
husija méno busijdz kotérjané a séta után a legények és leányok 
a mezőre mennek lovon, hogy körüljárják a mezőt. M. 170. 

*) Vö. ragtalanul: azves poskes suiiad sekit poti'z-a? ezüst 
karpereczed karodon nehéznek tűnt-e? WICHM. I. d. 368. j 
bardovoi derem viiaad sekit poti'z-a ? szőtt inged nehéznek 
tűnt-e? U. o. 

**) műket roboien talán nem «die übrigen im Wagen», ha
nem «más, külön kocsin». 

I 
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Éppígy g y a l o g (tkp. l á b á v a l , l á b á n ) , s z á r n y o n , 
b o t o n j á r : éusto-kd bubi janid llktod-ká ha viaszos lábacs
káddal jösz. M. d. 257. | lemo-kd burdodníd llktod-ká ha 
pépes szárnyaddal jösz. U. o. | ta-berá pld In bléllom ezután 
gyalog fussunk. M. 112. | soíi lus val pjdjn vjzmj da konnte 
man zu Fusse hinübergehen. WICHM. II. 127. | puden liMtisa, 
vauén bertiskom gyalog jöttünk, lóháton megyünk vissza. U. o. 
I. d. 276. | varié poti zárni bodiien geschwind wanderte ich 
an dem goldenen Stocke. U. o. d. 369. 

Az eszközhatározó tehát a helyhatározói jelentésből fejlő
dött. De másfelől az állapothatározóval is érintkezik, mint a 
következő példák mutatják: guilt adamijos kijlnizl-no inmá 
sugozl vilcim a magas emberek kezükkel is égbe értek volt. M. 
53. | inmar tíasiem d'adraiez kimes eniz pitani kur-ke vormoz 
wenn er dem Donnerkeil des inm. mit seiner Stirne entgegen-
stehen kann. WICHM. I. bűv. 3. 

a) V m i v e l t e s z v a l a m i t . S z e r s z á m , e s z k ö z : 
valdá éuloan an utta, éezijdn ulla lovadat ostorral ne hajtsd, 
zabbal hajtsd. M. km. 4. j ~«main mistaskid, uromd?)) néukna 
uéám lls-vuán.» «Mivel mosakodtál, kedvesem?» «Reggel esett 
harmattal.*) M. d. 99, 98. WICHM. I. d. 436., 474. | «main 4ué-
kid, uromá?» nbad'ar-kwarán mon éuéki.)) «Mivel törülköztél, 
kedvesem?» «Juhar-levéllel törülköztem én.» U. o. | mar karod 
ta-berá tllln mit teszel most a világossággal? M. 142. | puká-pá 
so vli-vllln slnán slnasklsa az a hídon fésűvel fésülködve ült. 
M. 67. 

M e g é r i n t , m e g ü t stb.: uksoáz settlkld, sozijanid 
jotklsa so-bordl ta$l su midőn kincset találsz, ruhád előrészével 
megérintvén, így szólj hozzá. M. bab. 1. } ta kléno-murt kionaz 
karnanánlz gagni kutkíim ez az asszony a farkast ütni kezdte 
vederhordó rúdjával. M. 126. | mus-ku^o so kuldm murtlán jiraz 
zirln sukkám a méhesgazda egy rúddal ama holt embernek a 
fejére csapott. M. 134. | sokl kutkám-no jlr-pldsaz pl calán 
Ibám akkor fogta magát és puskával az agyába lőtt. U. o. j 
Vu-murt tűié potiz-7io N'uíás-murtdn izán Zugiéként? Uuckiz 
a Vu-murt kijött a tóból és kővel kezdett verekedni a N'idás-
murt-tal. M. 116. 

M e g k ö t , b e f ö d , k ö r ü l v e s z stb.: jlrzá kUno-klsdtán 
med binaltoz fejét kösse be asszonyi kendővel. M. '62. | éin po-
njkut goziien kerttjnj kule beim Einsetzen des Auges muss 
man (dich) mit dem Stricke binden. WICHM. II. 132. | tatéi klrtisa, 
sojd kabzd kurodn sogdm ide belebújtatva őt, egészen befedte 
szalmával. M. 126. | so gozijánld ta éurs izkdm nuráz potlrtl azon 
kötéllel azt az ezer versztnyi mocsarat vedd körül. M. bűv. 1. 

T e s t r é s z e k : kudlnlz sin minid adgiékod? melyik 
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szemeddel látsz? M. 115.*) | bur petinid-ka kilid ha jobb 
füleddel hallasz [valamit]. M. bab. 94. | nilma cilkak as kiji-
nim bitti-ug hiszen éppenséggel a magam kezével vesztettem el 
leányomat. M. 82. | badgém méjégo murtdz d'ér-sétiz késkasa 
nuldéné, mézékanéz Áugéné, p édj o s énéz Xogané kucka hajá
nál fogva czibálja a nagy bajuszos embert, hurczolgatja, öklével 
döngeti és lábával tapossa. M. 92. | girdam izaz ku-ká kiliníd 
pad karni bigatid-kd a mikor az izzó követ ki bírod lyukasztani 
nyelveddel. M. 185. | mar siú-gas jósén uckodé? minő szem
öldökökkel nézitek? M. d. 166. 

E l v o n t f o g a l m a k : . . . . seé-kabjos vuzama nízi mu-
zemdz sirmitsa, cisto so-dorá likto a fenevadak mind hozzá jön
nek, ordításukkal a földet rengetve. M. 52. | sulamdnid teldz 
etod fütyöléseddel a szelet hívod. M. bab. 99. | peresjos ez ni 
bi'gatile juirtUlini ódig ogzilt verámen kosemen az öregek 
már nem tudtak egymásnak szóval és parancscsal segíteni. 
WICHM. II. 146. | so-berd picaljosén ébélo, ébdm kwarajanezé 
uSajtandz kurdatiskomi) susa veralo azután puskákkal lőnek; 
lövésük hangjával, azt mondják, hogy a Sajtan-t ijesztik. M. 170. 

Vö. z ű r j é n : muködsö viysny izjasön némelyeket meg- • 
köveztek (tkp. megöltek kövekkel). Mát. 21, 35. WIED. 124. 

b) V a l a m e l y n y e l v e n s z ó l , n a g y h a n g o n s z ó l , 
v a l a m e l y h a n g s z e r e n j á t s z i k stb.: veralo urt-murtjos-no 
ássd kél énéz é beszélik [azt] a votjákok is a maguk nyelvén. 
M. 95. | kion lud-kec-korka-dord liktisa badgin kwarddn süni 
kutkdm a farkas a nyúlházhoz jővén, nagy hangon így kezdett 
szólni. M. 118. | jir-éi azlo-éedn-ik gogo-jusio kivarddn berdsa 
vagoz a hajszál az előbbi módra keserves-rimánkodó hangon 
sírva szól. M. 82. | ta pici kwarddn veraskd ez kicsiny hangon 
szól. M. 119. | ta d'umsan dérja néljos-pijos gurtldn ulla palásán 
kuckésa vanna pal gurt-pupá vutos kub ézdn s édes a van korkan 
dktésa vetlo ezen séta alkalmával a leányok és legények a falu
nak alsó felétől kezdve a felső részbeli faluvégig járnak minden 
házban hegedűvel játszva, énekelve, tánczolva. M. 169. | soos 
tet'űalo, . . . . kird'éalo ko't'mar pertem gólosén sie springen, . . . 
singen mit allén möglichen Tönen. WIOHM. II. 134.**) 

*) MUNKÁCSI megjegyzi, hogy «kudiniz ( t a l á n t é v e d é s 
e h. kudinid)»; csakhogy kudiniz nem harmadik személyű, ha
nem csak determinált alak. Vö. kudiniz sinminid mone 
ud'dzikod? WICHM. II. 162. 

**) Vö. ukata tué kiregzd sudoz még hangosabban játszik 
hárfáján (tkp. játssza, hangoztatja hárfáját). M. 139. | kiragdz 
sudni a hárfán játszani, nrpaTt Ha rycjraxT>. M. 141. 
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Vö. m a g y a r : Mindnyájan hallottuk őket szólni a mi 
nyelvünkön. JordC. 710. | Kinek lantján szivem szerint fog 
zengni éneke. Czuczor: «A legszebb ének». 

K á r t y á n n y e r , v e s z t : nulesnuina mar kartaien 
utjtem no ütem no mit vesztett és nyert az erdei manó k á r 
t y á n . WICHM. II. 128. | ta ket'sjosti utjti kartaien permskoi 
tjattsamurtlj diese Hasén habé ich d u r c h K a r t e n s p i e l an 
den Perm'schen Waldgeist verloren. U. o. | Vö. kartaan sédéné 
kártyázni (tkp. kártyán, kártyával játszani). M. VotjSz. 499. 

M e g i s m e r : vumurtez todmalod soiin, solen luoz patt'an 
keturdesiz kot %i%t a vu-murt-ot arról ismered meg, hogy bal 
oldala kissé nedves. WICHM. II. 119. | vot ton main todmalod 
íme, te miről ismerhetsz meg. WICHM. II. 92. | pis-pu todyny 
lua as p o temen a fa az ő tulajdon gyümölcséről esmértetik 
meg (KÁR.) Luk. 6, 44. 

Vö. m a g y a r : Minemű jegyökön ismertetik emberben az 
igaz bölcseség. ErdyC. 517. | Megismerte Vidot szép fegyverén. 
Zr. 6. 83. 

c) E l l á t v m i v e l : f}ec nilin-piján, $ec pudoan-zivo-
tán taza uiá, vordá jó gyermekkel, jó lábas jószággal lássatok 
el, tartsatok el egészségesen. M. ím. 3. b) \ tir sldán-nanan, 
tlr kotirásán uí-vorcll bő itallal, étellel, bő csészével láss el, 
tarts el [bennünket]. M. 150. | kin mone disen ut'oz? wer ver-
sieht mich mit Kleidern? WICHM. I. d. 458. j disen soiostj 
ut'ono el kell őket látni ruhával. U. o. d. 457.*) 

M e g v e n d é g e l , t á p l á l , e t e t ; j ó l l a k i k stb.: pottem 
berazi ta uzir murt so musireniz sektam miután kihozták, ez 
a gazdag ember megvendégelte Őket azzal a méhsörrel. WICHM. 
II. 82. | perkinoez veigato síden nánen, veiiin a p.-t levessel, 
kenyérrel és vajjal vendégelem meg. U. o. I. im. 63. | vedin-
kUno tabanániz sojoslz íudoz a boszorkányasszony lepényével 
eteti őket. M. 81. j valiosmes surdj séziien, turjnen; aslemes 
iui'di pizemen, pestemen lovainkat tápláld zabbal, szénával; 
bennünket táplálj sülttel, főttel. WICHM. I. d. 426. | cué-sari 
valmá mon kwajáti das-kik-no méskal s él alán sárga lovamat én 
hizlaltam tizenkét méskal sóval. M. d. 116. | slrkániz-jugánlz 
sisa-jusa med kudfiom ocsujával, törekjével hadd lakjunk mi jól, 
evén, iván. M. 161. 

Vö. m a g y a r : Varjak hízzanak mind a kettő húsán. Sár: 
Tromb. 40. | Tisztátalan dögön ne etessétek a községet. Mel: 
SzJán. 409. 

d) M e g t ö l t , m e g t e l i k : kütsáz pérsam silán térésa, 

*) uí- alapjelentése szintén «néz, szemlélő. M. VotjSz. 91. 
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MikaUa nos-ik dumsané mind miután jóllaktak (hasukat meg
töltvén) a sült hússal, Miska ismét sétálni megy. M. 93. | cortjos 
sillapaáz, uksoán düde téros luetos, térrnéto az ördögök töltik 
a sapkát, mig a szán tele nem lesz pénzzel. M. 91. [ ta-birs 
mi zarédit karim puskaiez vekt'si puil'dien ezután az ágyúkat 
kis golyókkal töltöttük. WICHM. II. 177. | putskazy tyrmyteé 
talaskonen kryíen no belől rakvák ragadmánynyal és mér-
téktelenséggel. Mát. 23, 25. 

Néha tiros «tele vmivel» csak hozzáértendő: kind-kd 
pett'ani kutkon-agin tuno-pettaé niris kijaz istopka v in dán libo 
vej in kutsa, tagi susa peffiani kutkd mielőtt valakire ráolvasni 
kezd a varázsló-ráolvasó, előbb egy pohár pálinkát vagy vajat 
(pálinkával, vajjal) vévén kezébe, így kezd ráolvasni. M. 177. | 
tusty vöjen ein Gefáss mit Öl. WIED. Votj. nyt. 31.*) 

Vö. z ü r j . : tyr lyjasön angefüllt mit Knochen. WIED. 
125. | bostys doz tyrtys vaön er nahm ein Gefáss, füllte es mit 
Wasser. U. o. 

e) D i c s e k e d i k , k é r k e d i k v m i v e l : adami... aéloles-no 
ukata sug u$,án usjaskám az ember az előbbinél is bajosabb 
munkával dicsekedett. M. 70. | korka sörad iskáned úureniz 
no lusiaskoz hinter deinem Hause ist deine Kuh auf ihre Hör-
ner stolz. WICHM. I. d. 327. | mali ton monenim danjaskiskod? 
warum tust du mit mir gross? U. o. II. 167. | ta-berd uljtoéad 
no monenim da'újdski hernach kannst du dein Lében láng 
mit mir gross tun. U. o. 168.**) 

f) Az á ra t , melyen valamit v e s z n e k , m e g s z e r e z n e k , 
a d n a k , szintén -d-n raggal határozzák meg: mon kírtjqlo, da
nán bq,stdm güjd evei én énekelek, énekem nincs áron véve* 
M. d. 163. | pináu gim daur ug ódig daur, dune'n-ke no kus-
kod, ud se'tti; dunen giné settini soiosiz ug/ az ifjúság bizony 
csak egyszer van itt (csak egy idő); ha pénzért keresed is (akar
nád megvenni), nem találod; csak lehetne őket (az ifjúság éveit) 
pénzért kapni! WICHM. I. d. 366. | luisal vuzany ta miroez 
badzim dunen eladhatták volna nagy áron e kenetet (Kár.) Mát. 

*) Igen gyakran ragtalanul használják mellette a főnevet r 
kor-gid tírjos cuz valjos az istálló tele sárga lovakkal. M. d. 63. j 
cumjos tirjos apajjos a hálókamrák telvék nénikékkel. U. o. L. 
I n e s s i v u s 7. IV. || Más szerkezettel: cortjos sitapad térő az 
ördögök töltenek a sapkába (pénzt). M. 91. | nan gurd űr ám a 
kenyérnek a kemenczébe tevése (töltése). M. tm. 50. || te'rá sila-
pamd töltsétek meg a sapkámat. M. 91. 

**) Vö. asliékid niuide uisiaékod du lobst deine Tochter 
(acc). WICHM. I. d" 328.~ 
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26, 9. | sari vau bastim uksoien sárga lovat vettünk pénzért 
(pénzen). WICHM. I. d. 252. | aksáánim kíjar basti pénzemen ubor
kát vettem. M. d. 107. | adami vuzaz suirs maúeten usizs az 
ember ezer rubelért adta el boronáját. WICHM. II. 114. | okzá 
vuzalom surisan, éüan egyet (t. i. verebet) eladunk ezer 
(kopéká-)ért, százért. Gavr. d. 4. | kondonen u£as uno bastem, 
kik koniien u£as öéet bastem a ki egy kopékáért dolgozik, sokat 
kapott, ki két kopékáért dolgozik, keveset kapott. WICHM. II. 
km. 49. | azves-no zundds kistéti narak-no vekéi kondonan 
ezüst gyűrűt önttettem mindig egy kis kopéka árán. M. d. 120. 

Vö. z ű r j é n : nöbysny syjön mu vettek rajta földet. WIED. 
125. | kyk y£ vuzase kuim saitön két juhot három rubelért 
adnak el. U. o. || m a g y a r : Ugyan áron (== votj. dunári) ve
szem meg tőled. MA: Bibi. I. 302. | A mi vizünket áron ittuk, 
a mi fáinkat pénzen vettük. Tóth J. IstN. 79. | Nekem nem 
kell az üdvösség, árán a te szép lelkednek. Tóth K. Költ. 78. | 
Annyit ér a marha, a mennyin eladhatni. Kovács: Közm. 
135. | Bécsbe egyet két forinton tartottak. Lev. II. 32. 

g) Néha az -d-n rag a cselekvés t á r g y á t jelöli. Bizo
nyos igéknél a t á r g y egyszersmind e s z k ö z e is a cselekvés
nek : pl. kövei hajigál és köveket hajigál stb. Pl. 

gigiras pininim gigírto, kui bikinim sonalto, kiger 
sit'ánim palkkalto csikorgó fogammal csikorgatok, hosszú far
kammal csapintok, híg szarommal fecskendezek. M. 121. \jir-
josiniz sonaltisa az ő fejeket hajtogatván (Kár.) Márk 15, 29. | 
guMm vudn vüa paéad-kd, kwag zoroz ha nyáron vízzel felfelé 
locsolgatsz, esni fog az eső. M. bab. 47. | Süni vedra-úr vudn 
adamilán mirddn pottdm tilaz kistoz Sunyi egy teli veder vízzel 
leönti (tkp. önt) az embernek nehezen meggyújtott tüzét (tü
zére). M. 139. | mus-tubis adami lekdnlz kuldm murtlan jiraz 
pirak tirdniz leadni a mézszedő ember dühében egyenesen 
a holt ember fejéhez ütött (tkp. dobott) fejszéjével. M. 134. j 
dindéi . . . . adamiiez tsapkisen lezani kutiskem a róka szilánkok
kal kezdte az embert megdobálni. WICHM. II. 105. j dé. esso 
isap kisen leiem a róka ismét szilánkot dobott. U. o. 108. | 
inmarlen voíez potem-no tir en leiem isten megharagudott és 
utána dobta fejszéjét. U. o. 77. j adami souen kimisaz sur-puno 
pukitseniz ipsa leiem der Mann schoss ihm einen mit einer 
Hornspitze versehenen Pfeil vor den Kopf. U. o. 86.*) | banadi 

*) Vö. Mardan-ataiez pukitsen ibiuiini kutiékil'l'am M.-
a.-ra (acc.) nyilakkal kezdtek lőni. WICHM. II. 100. | adami 
pitsáueniz ibem pauesmurtez az ember az erdei manót 
meglőtte puskájával. WICHM. II. 84. \ jir-pldsaz piéaldn ibdm 
puskával az agyába lőtt. M. 134. 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 29 
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be zen zi'rdzeuis kenjetek festéket arczotokra. WICHM. I. d. 134., 
135. Gavr. d. 322.*) [ Mikal'l'a giráz süzijánéz borzasa, ki jen ez 
serpaltd M. eltakarván ruhája aljával a súlyvasat, kezével egyet 
lódít. M. 91. | vuiiniz vösdskom régi [kenyeret] áldozunk. WICHM. 
I. im. 2. 

Vö. m a g y a r : Láttának engemet és fővel rdztanak (mo-
verunt capita sua). KesztC. 306. | Hogy kövekkel és ganaj-
jal ki nem hajigálnának az városból. Mon: KépT. 48b. f Hozzá
tok hatni nem nehéz, mint nyíllal a merengő holdba lőni. 
Szenv: Messz. 172. \ ökrökkel és ür ükkel áldozom te ne
ked. KulcsC. 153. || v o g u l : jüntép-sam-n á l é l lista pánczélszem 
nyilát rálőtte. VogNGy. I. 13. | yansdn na'Ír él tot vaytáln hímes 
nyerget vess ott rá. U. o. II. 327. || o s z t j á k : man nwnat kegeat 
medem én neked kést adok ( = téged késsel ajándékozlak meg). 
PATK. Szót. 72. | mant evejat ent mejöt, pagát ent mejöt nem 
adott nekem leányt, nem adott fiat. PATK. Irt. Ostj. II. 102. 

h) Az -d-n ragnak még egy feltűnő használatáról kell itt 
megemlékeznünk. A p a s s i v u m és vele egyértékü kifejezések 
mellett néha -d-n raggal jelölik meg a cselekvőt. Az élő nyelv
ben . ~ úgy látszik — ez a szerkezet alig fordul elő. 

Átmenetül az igazi eszközhatározóról erre az eredethatá
rozóra az olyanok szolgálhattak, mint: kiUs giné mjnam azbars ? 
kotjra kotjrtemin kirpit'snoi síenaien milyen csak az én udva
rom ? Köröskörül téglafalaktól (a ném. fordítás szerint von Zie-
gelwdnden) van körülvéve. WICHM. I. d. 441. || Vö. ttloiez ben 
kitin? zek tir en kor állam wo sind die Flügel? Sie wurden mit 
der grossen Axt zerhauen. U. o. d. 449. 

ketse go£jamyn val való todysjosen mint meg volt írva 
az előretudóktól. Márk 1, 2. (WIED. Votj. nyt. 29.)**) | zakonez 
Moisejen sotemyn val a törvény Mózes által adatott (Kín.). 
Ján. 1, 17. | kudyz kyltem lulen kur-adze welcher durch einen 
stummen Geist leidet. Márk 9, 17. (WIED.) 

Vö. z ű r j é n : byd jözjas ön mustömtöma loannyd minden 
embertől gyűlöltetni fogtok. WIED. J 24. j dukön kyrö nuodöma 
völy a Lélek által a pusztába vitetett. U. o. || o s z t j á k : %dtem 
yoina savila? házam kitől őriztetik? AHLQV. 5. | tabetmet 
ürtne it págdái tu a hetedik hőstől ő leveretett. PATK. Irt. 

*) Vö. kuutem murtjos uuilan sotem puduueé virzs o'zi 
mugorazi ziráuo viuiem die Verstorbenen hatten so ihren Kör
per mit dem Blute des geopferten Viehes geschmiert (a vérét 
testükre kenték). WICHM. II. 75. 

**) Vö. prorok-vamán o.éé süsa goítiskdm így vagyon meg
írva a prófétánál (KÁR.) (a próféta által) Kaz. Mát. 2, 5. 
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Ostj. II. 2. | Isus jem'ing l'ilna tuv'im us tal tagaja Jézus a 
szent lélek által vitetett puszta helyre. HUNFALVY NyK. XI. 
178. || m a g y a r : Kísértetekkel háborgattatol. VitkC. 68. | 
Az bűnösek inkább térnek [== téríttetnek] istenhez az kegyes 
beszéddel, hogynem az kemény jegy el mm el. VirgC. 48. 

i) Végül az -d-n ragnak még egy különös használatáról 
kell itt szólnunk; t. i. az e s k ü v é s t jelentő kifejezésekben az 
•d-n rag mintegy az esküvés eszközét jelöli. PL önkargaéky 
inen~no muzemen-no ne esküdjél se az égre, se a földre. Mát. 
5, 34. 35. | kutyékyz inmarlen nimynyz sezskyny kezdett isten 
nevére [esküdve] tagadni. Márk 14, 71. 

Ez a szerkezet, úgy látszik, csak az evangéliumfordításban 
fordul elő. Az élő nyelvben rendesen a ponna névutót használ
ják, pl. Inmar-penna, hindi-penna, toleg-penna, nand-penna, tild-
penna, logono muzemá-penna, ag ulond-penna ta ugáz ej kar 
Inmarra, a napra, a holdra, kenyeremre, tüzemre, tapodó föl
demre, hátra levő életemre [mondom], ezt a dolgot nem tettem. 
M. 192. 

Vö. z ű r j é n : kor kody jorsás öltarön, syja ninö'm, a kody 
jorsás kozinön valaki esküszik az oltárra, semmi az, de valaki 
esküszik az a jándékra . . . . Mát. 23, 18. | zaklinaita tenö lolja 
jenmö'n ich beschwöre dich bei dem lebendigen Gott. WIED. 
125. || m a g y a r : Hamisan esküdtem oltáron, ereklyén, ke
reszten, kézen. VirgC. 5. || Vö. a latin per hasonló használatát. 

8. E g y é b m ó d h a t á r o z ó k . 

a) Az -d-n ragos határozó a cselekvés m ó d j á t jelöli. Pl. 
utcasa, utcasa mlrdán surds-vilti koskis gersok-vuzasdz 

settám keresett, keresett és nagy nehezen előtalált egy házaló 
fazékárust. M. 142. | adamijosld?i solíkánizi mirddn, mirdan
gina ustdk klli az embereknek bűnei miatt csak nagy nehezen 
lehetett, hogy le nem estem (csak nehézséggel maradtam le-
esetlenül). M. 72. ] kwaner Süni gurtaz mirddn bertoz szegény 
Sunyi nagy nehezen hazatér. M. 139. [ Sajtan mirddn vuldn 
piddsaz vuám Sajtan nagy nehezen a víznek fenekére ért. M. 
49.*) j ta adami kot muzem-vilin tu& éugdn til pottinl turttoz 

*) Vö. ta-berá gézé-bédsa murtdz mérdám lulán gid-kapk'-
aéd vuttd ezután a köröm nagyságú embert félholtan (tkp. alig 
leiekkel) az istálló ajtaja elé viszi. M. 93. | mird dm piroz uzir 
in-dunjaá a gazdag nehezen megy be a mennyországba. Glaz. Mát. 
19, 23. Ezekben a rag elhomályosult és egységes szónak érzik 
a ragos alakot (ámbár lehetséges, hogy mirdám egy igének -m 

29* 
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ez az ember nagy bajjal igyekszik tüzet gerjeszteni a nedves 
földön. M. 139. | ta sebet-korka arlé-bédd gurt-kuza rddán mu-
zon korkan lud ez a sebet-ház minden évben sorban más-más 
házban szokott lenni. M. 171. | lizen no gorden disdskemnios, 
rniíam apaiios ebö-ui-a ? a kék és vörös öltözetűek (tkp. kéken 
és vörösen öltöztetettek), nem a mi nénéink-e? WICHM. I. d. 
186. | tsuéen no voéen diédskemnios jené gelb und grün an-
gezogenen (Kinder). U. o. d. 139. | so-vamdn vedln-klsno tu& 
kanildn ej blgatsal potnl azon (a folyón) a boszorkányasszony 
igen könnyen nem tudna általjutni. M. 82. | kanildn puknl 
kényelmesen ülni. M. VotjSz. ÍSi . J kapcijdn v. kanildn 
vo$nl kényesen bánni vlkivel, elkényeztetni vlkit. M. VotjSz. 
674., 122. | kapcijdn ullni erlk sotlsalid-kd adnál bár [nekik] 
módot, hogy könnyűséggel élhessenek. M. 163. | vozojos umoiin 
giné saldatles kirosse baétilí'am a vo£o-k nagyon ügyesen elvet
ték a katona keresztjét. WICHM. II. 135. | ... .umoijn orűiliz 
sepjosti óvatosan elment a kalászok mellett. U. o. 142. 

Vö. m a g y a r : Magasan repül a daru, szépen szóL 
Népdal. | Ugy-e gyöngyén gyün most [a ló] = szépen, gyönyö
rűen (Nép, B.-Füreden). MHat. I. 207. || Teljességgel semmi
képpen nem akarja. DebrC. 206. [ Mind egy móddal legyenek 
leírva. Kaz. Lev. I. 242. 

b) Eitkábban fordul elő az ú. n. f i g u r a e t y m o l o g i c a . 
Pl. ötén kértfasa, dktésa türlé sédondn sédo ottan énekelve, tán-
czolva különféle játékot játszanak. M. 169. | kulonen med kuloz 
halállal haljon meg. Mát. 15, 4. (WIED. Votj. nyelvt. 29.) || vö. 
minikiz uir sinkil'iien bó'rtsa minoz, bertikiz duin éinkiHien 
börtsa bertoz odamentében gennyes könynyel sírva megy, vissza-
jöttében tiszta könynyel sírva jön vissza. WICHM. II. tm. 132. 

c) Kivételes az -d-n ragnak a magyar -ként ragnak meg
felelő használata: kizdm-palkkdmjosmd udaltltl, azves-éedn tisati, 

képzős igeneve; vö. luékdm titkon, alattomban). Mert hogy iga
zán létezik a ragtalan szó (a mit WIED. állított: mlrd «Gewalt, 
Zwang, Anstrengungw, de MUNKÁCSI kétesnek tartott), bizonyítja 
WICHM. 339. dala: pesaiis, todimts aés mirt sotiskod ug nagy
atyám, erővel ismeretlen helyre adsz (küldesz). Éppígy WICHM. 
II. 82. suuos viiuisen mirt-mirt kiskisa pottitt'am . . . . musir-
bekíséiez ők fölülről nagy erőlködéssel húzván, kihozták a méh-
sörös hordót. Ezekben mirt már ragtalan határozószó, éppúgy 
mint pl. kizdm dumd-nanmd bur potté elvetett gabonámat, éle
temet növeszd ki jól. M. 169. | seéiiez bur med potoz a zab 
nőjjön jól. WICHM. I. 138. \jun éogasa erősen megintve. M. 
118. stb. stb. 
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kamU-kuroán kurojati a miket elvetettem, elszórtam, termeszd 
dúsan, magoztasd [olyanná], mint az ezüst, sarjaztasd [olyanná], 
mint a nádszál. M. im. 7. | tsukna d£u£am sundj pala, tel lopa-
tazs kutisa, tellj pumit pal'ikisa zarnien azvesen med piístoz 
wenn wir uns des Morgens gegen die aufgehende Sonne stellen 
und die Worfschaufel ergreifen und das Getreide gegen den 
Wind werfen, mögen dann die Korner wie Gold und Silber 
glánzen. WICHM. X. 147. 

d) M é r t é k h a t á r o z ó k . Közvetlenül az eszközhatározók
ból indultak ki, «a mennyiben a mértekek, melyekkel mérünk, 
a mérésre eszközül szolgálnak, azokkal eszközöljük a mérést», 
pl. iuizs punjen bastem, puni vistem wenn du (aus dem Kasten) 
mit dem Löffel Getreide nimmst, so siehst du keine Spuren 
nach dem Löffel. WICHM. I. 133. | kigé mertanán mertadé-ká, 
tiUedlé-no écdan mertaskoz a minemű mértékkel mértek, olyan
nal mérnek néktek. Kaz. Mát. 7, 2. 

Már igazi mértékhatározók a következők: 
istopán no giniján vinadás juom! sal'kkádn-no dini

jein surdds juom! egy palaczkot és felet iszunk a pálinkátok
ból! Egy kártust és felet iszunk a sörötökből. M. d. 189. | odik 
punijdn séd-ka siómé ha egy kanál levest eszünk. M. d. 178. | 
miiem aslemli no surmes jujni ug vedraien ug so'to mi nekünk 
magunknak sem adnak sört vederrel inni. WICHM. II. 167. | 
kikte'tíze jwem bére kuriz vedraien mikor a másodikat meg
itta, vederrel kért sört. U. o. 166. | soli vají'zi stopkaien sur 
hoztak neki egy pohár sört. U. o. j arsinen ars inén uko 
bastimi több rőfnyi paszomántot vettünk (több rőffel vettünk.. .) . 
U. o. I. d. 94. | o'ido apai bazárt tuirli burisin bastini; tuirli 
burüsin m%skáuen [gyere,] leány, a vásárra különféle selymet 
venni; különféle selymet [veszünk] zolotnyikkal. U. o. d. 207. j 
ubodn, ubodn vo£ sugoned egész kerti ágygyal van zöld hagy
mád. Gavr. d. 32.*) 

Vö. z ű r j é n : ötlvvam vedra kujmön szedünk három ve
derrel. NyK. XVII. 381. || m a g y a r : Maradna az morzsalékokban 
hét kosárral. Zvon: Post. II. 185. ] Majd elválik, hány zsák
kal telik. Népk. II. 414. [ Nem adnál el az eszedbül egy gy ti
sztivel? Nyr. IV. 177. 

*) De vö. ragtalanul is : so bjdes vedra vinaiez juiem egy 
egész veder pálinkát ivott. WICHM. II. 167. | odik no carka ka-
baktás sotsaldé-ká ha egy pohárka korcsmai pálinkátokat adná
tok. M. d. 181. || Süni vedra-tir vuán ad'amilán mirdán pottdm 
tllaz kiétoz Sunyi egy teli veder vízzel leönti az embernek ne
hezen meggyújtott tüzét. M. 139. 
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e) T e k i n t e t h a t á r o z ó k . Azt fejezik ki, mire nézve, mi
lyen szempontból állítunk valakiről valamit. Pl. 

kék pédénédé-no cutiskodé két lábatokkal sántíttok. Istor. 
56. | ton djriad dzété ulim kot main a meddig éltél, jól éltünk 
minden tekintetben. WICHM. I. d. 455. | gidam mjni'm-ke, vU-
kimon maialt'sktmon gonen tusén, kalikli usiamon veramon, 
voZiáskimon kad éot gib (uns) eine so]cbe Herde, dass wenn wir 
in den Viehstall gehen, es der Mühe lohnt, sie zu betrachten 
und zu streicheln, sowohl was auf die Haare als was auf den 
Wuchs ankommt, dass sie von den Leuten gerühmt, erwáhnt, 
beneidet würde. WICHM. I. im. 30. [ kuié, puffé jjrsiien, kwz 
ted'j disen, dzuzjt peres murt kad' hosszú, szürke hajával és 
hosszú, fehér ruhájában magas öreg emberhez hasonló. U. o. 
II. 142. | so kysno val vyiyen Sirqfinikianysen vala az az asz-
szony Siró-Fenicziának tartományából való, nemzetsége szerint 
(KÁR.) Márk 7, 26.*) || odik nénallé odik-odik teykáán tupaskésa 
megegyezvén (megalkudván) egy napra egy-egy tallérban. Kaz. 
Mát. 20, 2. (M. VotjSz. 380.) 

Vö. m a g y a r : Szólással és nyelvvel idegen vala. DomC. 
96. | Fél lábával sánta (Göcsejben). MHat. I. 385. | A tábor 
hatalmasb erővel, mint számmal. Ar: (csal. kiad.) II. 387. 

Névutók. 

1. sámán (a, sarapuli, malmysi, kazáni nyelvjárásban; úamen 
a malmys-ursumi, beszermani, glazovi nyelvjárásban), samin 
(glazovi nyelvj. WICHM. II. 130.), éain (jelabugai nyelvj.; saiin 
jelabugai nyelvj. WICHM. II. 92.), sean (sarapuli, malmysi nyelvj.) 
szerint, módjára, hasonlóan, mint (sam szokás, tulajdonság, mód, 
természet, minőség. M. VotjSz. 447.). Példák a rendes hasz
nálatra : 

vaékala dirja nlml-kut-no ad'ami-seán veraékoz hajdani 
időben a szúnyog, légy is ember módjára beszélget vala. M. 
131. | peres murt-samán kesaskéné kucká öreg ember módjára 
kezd kiabálni. M. 94. | durinci majsí-seán maipasa... a darázs 
úgy gondolkozván mint a vadméh... M. 58. | kilzá blttlták Bur-
sin éu£ val-vllaz tátcisa t'uo-seán vorttoz szavát be sem fejezve, 
B. sárga lovára pattan és nyílként nyargal el. M. 61. [ por-jlrjos 
kubista-jir-seán uso a cseremisz fejek káposztafő módjára hul-

*) Bészben eszközhatározó, de részben már tekintethatá
rozó pl. a következő: bldglm aksej kazna tlrni med jurtod 
naiián, íivotán, musán a fölséges császár kincstárát kifizetni 
segíts gabonával, marhával, méhhel. M. im. 6. c). 
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lanak. M. 62. | kion viztam-samdn ^icild/ii korkastlz peggám 
a farkas esztelen módjára kimenekül a rókának házából. M. 
125. | gorod-kugo sundi-dmes^pi-úedn ke$it purtijís pezié pwtija 
piram a város ura, úgy mint a nap sógora, egy hideg katlan
ból forró katlanba ment. M. 72. | kuraged ataz-sedn-kd corjaz, 
isan luoz ha tyúkod kakas módjára kukorékol, baj lesz. M. 
bab. 15. 

Éppígy: ud-murt-sedn vesasko votják módra imádkozom. 
M. 67. | ud-murt-éedn vesaskini kutkdm votják módra kezdett 
imádkozni. U. o. 

E példákban a mondat a l a n y a volt a hasonlítás tárgya. 
De gyakori az az eset is, hogy a mondat t á r g y á t hasonlítjuk 
valamihez. Példák: 

sojd kinli-kd semna-puékad vuzam-sedn sot azt add oda 
valakinek családbelijeid közt árú módjára. M. bab. 75. | kizdm 
jumá-nanmd uzídd, boridd-sedn kismati, muHati elvetett ga
bonámat, életemet érleld és magoztasd (tkp. bogyóztasd) úgy, 
mint földi epredet, fcori-epredet. M. 152. | nin-pudz-sain, bad~ 
pudz-sain pusjitisalid-kd, uzijdz sain kismatisalid-ka, bori
ja z-s a in Qoinzíisalid-kd vajha felhajtanád (t. i. az elvetett magot) 
mint a hársfát, vajha mint a fűzfát; vajha érlelnéd meg mint a 
földi epret, vajha fejlesztenéd ki, mint a &orl-epret. M. 162. | valdz 
ton pici majdíkd-sedn-gind pid-kuspad paékatid-no, tué gog bizid 
te a lovat mint valami kicsiséget lábad közé szorítottad és igen 
gyorsan futottál. M. 112. | gurta pírié cerdz-curdz tuzondz-sain, 
lis'-vudz-sain nulds-sori, cabísori lezisalid-kd a faluba menő 
betegséget, kórt hajtanád bár mint a port, mint a harmatot 
erdő mögé, sövény mögé. M. 163. 

Ritkán vonatkozik a hasonlítás a mondatnak egy más ré
szére, pl. mon soles jirzd atasles-sedn 4ogo én leütöm a fejét, 
valamint egy kakasnak. M. 71. | mali nos tenld rninam ajilan 
ad'ami-sedn vetlamez küld? ugyan minek kell neked, hogy az 
én atyám ember módjára járjon? M. 78. 

Gyakran a samdn cselekvést jelentő elvont főnévhez járul, 
és a mondat igéjében kifejezett c s e l e k v é s van hasonlítva az 
elvont főnév jelölte cselekvéshez. Pl. 

kipildn veram-sedniz-ik surds-vilin tijdz settdm a fatönk 
mondása szerint az úton tavat talált. M. 69. | ad'ami Inmar 
veramez-seán kulild az ember Inmar mondása szerint meghal. 
M. 52. | veramed-sedn med luoz legyen kívánatod szerint. M. 
54. j so murt obida kosem samen karem az az ember az erdei 
manó parancsa szerint cselekedett. WIOHM. II. 56. | Noj-kisno 
Sajtanldn disdtdmez-sedn sur peztisa kartdz kudgítdm Nojné 
Sajtannak tanítása szerint sört főzvén, férjét lerészegítette. M. 
51. | mon pinal viztdm murt, vesaskini-no kuldez-sedn ug va-
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laski én gyermek, esztelen ember [vagyok], nem tudok imád
kozni sem, a mint kellőne (tkp. kell-je szerint). M. im. 1. a). \\ 
f i g u r a e t y m o l o g i c á v a l : oéi ulon sain ulsa vilsa ta nos 
val uü'sáni minem igy élve, ismét lovát keresni ment. WICHM. 
II. 94. 

A következő két mondatban feltűnő a puszta -d-n rag 
használata (inkább sámán névutót várnánk ott): ódig gwtls kik 
saldatjos llkto vjlem pusen gurtaz egy faluból [való] két katona 
sors szerint (a német ford.: der Entscheidung des Loses ge-
máss) haza ment. WICHM. II . 134. | mynam dysetonen med 
uloz er lébe nach meiner Lehre. WIED. Votj. nyelvt. 32. 

sámán határozószókhoz is járul : vor azla seán-ik val 
vilin vorttilá a tolvaj épp úgy nyargal a lovon, mint előbb. M. 
134. | gici azlo'sean-ik so-pumitá-no kesaskoz a róka egészen 
úgy, mint előbb, ő elibe is kiabál. M. 121. | soki so adamilán 
kisnoez nirié-seán-ik olo-kin jurttUjosiniz . . . cisto pormitám 
akkor az embernek a felesége az előbbi módra bizonyos segítők
kel . . . mindent elvégzett. M. 70. 

ta sámán ezen módon, ezen mód szerint, így: mil'am t a 
samen musoiaskemmi ad'amiuiis eböui, inmarlis az ezen módon 
kötött barátságunk nem embertől, hanem istentől való. WICHM. 
I. d. 201. 

so sámán azon módon, azon mód szerint, úgy: so samen 
soie og dzi'yi nináu voéini kuuie úgy kell őt másfél napig tar
tani. W I C H M / i / 1 8 3 . 

2. kojon, küjén -módon, pl. so-küjén peri bertám úgy 
(olyan módon) tért vissza a manó. Gavr. mes. 12. 

3. muzán módjára, szerint, pl. so'brs kua-keU muze'n-ik 
edddm beksinl azután kecske módjára kezdett mekegni. WICHM. 
II. 1 3 2 / 

9. O k h a t á r o z ó k . 

Legnagyobb részük az állapothatározóra vihető vissza, mint 
példáink mutatják; más részük az eszközhatározóból fejlődött. 

Az -a-w-ragos okhatározónak alapszava rendszerint a mon
dat alanyának állapotát jelenti és ezért rendesen személyraggal 
van ellátva. Pl. 

ta kil'ám gici-pijosiz kion as lekániz gicili vandilni kut-
kám ezeket a megmaradt rókafiakat a farkas a rókára való ha
ragjában mészárolni kezdte. M. 125. | mus-tubis ad'ami lekániz 
kulám murtlán jiraz pírak tirániz legám a mézszedő ember dü
hében egyenesen a holt ember fejéhez hajított a fejszéjével. M. 
134. | «<x kaltak, viztám kenakh) kesaskoz kurdktdmániz «0h 
jaj, esztelen ángy!» kiáltoz kínjában. M. 62. | so'-bers ud-mort 
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rodnaosse Zalameniz kutskiz kurmi zorze sojoslen no keseg 
vílaz ezután a votják ember megsajnálván rokonait, az ő föld
jükre is kezdett esőt kérni. WICHM. II. 140. | $icl klskamánlz 
viétámmísa, uknoáti plrak tatclsa pegjoz a róka rettegésében 
eszét vesztvén, egyenesen keresztül ugrik az ablakon és elfut. 
M. 122. | kona-kd nunal ortclsa, nos-ik usjaskam so adami 
kudgümánlz néhány nap múlván, az az ember részegségében 
(tkp. részegedte vei) ismét dicsekedett. M. 70. | gondlr ussa kwa-
lákjamánlz tátcümez-no ug lu-nv a medve leesvén, ijedtében 
ugrani sem tudott már. M. 121. | lud-kec sum-potámánlz ássd 
aciz-no sodlmta-ni a nyúl örömében magán kívül volt (tkp. 
maga magát sem érezte már). M. 122. | muzon kio7ijos kurd a-
menlzl baékit vllü tublsa, ogez ogzá paskatiljam a többi farka
sok ijedtükben a lépcsőre mászván, egyik a másikát nyomo
gatta. Votj. nyelvmut. NyK. XVII. 256. | aísiz tuz kema uuie-
men uino kisnoui viuem mivel ő maga sokáig élt, sok felesége 
volt. WICHM! 11^98. 

K ü l s ő ok: ta nan-tlrosdn adami nanles sizá-sanzá-ik oz 
sod vllám ezen gabonabőség miatt az ember a gabonának be
csét nem ismerte. M. 53. | lun-a^a-sorl vusa, adamijoslán soli-
kdnlzl mlrdán, mlrddn-glna usták klli a déltájékra érvén, az 
embereknek bűnei miatt csak nagy nehezen lehetett, hogy le 
nem estem. M. 72. | so udmortlen valamenjz kurjni kuazles 
knaz éotiz zorze mivel az a votják ember tudott istenhez imád
kozni (istentől kérni), isten esőjét adta. WICHM. II. 141. | suido-
nez ev elén nuem so murt jardtontemze njlze tsattsaie tsotj mi
vel nem bírta őket eltartani, az az ember az erdőbe vitte ma
gával azt a leányát, a kit nem szeretett. U. o. 156. | so klis
tám ánlz muzem-vllln nukjos-gopjos-no hadain gureéjos-no kll-
dítt'am az által, hogy [a szájából földet] dobott ki, a földön 
hegyszakadékok, völgyek és nagy hegységek keletkeztek. M. 49. I 
ntsip isip» giné kariiaoz nuuies poskiied púkon giné uuiez ves-
isiien a fecske az erdőben csicsereg, mert az ág, melyen ül, 
gyönge. WICHM. I. d. 409. | ö'jlas so diná mynyny kalyken 
nem lehetnek vala vele szembe a sokaság miatt (KÁR.) Luk. 8, 
19. | kazdoj j ángy s en luoz-a adamily jukyskyny szabad-é em
bernek elbocsátani az ő feleségét akármi vétekért? (KÁR.) Mát. 
19, 3. | d£og potyz itsi muzemen [a magi hamar kikelt, mert 
kevés föld volt ott. Márk 4, 5. (WIBD. Votj. nyelvt. 29.) 

main? miért ?*) sóin azért: ketslen bi&iz m am vakísi ? 
miért rövid a nyúl farka? WICHM. II. 77. ] sundl tostld batlrgás, 
sóin so toná sánta a nap nálad erősebb, azért olvaszt el té-

*) «Miért?» rendesen = mali? marii? 
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ged. M. 130. | corlga hlzam tlros lesa ini tu£, sóin lo bUl tu£ 
seklt luiz igen sok lehet már a halam a farkamon, azért lett 
bizonyára farkam igen nehéz. M. 126. 

Az eszközhatározóból kell magyaráznunk az intransitiv 
igék mellett előforduló efféle okhatározókat: vit'sak bami peSiz 
ni sundjien arczom egészen megégett a naptól. WICHM. I. d. 
447. | kitin ben Hatsaiedf tilin sutskem hol van az erdőd? 
tűzzel elégett. U. o. d. 450. | kin-ke ug osky, selyken byroz 
a ki nem hisz, az bűne által pusztul el. WIED. 151. | sundy 
pösen sujaz a nap hevétől elszáradt. Márk 4, 6. (WIED. Votj. 
nyt. 29.) | kltán vislkld, Kltdajll mar-ka-so siz ha ragadós be
tegségben (tkp. betegséggel) sínylődöl, fogadj valamit Kltdáj-nek. 
M. bab. 71. | vil' tolezán visis holdkóros (újholddal sínylődő). 
Kaz. Mát. 4, 24. 

Vö. z ű r j é n : vir-petömön visis sie war krank am Blut-
fluss. WIED. 124. | kltön biis? vaön kusöm hol a tűz? A víz
zel elaludt. NyK. XVII. 397. | kltön bana vals? bana vaön 
kusöm hol a fürdő tűz? Fürdő vízzel elaludt. U. o. 398. | éarön 
11 oz ceglaé a melegtől csont nem törik el. U. o. 411. | keton 
ina syd vyris? bion pe sőccem wo [istj denn der dunkle Wald? 
Er ist durchs Feuer verbrannt. GENETZ, SUS. Aik. XV, i. 40. || 
m a g y a r : Szemei a vérrel és a sírással meghomdlyosúltak. 
WinkC. 94. | Látta, hogy a szarvas ez füvet ette, és meggyógyult 
vele. Mel: Herb. 40. j Vitéz Zrinyi szavával megbátorodtak. 
Zr. 5. 36. Vö. MHat. I. 386. 

10. E x e s s i v u s. 

Az eszközhatározóból magyarázható. Vö. ukoien uris mi 
piunimi wir flochten eine Peitsche aus Tressen (WICHM. I. d. 
119.); de ezt úgy is értelmezhetjük, hogy paszománttal, ezüst-
fonáll a 1 fontuk azt az ostort (vö. u k o a n uris mi pénimé mi 
ostort fontunk ezüstfonállal. Gavr. d. 50. M. VotjSz. 110.) 
Példák: 

mi koskiskomi tuí kid'oke kamiéen viéiam viZ vimti mi 
igen messze megyünk nádból vert hídon át. WICHM. I. d. 248. 
kamiéen korka mi lestim nádból építettünk kunyhót. U. o. d. 
282. | sui-puien lestem baskisti kányafából készült létrátok. U. o. 
d. 142. | Utad korkadi puéim no korén házatok fenyőgerendá
ból [épült]. U. o. d. 148. | vituami disam pasiosmi, köna kuienzs 
um toske magunkra öltött bundánk, nem tudjuk, hány juhbőr-
ből készült. U. o. d. 314.*) 

*) Vö. Utad korkadi puzim no korén, urdes uk'nodi 
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I I . A - f r ' m - r a g o s h a t á r o z ó k . 

A -Ián rag könnyen elemezhető; az n benne a locativus 
jelölője, az l (-la) pedig «tájék, oldal, irány» jelentésű (zürj. börla, 
votj. berla[-pal] hátsó rósz, ulla alsó, zürj. ulysla alsó rész, zürj. 
g'őrala ((hegyoldal, hegytájék» stb.); a -lein rag tehát pontos meg
felelője a finn -lla, -llá ragnak. Mindkettőnek eredeti jelentése 
tehát a d e s s i v u s (magy. -nál)*) 

Az adessivus ragjának MUNKÁCSI szerint az összes votják 
nyelvjárásokban mindig -lein az alakja. WICHMANN szövegei azon
ban némileg eltérő alakokat mutatnak. Ezek szerint 1. mással
hangzó és diphthongus után az adessivus ragja -len alakú; pl. 
dzázeglen, tsezlen, miien WICHM. II. km. 77; baiioslen I. d. 
400; atailen II. 99; agailen I. d. 199; atailen I. d. 10; eksei-
lenl. á. 416; váulen I. d. 124; nimlen I. d. 111, 112. — 
2.Aglazovi és beszermani nyelvjárásban magánhangzó után is -len 
az adessivus ragja; pl. pihen I. d. 437; mumilen I. d. 464; 
kmzolen I. d. 432; pilen I. d. 474; solen II. 164. — 3. 
A malmyz-urzumi nyelvjárásban magánhangzó után -meri és -uen, 
még pedig a) o és a (ül. v és a) után -«erc, pl. tsáisáu e n I. d. 7, 
95; korkáuen I. d. 56; papáuen I. d. 156; uksutien I. d. 20 ; 
suuen, kisnvuen II. 70; kuzouen I. d. 187. fe^) a többi magán
hangzó után pedig -w««, pl. piitien I. d. 109; ad'amiiuen I. 
bűv. 5 ; kikimen I. d. 308; pusmotiuien I. d. 281; anaieuien 
II. 5 3 ; vwuien I. d. 308; kiú-pwuien I. d. 34. (A jelabugai 
nyj. a -Zen faelyón magánhangzó után szintén többnyire -wten, 
-uen-i tüntet fel.) 

Az í és v fj^) váltakozása a votjákban közönséges; pl. 
vaZ és t«i« (WICHM.) ló; ruü és mm (WICHM.) leány; MuNKÁcsinál 
magánál is találunk erre példát: kanál, kanaw (Kaz.), Sar. fcö-
?zai;a [or.] árok, csatorna. M. VotjSz. 120.; jav-, jal- (inf. jalíni, 
prset. ja/yj, ;<m#, part. jalám; Glaz.) = javitti- (Sar.) [or.] be-

piiáua házatok fenyőgerendából [való], oldalsó ablakotok üveg. 
WICHM. I. d. 148. | praska-gozjoséz d'ez med lo kan tárcsatjai 
rézből legyenek. M. d. 87. | sujiz zárni, poskesez pu karja 
aranyból való, karperecze fából való. WICHM. II. tm. 428. || abl .-
szal: véladé disam léz dukdsté olo pustollis vurid-a ? maga
tokra öltött kék zubbonyotokat vájjon posztóból varrtátok-e? 
M. d. 74. 

*) Ugyanezen l és w-nek más összetétele is van a votják
ban. A -ja, -ga végű falunevek (jumja, Vénja, Gondírja, Pel'ga, 
Purga, Mozga stb.) locativusa -lan végű, pl. rfumja: loc §u,m-
jalan. MUNKÁCSI, Votj. Népk. Hagy. 194. 
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jelenteni valamit a törvényszéknél v. másnemű hivatalnál. M. 
VotjSz. 260.; daliás- (Sar.), Kaz. daulas- perelni, veszekedni. M. 
VotjSz. 390. Különösen gyakori és az egyes nyelvjárásokra jel
lemző az l és v váltakozása a zürjénben. L. WIEDEM. 2., 27. 

A főnevek -Ián ragos alakjainak a személyes névmásoknál 
a következő alakok felelnek meg: minam, tinad, soldn, mil'am, 
til'ad, soosldn (sojosldn). 

Vizsgáljuk most a -Ián ragos határozók használatát. A rag 
eredeti functiójában ma már nem használatos. A -ndl kifeje
zésére ma már inkább egyes névutók szolgálnak (bordin, dórin, 
dinin, -nin, vozin). 

A -lan rag csak kivételes esetekben -ndl jelentésű. Pl. 
prorokjoslen van goUemyn a prófétáknál meg van írva. 
WIED. 117. 

A mai nyelvhasználat már csak két viszony megjelölésére 
hazználja, t. i. a d a t i v u s p o s s e s s i v u s és a g e n i t i v u s 
kifejezésére. 

a) D a t i v u s p o s s e s s i v u s . 

Az eredeti helyi jelentésből való fejlődése nem szorul ma
gyarázatra: n á l a m van valami, n e k e m van valamim. Példák: 

ódig ad'amilán kwin piez vilam egy embernek három fia 
volt. M. 108. WICHM. II . 131. | vaékala-dirja ódig ad'amilán 
kwin niliz vilam hajdani időben egy embernek három leánya 
volt. M. 80. | so ki snólán dusimez vilam annak az asszonynak 
szeretője volt. M. 133. | ovel-a ta gurtin kinlán-ká miji-kudiro 
suba ez nincs-e valakinek ebben a faluban hódprémes subája ? 
M. 62. | so pusmoiituen tisiz eb'^ut annak a mogyorónak nin
csen magva. WICHM. I. d. 281. | tinad vizmid-kd van ha ne
ked eszed van. M. bab. 91. | üvül-dir ménam dec vozá nincs 
nekem jó rétem. M. d. 221. 

-am-végü igenév mellett: ta kié-vit' nan-sukirijez bittitdk 
minam bertdmd ug lu míg ezt a huszonöt kenyeret el nem 
fogyasztom, nem térhetek haza (nem lehet nekem visszatérésem). 
M. 142. | gézé-bédsa murtldn vaskámez tatsé luá-dér a köröm
nagyságú ember (valószínűleg) ide szállhatott alá (alászállása ide 
lehetett). M. 93. | soki ad'amilán silámez-no ug lu-na vilam, 
akkor az ember még csak meg sem állhatott (megállása sem 
volt). M. 52. | so-tirié baka-ámes'pilán baka-dori vetldmez-no 
luímtá-ni azon időtől fogva nem járhatott többé a békavő a 
békához. M. 78. | soldn-no istarsinaá pirámez uz lu neki sem 
lehet a bíróságra jutni. M. 143. 

Az -am-végű igenév mellett nemcsak akkor használatos 
-Ián ragos határozó, ha az állítmány van vagy nincsen, hanem 
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akkor is, ha az állítmány pot- ige (eredeti jelentése jönni, ke
letkezni, támadni). Példák: éukna sultlsa, solán tuZ siamez 
potni kutkam reggel felkelvén, nagyon megéhezett (tkp. neki 
evése kezdett nagyon jönni). M. 125. j odig-pol In mar Ián ta 
muéem-vüin ultsjosiz todamez-adgámez potam egyszer Inmarnak 
kedve jött kiismerni és megnézni az ezen földön élőket. M. 57. | 
viétemlen tu£ minemez pots viiuem a bolond nagyon szeretett 
volna menni. WICHM. II. 78. 

Végül még a következő kifejezéseket említjük, melyekben 
szintén possessivus jelentésű -lan ragot találunk: mon ton inti-
jad gugasal, minam iuoz-ai én fölszállanék a te helyedben, 
nekem lehet-e? M. 72. | minam kido kariskjni ntjli pote én 
rokonotok akarok lenni (kedvem v a n . . . . ) . WICHM. II. 179. | 
Mikatlaldn voíez potésa, odégzéldn d'éraz sukká Miska meg
haragudván egyiküknek fejéhez csap. M. 88. | minam gint ug 
kwlj, dzéü kalikioslen no kuls nekem nem kell (élnem), a jó 
embereknek kell. WICHM. I. d. 459. | u iámé dián, vordá-
medldn kuldez-ik evei ellátásodnak, eltartásodnak nincsen 
kívánni valója (tkp. kellője). M. d. 109.*) 

Vö. z ű r j é n : rutsjaslön em gujas a rókáknak barlang
jaik vannak. WIED. 117. | omol' kailön ömöl! silöm rossz madár
nak rossz az éneke. U. o. j nilán volem. nel-pián sie hatten ein 
Töchterchen. GENETZ, SUS. Aik. XV, i. 37. || f i n n : on hiirelld 
useampiakin reikiá az egérnek több lyuka is van. BUD. Fny. 
101. | pojalla on mustat silmdt a fiúnak fekete szeme van. 
U. o. || Hasonló jelentésfejlődés a m a g y árban is van. L. SIMONYI, 
MHat. I. 235. 

b) G e n i t i v u s . 

A legtöbb esetben a g e n i t i v u s ragja. 
A jelentésfejlődést talán a következő példákkal világosít

hatjuk meg: tiíad todadi van medam? eszetekben van-e ez 
(gondoltok-e rá)? WICHM. I. d. 159. (Kétféleképpen értelmez
hető: nektek eszetekben van-e? és [a ti] eszetekben van-e ez?) | 
minam eíám kunod ton evei nem vagy te az én hívott vendé
gem. M. d. 185. (Nekem nem vagy vendégem, nem vagy az én 
vendégem.)] kisnoedlün virlz tiros luoz feleségednek sok 
lesz a vére. M. bab. 106. | sokl ada miidn nan tuí udaltoz 
vilám akkor az embernek gabonája igen (dúsan) termett volt. 
M. 53. | so huuiem kisnouen kilem ódig niuiiz a meghalt 

*) Vö. rendesen a l l a t i v u sszal: küld lüám-dér dksejl e° 
bizonyára kellek a császárnak. M. d. 10. 



446 FOKOS DÁVID. 

asszonynak hátramaradt egy leánya. WICHM. II. 70. | vi&iuim 
kuuiem murt van ali minam ich habé hier (nálam, nekem) 
im Eaume unter der Diele einen toten Menschen. U. o. II. 82. 

Példák a rendes használatra: 
viz támlán nunjosiz $us-ulá vckilI!am-?io pop-jir pd otin 

killá a bolondnak bátyjai a pad alá néztek és a papfej csak
ugyan ottan fekszik. M. 109. j Vu-viur tldn kisnoez visd vüdm 
a Vu-murt felesége betegeskedik vala. M. 114. j milam agailen 
kisriaz azvesen zárni iipgirtoz a mi bátyánk zsebében ezüst és 
arany csörög. WICHM. I. d. 199. J tínad kwaraed hadain, mi Ham 
mumimílán kwaraez pici a te hangod nagy, a mi anyánk
nak hangja'kicsiny. M. 118. || Elég gyakori az az eset is, hogy 
a birtokot jelölő szóhoz nem tesznek birtokos személyragot, pl. 
$ a g dg la n milkid vu vilin, vorgoronlá n milkid vaú-bur 
vilin a lúdnak gondolata a vízen, a legénynek gondolata a va
gyonon. M. d. 193. a)..\ nilleji milkid pi vilin, pilen milkid 
riil vilin a leány gondolata a legényen, a legény gondolata a 
leányon. WICHM. I. d. 474. ! gu£em-nén állán nénal kiiz nyári 
napnak nappalja hosszú. M. d. 71. | acmálán korkan olo-mar 
ad'ami-zin van a mi házunkban valami emberszag van. M. 71. | 
milam valjos savraéko a mi lovaink világosbarnák. M. d. 
111. j ménam anakaj tué vita az én anyuskám nagyon vár. 
M. d. 196. 

Harmadik szémélyű, több birtokost jelölő alakok mellett 
a birtok is többesszámú személyragot kap; pl.: 

peresjoslán veramzi az öregeknek mondásai (helyeseb
ben: az öregeknek mondása; tkp. az öreg. mondásuk). M. 189. | 
v aljo sidldn iznásjossi puniskizl-ká ha lovaidnak sörényei 
(tkp. sörényeik) összegöndörödnek. M. bab. 3. | urt-mort nél-
joslán danzé koskám Kuzona a votják leányoknak híre (hírük) 
eljut Kazánba. M. d. 265. \...peresjoslen pizi . . . az öregek 
fia. WICHM. II. 135. | niuiloslen kamálizi Mr/girtoz a leányok 
kamali-ékessége csörög. U. o. I. d. 127. | sooslen sur-jmiazi 
tué bad'dzin izzi van an der Stelle, wo ihr Plüss entspringt, ist 
ein sehr grosser Stein. U. o. II. 89. [| Gyűjtőnév mellett 
egyes- és többesszám is állhat, pl. ud-murt kalikldn koí-
kudizles gec, kuzmo bakatirjossl Kalmdz-vilin 7ilifflam a votják 
népnek legjobb és legerősebb hősei a Kalmáz mellékén laktak. 
M. 61. | udmurt káuiklen vaskáua dirja jadijosiz viuiem haj
dani időben a votják népnek hősei voltak. WICHM. II. 99. | jwc 
kalikldn tatéi Uktámezles aüo az orosz népnek idejötte előtt. 
M. 61. 

Mint mostanáig felhozott példáinkból kitűnik, a 'Hm ragos 
szó rendesen megelőzi a birtokot jelölő szót. De néha követi is. Pl.: 

kusilez .solen kijalt'éke bilincsei lepattannak. WICHM. II. 
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165. | sede so palTanpal keturdeskiz jultosezlen kot észreveszi, i 
hogy társának bal oldala nedves. U. o, 119. | so'bjre so vedunen 
saitanen kosko ni gurtaz so vedun-mur ölen azután a varázsló 
és a sátán a varázsló házába megy. U. o. I. bűv: 36. | njlj — 
ps — minam poUi na a leányom még kicsiny. U. o. II. 180. 

Vö. z ű r j é n : kor voas kö.éain kerkalön ha a ház ura 
jön. WIKD. 117. j te kö jeni ön pi ha te isten fia vagy. U. o. J 
sijé p6 plán neljóis nótemaé úzjalne sie wurde von den Töch-
tern des Geistlichen geführt, Erdbeeren zu pflücken. GENETZ, 
SUS. Aik. XV, i. 37. 

G é n i t , p a r t i t i v u s értelmében is használatos. Pl.: 
puksimi vaulen dzéííiosaz a legjobb lovakra ültünk (a 

lovak legjobbjaira). WICHM. I. d. 172. | odigez viiuem suuen 
vistem egyikük (közülük az egyik) bolond volt. U. o. II. 78. | 
odigez so oslen pil'es viiuem egyikük kopaszfejű volt. U. o. 
II. 65. | kuiiú suire slen, kuttiz liktem, o'ii med koskoz a me
lyikén a három útnak jött, azon távozzék. U. o. I. bűv. 11. a). 

A -lan rag a magyar -é nomen possessi-képzőnek is meg
felelhet. PL: 

ta kiiát minam surzilán-ug hiszen ez a kendő az én 
húgomé. M. 71. | Istop vincia minam enyém az üveg pálinka. 
M. 142. j ki ni an so ? kié az? M. d. 160. | úurjaskom; kin 
kind vormoz, ukso solan birkózzunk; a ki a másikat legyőzi, 
azé a pénz. M. 91.*) |j ud-murtlan vosaskonez koi-kinldnleú 
badgin a votjáknak imádsága bárkiénél nagyobb. M. 66. j minam 
korka jimtim miskiiaani no luie tinadeti ug lui'-ug az ón há
zam tetején végigcsúszni is lehet, a tiéden bizony nem lehet. 
WICHM. II. 108. 

FOKOS DÁVID. 

*) Vö. az a l l a t i v u s -U ragjával is : ves mar-ka gecez-
burez vitám górod-kupolán sundi-ámes-p ill luam a mi jószága 
csak volt a város urának, mind a nap sógoráé lett. M. 72. 
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.Le Monde Orientál. Archives pour l'histoire et l'ethnographie, les 
langues et littératures, religions et traditions de l'Europe orientale et 
de l'Asie — publiées par K. F. JOHANSSON, K. B. WIKLUND, J. A. 
LUNDELL, K. V. ZETTEESTÉEN. Vol. I. Fasc. 1. in 8° p. 86. Uppsala, 
Akadem. Bokhandeln, 1906. Prix du volume (env. 256 p.) 8 Kr., 9 Mk. 

E füzettel egy a modern nyelvtudomány színvonalán álló új 
folyóirat indul meg. a melyben a szerkesztők a skandináv országok 
és a külföld specialistáinak közreműködésével a czímben megjelölt 
körből szaktanulmányokat s más, részint a nagyközönségnek, részint 
a közelebb álló szakköröknek való kivonatos és tájékoztató czikkeket 
akarnak nyújtani. A czikkek valamelyik skandináv v. franczia, angol, 
német nyelven jelennek meg; a svéd, dán és norvég nyelvű czikkeket 
franczia, angol vagy német kivonat kiséri. Az 1. füzet tartalma: A. 
CHRISTENSEN, Un traitó de mótaphysique de rOmar Hayyam. J. CHAE-
PENTIEE, Zur indÍ6chen Wortforschung. Etymologische und exegetische 
beitráge. K. B. WIKLUND, Finnisch-ugrisch und indogermanisch. K. V. 
ZETTEESTÉEN, Ibn 8afd ock hans arbete Kitáb et-Tabagát el-Kebir 
(angol nyelvű tartalmi kivonattal). E. A. MEYEE, Der musikalische 
wortakzent im japanischen. 

A többi czikk ismertetését másoknak, illetőleg másokra hagyva, 
ezúttal csak WIKLUND czikkével szándékozom behatóbban foglalkozni. 

N. ANDEESON 1879-ben megjelent «Studien zur vergleichung 
der indogermanischen und finnisch ugrischen sprachen» ez. munkájá
ban arra a következtetésre jutott, hogy a finnugorok és az indoeuró
paiak nyelvi rokonsága idővel teljes bizonyossággal ki lesz mutatható. 
Etymologiai egyeztetései nagy részben elhibázottak ugyan, mert a 
mennyiben valóban van valami összefüggés, ez átvételen alapul (így 
a finn kirves «fejsze* bizonyosan < litv. íárvis), ellenben nagybecsűek 
az ő morphologiai egyeztetései, a melyek minden kritikát kiállottak s 
a melyeknek alapján SWEET «History of language» ez. művecskéjében 
nagy hévvel, de nem mindenütt egvforma biztossággal tör lándzsát a 
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finnugor és az idg. nyelvek eredeti rokonsága mellett. Föltevésének 
korolláriuma az, hogy.a többi ú. n. ural-altaji nyelvek is, talán a 
japán is, rokonai az idg. nyelveknek, a mely nézetét újabban HOLGER 
PEDERSEN dán tudós is osztja. Ez az egész föltevés a finnugor tábor
ban nem igen talált rokonszenves fogadtatásra; mivel azonban újra 
meg újra fölmerni, hozzá kell fogni a megoldásához, már a mennyire 
ez ma lehetséges. A probléma természetesen az indogevmanistákat is 
érdekli, s ezen érdeklődés felkeltésére és fokozására szükséges az 
eddigi tényeket és bizonyítékokat a modern finnugor nyelvtudomány 
követelte módosításokkal s néhány új eset és szempont érvényesítésé
vel összefoglalni. 

Az ural-altaji nyelvek szerkezete. STEINTHAL felosztása sze
rint vannak «formsprachen» (a minők az idg. nyelvek) és «formlose 
sprachen» (a melyek közé az ural altáji nyelvcsoport tartozik). Hosszú 
vita után kittínt, hogy ez a «formlosigkeit» üres frázis. 

Kétségkívül úgy van. Ennek az ú. n. «lélektani» osztályozásnak 
az alapja sokkal titokzatosabb, hogysem rá építeni lehetne; nyelv
történeti szempontból külömben is hasznavehetetlen, mert hiszen 
«formsprache» a kínai is, a melynek azért semmi köze az idg.-hoz, 
és ragozó «formlose sprache» a bantu is, a nélkül hogy az ural-altaji 
csoporttal összefüggne. Éppen olyan értéktelen az alább többször 
érintett «morphologiai» osztályozás, a melynek értelmében az ural-
altaji az «agglutináló)), az idg. a «flexiós» nyelvek közé tartozik, mert 
ez sincs tekintettel a materiális rokonságra, a nyelvek történeti össze
függésére és fejlődésére ; «agglutinatio» és «floxio» között külömben 
in principio semmi külömbség sincs, mert a «flexiós» nyelvek állító
lagos charakteristikona, «a gyökér belső elváltozása», bizonyosan 
másodlagos fejlemény. Azonkívül a modern finn is a «íiexiós» nyelvek 
közé sorolandó (SWEET, Hist. of language 63. HÍRT, Die Iudogerma-
nen 70). Végül : két nyelv v. nyelvcsoport strnctura tekintetében azo
nos lehet, a nélkül hogy genealógiai összefüggésben volna egymással: 
a sémi pl. «flexiós», mint az idg., de ezen az alapon senki sem merné 
a két csoporv, rokonságát vitatni. Megfordítva: egy és ugyanazon 
nyelvcsoport tagjai idők folyamán annyira eltérő módon fejlődhetnek, 
hogy egészen más morphologiai kategóriába kellene őket sorozni: így 
szerkezet szempontjából a mai angol közelebb áll az <ozoláló« kínai
hoz, mint a «flexiós» idg.-hoz (HÍRT, Idg. 89) s szakértők szerint az 
egytagú és flexió nélkül való kínai valamikor többtagú és fiexiós nyelv 
volt (SÜTTERLIN, Wesen der sprachlichen Gebilde 7. DELBRÜCK, Grund-
fragen 47). Formális elvekből tehát genealógiai összefüggés tekinteté
ben természetszerűleg semmi sem következhetik, sem pro, sem contra. 
Ha tehát «formlos» volna is az ural-altaji nyelvcsoport, azért még 

Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. 30 



450 SCHMIDT JÓZSEF. 

mindig lehetne az idg.-nak rokona; de csak azért, mert «formspra-
che», nem kell vele szükségkép összefüggésben lennie. 

Hangrendi illeszkedés (magánhangzó-harmónia). Az ural-
altaji nyelvek összetartozásának egyik legfőbb bizonyítéka mindig a 
hangrendi illeszkedés volt, a melyről föltették, hogy mindezen nyel
vekben megvan s hogy grammatikai formaképző eszköz, a voltakép
peni szóegység megteremtője. Valósággal azonban nem egyéb, mint 
tisztán hangfiziológiai folyamat, a mely később bizonyos grammatikai 
szerephez jutott, s nem is valami különösen jellemző vonásuk e nyel
veknek, mert néhol, pl. a lappban, a permi nyelvekben és az osztják-
ban, nyoma sincs, másutt pedig, a hol manapság megvan, pl. a finn
ben, korábban nem volt annyira kifejlődve (még ma i s : elo [nem : 
*elö~\ «élet», elukka [nem: *elyhka] «barom»). Ezért könnyen meg
lehet, hogy ez a fonetikai jelenség, legalább finnugor területen, csak 
e nyelvek külön életében lépett föl; az meg éppen bizonyos, hogy 
mint általános fonetikai tünemény a finnugor és idg. nyelvek rokon
sága ellen bizonyítékul föl nem használható. 

A magánhangzó-harmónia lényegében előreható hasonulás. Az 
idg.-ban ugyan a bátraható hangzóhasonulás a túlnyomó, de az előre
ható hasonulás is előfordul, s természetesen mind a kettő másodlagos 
fejlemény. A föntebbiek alapján az lehet a finnugorban is. Az persze 
nem igen valószínű, hogy az egyes nyelvekben függetlenül fejlődött 
ki. Nem lehetne-e török hatásra gondolni, a mely finnugor területre 
jutva lassankint elgyöngült ? Bármint legyen, igen valószínű, hogy a 
hangrendi illeszkedés az idg. rokonság fölvételének nem akadálya. 

Hangsúly. MISTELI szerint az idg. hangsúly «a szóegység érzéki 
hordozója», noha helye nem annyira grammatikai, mint hang-mecha
nikai viszonyoktól függ. Az ural-altaji ellenben mindig a legeiül álló 
gyökérnek juttatja a hangsúlyt s csakis materialiter, a tartalom fel
tüntetésére használja, az alaki elemeket pedig lehetőleg csonkítatlanul 
a gyökér után sorakoztatja s a szóegység megteremtésére a hangzó
hasonulás tökéletlen eszközéhez folyamodik. Igazolatlan állítások. Az 
ősi «ural-altaji» hangsúly helye ma még teljesen ismeretlen: a török 
nyelvekben a fohangsúly az utolsó szótagon van, a finnugor nyelvek 
közül csak a finn, lapp és magyar hangsúlyozza rendszerint a gyökér
szótagot stb. Másrészt kétségtelen, hogy az «ural-altaji» hangsúly is 
«a szóegység érzéki hordozója» volt, s a lehetőleg csonkítatlan alaki 
elemeknek a magánhangzó-harmónián alapuló laza agglutinálása min
den bizonyíték híjával van s nem sokkal több fantasztikus mesénél. 

Bármint álljon a hangsúly dolga a mai finnugor nyelvekben, 
a mai viszonyokból az ősállapotokra következtetni lehetetlen. Az idg. 
nyelvek terén legalább valóságos hangsúly-forradalmak zajlottak le: a 
zenei accentus és a szabad idg. hangsúly pl. az ős-itáliaiban exspira-
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torikus és az elsó' szótaghoz kötött hangsúlylyá vált; a zenei accen-
tust azonban még az idg. közösség idejében exspiratorikus hangsúly
nak kellett megelőznie, a mint ezt a quantitativ ablaut minden két
séget kizáró módon tanúsítja; az ős-italiai első szótaghoz kötött 
hangsúlyt pedig később az utolsóelőtti szótag quantitásához igazodó 
hangsúly váltotta föl stb. A hangsúly tehát olyan ingadozó tényező, 
hogy azonosságából rokonságra, külömbözősógéből az ellenkezőre 
következtetni teljesen jogosulatlan eljárás. Az agglutinatio és a flexió 
kérdéséről már föntebb volt szó; ismételjük, hogy a morphologiai 
structura nem lehet következtetések kiindulópontja sem negativ, sem 
pozitiv irányban. 

Fokvál takozás (stufenwechsel). Ez a finn és a lapp nyelvből 
ismeretes jelenség nem bizonyít az idg. ősrokonság ellen, sőt akkor 
sem bizonyíthatna, ha valamikor az összes finnugor nyelvekben is 
megvolt volna, só't ha finnugor-szamojéd ősidőkből származnék is. Ezt 
a váltakozást ugyanazon fonetikus viszonyok idézték elő, a melyeknek 
okozata a VERNER-féle törvény szerint jelentkező ős-germán mással
hangzó-váltakozás. 

Eltekintve attól, hogy a finn-lapp fokváltakozás topográfiai és 
kronológiai viszonyai nincsenek egészen tisztázva, maga a párhuzam 
sem teljesen megnyugtató : a germán mássalhangzó-váltakozás egyes
egyedül a főhangsúly helyétől függ (gót fadar: idg. pdter, de gót 
bröpar: idg. bhratör; ófn. zeh: ói. didesa, de zigum: ói. didisimá), 
míg a finn-lapp váltakozásnál azon fordult meg a dolog, hogy nyílt 
volt-e az utolsó szótag vagy zárt, a mely esetben mellékhangsúlylyal 
lehetett ellátva (finn akka «öreg asszony», de akat «öreg asszonyok*, 
tupa «szoba9, de tuvassa «szobában»). Ha ez a párhuzam nem állná 
meg a helyét, más támaszték után kellene nézni, mert e jelenség sok
kal idegenszerűbb, hogysem egy «általános fonetikai törvény» hatása 
lehetne. Ennek ellenére másodlagos fejleménynek látszik. 

Apophonia (ablaut) . Mióta az idg. ablaut már nem «belső flexió*, 
a finnugor nyelvekkel való rokonság ellen föl nem hozható; jelenségei 
általános, bár részben még homályos fonetikai folyamatokra mennek 
vissza. Külömben egészen hasonló ablautok, a melyeknek okai még 
ismeretlenek, a finnugorban is vannak. 

Az idg. ablaut (legalább a quantitativ ablaut: abstufung) oka 
ismeretes: az exspiratorikus hangsúly; ha a finnugor ablaut oka nem 
ez, illetőleg ismeretlen, a két ablaut aligha lesz «egészen hasonló*, s 
e hitemben GOMBOCZ értekezése és élőszóval nyújtott felvilágosítása sem 
igen tudott megingatni. Egy másik külömbség az volna, hogy az idg. 
ablaut a jelentés szolgálatában áll, sőt nem ritkán az egyetlen meg-

30* 
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külömböztető jegy (gör. Xeíxetv: XtiteZv; lat. venit: venit; úfn. wir 
gében: wir gaben). Ez külömben egészen mindegy: az ablaut semmi 
esetre sem ősidg. jelenség, s így a finnugor és idg. ó'srokonság fölvé
telét éppúgy nem gátolhatja, a mint megfordítva az idg.-sémi ó'srokon
ság elméletét a sémi ablaut nem bizonyíthatja. 

Suffixum. Az alaktan terén igen sok az egyezés; van persze 
külömbség is, de olyasmi, a mi in principio eltérne, aligha. A tőkép-
zós és a flexió az idg. nyelvekben főképpen, a finnugorban, úgy lát
szik, kizárólag suffixumok segítségével jött létre. Hogy ezek önálló 
szavakból származtak, az az idg.-ban csak szórványosan volt kimutat
ható. Éppen így áll a dolog a finnugorban is : korábban azt hitték 
ugyan, hogy az összes járulékok önálló szavak, a melyek -sak lazán 
vannak a fő szóhoz agglutinálva ; ilyesmi azonban voltaképpen csak 
a magyarban mutatható ki elvétve s csak iijabb alakulásokban (vö. 
•ben: bennem, -bői: belől stb.); általában lehetetlen bebizonyítani, 
hogy egy finnugor suffixum önálló szóból keletkezett. Nyilvánvaló 
ugyan, hogy pl. a lp. addam, f. annan «adok» ragja és a mon, mind 
személynévmás valamiképpen összefügg, de hogy miképpen, azt épp
oly lehetetlen kimutatni, mint pl. azt, hogy a g. dida>\u ragja a meg
felelő idg. névmásnak valamely alakjából keletkezett. 

Hogy a tőképzés és a flexió az idg. nyelvekben fó'képpen suffi
xumok segítségével ment végbe, az olyan morphogonikus állítás, a 
mely éppen nem értetődik magától; ennek vizsgálata azonban messze 
vinne főczélunktól. Mindenesetre ajánlatos mindig szem előtt tartani, 
hogy a «suffixum» abstractio, mégpedig a legveszedelmesebbek egyike, 
a mely jogosulatlan képzetek előtt ajtót-kaput tár, miért is kívánatos 
volna, hogy a használatból egészen kiszoruljon. Hogy miképpen függ 
össze a sg. 1. -m suffixuma a megfelelő személynévmással, az a mi 
problémánk megoldása szempontjából megint egészen közömbös; ez 
az összefüggés külömben minden valószínűség szerint csak látszat 
(1. alább). 

Praefixum. Használata a finnugorban késői keletű és ritka. A ma
gyarban előforduló adverbium + verbum típus «nem valódi» összetétel 
(vö. kijár: nem jár ki). A lívben lett praspositiós összetételek vannak, 
pl. ap-tagg «beschlagen» = lett ap-kalt. 

Czélunk szempontjából ez mind irreleváns, kivéve talán az utolsó 
észrevételt (1. alább). 

Reduplicatio. A tőképzés és a flexió terén az idg.-ban nagy 
szerepet játszik. A finnugorban meglehetősen közönséges a szó kettő
zés (pl. m. sitteg-suttog, tarka-barka), de sohasem eszköze a ragozás
nak vagy a tulajdonképpeni szóképzésnek. A részleges reduplicatióra 



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 453 

csak olyan intenziv képzések szolgálnak példákul, mint finn typö-tyhjd, 
tápö-táysi, ypö-yksinadn «egészen üres, tele, egyedül*. Ilyesmi a török 
nyelvekben is van. A külömbség tehát az idg. és finnugor nyelvek 
között nem elvi, csak fokozati: a reduplicatio az idg.-ban a fejlődés
nek magasabb fokán áll. 

Az idg. részleges reduplicatio «fokozati» külömbsége ugyan igen 
lényeges külömbség, főleg mert azonkívül a szó- és paradigma-képzés 
szolgálatában jelentkezik ; ez azonban még nem szükségképpen aka
dálya az ősrokonság fölvételének, mert az idg. és a finnugor nyelv
család közötti esetleges kapcsolatot igen korai időkre tehetjük, azokra 
az időkre, a mikor még reduplicatio helyett ennek valószínűleges őse, 
a szó-ismétlés uralkodott. Mivel viszont a szó-ismétlés külömböző czé-
lok szolgálatában az egész világon el van terjedve (SWBET, i. m. 47. 
SÜTTEBLIN, i. m. 86—87.), magában véve semmiféle genealógiai kap
csolatnak nem bizonyítéka. 

Névszói tőképzö suffixumok. Alak és jelentés tekintetében ha
sonló suffixumokat tüntetnek föl a következő kategóriák: 1. nomina 
actionis: -m, -m + voc. vö. idg. -mo-, -ma-, pl. m. álom, vog. ütem 
«álom», f. kuolema «halál»: lat. fumus, fáma. — f. -minen: vö. idg. 
-men-, pl. f. meneminen «menés»: lat. semen.—n+voc. vö. idg. -no-, 
-na~, pl. f. kohina «zúgás*, inf. votj. minni, m. menni: lat. somnus, 
gót itan. — -t v. -d-fvoc. vö. idg. -tu-, -d-, pl. inf. f. elad <: Hld^dk, 
lp. (ellet «élni«, osztj. mendaga, mendai «menni*: lat. adventus, ószl. 
vrazida «feindschaft». — 2. nomina actoris: -%, -j, -j'+voc. vö. idg. 
•iio-, -ip-, pl. m. játszi, md. salaj * tolvaj*, f. ostaja «vevő»: ói. yújyas, 
«verbunden», gör. áyiog. — -p, -b, -v + voc. vö. idg. -ues-, -nos-, us-, 
-uet-, uot-, pl. vog. minpa, mdndp, f. menevá «menő»: ói. vidvás- «wis-
send», gót weitwöds «zeuge». — 3. adjectiva: da vö. idg. -to-, pl. f. 
kepéd < *kepedá, lp. gwppad < *ga>ppada «könnyű*, m. hallott, várt 
(a honnan: hallottam stb.; dentalis praBteritumok távolabb eső ural-
altaji nyelvekben is vannak): lat. inclutus, amatus. — denominativa: 
-7), -n, -i < ni vö. idg. -no-, -íno-, -eino-, pl. cser. küdn, - md. kevin 
«köves*, f. suolainen «sós», lp. guollai •< *guolláni «halban bővelkedő* : 
lat. aenus, faginus, divinus. — superlativa: f. -ima-, lp. -(i)mus vö. 
idg. -mmo-, -mo-, pl. f. pahin «legrosszabb*, lp. buöremus «legjobb»: 
lat. summus, maximus. 

Közöltem az összes kategóriákat (a példákat csak szemelvénye-
sen), hogy az olvasó a hasonlóság fokáról alaposan tájékozódhassék. 
ítéletet alkotni a dologról igen bajos. Annyi bizonyos, hogy a hason
lóság nem valami szembeötlő. A magánhangzók, mint látjuk, nincse
nek (s talán nem is lehetnek) tekintetbe véve, úgyhogy a megfelelés 
a legjobb esetben csak a mássalhangzókra terjed ki. Ámde puszta más
salhangzók édes-keveset bizonyítanak, mert hiszen az idg.-ban p és b 
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kivételével — s még ez is kérdés — bármely mássalhangzó állhat suffi-
xumok élén s ezeknek elvégre valamiféle mássalhangzóval csak kell kez
dődniük ; a suffixumzáró mássalhangzók szintén nincsenek figyelembe 
véve (pl. a finnugor -p, -b, ~v+voc. suffixummal idg. -ues-, -uet- van 
párhuzamba állítva, holott alak, de jelentés tekintetében is sokkal köze
lebb állana az egész idg.-ságban elterjedt s rendkívül változatos jelen
tésű, többek között verbális adjectivumokat is nagy számban képező 
-uo-: ói. jivás, lat. vivos, ir biu béo, gót qius, litv. gyvas, ószl. zivh 
«vivus»). Igaz, hogy ezeknek a puszta mássalhangzóknak látszólag 
ugyanazon jelentéstani értékük van ; de a felhozott példák nem éppen 
és nem mind meggyőzőek : pl. idg. -io-, -iio- nem nomen actorisok 
képzője, hanem vex"b. adjectivumokat képez, a melyeknek jelentése job
bára gerundivumi (ói. yájyas, gör. ayioo, «venerandus», lat. eximius 
«eximendus»); v. pl. a superlativus suffixuma a finnben és a lappban 
a sorszámneveknél nem szerepel, az idg.-ban azonban éppen azokon 
fejlődött ki (BRUGMANN, Grr. II , l2. 163.) stb. Hogy külömböző hang
anyagú suffixumok utóbb összeeshettek, az oly ismeretes dolog, hogy 
példákkal jóformán fölösleges megvilágítani: az idg.-ban pl. a sorszám
nevek részben dentalissal vannak karakterizálva (ói. pancathas, av. 
puxőö «quintus», gót saihsta, niunda stb.), mint a legtöbb finnugor 
nyelvben (m. negyed, vog. nilit stb.), ahol azonban a «képző* w+den-
talis lesorvadt maradványa (vö. f. neljante-). A véletlen összeesések 
sem tartoznak a lehetetlenségek közé; ilyen: hottentottagorab «corvo»: 
gör. xópawoq «valami madár» (cf. xópa$), a mely szavakban a labiá
lis állatnevek charakteristikona (vö. még lat. columba, ószl. golabh stb.). 
Vékony lehetőség végül, de nem egészen lehetetlen, hogy egyik-másik 
finnugor v. idg. suffixum allophyl befolyásnak köszönheti alakját; így 
lehet, hogy a görögök oly szavaknak, mint ipéfítv&oq suí'fixumát (cf. 
opofioq, lat. ervum) a praehistorikus autochthon őslakosságtól kölcsö
nözték (KRETSCHMER, Einl. in die Greschichte der griechischen Sprache, 
404. HÍRT, Handbueh, 25.); SWEET (i. m. 118.) szerint oly esetekben 
mint finn parmas-na «in (the) bosom» (nom. parma) a végső s olyan 
idg. jövevényszók hatása alatt maradt meg, mint kuningas «király», 
kaunis «szép». Látnivaló: a talaj nagyon ingatag, a bizonyítás rend
kívül nehéz. 

Nem. A finnugorban hiányzik. Ez azonban nem lehet bizonyí
ték az idg. nyelvekkel való rokonság ellen, mert a genus fogalma ezek
ben másodlagos fejlemény. 

Ez igaz. Szépen mutatja ezt pl. az idg. karmadháraya összetétel-
típus, a melyben t. i. az első tag a másodikkal jelzői, értelmezői v. 
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hasonló viszonyban van: ha ugyanis az első tagban álló melléknév a 
második helyen álló névszó jelzője, akkor masc.-neutr. töformában je
lentkezik, még ha a második tag nőnemű is (tehát: áxpÓTToÁcg, nem: 
*áxpánoltq). Megjegyzendő, hogy mivel genus az összes idg. nyelvek
ben van, hiánya ősnyelvi (ursprachlich), nem alapnyelvi (grundsprach-
lich) jelenség (az egészhez vö. JACOBI, Compositum und Nebensatz, 1. 
3—4., 107—108.). Ez igen fontos kronológiai mozzanat: ha t. i. a finn
ugor és idg. nyelvcsaládot genealógiai kapcsolatba akarjuk hozni, össze
függésüket beláthatatlan régi időkből kell kelteznünk, a mikor t. i. a 
két nyelvcsoportot jellemző, nevezetesen a fiexiós sajátságok még nem 
lehettek kifejlődve. Ennek pedig az volna a korolláriuma, hogy az 
esetleges ősrégi egyezéseknek csaknem kizárólag lexikális jellegtíeknek 
keli lenniük, — oly következtetés, a melyet a flexió vizsgálata, a mint 
azonnal meglátjuk, megerősít. 

Declinatio. Mind a két nyelvcsaládban ragokkal történik. A töb
bes és a csak szórványosan előforduló kettős szám jelei a tő és az 
esetragok között állanak, mely utóbbiak általában minden számban 
azonosak. A finnugor nyelvek jellemző vonása a helyhatározó esetek 
nagy száma. Az alanyeset maga a tő minden rag nélkül: f. kala, mint 
lat. mater, equa. A genitivusnak állítólag nem volt ragja. Egyes finn
ugor nyelvekben azonban -n a genitivus ragja (Ip. guole < *guolan, f. 
kalan, md. kalon, cser. kolon), a mely a szamojédban (kamassin kolan) 
is előfordulván okvetetlenül ősrégi s eredetileg -n- képzős adj. posses-
sivum volt, a mit idg. analógiák is megerősítenek. Tulajdonképpeni 
dativus H. WINKLER szerint a finnugor nyelvekben nem volt: a mai 
dativus-féle alakok általános jelentésű helyhat. esetből fejlődtek ki. Ez 
az állítás azonban bebizonyítatlan és bebizonyíthatatlan föltevés: a 
dativus kimutathatólag kisebb-nagyobb kiterjedésben úgy is szerepel, 
mint az érdek elvont esete, a melynek legrégibb alakja mai ismere
teink szerint ős-lapp -ni (lp. muni «nekem», f. minun taytyy «nekem 
kell», vog. lőne «lónak»). A tárgyeset ragja ott, a hol még megvan, 
-m, pl. lp. guöle < *guolam, f. kalan < *kalam, cser. kolom, vog. yulme 
«a halat», kamaszin-szamojéd kolam: lat. lupum, equam. 

Ezek bizony olyan viszonyok, a melyek az Ősrokonság felvételé
nek nem igen kedveznek. A kettős szám az idg.-ban alaki szempont
ból ragtalan egyesszámi képzés (HÍRT, Hb. 216. STREITBERG, Urgerm. 
Gramm. 225. BRUGMANN, Kvgl Gr. 387.). A többes szám jele a szó 
végén áll (nom. -es, acc. -ns, dat. -bhjos, -mos, instr. -ais, -bhis, -mis; 
a loc. -su, -si ós gen. -Öm egészen talányos); az egyes- és a többes
számi esetragok részben csak értelembeli kisiklások fölvételével azo
nosíthatók (pl. instr. pl. -ais csak azzal a föltevéssel, hogy többesített 
dat. sg.), részben sehogy (pl. gen. sg. -so, -sjo, -s: plur. -öm, loc. sg. 
-i: pl. -si, -su). Az idg. esetek alapjelentése az uralkodó felfogás sze-
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rint túlnyomólag nem helyhatározói, hanem elvont (DELBRÜCK, Vergl. 
Syntax I, 181. s köv. 1. BRÜGMANN, Kvgl Gr. Í17. s köv. 1.). Az idg. 
és a finnugor esetragok közt alig van valami egyezés, W. legalább 
csak kettőre utal, ezek: az ablativus (idg. -ed, öd: finnugor -ta, -'fia, 
pl. lat. recte(á), lupö(d): lp. alkot < *álküda, f. ulkoa •< *ulkor<§a ('kí
vülről", md. tolgada «tolltól», szám. fuada «hátulról» stb.) és a tárgy
eset (idg. -m: finnugor -m). SWBET (i. m. 118.) szerint ugyan az idg. 
nominativus s suffixuma nem egyéb, mint az egyes finnugor nyelvek
ben határozott articulus szerepét játszó -sa, -s rag, s UHLENBECK sze
rint is azonos a so mutató névmással; de ez a Bopp-féle felfogás ma 
valószínűtlenebb, mint valaha, s az azonosításnak a functio külömbö-
zősége sehogy sem kedvez. A többi ragok (gen., d a t , instr.) terén 
teljes a disharmonia. Ily körülmények között csak egyetlen menekvés 
van: az a föltevés, hogy az ősrokonság abból az időből datálódik, a 
melyben a declinatio még csak a kialakulás stádiumában volt. Ezt az 
állapotot nem olyan nehéz nagy vonásokban rekonstruálni vagy leg
alább elképzelni. JACOBI (i. m. 1. és köv. 1.) az összetételek mondat
tani viszonyainak vizsgálata alapján arra az igen valószínű eredményre 
jutott, hogy a nominativus, genitivus és accusativus híjával voltak a 
hangbeli exponensnek s csak helyzetük által jutottak mondatbeli sze
repükhöz. A nominativus és a genitivus még később is, a mikor már 
raggal ellátva jelennek meg, csak hangsúly tekintetében külömbÖztek 
(vö. N. VAN WIJK, Dev nominale Genetiv singular im Indogermani-
schen in seinem Verháltnis zum Nominativ): prótoidg. nom. dejéwes: 
gen. dejewés = idg. nom. djeus: gen. diwós = gor. nom. Zság: gen. 
úifóc,. Legújabban HÍRT (IF. XVII, 36. és köv. 1.) meglehetős siker
rel vállalkozott annak kimutatására, hogy a casus indefinitus ( = basis) 
mellett jelentkező csekély számú esetek közül egy s jelű mint nom., 
gen. és abl. sg., egy m jelű mint acc, instr. és dat .abl . plur. szere
pelt, s ezt a két casust UHLENBECK (IF. XII, 270.) activusával és pas-
sivusával azonosítja. Semmi sem áll tehát annak a feltevésnek útjában, 
hogy az idg. nyelvekben — s miért ne a finnugorban is és egyáltalá
ban mindenütt? —valamikor semmiféle «declinatio* sem volt. E szem
pontból nézve a dolgot, abban, hogy a finnugor ós idg. declinatio terén 
oly kevés az egyezés, semmi meglepő nem volna. A mi pedig a jelen
tést illeti, föltétlenül bizonyos, hogy az idg. esetek hosszú fejlődés út
ján jutottak jelentésükhöz. Hogy mi lappang a manapság még meg
állapítható túlnyomóan elvont «alapjelentéselv» mögött, azt jóformán 
nem is sejthetjük. Hogy elvont esetek valami kézzelfogható, szemlé
leti — s mért ne helyi ? — viszonyok kifejezésére használt eseteken 
alapulnak, az osak nem olyan hihetetlen (vö. SÜTTERLIN példáit: i. m. 



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 157 

102—3.). A dativusnak helyi alapjelentése, a mely ellen W. annyira 
harczol, egyenesen valószínű (HÍRT, IF . XVII, 4-7.), s a dativus és 
locativus ablaut szempontjából csak az idg. alapnyelvben kezdett egy
mástól külömbözni (prótoidg. dat. pateraí: loc. pátérai == idg. dat. 
pdtraí: loc. p9téri = 6í. dat. pitre': loc. pitdri). E hosszú beszédnek 
kurta értelme az volna, hogy az esetleges ősrokonságnak a declinatio 
terén nincs akadálya — újra negatív eredmény tehát, de pozitívabb 
természetű kijelentést a fönnforgó körülmények között s az alább mél
tatandó nehézségek folytán nem lehet koczkáztatni. 

Számnevek. Ezen a téren csak bizonytalan és jelentéktelen 
egyezések vannak; ez azonban nem bizonyít az esetleges idg. rokon
ság ellen, mivel a finnugor nyelvekkel kétségtelenül rokon szamojéd 
nyelvekben is egészen mások a számnevek. 

A tény mégis megdöbbentő, a magyarázat nem kevésbbé. A szám
nevek külömben éppen a legeredetibb szókészlethez tartoznak: oly 
egyezés mint dvau és two minden tér- és időbeli távolság ós minden 
történeti emlék hiánya daczára hangos hirdetője az ősrégi indo-árja 
és a modern angol nyelv egykori azonosságának. Hogyan hidaljuk át 
ezt a tátongó űrt a finnugor és az idg. között? Azt mondjuk talán, 
hogy a közös ős-nyelvben még nem voltak számnevek ? Milyen koldus
szegény lehetett akkor ez az ős-nyelv a közösség idején! A magasabb 
számok persze sok vad népnél hiányoznak (HÖRNES, Urgesch. 20.): 
így egyes északafrikai néger nyelvekben a tízesek az arabsból vannak 
átvéve (SÜTTERLIN, i. m. 84.), sőt az idg. tizes számrendszer is baby-
loni befolyáson alapuló tizenkettes és hatvanas rendszerek által van 
áttörve (ófn. einlif «11», zwelif «12», de : drízehan; ói. pancását «50», 
de: sastU «60» stb. vö. SCHRADER, Eeall. s. v. Zahlen); a legalsó 
számjegyek azonban sehol sem hiányoznak. Ha tehát ezek sem közösek 
a két nyelvcsaládban, akkor nem tudom, micsoda megfeleléseket aka
runk bennük találni. Ha valahol, itt merül föl az a gyanú, hogy 
minden egyéb «közösség» is csak átvétel: a finnugor népek sok min
dent vettek át az idg.-ból, csak számneveket nem, mert erre nem volt 
szükségük. Ha ebben megnyugodni nem akarunk, az «ősrokonság» 
alább adandó értelmezéséhez kell folyamodnunk, a melylyel a szamo
jéd számnevek dolgát is el lehet intézni. Ha ez sem tetszik, akkor 
nincs segítség, •— non liquet. 

Névmások. Sok névmás a finnugor nyelvekben és az idg.-ban 
egyformán kezdődik, pl. f. mind «én»: idg. *eme-, *me-; f. siná-< 
*tind «te»: idg. Heue-,Hue-, He; f. han < *sán «ő», tdmá «ez»: idg. *so, 
*sd, Ho-; f. ken, kuka «ki»: idg. Hfio-, *qH-, *q^u-; f. joka «a ki»: idg. io-' 
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De miért ne lehetne itt árja, germán és balto-szláv hatásokra 
gondolni, esetleg idg. alapnyelvi befolyásokra ? Vegyük csak szemügyre 
a következő párhuzamokat: f. miná: gen. av. mana, gót meina, ószl. 
mene (a nom. és gen. viszonyát illetőleg vö. óp. gen. m<ma = újp. 
man «ich»; HORN, Neupers. Schriffcsprache 117.); f. siná < Hiná: gen. 
gót peina; f. lián: óizl. hann «er», hon «sie»; f. ken, votj. / a n ; a c c . 
masc. neutr. av. kdm, nom. acc. neutr. ói. kim (egészen ilyen : lp. tam: 
ói. tám); f. kuka: litv. kőks «wie beschaffen?», ószl. kakh «qualis?»; 
f. joka: litv. jöks «irgend welcher», ószl. jakh «qualis» (indef. relat.). 
A felsorolt párhuzamok túlnyomó részben rendkívül jellemző ós el
szigetelt speciális képzések, úgy hogy az átvétel jóformán bizonyos, 
annyival inkább, mert a hasonlóság az egész szótestre kiterjed. íme 
egy ilyen párhuzam részletes elemzése: SWEET (i. m. 120.) azt állítja, 
hogy f. partit, sg. tátá és gót pata azonosítandó ; igaza lehet, de nem 
abban az értelemben, a melyben ő gondolja: a mutató névmás neut-
rumának alapalakja ugyanis mindenütt Hod : ói. tdd, gör. zó{d), lat. 
is-tud < *is-tod stb., s ugyanerre az alapalakra mennek vissza az ösz-
szes germán alakok is : óizl. fiat, ófn. da% sfcb., az egyetlen gót Pata 
kivételével, a melynek végső magánhangzója speciális gót jelenség 
(STBEITBERG, i. m. 272. BRUGMANN, Kvgl Gr. 465.); a finn tátá tehát 
csak gót átvétel lehet. 

Conjugatio. Korábban azt hitték, hogy e téren az ellentét a két 
nyelvcsalád között áthidalhatatlan, hogy a finnugor igealakok kizáró
lag névszói képzések, a melyeknek a tisztán finit idg. igealakokhoz 
semmi közük. Igaz, hogy igen sok finnugor finit igealak voltaképpen 
participium: f. he antauat «ők adnak» eredetileg valószínűleg a. m. 
«ők adók», lp. mi addep talán a. m. «mi adók», s ezek az alakok 
egészen olyanfélék, mint az orosz my dali «wir (habén) gégében*. 
Vannak azonban tisztán finit alakok is, a melyekben a személyrag 
nyilvánvalóan összefügg a személynévmással, de persze nem úgy, 
hogy azonos volna a megfelelő birtokos személyi-aggal, a mely eset
ben megint csak névszói alakkal volna dolgunk. Ilyen tisztán finit 
alak f. elán < *elám, a melynek *-m végzete egészen más, mint a 
*-mi birtokos személyrag, s ebből nem keletkezhetett; éppen így 
viszonylik egymáshoz elát «élsz» és elámási < *elömáti «életed», 
elámme «élünk* és elámámme «életünk», elátte «éltek» és elámánne 
«életetek*. E f. igealakoknak megfelelnek az idg.-ban olyanok, mint 
gör. dídío-[i(, őífio-fxev, dído-ze. Kettőzött és augmentált alakok 
a finnugorban nincsenek, az idg.-ban viszont az ínfinitivnsi és 
particípiumi szerkezetek száma kevesebb. Általában : az idg. verbum 
finit irányban fejlődött ki erősebben, a finnugor verbum inkább nomi
nális irányban. Ennek daczára közös tőből hajthattak. 

Minden az igére vonatkozó elemzésnek csak az a föltevés lehet 
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a sarkpontja, hogy a névszó a prius, az ige a posterius, illetőleg hogy 
névszó és ige között külömbség eredetileg nem volt. Az idg. ige viszo
nyainak vizsgálata szép számmal mutathat föl olyan finit igealakokat, 
a melyek névszói eredetűek; ilyenek pl. imperat. sg. 2. *agé=voQ. 
sg. *agé; lat. med. pl. 2. daminí: inf. ói. dámane, gör. dőfievai; 
imperat. aor. med. sg. 2. gör. déí~ai = inf. aor. act. dei$a:; bizonyos 
plur. 3. szem. igealakok és participiumok szemmel láthatóan össze
függnek, így: *é-bheront (ói. ábharan, gör. epepov) és *bheront- (ói. 
bharant-, gör. <pepovv-), éppen így med. 3. sg. *e-dhdtó (ói. ddhita, 
gör. e&ezo) és pp. dhdtó (ói. hitd-, gör. IÍETÓ-) stb. Ezen az alapon 
tovább építve s WUNDT (Völkerpsychologie I. 2, 133.) nyomán tovább 
haladva HÍRT (Über den Urspruug der Verbalflexion im Indogerma-
nischen. IF . XVII, 64. és köv. 1.) arra az eredményre jutott, hogy az 
idg. igerendszer teljesen névszói eredetű ; föltevésének részletei lehet
nek egyben-másban kétesek vagy vakmerőek, de alapgondolata vissza-
utasíthatatlan. E szerint nincs miért megütődni azon, hogy a finnugor 
finit formák személyragjai esetleg azonosak a megfelelő birt. személy
raggal. Hogy külömben pronomen (illetőleg: suffixum) possessivum 
vagy personale van-e a játékban, az egészen alárendelt kérdés (vö. 
SÜTTERLIN, i. m. 81. 129 —130.); nagyobb baj ennél az, hogy az idg. 
személyragoknak bármiféle nóvmási eredete valószínűleg a mesék or
szágába való: így pl. az idg. sg. 2. *bheres, *bheresi vagy plur. 1. 
*esmés, *bhéromos igealakokat semmiféle fonetikai mesterkedés sem 
hozhatja össze a megfelelő személyű pers. vagy poss. raggal. Ebben az 
irányban nem hatolhatván előre egyelőre csak azt vizsgálhatjuk, vájjon 
csakugyan összefüggnek-e az idg. és finnugor személyragok. Bajosan : 
a sg. 2. például a finnugorban explosivával, az idg.-ban sziszegővel 
van karakterizálva; a finnugor plur. 1. és 2. minden látszat szerint 
fc-val többesített sg. 1. és 2.; az idg.-ban ebből semmi sincs: a plur. 1. 
-mos ragjánál (pl. lat. ímus, ószl. jesm'b etc.) még lehetne legalább 
arra gondolni, hogy s-szel többesített sg. (noha ez a föltevés tekin
tettel oly alakokra mint ói. smási, ábharama, gör. tpépo\i£V stb. oly 
valószínűtlen, a milyen csak lehet), de a plur. 2. -te ragja oly 
messze áll az idg. sg. 2. ragjától, a milyen közelállónak látszik & 
finnugor sg. 2. ragjához. A végleges ítélettel azonban mégis várni 
kell: míg a finnugor személyragok története «megíratlan fejezet*, nem 
lehet ebben a kérdésben véglegesen dönteni, s a legtanácsosabb W. 
negatív eredményét olyképpen formulázni, hogy a személyragokból ez 
idő szerint sem támadó-, sem védőfegyvert kovácsolni nem lehet. És 
éppen oly kevéssé lehet abból, hogy a finnugorban a kettőzött és aug-
mentált alakok hiányoznak. A balto-szlávban meglévő egyetlen finit 
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perfectum-alak, ószl. vedé, valamint az összes participiumok híjával 
vannak a kettőzésnek, s mivel ez a hiány hangtörvény útján meg
magyarázhatatlan, lehetséges, hogy a kettőzés ezekben a nyelvekben 
nem is állott soha a tempus-képzés szolgálatában. Az augmentumnak 
nevezett időhatározó adverbium csak az árjában, örményben és görög
ben jelentkezik világosan, a germánban ós a szlávban csak igen kétes 
nyomai vannak (gót iddja, ags. éode és oly ószl. imperfectumok mint 
nest-ackh), egyebütt hiányzik, s tekintve mivoltát kétségtelenül már 
nz ős-idg.-ban is hiányozhatott (BRUGMANN Grr. I I . 866. Kvgl Gr. 486.), 
tehát nem volt a conjugatio integráló része. Ilyetén rendkívül kezdet
leges viszonyok megkönnyítik az ó'srokonság fölvételét, de a bizonyítást 
nagyon meg is nehezítik vagy éppen lehetetlenné teszik. 

Szóegyezések. Túlnyomó részük átvétel idg. nyelvek régibb 
és újabb fejlődési korszakaiból. Az átvételeknek legrégibb kimutatható 
forrása egy régi árja nyelvforma, a melyből igen sok szó jött át, pl. 
f. sata, Ip. cuötte, ind. éada, m. száz stb. = ói. satdm, av. satdm. Van
nak aztán olyan jövevényszavak, a melyek nyilvánvalóan idg. erede
tűek, közvetlen forrásuk azonban nem egészen bizonyos: esetleg egy 
prae-árja (vorarisch), vagy éppen az Ős-idg. nyelv. Ilyen szó pl. f. 
mehilainen (h < s), md. m'eks, m'es, cser. müks, mii%s, zürj. mus, mos, 
votj. mus, müs, m. méh, a melyet már gyakrabban az ói. maksas 
i fiiege, biene», av. maysl «fiiege, mücke» szavakkal állítottak össze. 
SETALA szerint a szó kiindulópontja egy armeniai v. thrakophryg nyelv 
volt. Ez azonban földrajzi okokból nem igen lehetséges : inkább vala
mely ős-idg. nyelvjárásra kell gondolni. 

Aligha. Az s eo ipso árja viszonyokra utal, s maks° csakis az 
indo-iráni nyelvekre szorítkozik (UHLBNBECK S. V. BARTHOLOMAB, AirWb. 
s. v.). Mivel továbbá a méhnek idg. közös neve nincs is (SCHRADER, 
Reall. s. v. Biene), a finnugor szavak ősforrása nem lehet ős-idg., leg-
föllebb ős-árja (urarisch; külömben prse-árja ós ős-idg. is igen messze 
áll egymástól). Hogy azonban ős-idg. jövevényszavak lehetnek a finn
ugorban, az több mint valószínű. 

Más egyezések az ő s r o k o n s á g bizonyítékai. Ezek közé tarto
zik f. vési < *veti, md. ved', cser. fiüt, zürj. va, votj. vu, vog. vit, vüt', 
wüt',üt', m. víz: idg. *ved- (arm. get, phryg fiedu e tc) , a mely meg
felelésre mint a törzsrokonság esetleges bizonyítékára már az óvatos 
THOMSEN utalt. Átvételről jóformán szó sem lehet, mert a szó az összes 
szamojéd nyelvekben is előfordul (kamasz, bü, osztják-szam. üt, öt, 
kondin-jurák ívit stb.), aztán meg nem is kultúrfogalom hordozója. 

Ez a szó kétségkívül a legerősebb argumentumok egyike, való
ságos Achilles; de ennek is van sebezhető sarka, a melyre alább uta-
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lok rá, egyelőre csak azt jegyezve meg, hogy az előbb tárgyalt méh 
sem kultúrszó. 

Hasonló jellegű a «név» fogalmát kifejező szó. a mely szintén 
minden finnugor és szamojéd nyelvben is megvan : f. nimi, zürj.-votj. 
nim, vog. nam, nam, osztj. nem stb., m. név, szamojéd nim, nim, nem 
stb. = ói. náman-. gór. övoua, lat. nomen, ószl. imq_ stb. A, nem-, 
nim- alaknak megfelelő forma idg. területen nem mutatható ki, a mi 
szintén az átvétel ellen szól. 

Ellenkezőleg: minden az átvétel mellett szól. A szó idg. bázisa 
*onömen (HÍRT, Der idg. Ablaut, 311.), a mely ablautjával és suffi-
xumával, valamint általános elterjedésével azt a benyomást kelti, hogy 
a legősibb idg. szókincsből való. E bázisnak megfelelő forma a finn
ugor és a szamojéd nyelvterületen nincs, sőt idg. folytatásai közül is 
hiányoznak azok, a melyekben az első szótag épségben maradt (V1 

*en9men : gör. onofia, KS *enzmen: ószl. ime); ellenben, igenis, meg
lelhető az, a melyben az első és utolsó szótag zérusra van redukálva: 
*nömii == árja *nama. A finnugor nem-, nim- miatt fölemlítendő még: 
*n9men (gót namö, óizl. nafn stb.). 

A szintén igen elterjedt f. kala, Ip. guölle, md. kai, cser. kol, 
vog. %ul, líul, m. hal stb., szamojéd kóla stb. szavakkal alak és jelen
tés tekintetében feltűnően egyezik idg. *(s)qalo-, ^(s'qslo : an. hralr 
«walfisch», mhd. wels, ópor. kalis «wels», lat. squalus «ein grösserer 
meerfisch». 

Az átvétel lehetőségével itt is számolni kell (SCHRADER, Keall. 
s. v. Wels). 

Ide tartozik aztán f. koi «morgendámmerung», lp. kuóit0tet 
«leuchten», zürj. kya «helligkeit», vog. khuj, %uj, khgj «morgenröte», 
m. hajnal stb. stb. igen kiterjedt a szamojéd és török nyelvekben is 
jelentkező rokonsággal; e csoport idg. megfelelője *qoitu- (ói. kétús 
«helle, licht». gót haidus «art, weise», an. heifi «klarer himmel», 
hev<$r «heiter», ahd. heitar stb.). 

Idg. *qoitu formansa BRUGMANN (Grr. II, l2, 180.) szerint csak 
u; a bázis /-je ugyan talán d-vel váltakozik (cf. gót heitö «hitze», 
ahd. hei?) «heiss» etc. UHLENBECK S. v. cétati), de azért aligha «suffi-
xalis» jellegű (vö. pl. gör. xórog «Groll»: gót hatis «Hass» = idg. *kot-: 
*kod-), s még ha az volna is, az Ősrokonság és az átvétel dilemmája 
nem volna eldöntve. 

A f. puren «ich beisse», lp. borrat «essen», md. pofems «nagen, 
beissen», cser. puram «beissen, kauen», zürj. purny, osztj. porlem, 
vog. puri «beissen», m. fúrni csoporttal, a melynek a szamojédben 
és törökségben is vannak képviselői, lat. forare stb. áll szemben. Az 
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alapul szolgáló gyökér jelentése: «mit einern scharfen instrument 
bearbeiten*. 

Ezen alapjelentés felvételének az a magyarázata, hogy W. a 
csoportot a «fúró» finnugor nevével (f. púra, osztj. par, por, cser. 
puro stb.) hozza kapcsolatba; hogy mennyi joggal, azt nem tudom 
megítélni. A fonetikai viszonyok nem éppen megnyugtatók: a m. fúr 
végső mássalhangzója tudtommal nem eredeti (régebben: fúl, ma is : 
fulánk), talán dissimilatorius jelenség (vö. fúldal); a mi az idg. össze
függést illeti, a bázis *bher, *bhera, *bherei (WALDE S. V. ferio), a mi 
a finnugor szavak vokalizmusára nézve nem kedvező. A fő azonban 
az, hogy a fúró kultúreszköz s mint ilyen könnyen kél vándorútra. 
Hogy szamojéd pare' esetleg az osztj. par, por átvétele, azt maga W. 
megengedi, s hogy az osztják-szamojéd pur nem más mint az orosz 
bur «erd-, bergbohrer» átvétele, azt egyenesen állítja; miért tiltakozik 
tehát az osztj. par, por < orosz bur ellen ? A f. púra W. szerint is 
élénken emlékeztet a svéd bon; norv. bor, mnd. bor szavakra; miért 
ne lehetne tehát germán jövevényszó, mikor a hasonló jelentésű f. 
napa-kaira sem más, mint egy köz-germán, s hozzá még összetett 
szó : ahd. naga-bér < +naba-gér, agls. nafo-gár, an. nafarr (SCHRADER, 
Beáll. s. v. Bohrer)? A viszonyok sokkal homályosabbak és zavarosab
bak, semhogy építeni lehetne rájuk. 

Már TOMASCHEK utalt egy «gödör» jelentésű szócsoportra, mely 
Európában és Ázsiában nagyon el van terjedve; ez a csoport: f. kuoppa 
«grubo», lp. goppe «aushöhlung», zürj. göp, gu «grube», votj. gop 
•thai, vertiefung», gu «grube, grab», m. göbe «wassergrube», kupa 
«vertiefuug» stb. E szavak kölcsönös viszonya igen homályos, vala
mennyien nem tartozhatnak szorosan össze; de minden esetre mellé
jük sorakozik oszm.-török koba «loch, yrube, graben*, mong. jaba 
«grube». Hasonló csoport az idg.-ban : gör. yáx'f] «erdhöhle, kammer», 
ószl. zupa «grab» stb., aztán ói. kupás, gör. XÓTÍY] «höhle», lat. cüpa, 
kfn. kopf «trinkgefáss, kopf»; e gazdag csoport tagjai alak és jelentés 
tekintetében a finnugor szavakra emlékeztetnek, de ezeknek eredetijei 
aligha lehetnek. A finnugor csoportban bizonyosan vannak idg. átvé
telek, de ősrokon megfelelések is. 

Az egész bizonyítás ilyenformán meglehetősen határozatlan. Idg. 
+geup és *keup aligha tartozhatik össze; vagy talán csak a finnugor 
szókezdő k: g megmagyarázására való ? Mit lehetne felhozni azon föl
tevés ellen, hogy az összes esetekben átvétel forog fönn ? Hiszen a 
bizonyítékok között szereplő kfn. óin. kopf sem más, mint az átvett 
latin cuppa, cüpa (KXUÖE Étwb., DETTER Deutsches Wb. s. v. Kopf)\ 
Ha W. ezt a kategóriát a neolith lakógödrökkel (wohngrube) akarja 
összefüggésbe hozni, a dolog érdemében, t. i. a praehistoriai archaaolo-
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gia szempontjából, igaza lehet, de akkor ez a kategória kultúrszócsoport, 
a mely az ó'srokonság fölvételét még inkább megnehezíti. A mint W. 
nézetének további támogatására fölhoz, tényleg egészen más valamit 
bizonyít. W. ugyanis úgy vélekedik, hogy a «kúpalakú, a lakógödör 
fölé emelt építmény* finnugor neve: f. kota, lp. goatte, md. kudo, 
cser. kudo, zürj. -ka, -ku, osztj. yöt, m. ház — jól ismert dolog az 
idg.-ban is, vö. kutas, kutís «haus, hütte», av. kata «graben, haus» 
vagy pedig an. kot, ags. cot «kleine hütte». A germán szavak ős-ger
mán alapalakja, *kuta (RLUGE-LUTZ, Engl. Etym. s. v. cot), igen köny-
nyen szolgálhatott átvételek kiindulópontjául. Az árja szavak közül, 
a melyek a germán szavakkal természetesen nem függhetnek össze, 
kutis és társai elesnek, mert prákritikus fejlemények, a melyeknek 
bázisa *kert «binden, flechten» (UHLENBECK S. v. WACKERNAGEL, AiGr. 
I , 169.). A megmaradó av. kata tehát nem az idg., hanem az annyi
szor konstatált iráni összefüggést bizonyítaná. Hogy melyik fél volt 
az átvevő, egy perczig sem lehet kétséges. Irán földje ősrégi kultúr-
központ: már az árja kultúra is régi sémita s még régibb sumír-
akkad rétegben gyökerezik ; ha már most SWEBT (i. m. 124. és köv. 1.) 
nyomán a sumír rokonságra nem akarunk építeni — a mi ugrás 
volna a sötétbe — csak az a lehetőség marad hátra, hogy az iráni 
nyelv volt az átadó. 

A «holló» neve finnugor-szamojéd és idg. területen egyforma 
hangzású: f. kaarne, lp. garanas stb. jurák-szam. har{o)na, vö. gör. 
xopcuvr], xópa$, lat. ^ornix, corvus. 

Az onomatopoetikus befolyás lehetősége folytán, a melyet W. 
maga is megenged, ez a megfelelés nem sokat bizonyít. 

Nem volna nehéz ilyfóle megfelelésekből hosszá jegyzéket össze
állítani, s még könnyebb lesz majd akkor, ha a szamojéd nyelvek szó
kincse föl lesz dolgozva. Ellenben a már ma is jól ismert török nyel
vektől nem sokat várhatunk: ezek grammatikai és lexikális tekintetben 
meglehetősen eltérnek az elég szorosan összetartozó finnugor és sza
mojéd nyelvektől, úgyhogy az összefüggés a nagy ural-altáji nyelv
család keleti és nyugati ágai között némileg még problematikus és 
homályos; lehet, hogy a réseket ma már elveszett nyelvek és népek 
(pl. a nyugat-szibériai talányos szabirok) töltötték ki. Idg. nyomok 
azonban a törökségben is vauuak, úgyszintén ifjabb-idősebb átvételek is. 

E kijelentések értékelését másokra kell bíznom, mert a probléma 
végképpen kívül esik látókörömön. 

Yannak aztán igen nagy számban olyan szavak, a melyeket 
ószerű hangalkatuk miatt az Ősrokon szavak kategóriájába lehetne 
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sorolni, a melyek azonban az ural-altáji nyelvcsoportnak csak egy-egy 
ágában fordulnak elő. Ilyen f. mesi<C *meti «honig», lp. mietta <-met», 
md. med', cser. mii, zürj. ma, votj. mu, m. méz: idg. *medhu «met, 
honig, wein» > ói. mádhu «honig, süsser trank», t'ör. fjté&ü «wein», 
ószl. medi> «honig, wein»,r litv. midiis «met». medús «honig», an. 
mjq&r <L *me&uz «met». Arja jövevényszó e-je miatt nem lehet; 
germán, litván v. szláv eredet elgondolhatatlan, mert a szó az egész 
finnugor területen el van terjedve. A szó tehát ős-idg. jövevényszó
nak vagy közös idg.-finnugor szónak is tekinthető. Más szavaknál ez 
idő szerint lehetetlen átvételre gondolni. Ilyen f. suola, md. sal, zürj. 
sol, votj. sylal «salz»: gör. dXg, lat. sal, ószl. solb, lett sáls stb. Az 
összefüggés nyilvánvaló, de nem lehet oly régi idg. formát kimutatni, 
a melyből a szó közvetlenül átvéve lehetne: az ősrokonság csaknem 
bizonyos. 

A bizonytalanság, mint W. kifejezéseiből látni való, igen nagy, 
a valószínűség azonban mégis az Ősrokonság ellen szól. Ugyanis mind 
a két szó kultúrszó, a mely kategóriája a szavaknak óriási területen 
terjedhet e l : ha pl. a «bors» ós neve (ói. pippalí) Indiából Észak -
európába eljuthatott (vö. ófn. pfeffar, agls. pipor, an. piparr ; SCHBADER. 
Eeall. s. v. Pfeffer. UHLENBECK S. V. píppalam), miért ne juthatott 
volna el idg. *medhu és *sald finnugor nyelvterületre ? A só esetében 
külömben új mezeje tárul föl a valószínűségeknek : mivel nyomai már 
a dán konyhahulladékokban kimutathatók (HÍRT, Idg. 297.) s haszná
lata minden kétséget kizárólag okvetetlenül ősrégi, azért jóformán ki
kerülhetetlen az a föltevés, hogy neve az idg.'ban bevándorlóit szó, 
a mint ezt már tekintélyek is lehetségesnek tüntették föl (BRUGMANN, 
Grr. P , 16ü2. SCHRADER, Reall. s. v. Salz). Azon eshetőségen kívül 
tehát, hogy a sót és nevét valamelyik nyelvcsalád a másiktól vette, 
fönnforog még az is, hogy mind a kettő egy harmadik pra3historiku.« 
csoporttól vette át; az ősrokonság minden analógia szerint sokkal 
valószínűtlenebb, mint az átvétel, és szorosan véve semmi esetre sem 
bizonyítható be (1. még alább). 

Az ANDERsoNtól összegyűjtött anyagban meglehetősen sok szófc 
lehetne ó'srokonnak tekinteni. De sok esetben korai volna valamely 
szónak eredetéről határozottabban nyilatkozni, mert a keleti finnugor 
nyelvek története még mély homályba van burkolva, s így, mivel a 
notórius árja átvételek éppen ezekben a legszámosabbak, gyakran lehe
tetlen megmondani, nincs-e átvétellel dolgunk. Ujabban a finnugor 
nyelvek történetének kutatása terén élénk tevékenység uralkodik s nem 
sokára jobban felkészülve foghatuük a probléma megoldásához. De a 
végeredmény már most is egészen kétségtelen: az i d g . és a f i n n u g o r -
n y e l v e k Ő s r o k o n o k . Azt persze nem remélhetjük, hogy a közös 
forrásból való eredet törvényeit valaha pontosabban fogjuk ismerni: 
ez az eredet beláthatatlan régi időkbe esik, ismereteink mindig felü-
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letesek lesznek, s azok, a kik mindenütt mathematikai bizonyítékokat 
akarnak, soha sem lesznek megelégedve az eredményekkel. De ez 
semmit sem tesz. Elvégre nem az a fontos, hogy valamely ős-finnugor
szamojéd umlauttal vagy éppen egy ős idg. lautverschiebunggal jöjjünk 
tisztába, hanem azt kell megtudnunk, milyen módszereket és eleme
ket használtak föl ezek az ősnyelvek morphologiai rendszerük kiépíté
sére, s ezt jócskán elősegíli az idg., illetőleg finnugor és szamojéd 
nyelvek morphologiai rendszereinek összehasonlítása. Ebbe a munkába 
szerencsére bevonhatjuk az altáji nyelveket is, a melyek általában még 
sokkal eredetibb fokon állanak, mint a nyugati ágak, s a melyek segít
ségével még mélyebben fogunk az idg. nyelvek homályos Őstörténetébe 
behatolhatni. 

Sajnálatomra sokkal szkeptikusabb álláspontot kell elfoglalnom : 
a távolabb állók szemében már az összehordott anyag mennyisége sem 
indokolja a vérmes reményeket. SWEET persze még kevesebb anyag 
alapján még energikusabb kijelentést tesz (i. m. 120.): «If all these 
nnd many other resemblances that might be adduced do not prove 
the common origin of Aryan and Ugrian, and if we assume that te 
Ugrians borrowed not only a great part of their vocabulary, but alsó 
many of their deiivative syllables, together with at least the personal 
endings of their verbs from Aryan, then the whole fabrie of coaipara-
tive philology falls to the ground . . .» De ez nem változtat a dolgon : 
ellenben e l k e r ü l h e t e t l e n ü l s z ü k s é g e s a z e g ó s z a n y a g o t kö
z ö l n i , i l l e t ő l e g — h a n e m v o l n a m é g e g y ü t t — ö s s z e h o r 
d a n i , ha ugyan arról van szó, hogy tudjunk, nem pedig, hogy a 
mester szavára esküdjünk. A t e l j e s a n y a g o t a z t á n m ó d s z e r e s e n 
k e l l f e l d o l g o z n i s e végre mindenek előtt a b e l s ő k é r d é s e k e t 
k e l l m e g o l d a n i : m e g k e l l c s i n á l n i az ő s i u r a l - a l t á j i v a g y 
l e g a l á b b f i n n u g o r g r a m m a t i k á t , hang-és alaktant egyaránt — 
mert tekintve az eddig elért eredményeket nem hinném, hogy csak
ugyan annyi umlaut és lautverschiebung volna ismeretes, a mennyi a 
probléma megoldásához elégséges. A nyelvjelenségek külömben össze
függnek, s egyiket sem lehet kicsinyelni: nemcsak a lautverschiebung 
fontom, hanem a Verner-fóle törvénynyel megmagyarázott «kivételei* 
is, mert ezek összefüggnek a proethnikus hangsúlyozással, ez viszont 
az ablaúttal, ez meg a semasiologiával stb. A legapróbb részletekre ki
terjedő grammatikai, főleg phonologiai akribia nélkül a morphologiai 
rendszerek hasonlítgatása sem biztat sikerrel. S hogy W. ennek na
gyon is tudatában van, annak jelen czikkében követett eljárása a leg
jobb bizonyítéka. 

Az eddigi anyag alapján kialakult nézetemet a legnagyobb fönn
tartással következőleg formuláznám. 

O 1 
Nyelvtudományi Közlemények. XXXVI. ''í 
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Az idg. és a finnugor nyelvek mai állapotukban rendkívül kü-
lömböző benyomást tesznek. Valószínű, hogy a két nyelvcsoport jel
lemző külömbségei (magánhangzó-harmónia, hangsúly, fokváltakozás, 
ablaut, kettőzés, grammatikai nem stb.) túlnyomó részben, talán ki
vétel nélkül másodlagos fejlemények, a melyek az ősrokonság felvéte
lét nem gátolják. Az ilyképpen elhanyagolható külömbségek mellett 
látszat szerint nagyobbszámú lexikális és csekélyebb számú morpholo-
giai egyezések vannak, s ezek volnának az esetleges nyelvrokonság 
pozitív bizonyítékai. 

A mi a szókészletet illeti, rendkívül feltűnő a számnévi egyezé
sek teljes hiánya, szemben a névmási egyezéseknek szinte teljes azo
nosságával. Az egyező szókészlet legnagyobb része általános megegye
zés szerint és kimutathatólag átvétel egyes idg. nyelvek (germán, 
balto-szláv, árja) területéről. Az ennek levonása után megmaradó kis 
hányad átvett volta igen valószínű, ősrokonsága nagyon kétes, szinte 
bebizonyíthatatlan. Ha azt kérdezzük, hogy egy relatíve jól ismert és 
homogén tömegben, a milyen az idg. alapnyelv, hogyan támadhattak 
k ö z i dg. lexikális egyezések, csak ez lehet a felelet: úgy, hogy vala
mely szó a nyelvterület bizonyos pontján életbe lépett s innen hul
lám alakjában szétterjedve egyénről egyénre, törzsről-törzsre szállott, 
míg az egész nyelvterület minden pontjára el nem jutott. Ezt a magá
ban véve is világos és elfogadható föltevést még inkább megerősíti a 
részleges, csupán bizonyos számú nyelvekre szorítkozó egyezések meg
volta : ezek részben okvetetlenül úgy támadtak, hogy valamely közép
pontból kiindulva terjedésük közben bizonyos ponton megállottak (az 
a föltevés, hogy az összefüggő nyelvterület többi részében minden 
esetben kivesztek, az elméleti lehetőséggel és a tényekkel egyaránt 
ellenkezik). Szóval: részleges és általános idg. egyezések egyformán 
átvétel útján terjedtek el, s ősrokonság és primordiális átvétel lénye
gében egy; a kettőt szétválasztani velejében hiú és a priori eredmény
telen törekvés. Föltéve tehát, hogy a finnugor és idg. nyelveket be
szélő népek valamikor egy egységes ó'snépet alkottak, az ősrokonság 
esetleges jelei ebben a legkedvezőbb esetben is csak ősrégi átvételek
nek bizonyulnának. Ilyen egységes ősnép felvétele azonban semmivel 
sem bizonyítható föltevés, a melynek csupán elméleti alapja van s 
csak azért van, mert a primitív ősállapotokról végkép semmit sem 
tudunk. A mit tudunk s a mire tehát építhetünk, csak annyi, hogy 
a finnugor és az idg. nyelvterület határos volt: a finnugor népek leg
régibb lakóhelyei ugyanis mai tudomásunk szerint a Keleti-tengertől 
és a Finn-öböltől az Uraiig és a Kaspi-tengerig terjedtek (így W., 
nagyjában ugyanígy SCHBADEB, Beáll, s. v. Urheimat 894. SWEET i. m. 
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113. HÍRT, Idg. 71.), az idg. őshaza pedig, illetőleg az idg. nyelveket 
beszélő népek legrégibb elterjedési sphaerája talán Skandinávia (így 
SWEET i. m. 130., 132., mint már előtte PENKA), nagyobb valószínű
séggel az északkeleti orosz erdővidék (HÍRT i. m. 183., 189.) vagy a 
délkeleti orosz steppe (SCHRADER U. O.), esetleg valamennyi, de minden
esetre Európa keleti része. Ez a földrajzi szomszédság teljesen elégséges 
volna az egyezések megmagyarázására: hogy idg. szavak finnugor 
nyelvterületre vándorolhattak és megfordítva, az oly föltevés, melyet 
a szavak története minden kívánható evidentiával s a legszélesebb ter
jedelemben megerősít. Az átvételnek nincs határa, nincs rácziója: át
vesznek első sorban kultúrszókat, de aztán mindent a világon s min
den belátható szükség nélkül, s a betolakodott idegen szavak igen 
könnyen kiszorítják az ősrégi autochthonokat, úgyhogy amazoknak 
megvolta sohasem lehet bizonyítéka a velük jelzett fogalom eredeti 
hiányának. A lónak ősrégi germán nevét ^vö. agls. eoh, an. jór, as. 
ehu-, gót aíhiva-: idg. ekwo-) kiszorítja a görög és gall elemekből álló 
késő latin paraveredus = ófn. pferfrit «ló»; viszont a germán eredetű 
ganso «lúd» behatol a spanyolba, jegére «vadász» a litvánba, cedo 
«gyermek* az ószlávba, föld a magyarba stb. Hogy a f. saippio ere
detije a germ. *saipjön (fn. seipfe), hogy rengas őse a germ. *hringaz 
(ófn. hrinc) vagy hogy a m. herczeg, polgár germ. bevándorlottak, 
azt meg lehet érteni; de miért jövevényszó a finnben akana "polyva* 
(gót akana), multa «föld» (gót mulda), kaunis «szép» (gót skauns), 
rauma «folyam» (germ. ^-strauma-), kernas (ném.gern) «szives» vagy a 
magyarban medve (ószl. medvéd'h), rend (ószl. rendb) stb.? Hogy efféle 
átvételekre szükség nem volt, az nyilvánvaló. S nyilvánvaló az is, 
hogy a mi a történeti időkben lépten-nyomon szembeötlő és kézzel
fogható tény, az a történetelőtti időkben is legalább is éppen oly 
gyakori jelenség lehetett — legalább is, mevt kezdetlegesebb művelt
ségi viszonyok között nagyobb az átvételek szükségessége. Kiegészíté
sül nem fölösleges arra utalni, hogy lexikális egyezés csalfa látszat is 
lehet; vannak értelem és alak tekintetében egybevágó megfelelések, 
a melyek láttára az ember nem hisz a szemeinek, vö. latyak: óír 
lathach «Schlamm», tenyér: kfn. tener «flache Hand», nő: kínai nü 
«donna», kér: fidzsi kére «pregare» stb. Hogy ilyen lidérczek a finn
ugor és idg. rokonság bizonyítására összehordott anyagban is lesznek, 
arról meg vagyok győződve. Föltűnő végül, hogy olyan fogalmak, mint 
\xíz», , «hal», «holló», «név», kifejezésére vannak állítólag ősrokon 
szavak, sokkal primitívebb fogalmak, mint testrészek, családtagok, ki
fejezésére meg nincsenek. A ki ily nehézségek daczára egyezéseket ős-
rokonság bizonyítékainak nyilvánít, az többet mond, mint a mennyire, 

31* 
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legalább ez idő szerint, jogosítva van, s minden esetre többet, mint 
a mennyit be tud bizonyítani. 

A mi pedig a morphologiai egyezéseket illeti — mindig föltéve, 
hogy csakugyan vannak és eléggé evidensek — természetesen igen erős 
az a praejudiciurn, hogy ősrokonság bizonyítókai. Egyelőre azonban úgy 
látszik, hogy számuk, főképpen a flexió terén, igen csekély. Ez ugyan 
még nem volna baj, mert a tőképzés és flexió keletkezését tetszés sze
rinti régi időből keltezhetjük. A dolognak azonban az a bökkenője, hogy 
bizonyos várható primitív egyezések (pl. az s-nom. vagy a sg. 2. nem 
jelentkeznek, mások viszont (pl. az -m- acc), noha a flexió fejlettebb 
állapotára utalnak, kimutathatók. így aztán a következő dilemma 
előtt állunk : vagy volt az egységes ősnyelvben flexió — a mi csak
nem hihetetlen — s akkor kifejlett flexivikus alakok elvesztek, vagy 
nem volt — a mi a priori valószínű — s akkor a flexivikus egyezé
sek csak látszólagosak. Ennek a látszatnak két oka lehet: a véletlen
ség és az átvétel. Ez az utóbbi feltevés első tekintetre valóságos haere-
sis, de nem az: flexivikus egyezések is csak olyan módon terjedhettek 
el az ősnyelvben, mint a lexikálisok, t. i. átvétel útján — azzal a 
külömbséggel, hogy elterjedésükhöz huzamosabb és bensőbb nyelvi 
érintkezésre volt szükség. Másrészt meggyőződésem szerint, a melyet 
azonban tér szűkében itt meg nem okolhatok, flexió ós tőképzés, ille
tőleg flexivikus és tőképző «suffixumok» között a nyelv morphogene-
tikus stádiumában nem lehetett külömbség; tőképző suffixumok ván
dorlása pedig a történeti időkben minden kétséget kizáró módon 
kimutatható: így pl. szláv eredetű suffixuma van a régi m. fegyver-nek 
szónak, franczia suffixum jelentkezik az olyan német szavakban mint 
halb-ier-en (fr. polir), mancher-lei (ófr. ley «Art u. Weise») stb. E szem
pontból nézve a dolgot a flexivikus suffixumok történelem-előtti ván
dorlása nem olyan föltűnő, semmi esetre sem föltünőbb, mint pl. az, 
hogy a finnben a jelző melléknév a jelzett szóval számban és esetben 
megegyezik, holott más finnugor nyelvekben rectio nélkül szűkölködik. 
A morphologiai egyezések másik forrása a véletlen : így némely indo
kínai nyelvekben -m- accusativust találunk (TROMBETTI, L'unitá d'orgine 
del linguaggio. 128.); az óperzsa enklitikus névmások újperzsa folytatói 
(HORN, i. m. 119.) névszók mögött csalódásig hasonlítanak a finnugor 
birtokos személyragokhoz, vo. újp. pidaram, pioarat, pidaras «meln, 
dein, sein Vater»: lp. calmem, calmed, calmes «szemem, szemed, szeme»; 
az óírben a pers. pronomenek a praepositiókhoz függednek, mint a 
magyarban a személyragok a névutóhoz, vö. óír. immum, immut, imbi: 
«körülöttem, körülötted, körülötte». Ilyféle véletlen találkozásoknak 
valóságos melegágya a hangbeli kiegyenlítődés — az a jelenség, hogy 
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eredetileg megvolt hangzásbeli külömbségek zérusra redukálódnak: 
így az óír bermme, berthe «ferimus, fertis» alakok suffixumai csak 
látszólag hasonlítanak a f. sanomme, sanotte «mondunk, mondotok* 
alakok suffixumaihoz; az olyan idg. dentalis praeteritumok mint újp. 
líardam «ich that», guftam «ich sagte» v. óír as-ru-bart «dixit», alt 
«educavit» egészen másféle képzések mint a germán «gyönge» prsete-
ritum (gót sökida, nasida, ófn. suohta, nerita) stb. Ily reflexiók hatása 
alatt az amúgy is vékony morphologiai anyag egészen összezsugorodik 
s nem nyújthat elég széles alapot következtetések számára. 

Mindaz, a mit az idg. és finnugor ó'srokonság kérdéséről az álta
lános és az idg. nyelvtudomány álláspontján ez idő szerint mondani 
lehet, nézetem szerint csak ennyi: az e d d i g ö s s z e h o r d o t t , i l l e 
t ő l e g k ö z ö l t a n y a g se m e n n y i s é g , se m i n ő s é g t e k i n t e t é 
b e n n e m o l y a n , h o g y a d o g m a t i k u s á l l á s f o g l a l á s t i g a z o l n á . 
Bármilyenek legyenek is egyéni benyomásaink, tudni nem tudunk 
semmit, s félő, hogy egyhamar nem is fogunk. De azért a czikk tudós 
szerzőjének összefoglaló és elmemozdító észrevételeiért mindenesetre 
hálára vagyunk kötelezve s fokozott érdeklődéssel várjuk e körbe vágó 
további relatióit és mondanivalóit. A ki keres, az talál, — ha ma nem, 
hát holnap. 

SCHMIDT JÓZSEF. 



KiseM) közlemények. 
Adalékok a magyar nyelv szófejtő szótárához.*) 

Rendszeresebben foglalkozva a magyar nyeiv régi, hon
foglalás előtti török elemeivel, munka közben gyakran tapasz
taltam, hogy azon újabb egybevetések közül, a melyeket ezideig 
elfogadhatóknak vagy legalább lehetségeseknek tartottam (talán 
velem együtt mások is), igen sok, szinte azt merném mondani, 
a legtöbb nem állja meg a kritika tűzpróbáját. E rostálgatás 
egyik eredménye az alább közölt sorozat, a mely persze a sok 
közül csak néhány szóval foglalkozik, leginkább azokkal az ese
tekkel, a hol fölfogásomat megokolhattam a nélkül, hogy török 
jövevényszavaink hangtanának részletes fejtegetésébe kellett volna 
bocsátkoznom, a mire egyebütt úgy is lesz alkalmam. 

8. Bálvány. E szóról eddig —- ha BUDENZ származtatását 
( < zürj. bölban, böban, bolban «götze, standbild; klotz, leisten; 
dummkopfw, Etbn. 8 : 117. kk.) figyelmen kivül hagyjuk — 
annyit tudtunk, hogy alakilag és jelentésileg pontosan egyező 
másai az összes szláv nyelvekben el vannak terjedve. Az átvevő 
fél csak a magyar lehetett, bár másrészt igaz, hogy e szó a 
szlávságnak is aligha eredeti tulajdona. 

MUNKÁCSI az Ethn. 7 : 2:27. lapján új magyarázatot kisért 
meg. Utal az ó-tör. balbal «gedenkstein» szóra, a mely szerinte 
«mind a zűrjén, mind a ,szláv-magyar' bálvány-féle szavak 
közös forrása*). 

Első pillanatra talán elfogadhatónak látszik e föltevés, de 
ha kissé jobban szemügyre veszszük, hamar kitűnik, hogy milyen 
ingatag talajon épült. Hiszen az a balbal szó, a melyre M. hi
vatkozik, egyike az ó-török föliratok legrejtelmesebb szavainak; 
maga is ugyancsak rászorulna a magyarázatra, nemhogy máso
kat magyarázna. 

*) L. 267. 1. 
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Mindenekelőtt, a mi e szó hangalakját illeti, nem szabad 
felednünk, hogy a *balbal olvasat csak feltevés. A feliratok csak 
blbl-t adnak, vokális-jelek nélkül. RADLOFF megjegyzi: «dieses 
sich öfter wiederholende wort wage ich nicht mit vocalzeichen 
zu versehen . . . da kein vocal binter dem ersten b steht, könnte 
man balbal, balbil, balabal, balybal, oder balabil lesen, am wahr-
scheinlichsten ist aber die lesung balbab) (Die alttürkischen in-
schriften d. Mongoléi. Dritte lieferung. p. 234). így nyilatkozik 
THOMSEN is : «le mot bibi semble inconnu dans toutes les lan-
gues apparentées, et Fon n'est sűr ni de sa vocalisation, ni de 
sa significationo (Inscriptions de l'Orkhon, p. 148). 

Nem sokkal biztosabb a jelentése sem. RADLOFF, az ide
vágó helyeket összevetve arra az eredményre jutott, hogy a bibi 
«kann alsó nur die steinpfeiler bedeuten, die zu ehren der bei 
der leichenfeier fungirenden trauermarschálle vor dem grabe 
aufgestellt werdcn» (Die alttürk. inschr. 235. 1.). Elfogadja ezt 
a conjecturát THOMSEN is (i. m. p. 221), de csak mint valószínű 
feltevést; a többi török nyelvben e szó ismeretlen, s így jelen
tésót teljes bizonyossággal megállapítani nem lehet. Csak egy 
példát idézek — Kül-tegin herczeg emlékéről — hogy a szöveg 
értelmezése, éppen a bibi szó miatt, mennyire ingadozó: «. . . . 
akayim karanka baslaju Baz-kayaniy bibi tikmis». EADLOFF első 
fordítása szerint: «meinem vater, dem Chane, von ihm anfan-
gend bis zum Baz Chan fiel die ( t r a u e r n a c h r i c h t) zu» 
(Die altt. inschr. 1 : 24). THOMSEN szerint: «En tété (du cortége) 
de mon pere le kagan on f i t m e n e r le d e u i l ( = bibi tik-) 
á Bazkagano (i. m. p. 102). RADLOIF második értelmezése sze
rint: « . . . h a t für meinen vater, den Chan, anfangend .den Baz-
kagan als (bibi) aufgestellt». 

Említettem már. hogy bibi csak a feliratokon fordul elő, 
a törökségben ismeretlen;. BADLOFF kétségtelennek tartja, hogy 
nem is török szó, s WASsiLJEW-vel együtt kínai eredetűnek ma
gyarázza (vö. kínai bai-bái «ein grabstein, der zur ebrfurchts-
bezeugung jemands aufgestellt ist»), hogy mennyi joggal, nem 
tudom megítélni. 

MELICH (Szláv jövevényszavaink 2 : 227.), a ki — talán 
túlságos aggályoskodásból — a m. bálvány szláv eredetét két
ségesnek tartja, inkább MUNKÁCSI magyarázata felé hajlik. Pedig 
a balbal > bálvány származtatás egyelőre még feltevésnek is 
merész. 

4. Bodza. Alakváltozatai a régiségben és a népnvelvben : 
boz NvSz. OklSz. boc-(fa) MTsz. | boza OklSz. | bozja OklSz. bojza 
MTsz" I bozza OklSz. NySz. MTsz. | borza OklSz. NySz. borza, 
barza MTsz. | bozda MTsz. j borzag, borzaiig, borzeg. borzing MTsz. 
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Az oklevelek korában — az OklSz. tanúsága szerint — leggya
koribb a hoz alak, vö. még Boz, helység a Fertő mellett (né
metül: Holling) s Nyr. 2 : 201. 

Szláv jövevényszónak magyarázta már LESCHKA (El.) s 
utána MIKLOSICH (SÍav. El. Nyr. 11 : 117, EtWb. 26.), a követ
kező alakokra hivatkozva: bulg. b%z | újszl. bez, bezg \ szb. baz, 
bazag | cs. lengy. bez, bzu j szorb boz, bez, baz | or. bozT>, buzina \ 
litv. bezas stb. «hollunder». 

MUNKÁCSI a Nyr. 13 : 258. lapján új magyarázatot kisér
tett "meg. Ide iktatom egész terjedelmében: 

«t. borzag, borzang, földi bodza (palócz szó, Tjsz.), borza, 
bozza (székely szó, Tjsz.), bodza — kel. tör. borsuk (a?aci) 
tiszafa (BUDAGOV 1 : 276.J. A bodza nem származhatott a ma
gyarban a teljesebb borzag alakból, miért is itt két külön 
török dialektusból vett kölcsönszót kell látnunk, úgy hogy pl. 
a borzá-t — több más analóg jelenségből ítélve, — valamely 
csuvasféle nyelvjárásból, a borzag-ot máshonnan valónak kell 
t a r t a n u n k . . . . » . Elfogadja ezt az egyeztetést SZABVAS (Nyr. 
14 : 77.) s maga MUNKÁCSI is idézi (NyK. 20 : 471.) annak a 
bizonyítására, hogy «a régi török magyar műszók k ö z ö t t . . . . 
alakilag egybevágó adatok . . . . egymáshoz közelálló vagy né
mileg hasonló fajokat jelölneki). Az Ethn. 7 :28 . lapján még 
tovább megy, s már a fennebb idézett szláv alakokat is a 
törökségből származtatja. «A megfelelő török alapszót tük
rözi — írja — a keleti török borsuk «tiszafa», melyet kétféle 
alakban vettek át úgy a magyar, mint a szláv nyelvek". 

Nem is említve, hogy «bodza» és «tiszafa» utóvégre még 
sem mindegy, s hogy a m. borzag alakot a tör. borsuk sem 
magyarázza meg. föltűnő, hogy ezt a fontos szót, a mely a 
magyaron kívül valamennyi szláv nyelvben is elterjedt, éppen 
csak egy török nyelvből ismerjük. BUDAGOV szótára, a melyre 
MUNKÁCSI is hivatkozik, megoldja e rejtélyt. Az I. kötet 276. 
lapján ezt olvassuk: 

«myp. L5-°;^, üb"**^^ asm. o^"°^jf. őapeynz; \3y°y^ 
^ 5 ^ ^ ' mucoeoe depeeo.* 

Ebből én a legjobb akarattal sem tudok egyebet kiolvasni, 
mint hogy törökül a borz (dachs) borsuk, altáji tatárul porsuk; 
borsuk ayagi (tehát borz-fal) pedig tiszafa (taxus baccatal. Sa-
pienti sat! 

Hogy bodza szavunk lehet-e szláv jövevényszó, azt szla
vistáink döntsék el; a borzag **•* borsuk egyeztetést pedig ad 
acta tehetjük. 
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5. Görvély. MUNKÁCSI ezt írja róla: «A magy. körtvély, körte 
szóval azonos hangalaki fejlődést mutat a görvély, görvény szó, 
melynek jelentése «összvegyült keménység a bőr alatt, több
nyire a nyak körül» (Kisd. Szót.), skrofula, de eredetileg, mint 
a szatmárvidéki göre szó bizonyítja, «vízi borjú» (Tjsz.), azaz 
«vízi gyík». Ennek megfelel a keleti altáji nyelvekben: mong. 
gürbel eidechse | burj. gulrner, gurbil, gulber id. | kirg. külbreü 
tyúkszem MOSOJIB, BUDAG. 2 : 160. | kaz. göbörle baka teknős 
béka || vö. votj. kwamil, kwatim «kagylócsiga» (NyK. 21 : 122). 

Az Ethn. 4 : 296. lapján e furcsa sorozatból elmarad a 
kaz. göbörle baka, s hozzájön új egyező adatként: csag. karmák, 
kurbaga «béka». 

A mi e legutóbbi adatot illeti («frosch» EADL. 2:762, 961, 
de «schildkröte» 2:918.), második tagja kétségkívül baka «béka». 
A jelzői előtag értelme homályos ugyan, de ebből nem követ
kezik, hogy bármilyen jelentésű és alakú szóval összevethetjük. 

A kaz. göbörle baka (BÁL. OSTE., göbörlö b. VOSKR. 359.) 
párját BUDAGOV is említi a küpür «híd» czikkben: tör. ^JwSj5" mju 
^epenaxa, tehát szerinte e kifejezés értelme «hidas béka», a mi 
egészén tetszetős magyarázat. 

A kirg. külbreü végre BADLOFF szerint: küldröü «die 
schwiele, harte haut. hühnerauge» (2 : 1478.) s világosan kitetsző 
alapszavát tünteti föl kaz. küldrö- «sich als schwiele bilden, hart 
werden (von der haut), entstehen (vom hühneraugen)» (i. h.). 

A m. görvély-ljel egyeztetett szavak közül maradna még a 
mong. gürbel <'gyík» — mert hiszen a votj. kwalrm «kagyló»-
ról komolyan beszélni alig érdemes. 

MUNKÁCSI abból indul ki, hogy a görvély «scrophula» jelen
tése másodlagos fejlemény, s eredeti jelentése «g}rík» volt (vö. 
torok-gyík, zsába tkp. «béka» stb.). Hivatkozik a régi Tsz. göre 
«vízi-borjú» adatára, csakhogy ez világos sajtóhiba gőte helyett 
vö. MTsz. 1 : 720. 

A görvény — eddigi tudásunk szerint — SzD.-ban fordul 
elő először. Belőle idézi SL, KRESZN. és KASSAI (4: 320.). De 
már KASSAI a jegyzetben hozzáteszi — s ez új adat — hogy 
tagörvély v. görvény Eger körül annyi mint vastag hangon 
Golyva . . . .»; SIMÁI. 219. 1.: görvény tuber (guga). 

E mellett már KASSAI említi i. h., hogy görvély-fü Scrofu-
laria nodosa. MÁRTONnál i s : knotenwurz, braunwurz görvely-fü 
(sic!) 1803. Orvosi műszónak BUGÁT foglalta le 1833-ban. 

Ezen adatokból úgy látszik, hogy ha e szó etymónját ke
ressük, inkább az általánosabb «tumor nodus» jelentésből kell 
kiindulnunk. De a gürbel > görvély egybevetés alakilag sem ki
elégíti) : az rb > rv változásra török jövevényszavaink nem nyúj
tanak analógiát. 
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MUNKÁCSI nem említi, hogy már DANKOVSZKY megkísértette 
e szó magyarázatát (átvette CzF. is): «görvény (körvéti y illyr. 
kroveny russ.) tuberculum s a n g u i n e u m circa collum ani-
mantium . . . Etymon est illyr. körv, sanguis.» p. 387. Persze 
mind a két adatot D. formálta a magyar szó képére. A szótárak 
nem ismerik. 

6. Gőte: gyek szabású állat SzD. Lacerta pakistris Sí. KR. 
CzF. vizi borjú, triton eristatus MTsz. 

MUNKÁCSI szerint török jövevényszó (NyK. 21 : 116.), meg
felelői: «tat. káltá, k. gilan gyík (BÁL. amepima. BUDAG. 2 : 
134.) | csuv. kalda id.» A «Magyar népies halászat műnyelve» 
czímü czikkében (Ethn. 4:183.) a fentebbi adatokhoz még 
hozzácsatolja a következőket: «mong. keltege «karausche» f tun-
guz-mandsú kültagé». 

E magyarázat legfőbb nehézsége az, hogy «gyík» jelentésű 
káltá szó egyáltalában nincsen a törökségben. A kazáni tatár ada
tok — erre a nyelvre hivatkozik M. is — a következők: kelte 
Hjm kelte kisák, kelte $ilan anjepnija BUDAG. 2 : 134. káltá: k. 
jüan gyík BÁL. 48. káltá Zilan id. OSTR. 144. VOSKR. 370. RADL. 
2 : 1121. Az összes szótárak egybehangzó tanúsága szerint tehát 
a gyík kazáni tatár neve káltá jüan s csak kihagyással káltá is 
(— csuv. kaloa). A második tag, jüan = kígyó. Hogy az első 
szó mit jelent, arra is könnyű megfelelni; jelentése «rövid, suta». 
Megfelelői: kirg. kkirg. kelta kurz, ein kurzes gewehr R. 2 : 
1121. | csag. kelte kurz, niederen wuchses, VÁMB. Stud. 327, 
KUN. 126, valószínűleg perzsa jövevények, vö. perzsa kelte un-
vollstándig, verstutzt, verkürzt, verstummelt, stutzschwanz ; 

kelte kisek eine kleine eidechse ZENK. 757. atHŝ  deficiens, man-
cus, parvus, vilis, incongruus, inordinatus. 2. mutilum, trunca-
tum cauda animál, 3. non bene pronuntians, indisertus, in-
facundus, 4. baculus brevis crassior, 5. annis et viribus defecta 
bestia vei fera (VULLERS 2 : 8 6 5 — 6.). A kaz. káltá .jüan tehát 
szószerint «suta kígyó», «kurta kígyó». Hogy a «kárász»(!) jelen
tésű mong. keltege stb. nem tartozhatik ide, azt ezek után fölös
leges említeni is. 

7. Hinta és hilinta. MUNKÁCSI mind a két szót török jöve
vénynek tartja. Az utóbbi megfelelői szerinte: csuv. jalaiwzS j 
alt. kalaíjda- j bar. leb. kalanna- hintázni, az utóbbié: csuv. 
kunüd, knnBdk «hintabölcső» (NyK. 21 : 118, 32 : 39 í; — vö. csuv. 
Buj. kanoS | Mkar. korntoS | Kurm. konn§k JIJKOHIKO ASM. 51, 368. 
konda. kondyk JTVKOÜTKO, .̂BTCKoe Jioaíe, KO.ibiőejib ZOL. 36. *o 
tob. knmta scháchtelchen | kojb. leb. komán \ alt. komda, komdy 
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kasten, sarg WICHM. Lehnw. 76, PAASONEN NyK. 32 : 264. Alaki
lag és jelentésileg a kondsk alakhoz talán még közelebb áll 
oszm. kirg. kundak wiege RADL. 2 : 914.). 

Fölösleges e távoleső s hangtanilag is lehetetlen magya
rázathoz folyamodnunk, mikor a hinta rokonsága a magyar 
nyelven belül is egészen világos. Már SIMONYI utalt arra (El
vonás, 18, 32.), hogy a hintó (a népnyelvben és a régiségben 
«hinta» is) igenév *hintani igére utal, ebből a frequ. hintál, s 
ebből elvonással hinta. A himbál vagy alakvegyülés útján kelet
kezett a hintál + lóbál-hó\, vagy olyan viszonyban van a *hin-
tani igével, mint rombol a roní-tal. SIMONYI (i. h.) az előbbit 
tanitja. 

A mi másodszor a hilintá-t illeti, nagy kérdés, hogy nem 
hirinta-e az eredetibb alak; a MTsz. tiz r-es alakkal szemben 
csak három helyről idéz l-es alakot, s a czimszót is r-rel adja: 
hirintó, hirintóka, hiri?itózik, hirinkózik, hirinta. Külömben azt 
hiszem, ez is azon szavak közé tartozik, a melyek a gyermek
nyelvből kerültek bele vidékenként a felnőttek beszédébe (erre 
mutat az idetartozó szavak rendkívül változatos alakja: hintál, 
hincál, hindógál. hindsál, himzsá, hingároz, hinnáz, hintázik, hi-
rintőzik stb. MTsz.); eredetüket nem tudjuk, de nem is szabad 
keresnünk. 

8. Ivik: «érik, puhul, levesedik; elérik (gyümölcs, különö
sen vad gyümölcs); megporhanyul (trágya)» MTsz. MUNKÁCSI a 
következő török szavakkal veti egybe: csag. tar. ibi- «weich 
werden» NyK. 32 : 398. 

Az idézett török szavak rokonságát már a NyK. 35 : 270. 
1. kimutattam: 

csag. tar. ibi- weich werden RADL. 1 : 1569. j alt. leb. 
jibi- nass werden, im wasser weich werden. aufweichen; jibit-
trans. | tel. alibi-, alibit- id. RADL. 3 : 531 —32. | alt. bar. 
jibü | tel. dibik | leb. jibiy nass. feucht | kaz. jeb- BÁL., zebe-
OSTB. VOSKB. 271. | bask. jebe- ĉ 'fejiaTCbfl BJia5KHHML KATAR. 
96. | csuvBuj. jdBs | Mkar. jd3á MOKpuií ASM. 11, 357. | 
mong. debte- étre trempé, mouillé | burj. deptenam einwei-
chen, anfeuchten CASTB. 153. ( tungMan. Ur. deptöm id. 

A török ige első jelentése tehát «nass werden» s csak 
másodsorban «weich werden». A MUNKÁCSI idézte- csag. és tar. 
ibi- szókezdő vokális csak későbbi fejlemény, köztör. jibi- után 
pedig a magyarban nem ív-iket, hanem *gyep-, *gyöp-öt várnánk. 

9. Karvaly és herjó. Áz AKE.-ben e két szóra vonatko
zólag ezt olvassuk : 
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«Némi alaki változással jelentkeznek: török kirgi, kirgu 
«falco apivorus».. . . | kirg. kirgai «name eines raubvogels», 
melyekhez, mint törökből való átvételek csatlakoznak: Iák 
yirg\i. . . , magy. herjó, herjóka, hirjóka «héja-féle madár». 
"Egybevetve ezekkel az ószl. kragulj, bolg. karguj «sper-
ber» madárnevet, egy kiveszett régi török *kargul {*kargaul: 
vö. tör, toryul «falke». tat. kirkaul wfasan. perlhuhno, mong. 
yoryoid id.) alakra következtethetünk, mely a magy. karvaly 
. . . . szóban is mutatkozik.» (ÁKE. 353—3.) 

A «harkály» czikkből meg (ÁKE. 330, NyK. 21 : 117, Szi-
LASI, Adalékok a finn-ugor palatális mássalhangzók történetéhez 
18. 1.) megtudjuk, hogy idetartoznak még a következő madár
nevek i s : tunguz horöki, oröki «auerhahn», hiruki «eine art 
haselhuhn» j csagat. kai-kara «ein dem kranich áhnlicher vogel». 

Kissé pontosabb utánjárás ebben az' esetben is könnyen 
meggyőzhet arról, hogy a felsorolt madárnevek nem mind tar
toznak együvé. 

Világosan megkülömböztethető etymologiai csoportok: 
1. bask. kur nyiri fajd KSz. 5 : 255. kor TeTepeBT>: bud 

kor TeTepna, kara kor TeTepeBTb KATAR. 147. ! kirg. kur die 
feldhühner: das auerhuhn, birkhuhn, und rebhuhn EADL. 2 : 
918, BUDAG 2 : 73. \\ mong. chorr | burj. gorr J kaim. churr Tetrao 
urogallus PÁLL. SCHM. 172. mong. yoru la poule des bois Kow. 
TeTepeBKa GOLST. 150. SCHM. 170. choro Tetrao tetrix PÁLL. | 
burj. yura auerhahn, yuru birkhenne CASTR. 127. || tungMan. 
Ur. horoki, oroki auerhahn CASTR. 83. | Uds. kóroki, oroki | 
AlTung. yoroki CASTR. 120. | Wiiui horoki MAACK | Oroc. horoki 
auerhahn, hurki auerhenne; yooki TeTepeBL LEÓN. 130. GRUBE 
40. J gold. ydrrake auerhahn GRUBE 40. | mandzsu yorki name 
eines vogels GAB. 103. — Talán idetartozik még tungKond. 
yorogó sammelplatz der auerháhne CZEK. 377. A mandzsu és 
tunguz alakok -ki végzetére vö. CZEK. p. 243. 

2. oszm. kirkawul EADL. 2 : 747. | csag. kiryawul, kirkaul 
fáczán EADL. 2": 750, 864, perlhuhn, VÁMB. Stud. 322. | tat. 
kirkaul BUDAG. 2 : 102. \\ mong. yorayul, yoryoul fáczán SCHM. 
204—5, yoryoultai na3B nTHiiLi H3T. po^a KyponaTOKL GOLST. 
2 : 189. mong^ gorgol \ kaim. gurgul Phasianus colchicus PÁLL. 
(MuNKÁcsinál AKE. 330. és SziLASinál i. m. 18. 1. hibásan yor
youl y- szókezdővel). 

3. oszm. kirkav Accipiter nisus BADL. 2 : 747. kiryai eine 
habichtart, ibid. 2 : 750. j csag. kirgi, kirgu. Falco apivorus 
BUDAG. 2 : 50. KUN. 130. | kaz. kirg. tel. karaim, kiryii habicht, 
sperber EADL. 2 : 750. | sag. kiryajak Falco apivorus EADL. 2 : 
750. |j kaim. kirgu Accipiter nisus PÁLL. Talán még ide való 
csag. karagu épervier ZENK. 696. 
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4. csag. karkara eine art grossbefiederter kraniche mit 
schopf KÚN. 122, BUDAG. 2 : 5 0 . der specht(?) VÁMB. Stud. 
315. | kirg. kkirg. karkara eine reiherart KADL. 2 : 190. | tel. 
karkira nanjm VERB. 476. | oszm. kirkrra der reiher RADL. 2 : 
748. || niong. yaryar Ha3B. nTHHti, noxoJKefi Ha acypaBJia, ue-
nejibHaro UBiiTa, CHJU>HO KpHqameü npn JieTamíi; daru alakú 
madár, hamuszürke, röpülés közben erősen rikoltoz, GOLST. 2:104. 

5. turgul ein kleiner schwarzer falke, VÁMB. Stud. 261. 
csag. toyrul eine art jagdvogel RADL. 3 : 1167; turul nagyobb 
fajta sólyom vagy sas (a Lehcse-i-Oszmáni-ból idézi THÚRY, 
Turul IV : 125.) j oszm. tuyrl ein adler mit ausgebreiteten flü-
geln. RADL. 3 : 1433. Ugyanezt a szót M. egy más helyen 
(Ethn. 6 : 452.) a m. turul rokonai között sorolja föl. 

Ha így az össze nem tartozó adatokat szétválasztjuk, a 
tör. kargul > m. karvaly merész föltevése magától megdől. 

A mi a «karvaly» jelentésíi kirgi stb.-vel egyeztetett herjó-t 
illeti, nem szabad felednünk, hogy az összes források «rebhuhn, 
feldhuhn, tetrao europaeusw-nak értelmezik; így SZIKSZAI FABR. 
herio — pernix (MELICH kiad. 44. 1. A Szójegyzékben tévedésből 
a hernyó czímszó alatt.), MA. pernix, perdix, PPB., OklSz., 
KRESZN., Zsebsz., CzF. Ennyi tanúval szemben csupán KASSAI 
állítja, hogy Szabolcsmegyében hérjóka = «héja» (Szókönyv, 
2 : 407.). KASSAI adatát a MTsz. is megkérdőjelezi. Annyi bizo
nyos, hogy eredete kutatásakor éppen ebből az egy adatból 
indulni ki merész dolog. 

10. Katáng. Alakváltozatai: katáng NySz., MTsz. kotáng 
«solsequium, intubus, cichorium». 

Török jövevényszónak magyarázta MUNKÁCSI NyK. 18: 116, 
lapján. A kérdéses hely a következő: 

«. . . . kirg. kau altes, verdorrtes gras, kaudak, kaulak 
avarfű BUDAG. 2 : 29 ; csuvas katan ,csalán' ebben: k.-pir 
nesseltuch — magy. katáng cichorie, wegwarte.» 

Elfogadta ezt az egyeztetést KUNOS is (Nyr. 13 : 370.), pe
dig a hány sor, annyi tévedés. A kirg. kau nem tartozhatik 
össze a csuvas katan-nal, s a magyar katáng-nak sincs köze 
sem az egyikhez, sem a másikhoz. 

A kirg. kau megfelelői: krim. kürm. kaudan dürres gras, 
ein mit trockenem grase bedecktes land RADL. 2 : 53. | mis. 
kaudan PAASONEN, NyK. 32 : 263. | tob. kaudak, kaulak trocke-
nes, vorjáhriges gras BUDAG. 2 : 29, RADL. 2 : 53. 

RADLOFF egynek veszi a tur. kür. bar. kau «feuerschwamm,, 
zunder» szavakkal, a melynek megfelelői a törökségben: sor. 
sag. kabü I kojb. kabü j sag. kabö \ oszm. kav j csag. kov | soj. 
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kay \ kún kou | kaz. kiu | jak. kia | alt. tel. kirg. sart. ku «feuer-
scbwamm, zunder» E.~ 2 : 434. 455, 448, 462. 663, 70, 71, 507, 
883, VOSKR. 333, BÖHTL. 60, VERB. 146. j abak. ko Tpyr-L; ko ot 
cyxaa TpaBa. VEKB. 137. Ha e két szó azonosságát nem tartjuk 
is teljesen kétségtelennek, bár VERBICKIJ utóbbi adata EADLOFF 
mellett bizonyít, annyi valószínű, hogy az au hangcsoport mind 
a két esetben hasonló előzményekre, köztör. *ab-r& megy vissza 
(vö. GRÖNBECH, Forstudier 56. §. kk.), a magyar szó első tagjá
ban tehát minden inkább lehetne, csak r ö v i d a nem. 

Még furcsább a következő adat: «csuvas katari ,csalán' 
ebben: k. pir nesseltuch.» ZOLOTN. szótárában, a honnan MUN
KÁCSI adatát vette, ezt olvassuk : 

«Kama,H nupt: KHcea H ,a;p. HCHJIOTHHH MaTepiíí» 33. 1., 
vagyis «katan pir: csalánszövet és más ritkás kelme». Igaz, 
hogy a szótárak az or. %ucen szót a «nesseltuch» szóval is for
dítják, az is igaz, hogy a csuv. pir — «tuch», de ebből még 
nem következik, hogy katan = «csalán», a mint hogy nem is 
az. Igazi rokonai: kaz. kitán das linnen, leinwand E. 2 :1375. | 
alt. tel. kddán der flachs, die leinwand 2 : 1133. | krim. oszm. 
kátan der flachs 2 : 1129; keten bez leinwand ZENK. 737, s vala
mennyi arab jövevényszó: ar. kettan flachs, lein ZENK. 737. 
Külömben a szókezdő ka- is világosan elárulja, hogy a csuv. 
katan vagy csak újabb jövevényszó lehet, vagy magashangú török 
alakoknak felel meg. 

A Nyr. 10 : 345. lapján MUNKÁCSI a szláv katanac (vÖ. 
szerb katanac Eeseda luteola VÜK5 275.) szóra is utalt, de a 
jelentésbeli nagy eltérés miatt ezt az egyeztetést sem fogad
hatjuk el. 

10. Kócsag és gém. Bár furcsán hangzik, MUNKÁCSI szerint 
e két szó voltaképpen egy eredetű: mind a kettő a tör. kögön 
«kacsa» szó hajtása. Könnyebb utalás kedvéért ide iktatom azt 
a három czikkecskét, a melyben M. e szavak eredetét fejtegeti: 

«A magy. gém . . . másai: votj. ken: ken-dukía fajdtyúk 
(. . . dukt'a id.), kicenam gólya ( . . . ) I zürj. kön: kön-tar auer-
hahn (tar birkhuhn) | permi ken&ak szarka . . . || kojb. kar. 
kogön enterich j jak. köfón id. j csuv. kéwagal ,kacsa' . . . . , 
melynek átvételei: mord. kawal ,kánya', cser. kuvulgo nyír
fajd, votj. koco szarka | altáji tatár kunkénak túzok | csag. 
kükén bagoly . . . » (NyK. 21 : 120, s — néhány adat elhagyá
sával — Ethn. 4 : 295.). 

Ez a magában véve is elég tarka sorozat még tarkábbá 
lesz a kócsag ide vonásával. MUNKÁCSI szerint ennek alaprészében: 

«a gém példaképét alkotó török kögön «kacsa» szónak 
csuvas kéwagal ,kacsa' megfelelőjót ismerhetjük föl. A végzet 
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képzőjét tükrözik a cserem, kuvolgo ,nyírfajd'. votj. koco, permi 
kenzak, továbbá mord. M. kucka .reiher' szók is, a melyek a 
mord. kával «kánya» szóval egyetemben mind a jelzett csuvas 
alaknak képzős és a nélkül való átvételei)) (Ethn. 4 : 295.). 

Végre az ÁKE. gagó czikkében ezt olvassuk: 

«A. keleti altájiság köréből ide tartozónak látszik: tung. 
gage, gag% schwan | tör. kogu j alt. ku id Vö. még ozm. 
azerb. kéklik, csag. kiklik . . . . | kojb. kar. kögön j jak. köyön 
enterich j csúv. kewajal ente. — Igen jól illik a m. gém . . . 
hangalkatához a szkr. khagama-; de lehetséges az is, hogy 
benne a szkr. káyka- reiher . . . valamely ugor török réven 
került másával van dolgunk. Ez utóbbi szóval egyeznek 
ugyanis: alt. kunkénak túzok | burj. %on, niong. khon schwan | 
zürj. kön : kön-tar auerhahn . . . votj. ken: ken-dukia tetrao 
urogallus . . . » ÁKE. 285, KSz. 6 : 378. 

Ha már most azt a természetes elvet tartjuk szem előtt, 
hogy csak azonos vagy nagyon közeli rokon állatok nevei al
kothatnak etymologiai csoportot (MUNKÁCSI — úgy látszik — 
az ellenkezőről van meggyőződve, meg sem ütközik azon, hogy 
a «kacsa» jelentésű csuvas szó a cseremiszben «nyírfajd»-ot, a 
votjakban «szarká»-t, a mordvinban meg «kányá»-t is, «gém»-et 
is jelent egyidejűleg), nem lesz nehéz az idézett czikkek csodá
latosan összebonyolított szálait egy kissé szétfejteni. 

1. votj. keti-dukt'a auerhenne ~ dukt'a auerhahn Votj. Szót. 
141, 402. vö. votj. ken, ken [<csuv. kin, kin ~ köztör. kilen, kálin] 
• meny, menyecske, ifj'asszonyw, tehát &<m-e£.szószerint «nőstény-d.». 

2. zürj. kön-tar auerhuhn; tar birkhuhn WIED. 118, 337. 
[~ votj. tur Tetrao tetrix, a mely tehát nem jövevényszó, a 
mint MŰNK. a túri daru czikkre utalva sejteti Votj. Szót. 383.]. 

3. votj. koco, koco- Corvus pica [~ zürj. kaca Corvus pica 
WIED. 95. | permi Kel. káca elster GEN. 11.]. 

4. zürj. kenéak Garrulus, háher [vö. zürj. kena Garrulus 
infaustus WIED. 97.J. 

5. kojb. kögdn enterich KATÁN. 125, CASTE. 97. »*> kkirg. 
kögöl id. KADL. 2 : 1232. <~> jak. köyön BÖHTL. 57. **» csuvBuj 
kdvaGal | mkar. kuaval j olg. kuaGal kacsa ASM. 367. 

6. alt. künkének Otis tarda VERB. 192. «̂» tel. küikának id. 
KADL. 2:1418. ~ krim. küigánák ein vogel KADL. 1419. ~ mong. 
küikünek un oiseau Kow. GOLST. 3 : 448. Hasonló madárnevek, 
de a felsoroltakkal eltérő jelentésük miatt nem azonosíthatók: 
sor. csag. küikának habicht, máusegeier, küigenek adlerartiger 
jagdvogel KADL. 2 : 1419, KÚN. 140. ~ bask. köigánák ;ry/Hb 
(nTHii;a) KATAR. 142. ~ kirg. köiköntái raubvogel KADL. 2 : 1419. 

• 
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7. ujg. kuyu EADL. 2 : 898. | oszm. koya 2 : 516. | csag. 
ku grosser wasservogel, aus dessen federn polstcr bereitet wird 
KÚN. 137. | alt. tel. leb. sor. sag. küar. kirg. kaz. soj. kar. kojb. 
kü BADL. 2 : 883, CASTB. 98, KATÁN. 126. - jak. kuba BÖHTL. 
70. «v mong. %u>i SCHM. 161. | burj. yoy CASTR. 125. ~-> gold. 
kűkü j olca kük GRUBE 29. j tungWil. gage MAACK j Kond. gag% 
CZEK. 373. | AlTung. gap Sp. j gaiv CASTR. 131. «schwan». 

8. oszm. azerb. kéklik | csag. kiklik rebhuhn BUDAG. 2 : 
131. ~ tar. ujg. krim. kéklik id. BADL. 2 : 1063. 

A m. gém-mel egyeztetett szavak — ha néhány magában 
álló, vagy legalább előttem ismeretlen eredetű szót (pl. mordv. 
kucka, kával stb.) nem számítok is — legalább is nyolcz külön
választható s különválasztandó etymologiai csoportba tartoznak, 
a melyeket egymással sem alaki, sem jelentésben' egyezés nem 
köt össze. Hogy pedig gém vagy kulcsag szavunkat a felsorolt 
csoportok bármelyikével kapcsolatba hozzuk, az ellen nemcsak 
török jövevényszavaink hangtana, hanem a jelentéstannak leg
kezdetlegesebb szabályai is tiltakoznak. 

12. Seregély. MUNKÁCSI (NyK. 21 : 125.) joggal veti el e 
szónak GYARMATHY-MiKLosicH-féle származtatását, de az, a me
lyet helyette ajánl, nem jobb MiKLosicHénál. 

(•Alkalmasabbnak tartom erre (t. i. a m. seregély-lyel 
való egyeztetésre) — írja i. h. — a tör. sigircik ,seregély' 
családjába tartozó következő alakokat: kojb. kar. sirgei, sirhei 
knákente (anas querquedula) || mong. cörögü id. | burj. sirké, 
surköi, surkui, curyui id. Hívebben megőrizték a m. seregély 
végső mássalhangzóját a következő mélyhangú változatok: 
kojb. sorkíö haselhuhn || tung. corkelü | burj. cor/eru id. Vö. 
még votj. sala, zürj. söla id.» Vö. még Ethn. 6 : 452. 

Ha megszokott eljárásunk szerint az össze nem tartozó 
alakokat szétválasztjuk, s melléjük iktatjuk a rendelkezésünkre 
álló szótárakból a MuNKÁcsitól föl nem említett rokon alakokat, 
a következő csoportokat kapjuk: 

1. oszm. sifir$ik ZENK. 569, BADL. 3 : 2170. csag. oszm. 
siyircik BUDAG. 1 : 668. | krim. sijircik BADL. Sprachmat. d. 
Cod. Cuman. 66. | kún segercic CCum. 130. j kirg. sirsik (MUN-
KÁcsmál NyK. 21 : 125. hibásan sirsik) BUDAG. 1 : 668. | kaz. 
siyireik, sijircik, sijircik BÁL. 101, 137. | csuvBuj. s§tjG3rDZ§ j 
kurm. sdyGdrís ASM. 14, 370. «seregély». — Van meg oszm. 
coyur$uk Sturnus vulgáris BADL. 3 : 2015. 

2. kaz. cürákei VOSZKR. 361. | bask. surdgáj kis tarka 
kacsafaj KSz. 5 : 263. j alt. cürágái BUDAG. 1 :493. j tel. ciirákai 
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kriechente KADL. 3 : 2194. | kojb. sdrgai Anas querquedula 
KATÁN. 147. | karag. sirhei knákente CASTR. 122. | kara-kirg. 
ciirök Anas crecca KSz. 2 : 116. || mong. cürükü noyosun Anas 
querquedula SCHM. 336. shiraegoi Anas strepera PÁLL. { burj. 
sirké, surköi, surhni, curyui Anas querquedula CASTR. 139. | 
tungSp. církuki id. CASTR. 122. 

3. kojb. sorkila haselhuhn, rebhuhn KATÁN. 149. j salb. 
sorklö id. CASTR. 123. || burj. cor/erü id. CASTR. 164. | tungMan. 
corkelü | Ur, cotkiru id. CASTR. 92. 

4. zürj. söla haselhuhn | votj. sala id. | osztjK. sütai, 61. 
sdydai id. | vog. suta id. vö. PAASONEN S-laute 101. Megvan ez 
az összeállítás (a vog. adat kivételével), több ide nem tartozó 
madárnévvel összekeverve ÁKE. 185. lapon is, a czakó(l) ro
konai között. Ugyancsak PAASONEN utalt arra, hogy egyező ma
dárnevek (oszm. kún cil | kirg. s§l | bask. sel | alt. selej ((hasel
huhn, rebhuhn») vannak a törökségben is. Vö. még ÁKE. 207. 1. 
a csüllö czikkben. 

5. A NyK. 18 : 93. lapján a tör. sirh^ik-kel egy sorban 
egy rejtélyes alt. tarcik «seregély» is szerepel, a melyet semmi
féle forrásban nem találok. Talán csak sajtóhiba e helyett 
jiarcik «seregély» VERB. 237. Vö. mat. (kara) maróik | abak. 
(kara) harcik | kond. (kara) bakcir, k. bakcil VERB. 128. RADL. 
2 : 135. 

Végeredmény: a m. seregély a felhozott madárnevek egyi
kével sem vethető össze. A melyik hasonlít hozzá hangalak 
tekintetében, annak a jelentése más, a melyik pedig ugyanazt 
jelenti, annak a hangalakja más. GOMBOCZ ZOLTÁN. 

13. Bécs. — 1. becs [Moldva, MTsz.]: cella vinaria, wein-
keller < oláh be cm (keller, kellergewölbe, jeder unterirdische 
gemauerte raum TIKTIN Rum. d. Wb., caveau, cellier, soussol 
DÁMÉ). AZ oláh szó eredete ismeretlen; CIHAC II. 547. a «Bécs: 
Wien»-t jelentő oláh Becvtí helynévvel egynek veszi, s ezt írja: 
«pour l'acception de c a v e a u cfr. Pesta = Pesth, du vsl. pesth 
specus, fornax.» A magyarázat azért helytelen, mert Bécs város 
neve nem ered egy «specus, fornax» jelentésű becs névszóból. 
(Vö. SZINNYEI, Nyr. 22 : 168.) 

2. becs [legrégibb adat 1510-ből, vö. OklSz.. utolsó adat 
1636-ból, vö. NySz.]: obolus, heller (értékére vö. Nyr. 18:100.); 
közmondás: «magyarnak csecs, németnek bécsn, értelme: magyar
nak jut az alja, németnek a java; később a becs szó elavultával 
a közmondás ez lett: «magyarnak Pécs, németnek Bées» (vö. 
NAGYSZIGETHI K., Nyr. 18: 97—100, SZILY K. Adalékok 350—855.) 
<: csa-horv. béé (plur. béci, Nem. I. 377.), béé (horv. Ak. szót.; 

Xyelvludiimányl Közlemények. XXXVI. 3a 
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legrégibb adatok a XV. század első feléből, vö. SUEMIN Acta 
croat. 135, 215, 216, 314.), kaj-horv. bee(obolus JAMBR., BELLOSZT.), 
szlov. bqc (eine kleine münze, PLETERSNIK, MIKL. Etwb.) < ol. 
bezzo (moneta di rame ch'era la metá del valore d' un soldo 
veneto, equivalente a sei danari, Bezzi dicesi per danari in 
generálé, BOEBIO), szlávból isztriai oláh beő MIKL. EtWb. Az ol. 
szó a ném. batzen (betz, petz: bár) szóból, s eredetileg berni 
pénznemet jelent, a melyen Bern czímere, a medvebocs volt 
ábrázolva, vö. DIEZ 357, KÖRTING. (VÖ. SIMONYI, NyK. 2 3 : 1 2 8 ; 
máskép, de nem helyesen SZILY, Adalékok 354, Nyr. 18:100.) 

3. Bécs. Néhány magyar község egy-egy részét Bécs-nek 
hívják. így Bécs a neve Aszaló abaujmegyei mezőváros alvégé
nek, valamint Tamási tolnamegyei község nyugati részének. 
Czigány-jBfcs-nek hívják Makó egyik külvárosát. Török-Szent-
Miklós mellett a szöllőskertek egyik dűlőjének Bécs a neve. Ez 
adatok alapján KIRÁLY PÁL azt állítja (Ethnographia III. 91—93.), 
hogy a magyar nyelvben volt egy köznévi használatú becs név
szó, a mely olyan helyet jelentett, «mely valamely terület határ
vonalától oldalt, félre, széltűi esett, de úgy, hogy a főterülethez 
tartozott, mint annak mellékes járuléka, vagy alárendelt pót-
léka». Ezzel a szóval magyarázza Bécs (Wien) nevét is, s a 
XVI—XVII. századi Bécsország (Ausztria) kitételre támaszkodva, 
azt mondja, hogy magyar részről onnan kaphatta a Bécs nevét, 
mert Ausztriát a régi Magyarország olyan tartozékának vették, 
mely az ország határán kívül esett ugyan, de szorosan a magyar 
korona alá tartozott pl. Mátyás idejében. KIRÁLY fejtegetéseit 
SZINNYEI MTsz.-ában így adja vissza: «bécs: helység külső v. 
szélső része, külváros.)) 

Kétségtelen dolog, hogy hazánkban Bécs nemcsak mint 
egy-egy helység része, hanem mint önálló falu-, helység-elnevezés 
is előfordul (Pestmegyében volt egy Uj-Bécs CSÁNKI I. 25, Zala
megyében van Kis-Bécs CSÁNKI III. 33; a szatmármegyei Szamos-
Becs, Tisza-Becs KRESZN. helyesen Becs, vö. CSÁNKI I. 471, s 
nem tartozik ide); a földrajzi elnevezéseken kívül azonban semmi
vel sem tudjuk igazolni, hogy a magyar nyelvben lett volna egy 
becs (külváros) köznyelvi használatú köznév. KIRÁLY fejtegetéseire 
egy analógiával felelünk : Több magyar helységnek egy-egy részét 
Tabán-n&k hívják. így Tabán nevű városrész volt vagy ma is 
van a következő helyeken : Ada, Budapest, Bátorkeszi, Csongrád, 
Esztergom, Halas, Nógrád-Berczel, Szeged, Székesfehérvár (vö. 
Nyr. 29 :423 , 519, 576, 30:338.). Tévedés volna azonban azt 
hinni, hogy a magyarban volt valaha egy-ttabán köznév. 

Ez analógiával támogatom abbeli meggyőződésemet, hogy a 
magyar nyelvben «külváros» jelentésű becs köznév sohasem volt. 
Éppúgy mint a Tabán, Bécs is idegen eredetű földrajzi elnevezés. 
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Azt hiszem azonban, hogy a mi Bécs földrajzi neveink eredetre 
nézve egyek a Wien-t jelentő Bécs névvel. A két földrajzi el
nevezés egybekapcsolására felhozom, hogy vannak helységeink, 
a hol a külvárost Krakkó, Krakó-nak hívják. így pl. Szarvason 
a czigányvárosrésznek Krakó a neve. Ugyanígy Váczott a felső, 
czigányvárost Krakó-riSbk nevezik. Szerintem is Bécs: Wien és 
a mi Bécs neveink egy eredetűek. S az a nyelv, a melyből ezt 
a nevet vettük, a török lesz. Bécs: Wien elnevezésre következő 
adataim vannak: 

Bécs [bech, Gyöngyösi-kódex 4. Nyelvemléktár 2 : 242 | 
Becz — Vienna SZIKSZAI FABEICIUS Nomenclat. 1590 és vala
mennyi kiadás || bech orzag — Austria PESTHY G. Nomencl. 1536 
s így állandóan a XVI—XVII. s részben a XVIII. században is] 
Wien, Vienna; <v vö. szerb-horv. Bee (DANICIC, Bjec., VÜK, horv. 
akad. szót., ív. BE . ) ; kaj-horv. Bee (BELLOSZT., JAMBE.), csa-horv. 
Béé (NEMAN. I. 377.), bolg. Bee (CANKOFF 37.), oláh Be'cíü (TIKTIN, 
DÁMÉ, CIHAC II. 547, Nyr. 19:408.), oszmanli Béd£, Béc (MIKL. 
Denkschr. 24 : 259.). Hogy ki az átadó, átvevő, nehéz eldönteni. 
A szó eredete sincs tisztázva. HUNFALVY P. szerint ismeretlen 
(Egyet. Phil. Közi. IV. 593.), talán avar eredetű (Ethnographia 
folyóirat I. 4.). KUUN GÉZA gr. (s utána Ethnographia I. 163.) a 
Codex Cumanicus beci el = huffe hauz (229. lap; nb. el = regio 
Cod. Cum. 89., cfr. ál: gemeinde, gebiet EADL. I. 803, 804.) 
szavával veti egybe s a 300. lapon «urbs munita, castellum»-mal 
fordítja. Magyarázatában hivatkozik a csag. bicin «citadelle, 
porté» szóra. 

Az én nézetem az, hogy a kunban, bessenyőben és talán 
az avarban volt egy bee köznév, s ez van meg a hazai és az 
ausztriai Bécs elnevezésekben. Ezt azonban részletesebben nem 
tudom bizonyítani. MELICH JÁNOS. 
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Értesítő. 

f Thúry József (1861—1906.). Május 22-én váratlanul ragadta 
el a halál THÚRY JÓZSEF halasi főgimnáziumi tanárt és könyvtárnokot, 
a nagyérdemű turkológust, néhány héttel azután, hogy a budapesti 
tudomány-egyetem bölcsészeti kara kijelölte VÁMBÉEY utódjául. Az el
hunytnak huszonkét éves irodalmi munkássága —• a melynek elisme
réséül a M. T. Akadémia 1903-ban levelező tagjává választotta — a 
török filológián kívül a magyar történelem és irodalomtörténet terén 
is mozgott. A magyar történelem érdekében ő értékesítette eddigelé 
legnagyobb mértékben a török történelmi irodalmat. Ezt bizonyítja 
«Török történetírók* czímű kétkötetes gyűjteménye, továbbá bizonyít
ják a Hadtörténelmi Közleményekben és a Századokban megjelent 
dolgozatai. A magyar-török érintkezésekkel való beható foglalkozásá
ból sarjadt elő két irodalomtörténeti tanulmánya: a Zrinyiászról s a 
Szilágyi és Hajmási Históriájáról szóló. A török nyelvészet és irodalom
történet körébe tartozó több tárgyat 6 ismertetett legelőször nemcsak 
minálunk, hanem általában az európai tudományos irodalomban ; olyan 
tárgyakat, a melyeknek legtöbbjéhez szerény előmunkálatokat is alig 
találhatott. Ilyenek: a középázsiai török irodalomnak, a török dráma
irodalomnak, a legrégibb török nyelvemlékeknek, az oszmán-török nyelv 
első korszakának rendszeres és tüzetes, s a XIV. századi Iszkenderná-
ménak tárgyi és nyelvi ismertetése. 0 kezdte meg Kis-Azsia török 
nyelvjárásainak megismertetését a kasztamunii nyelvjárás leírásával, 
valamint a középázsiai töröksóg legnagyobb és legjobb szótáráról 
(Behdzet-ül Lugat) is ő adott hírt legelőször. A tudományért lelkesedő, 
lankadatlan buzgalommal búvárkodó, kutató tudós volt; csendes el-
vonultságban élt és dolgozott a gondjaira bízott könyvtárban, a mely 
orientáliákban igen gazdag, s így lehetővé tette munkálkodását. Korai 
elhunyta veszteség a tudományra nézve; ós különösen fájlalhatjuk, 
hogy éppen akkor ragadta el a halál, midőn közel állott ahhoz, hogy 
képzettségének megfelelő állásban teljes erejét és minden idejét a tudo
mánynak szentelhesse. 



Értesítés. 

A Magyar Tudományos Akadémia 1890 október hó 27-ikón hozott 
határozata értelmében: 

A hazai iskolák, könyvtárak, egyesületek és társaskörök a Magyar 
Tudományos Akadémia kiadásában évenként megjelenő kiadványok közül 
a következőket, ú. m. az 

Akadémiai Értesítőt, 
Almanachot, 
Archseologiai Értesítőt, 
Archaeologiai Közleményeket, 
Emlékbeszódeket, 
Értekezéseket (Nyelv- és Széptudományi, Bölcsészeti, Történelmi, 

Társadalomtudományi), 
Magyarországi Német Nyelvjárásokat, 
Magyarországi Szláv Nyelvjárásokat, 
Mathematikai és Természettudományi Értesítőt, 
Mathematikai és Természettudományi Közleményeket, 
Nyelvtudományi Közleményeket, Nyelvemléktárt, 
Magyar történelmi emlékeket: Okmánytárak, írók, Országgyűlési 

emlékek, 
Könyvkiadó-Vállalatból évenként négy kötetet 

évi 20 korona átalányösszegért, vagy ha a Könyvkiadó-Vállalat most 
említett négy kötetét angol vászonkötésben kivánják, évi 23 korona 
20 fillérért rendelhetik meg. 

Mindezen iskolák, könyvtárak, egyesületek stb. a Magyar Tudo
mányos Akadémia többi kiadványait 25 % engedménynyel szerezhetik 
meg a Magyar Tudományos Akadémia főtitkári hivatalánál. 

Ha a föntebbi átalányösszeg az óv első felében küldetik be a 
főtitkári hivatalhoz, a kiadványok portómentesen küldetnek meg; ellen
kező esetben az évi 20 korona (esetleg 23 korona 20 fillér) átalány
összeg a Könyvkiadó-Vállalat négy kötetének megküldésekor, november 
végén, utánvétellel kéretik be, s ekkor a czímzett a postaköltséget is 
viselni tartozik. 

Eddigelé 314 hazai iskola, könyvtár és egyesület részesül az átalány
fizetés kedvezményében. 

Ez iránti jelentkezések a főtitkári hivatalhoz intézendők. 

A Magyar Tud. Akadémia 
Főtitkári hivatala. 



N y e l v t u d o m á n y . A M. T. Akadémia nyelvtudományi 
bizottságának megbizásából szerkeszti Asbóth Oszkár. Első 
évfolyam* 1. szám. Ara 1 kor. 50 fill. 

Ez új folyóiratnak, melynek megindítását a M. T. Akadémia a nyelv
tudományi bizottságnak és az I. osztálynak előterjesztése alapján 1906. 
évi január 29-én tartott összes ülésében elhatározta, az a czélja, hogy 
általános és különösen indogermán nyelvészeti értekezéseken kívül tájé
koztató és ismertető czikkeket közöljön a külföldi nyelvtudomány hala
dásáról. Épp egy félszázada, hogy Hunfalvy Pál Magyar Nyelvészet czimű 
folyóiratának programmjában (I. köt., 1856., 7. 1.) a szoros értelemben 
vett magyar nyelvtudomány mellett a ahellén-latin nyelvtudomány»-ra 
is rámutatott, «úgy hivén, hogy ezek tudását kell legelőbb öregbíteni 
nálunk», s egyúttal a szanszkrit nyelv ismeretének fontosságát is hang
súlyozta. A Magyar Nyelvészetnek, 1862-től fogva pedig a Nyelvtudományi 
Közleményeknek hasábjain csakugyan meglehetős számmal jelentek meg 
az indogermán nyelvészet kérdéseivel foglalkozó értekezések, ismertetések 
ós birálatok, az utóbbi folyóiratban főleg Simonyi Zsigmond szerkesztő
sége idejében (1893—1895). Azonban az a körülmény, hogy ama tudo
mányágak fejlődése ujabban mind nagyobb lendületnek indul, másrészt 
annak elismerése, hogy a Nyelvtudományi Közlemények főfeladata, hogy 
a magyar nyelvhasonlításnak nyisson teret, arra indította a nyelvtudo
mányi bizottságot, hogy egy új általános nyelvtudományi folyóiratnak 
megindítását javasolja és feladatául főleg ama tanulmányok gondozását 
tűzze ki, a melyek hazánkban szélesebb köröknek (főleg középiskoláink 
philologus tanárainak) érdeklődésére tarthatnak számot s a melyek a 
szoros értelemben vett magyar nyelvészetre is termékenyítő hatással 
lehetnek. E tudománykörök főkép a következők: 1. általános nyelvtudo
mány (főleg nyelvlélektani fejtegetések, a segédtudományok köréből külö
nösen phonetikai kérdések tárgyalása); 2. indogermán összehasonlító 
nyelvtudomány; 3. az egyes indogermán nyelvek közül főleg a görög, 
itáliai, germán és szláv nyelvekre vonatkozó tanulmányok. Az e körökbe 
tartozó kérdések egyrészt értekezések, másrészt ismertetések, birálatok 
és kisebb közlemények alakjában tárgyaltatnak a folyóirat hasábjain. 
A folyóiratból, a mely ASBÓTH OSZKÁR szerkesztésében Nyelvtudomány 
czimmel indul meg, évenkint — további intézkedésig — két ötives füzet 
fog (május 15 én és november 15-ón) megjelenni. 

Megrendelhető 

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

FRANKUN-TÁRSULAT NYOMDÁJA. 
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