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Az v hang a mongolban és a törökben. 

Jelen dolgozatomban a török-mongol ?;-hang történetét és 
mai megfelelőit akarom vázlatosan leírni teljességre való törek
vés nélkül. 

Tökéletes megoldást nem lehet addig elérni, míg tisztában 
nem leszünk azzal, hogy hol kell ??-hangot feltennünk. A török
ben az y gyakran specziális török fejlemény régebbi n-hö\. így 
pl. a genitivus végzetében: ótör. -yy, vö. mong. -un ~ -jin, csuv. 
-§n s egyéb ragozási alakokban, pl. ótör. iliya 'országának5 < 
*ilin-ga, kirg. ellna id. 

Szó kezdetén sem a törökben, sem a mongolban nincs y, 
s az «alapnyelvben» valószínűleg nem is fordult elő ilyen hely
zetben ez a hang. Azok a szók, melyek a tungúzban 37-nel kez
dődnek s a mongolban is megvannak, az utóbbiban </-vel kez
dődnek ; pl. yale- 'keresni' = mong. geli- 'űzni' (a jelentést ille
tőleg vö. «nachjagen»), yel- 'félni' = mandzsu gelme- id., mong. 
gelme-lje- id. 

Szótag végén lehet az y, q (k)-n és a, (p)-ö kívül még 
egyes más mássalhangzók előtt is ; így mindkét nyelvben elő
fordul yr, yl, yt, yd; hogy az ys, yn és ym is régi, az nem 
bizonyos. Szó végén az y nagyon gyakori. 

Hangzóközti török ??-nek a mongolban ya„ yg felel meg; 
ez bizonyára régibb yq,, yg-bő\ magyarázandó. 

Nagyon régi a mongolban az -yt-, -yd- > -nt-, -nd-asszi-
miláczió, mely az összes dialektusokban megtörtént; újabb kép
zésekben és jövevényszókban később újra mutatkozik yd, yt. 

íme néhány példa a kölcsönös megfelelések szemléltetésére: 
mong. ay 'vadászat, vad' = köztör. ay 'vad' || mong. ey 

'szélesség (szöveté)' = köztör. ay id. || mong. ciy 'kemény, szi-
Ny elv tudományi Közlemények. XLIÍ. 16 
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lárd' = kojb. sor, alt. kirg. stb. tyy id.; a török szó a mong. 
ciy'&a, kb. ts'aygv, kaim. tsaygv, burj. sayga id. megfelelője is 
lehet; a mong. ciy'qa, kh. ts'ayyv 'egyenest (pl. délre)' szóból 
származik a kirg. sayqa id. || mong. tey 'egyensúly, teher (a 
tevén)' = köztör. táy 'egyenlő5, 'csomó, batyu' stb. || kh. kaim. 
mey 'ragadozó madarak étke' = ótör. ujg. stb. máy id. || mong. 
qoy, qon'dulai, kaim. yond'Ha, kh. yonDal°e, kaim. yondvsyv, 
yoyga stb. 'a czombon levő vastag hús' = kirg. qoy id. || mong. 
sundala-, kh. SWIDVI-, kaim. sundl- 'valakinek a háta megett 
ülve lovagolni' = köztör. soy 'hátsó rész, hátul, később' || mong. 
marídu-, man'da-, kh. manDv-, kaim. mandl- 'jó állapotba jutni, 
tökéletesedni, elterjedni, feljönni (a nap)' stb. = alt. tel. kirg. 
stb. may 'eredmény, haladás' (kojb.) 'idő, szabad idő', kojb. 
may'nan- 'elkészülni vmivel' || mong. doyg'ud- 'csengeni, zajon
gani, szemrehányni', kh. Doygvs-, DoygvD- id., *doy'si- > kh. 
Doysi- 'szemrehányni' = ujg. joy, sor. coy 'szemrehányás' || mong. 
meyge 'anyajegy' = alt. sor., csag. máy, kojb. mey id., oszm. 
ban id. || mong. miy%an '1000' = ótör. byy, kirg. myy, alt. kojb. 
muy, oszm. bin id. || mong. ó'yge, kh. iiyga, kaim. öyg9 'előrész, 
szín, fény', mong. öyge're- 'elmenni vmi mellett' = ótör., köztör. 
öy 'előrész', csuv. um id. || mong. ^qay'g^a > kh. yaygv 'fából 
való sipkamodeír, mong. qay'qai, kh. yayyve (mint adj.) 'nagy, 
magaskerekű kocsi; nagyobb tehernyereg' = ujg. qay 'kocsi', 
kún qay a 'deszka', kaz. qayga 'a nyereg farámája' || mong. qaya^ai 
'erdős és bővizű vidék' = kumand. qayai id. || mong. gaygi 'újsá
gok, hír' = ujg. jayy, kirg. $aya, tub. na, oszm. jany, jani, 
csuv. S9n9 'új' || mong. toya^a-ji- 'lehajolni, fejjel a földet érinteni, 
fölfordítva lenni', toya^a-raa, 'bőrvágó kés', mong. Hoya^a-l- > 
man. toygoli- 'bukfenczezni' (vö. kirg. toyqai- 'a fejjel a földet 
érintve térdelni', alt. toyyraq, kojb. toyaraq 'bőrvágó kés') = 
szag. tuyar- 'megfordítani' || mong. aya,ar, aya,ar[qai 'hasadék, 
szakadék' = kirg. ayar 'folyópart messziről nézve' || mong. aygir 
'vöröses sárga; vöröses sárga kacsa' = jak. ayyr, alt. ayar, csag. 
ayqur, ayqir, kirg. aygar 'vöröses sárga kacsa, turpan', man. 
aygir id. || mong. ayqan, ayqa'lan 'kezdetben, először' = ótör. 
ay-ilki 'a legelső', kirg. ayqy- 'elsőnek lenni' (> szamO. aykői 
'első') || mong. aykil- 'erős szaggal bírni', kaim. aykl-, aykl-
(kayfai-, kaykl-) id. = kaz. ayqy- id. || mong. *key'ke-ji- 'széles-
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nek és üresnek lenni5 (pl. egy nagy ház)', kh. %ey%i-, kaim. 
keyki-, keyki- id. = tel. kay[ká- "üresnek, pusztának lenni', 
köztör. kár) 'széles, tágas' || mong. teyke'ge 'testi erő5, kh. 
feyk/e, kaim. teyki, mong. teyke'li-gün 'izmos, erős5 == tel. 
tayki- 'üdülni5; vö. tavgi-szam. taykagá 'erős5, árja tayhista 
'legerősebb5 || kh. müykya, kaim. möykö, mong. möyke 'örök' 
(valószínűleg a későbbi kiejtés hatása alatt előállott helyesírás 
*meykü helyett) = ótör. stb. máykü, ótör. báykü id. || mong. 
oyqa, kh. kaim. oyyv 'a játékcsont helyzete, mikor egyenesen 
megáll5, kh. oyyv'lüv- 'felfordulni5 = kirg. oyqa, uyqa (a játék
csontnak ugyanolyan állása) || mong. öykü're- 'felborulni, meg
fordítva feküdni5, öykü- id. ( > man. uyke- 'felborulni5 = 
tub. köykür- 'felfordulni5 (< *öykür), csag. ö'y'tár- 'felfordítani, 
kiönteni5 || mong. qayqa'ji-, kh. yay/ne- 'egyedül, kiemelkedve, 
magasan állni5 = tel. qayqai- id. (< mong.), kkir. qayai- id. 
(? < mong.) || mong. aya,a-, kh. kaim. aygv- 'nyitva lenni (a 
szájról), éhesnek lenni5, kaim. aygvlzür 'madárfióka5 = kirg. 
uyqa- 'éhesnek lenni5 (? < mong.). 

Általában tehát a következő a megfelelés: 

*-yq- *-yk- *-ya,-, *yg *-y 
mong. -yq- -yk- -y%; *yg -y 
tör. -yq- -yk- -y- (kaz. stb. -yg-) -y. 

Ha az ujgur és az arab írásban ng-t írnak, ezt ??-nek, nem 
yg, ??r-nek kell tekintenünk, mert intervokális helyzetben már az 
ótörökben y-t, nem yg- (vagy yf)-% írtak, pl. söyüs- 'harczolni5, 
böyür- 'bégetni5 stb. BADLOFF átírása szerint a kazániban s rész
ben a kirgizben is előfordul intervokális yg. A déli törökben 
(oszm., azerb., krimi) az y fokozatosan és meglehetős szabályos
sággal w-né lesz: régibb biy, újabb bin '1000'. 

A mongolban most a következőkép oszlanak meg a dia
lektusok : kh. burj. kaim. mogh. -yg-, -yg-, de a keleti mongol
ban (EUDNEV szerint) magánhangzók között -y-. 

A hol ma egyes török dialektusokban (kirg. kkirg. csag. 
tar. stb.) -yg-t találunk a várható -y- helyett, ott az illető szó 
ebben az alakban átvett jövevényszó; ezenkívül a mongol yq,, 
yg gyakran yq, -yk-vá lesz, pl. mong. toyq,aji- > kirg. toyqai-; 
mong. aya,a- > kirg. ayqa-; mong. aygir > csag. ayqir, ayqur 

16* 
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Másrészt a törökben az yq (yk) gyakran y (v. yg)-\é 
válik, s ez az eltolódás, úgy látszik, párhuzamos a q>y válto
zással (aqa > alt. aya, jaqa > alt. jaya, köke're- 'kékülni5 > kirg. 
kögör-). De sem ez, sem amaz a változás nem ment végbe tel
jesen egy dialektusban sem, hanem csupán itt-ott mutatkozik 
különféle dialektusokban. 

Éppen ilyen az yg (vagy y) > y változás, mely mind kro-
nológiailag, mind földrajzilag homályos. Lássunk néhány példát: 

mong. oyq^an cszent, isten, istenszobor' = ujg. csag. oyan 
'isten'. 

mong. öyge-jin, kh. ijygn 'különféle (fajú v. színű)' = ujg. 
ögün, csag. öyün 'különféle, más'. 

mong. moyq.ul 'mongol' = csag. moyul, urj. möl. 
mong. soygina 'hagyma' (vö. kínai tsuy id.) = nog. oszm. 

csag. soyan id., alt. soyono, tel. oyono id. 
mong. maygir, maygir'sun vad fokhagyma' = alt. tel. payyr 

(tel. mayyr) id. 
mong. saygi'sun 'madárganéj', saygi- 'ganajozni (madarak)' 

= oszm. sayy (sanq) id. (kirg. saygyt- 'ganajozni (ragadozó 
madarak)5 < (?) mong.) 

Vö. még tör. basyyyz "fejetek" > kaz. basyyyz; tör. boldyyyz 
'lettetek' > oszm. bolduuz. 

Ez a denazalizáczió az ujgur oyan után Ítélve már régi. 
Azt lehetne gondolni, hogy miután az yg >y változás a török
ben végbement, a mongol ya,-t, legalább egyes dialektusokban, 
(yy > ) 7-vel helyettesítették, s eszerint az összes fenti szók a> 
mongolból volnának átvéve. Hogy azonban ez valóban így van-e, 
az mégis kissé bizonytalan (vö. mong. *möyür'sün > kh. miig^rs 
'porczogó'). 

A mongolban ugyanis yg>g>0 eltolódást konstatálhatunk, 
s úgy látszik, mintha a mongolban az (erős) yq, mellett néhol 
intervokális y is lett volna, mely hangsúlyos magánhangzó előtt 
állott s először átmeneti y vagy w hanggá lett s később hosszú 
magánhangzóban lappangóvá vált, azaz az y éppúgy eltűnt, 
mint régebbi y és w. Pl. 

kh. ^áygvr 'görbe kés' ~ kaim. kir id., vö. csag. qiyir 
'ferde', kirg. qyyyr 'ferde, görbe', kaz. qyygyr id., tel. qyyyraq 
'kés5, szag. kojb. qyiraq 'kard5. Más szó a tör. qyi- 'ferdének, 
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rézsútosnak lenni', kaz. qyjyq 'ferde', ujg. qyjys- 'eltérni' = 
kaim. klzy 'ferde, rézsútos'; kaim. kiyvs id. (< tör. qyiyac). 

kh. uygvsv 'gyapjú', Juancao nuy&a'sun id. ( > man. 
nuygasun), keleti mong. oyyösu ~ kaim. nösn id.; palatális 
magánhangzóval i s : kaim. nolr kaim. nölr mellett, kh. nölvr 
'pehely, finom gyapjú5. A mongolból származik a tel. nöqqy 
'pehely'. A megfelelő török szó: alt. juy 'gyapjú', tel. jum, kaz. 

jen, csuv. sem id., csag. kun, alt. jüy. Bizonyára rokon ezekkel 
a tung. iya'kta 'gyapjú', man. iygaya, iygala id. 

mong. meyge, kh. kaim. meyg9 'anyajegy' ^ (P. M. MELIO-
RANSKIJ, ApaÓB (DmiojiorB o MOHTOJIBCKOM'B H3HKB) moha (o: 
mád v. ma) id.; köztör. máy id. 

mong. möygün, kh. müyga, kaim. möygn 'ezüst, pénz' ~ 
(MELIOR. ibid.) mii id.; tunguz dialektusokban muyun, muygun id. 

kaim. daygvra 'lárma, zaj, ünnep, ünnepi dal' «v mong. 
daQu, kaim. dü 'hang, dal', düran ( < daq^rijan, ^daq^ra-q^an) 
'visszhang, hang'; csag. jayqu 'visszhang', jak. saya 'hang', 
sayar- 'beszólni'. 

ótör. ujg. sayir, tob. siyir 'előhegység, hegyfok' ~> mong. 
seger, kh. kaim. ser 'nyakszirt, hát, hegyhát, domb'. 

mong. eygeske, kh. eygesek 'pirositó' «-•> mong. egeg, kh. 
ÍG 'a szikla kiálló szeglete'; vö. ujg. dy 'arcz', sor. iy'ndk 'piro
sító', kún, csag. áy[ák 'áll', alt. tel. sor., kojb. ak 'áll'. 

ótör. böijür- 'bégetni', alt. möyür-, jak. möyürüö- id. *>*> 
kh. m%r-, kaim. mor- id., írott alak: mögüre-. 

csag. büjüz, müyüz 'szarv', kirg. müjüz, alt. miis id., jak. 
muos 'csont' «̂> kaim. morsn 'porczogó', kh. miigors, kel. mong. 
mögors, möjors (BUDNEV) id. Vö. tung. (CASTR.) muyorsun 'por
czogó'. 

Itt még a következő tunguz-mongol szók jöhetnek tekin
tetbe : tungÜASTR. tiydn, tygen 'mell', man. tuygen id. (tung. > 
jak. tyya 'tüdő'?) ~ mong. cigegi, cegegi, kh. tseDíi, kaim. tsedÉi 
'mell', burj. séii id., cegedeg, kh. ts'egeDdk 'rövid, meleg ujjas', 
ts'eDÉimdk id. ( > alt. cdgaddk, tel. cdddk; alt. cdjimdk id.) || 
tungCASTR. siyiksö, söyuwra 'harmat, dér' ~ mong. sigüderi 
%armat' ( > ujgRADL. sigiidarin id.) || tung. toyar, tuyar 'tó, 
sekély víz' <•*-> ? mong. vö. kh. tförtm, tóertm 'kis, sekély tócsa', 
t\ nür id. 'tó' || tungCASTR. simyun, gold. siymö 'árnyék' ~ 
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mong. següder, kh. $wí)ar, kaim. südr 'árnyék; életkor; szolga, 
társ' (> csag. sudár 'szolga, kisérő5, tel. 'takaró, ernyő') [| ? gold 
jeygur 'farkas' ^ kaim. jürn, ami-jürn (mesebeli alak, körülbelül: 
"szakállas farkas') > tel. jurun-muzaqai (1. EADL. Wb. III. 547). 

Hogy a hosszú magánhangzók keletkezése ebben az eset
ben az y > g (f) fejlődésre vezetendő vissza s ezzel párhuza
mosan halad, azt olyan szavak is mutatják, mint: mong. noqfa 
'kantár' ( > tör. noqta id.) > man. loyto id. < kínai luy-tou id. j[ 
man. niktan, liydan 'életelixir' < kínai Uy-dan id. (> mong. 
mint férfinév) || mong. cögüce, kh. tsvG'ts'a, kaim. tsökts0 'ivó
csésze' (> kkirg. cocák id., alt. tel. cöcü id.) < indokínai, vö. 
kínai tfuy-ge id. || mong. niq,ur, (MELIOE. ibid.) nijur, burj. ( > 
jak.) nür, kh. nüJr, kaim. nur 'arcz' < kínai lien-drl id. 

Ellenben az y-nek az urjanchaji (pl. möl 'mongol'), kojbal, 
sor. stb. dialektusokban való eltűnése újabb keletű. 

A mongolban, valamint a jakutban, csuvasban, oszmánli-
ban és egyéb dialektusokban intervokális helyzetben gyakran 
m-t találunk, holott a többi dialektusok ugyanazokban a szók
ban *y-t mutatnak. Ez az m, úgy látszik, nem szabályos fejlő
dés eredménye, hanem szórványosan és külömböző korokban 
került az y helyére. A már fentebb tárgyalt -yq,- ( ~ f) ~ 0 
váltakozás mellett tehát találunk yg ~ m «v» 0 váltakozást is, 
azaz a mongolban az m magánhangzóhosszúsággal is váltakozik. 
Ilyen körülmények között nehéz eldönteni, hogy m ~ 0 válta
kozásnál mindig *y-t kell-e feltenni eredeti hangul, vagy pedig 
*m-t. Lássuk néhány példán ezeket a nehézségeket: 

mong. kömül1 dürge 'mellszíj5 (kh. kaim. burj.) (> kirg. 
ömüldrük, kojb. kömüldirik, csag. kömüldrük, oszm. kömüldürük 
id.) ~ köztör. köyül 'szív, mell, kedély, szellem5 ~ kkirg. szag. 
ko 'a test nemesebb részei mint a lélek székhelye', alt. tel. kun 
'óhajtás, kívánság', mong. (*kögü, *küü > ) kaim. kü 'értelem, 
kedv'. Talán a mong., alt. kün, kü régi egytagú szó, vö. mong. 
kü[se 'kívánni', ótör. kü'zá- id. (denom. *-sa-val). 

mong. kümün 'ember' (kaim. Ölöt kümn talán az irodalom
ból) «•*•» kaim. kün, Juancao ku-un id., kh. /uiy, %uy id. Itt vagy 
*küyün-t (vö. ótör. küy 'rabszolganő'), vagy *küm'ün-t lehet 
feltennünk (vö. szamO. kum, kup 'ember'). 

mong. kéme- vagy géme- 'mondani, gondolni, gondolkozni* 
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~> Juancao ke-e, kaim. burj. ge- (és ge: kaim. gégéD), kh. ge-, 
gd-, Ge- id. A magánhangzó rövidsége újabb keletű és a szó 
enklitikus állásának eredménye (vö. tör. tá-, da- "mondani'). 
Valószinűleg idetartozik még a köztör. (ujg. stb.) káyá-, kdyd-s-
'tanácskozni'. 

mong. tornácú 'meghűlés', kh. tfomü, kaim. burj. tomü 
( = kkirg. tumö, kirg. tumau, jak. tumü id.) ~ ? tör. toy 'hideg, 
fagyott5, toy- 'fagyni, megdermedni', jak. toyor- 'kihűlni'. Lehet, 
hogy a tör. toy hangutánzó (vö. mong. toy, kh. t'oy 'nagyon, 
erősen'), mint pl. kaim. dziy (— déiy gesn kitti 'csengő hideg') 
legnagyobb hideg'. Itt-ott tom alak is előfordul toy helyett (1. 
RADL. Wb.): kkirg. tomajak 'mezítláb, szegény', leb. tomojoq 
'hóczipő nélküli', tel. tómul id. {-ul = mong. ula, kaim. ul° 
'talp'). Valószínűleg idetartozik a jak. tymriy 'hideg, hidegség'. 

mong. tomur&a, tomurcaq, 'szájkosár' (> man. tomor%an 'a 
vadászmadár sipkája') vö. csag. tumsuq, kojb. tumcuq, jak. turnus 
'csőr', oszm. turnus-, tomus- 'bolhászkodni (madárról)' ~ mong. 
toysi- 'csőrrel vágni' (> jak. toysui- '[csőrrel] csipegetni v. vag
dalni'), kh. t'oysür 'csőr', kh. toysül 'harkály' (— alt. toyyrtqa 
id., tob. tomurtqa id.). Vö. ? tör. (kirg. stb.) toyuz ( > alt. toyys, 
oszm. domuz, donuz 'disznó'.*) 

mong. cimiige 'velő, velős csont', kh. tsuimag, kaim. tsimgn 
id. ~ csag. söydk, ótör. süyük 'csont', osem. söjük, sümük, jak. 
uyuok, alt. kojb. sok id. 

mong. qamar, qabar, mogh. qabar 'orr', kh. burj. yamvr, 
kaim. %amr id. (> tel. qamur id.) ~ tel. qayyryq 'orrsövény', 
kkirg. qayyraq 'hegycsúcs', kojb. qáraq, qaraq 'orrsövény' «-*» 
(mong. *qaa3urqJa[sun > ) kaim. •/ürj'üsii 'orr porczogója'. Ide tar
tozik még a mong. qay'sijar, kh. %aysar 'orr-él, orrszíj' (> man. 
qaysiri, %aysara, kel. tör. qaysar 'orrcsont, orr-él', tel. qayíyr 
'orrsövény'). A magánhangzó gyakran o-val váltakozik: man. 
oforo (vö. mong. qabar) 'orr', tung. oyokto, hoygakta id.; mong. 
qoy'sijar 'hosszú orr' vagy = qaysijar, kh. kaim. yaysár, %oysar 
(> alt. qoyZor 'a féknek az orron és a homlokon levő része'), 

*) Csuv. s§ms§ 'orr', melyet a tör. tumsuq- kai egyeztettek 
= kaim. samsa, samsa, kh. samsv, samsne 'orrczimpa'. 
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melynél a qosia^un, kh. kaim. %oéü orr, csúcs' hatására gon
dolhatunk. 

[jak. omuk 'kopoltyú'] «̂» tör. *opurt, kojb. ort, tel. űrt, 
kirg. alt. urt, oszm. avurt, bar. aurt 'pofazacskó', bar. auríqy 
'pofa5 ~ kh. öHs%, kaim. otsu 'pofazacskó' (írott alak: oq^ucin, 
oocin id.). 

[jak. yomuryduos 'rovar', vö. csuv. %urt-%§m§r rméh', oszm. 
kar. qomuz 'rovar, féreg'] «**» csag. kirg. qoyuz 'rovar', tel. qopys, 
alt. kojb. qös id. ~ mong. q^aur 'féreg, szú, féregrágta lyuk, 
kukacz', kh. Gűr, kaim. burj. gür id. Kokon a tung. (Mólanges 
Asiatiques VIII. 370) kap ér 'galandféreg'. 

Több tekintetben nehezen magyarázható váltakozást látunk 
a következő szóban (ha ugyan egyazon szóval van dolgunk): 
mong. tegü- 'összeszedni, tépni', Juancao te-pü- id., man. tupe-
'gyüjteni', kh. í'm-, kaim. tü- 'összeszedni', 'felfűzni és össze
csomózni (pl. korallgyöngyöket)', kaim. tuddG 'csomó, köteg' (> 
jak. tütá'% id.), (MELIOR. ibid.) temgü- 'gyűjteni', jak. tűm- 'össze
csomózni', tima% 'csomó' ~ csag. tüg-, csag. kirg. tüi-, alt. sor. 
tu-, oszm. döi-, düi- 'összecsomózni'; csag. tüg'má, kirg. tüimö, 
oszm. döimd, tüima 'csomó', kirg. tüjiin 'csomó, köteg' stb. 

Az eredeti hangállapot meghatározása már itt is több ne
hézségbe ütközik, de teljességgel híjával vagyunk minden krité
riumnak az ilyen példákban: mong. namuq, 'mocsár, mocsaras 
tó' ~ ? mong. naq^ur, kh. nür, kaim. nür 'tó', (MELIOR. ibid.) 
nawur- (*napur?, *nawur?) id. vagy alt. tel. kirg. csag. omurtqa 
'hátgerincz', oszm. omurya, onurya (? *opur-qa, vagy ? omur-qa, 
vö. omuz 'váll', mong. omuraq^u > kirg. omrau id.) «̂* ? oszm. 
omaga 'keresztcsont, farkcsont' ~ szag. alt. csag. krm. uca 'ke
reszt, hátsó rész', mong. uuca, kaim. ütsv, kh. w'ís'ü id. (< *uivca). 

A mongol p ~ m váltakozást természetesen nem szükséges 
a jakutnak ugyanezen jelenségével összefüggésbe hozni, habár 
bizonyos kölcsönhatás legalább egyes esetekben valószínű. Egé
szen külön áll a csuvas, melyben az p > m változás meglehe
tősen közönséges; pl. csuv. kSmSÍ 'szív' = köztör. köpül, oszm. 
gönül; csuv. mai 'irány' = kaz. ypgai id.; csuv. %§m§r 'barna5, 
köztör. qopur id., mong. qopajur 'sárgásbarna5, kojb. szag. qör 
id. (tör. > orosz KoypHÍi), vö. tung. kopnori 'fekete', tkp. 'kor
mos, füstös', vö. tel. qopursy- 'befüstölődni'; csuv. ySmSr 'méh' 
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= kirg. qoyuz 'bogár'; csuv. éSmdl 'könnyű' = köztör. jayil, kaz. 
§ir)dl id.; csuv. mai 'elő-, előrész', um ' e l ü l ' ~ tör. öy id., mong. 
öyge 'előrész, szín'. 

Teljesen független ettől a szórványosan előforduló y > m 
változás az oszmanliban, melyben az y szabály szerint n-né 
let t ; pl. köztör. toyuz 'disznó' >oszm. domuz és donuz; *köylak 
'ing' > oszm. gömldk, krm. gölmak (kaim. kildG id. < tör. köüak), 
*söyük > oszm. sömük, sümük 'csont'. 

Ha tehát az első és második szótag magánhangzója közt 
y (vagy yg) általában elég könnyen konstatálható, több szónál 
mégis kétségek és nehézségek merülnek fel. A dolog valószínű
leg úgy magyarázandó, hogy az y, j és w közt levő külömbség 
a dialektusokban igen korán majd az egyik, majd a másik szó
ban elmosódott. 

Megjegyzendő még, hogy különösen török dialektusokban 
a y (g) helyébe szórványosan y lépett, pl. tel. jayalbai 'csíz' ~ 
kür. jayalbai (egy madár), mong. ^aq/ilmai id.; kirg. töyörök 
'kör' ~ kkirg. tögürök ckör, kerek', mong. tögürig, tögüreg id. 
mong. tögüge 'gyűrű, kör, kerék'; kirg. sayaryk 'a sátor tető-
gyűrűje' ~-> mong. ccLQariq, id. (talán az árjából, vö. óind gakra 
'gyűrű, kerék'); sor. ciyat 'ifjú5 ~ ujg. kún, tar. jigit, alt. jat 
id., kaim. jed9 'ifjúság'; alt. tel. sayysqan 'szarka' = ujg. sor. 
sayysqan id., kaim. éázya < sia^agaq^ai id.; tub. nas, tölös. ayas 
' fa '=kirg. kaz. oszm. ayac 'fa', vö. kaim. aktit 'juhar'. 

Nem homorgán mássalhangzók előtt az y gyakran meg
maradt, de itt is számos későbbi átalakulást találunk: p > g, 
y > w, y > magánhangzóhosszúság. Pl.: ótör. ujg. tdyri, mong. 
teyri 'ég, isten': kh. t'eygdr, kaim. teygr, jak. tayara, — tehát 
betoldott magánhangzóval, — kojb. tegw, sor. tdgri id., — 
tehát : y>g —, kaz. ttiyrd és tárd 'szentkép' (vö. kínai tien 'én'); 
mong. maylai, maynai 'homlok', kh. magne v. maygvl^e, kaim. 
mayna, burj. (Chorinsk) mayái, burj. (Barguzinsk) malai id. 
{1. RUDNEV, MaTepiajiH 196); mong. q^aysa 'pipa', alt. qayza, 
jak. yamsa id.; mong. taysuq, 'csodálkozó', kh. tfamsvk id.; 
mong. uysi- 'olvasni', kaim. umsi-, kh. uysi, unsi-, uyxs%- (hang
utánzó uy, wm-ból, mely az olvasásnál való mormolást utánozza). 

Az -yn-, -ys-nek meglehetősen szabályos kh. megfelelői 
~gn-, -y's- vagy -ns-. 
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A mongol szóvégi y két- és többtagú szókban, a török 
tanúsága szerint, gyakran g, k, *&, q-hől, tehát explozívából 
keletkezett. PL: mong. celey Veder' = oszm. tar. calak, kaz. 
cilák id.; mong. qalbay, kaim. yalwy (nagy sipka) = oszm. 
qalabaq, krm. kaz. kirg. tel. oszm. qalpaq 'sapka'; mong. tarija-
lay 'szántóföld' (a végzetre vö. oszm. qyslaq 'téli szállás', kún 
qyslau, sor. qystag id., csag. tarlay 'szántóföld' stb., tung. bilak 
'lakóhely' (bi- 'lenni'). Hogy azonban itt minden esetben, a hol 
y «*•» a, váltakozást látunk, a a, az eredetibb, azt nem vehetjük 
bizonyosra. Másrészt az y mind a törökben (vö. BADLOFF, Phon. 
§ 289), mind a mongolban váltakozik w-nel; pl. jak. yatyy, 
kojb. sor. qazyy 'nyírfa' ~ urj. qadyy, kaz. qajyn, qain, csuv. 
yurSn id.; ótör. tájiy 'mókus', alt. tly ~ ujg. tájin, kojb. tin, 
kirg. tyjyn id., kaim. Ölöt tey (elavult) id. (? kaim. teygd 'apró 
pénz', csag. kaz. tayká id.); mong. deley ' t ő g y ' ^ csag. tar. kún 
jálin, szag. celin id.; ótör. ujg. alt. kirg. sor. qalyy 'vételár, 
váltságdíj (a menyasszonyért)' ~ kaz. qalyn id. ~ szag. kojb. 
kaz. qalym id. Vö. még a genitivus végzetét a törökben s a 
mongolban. 

Egyáltalában, a mi ezt a szóvégi y-t illeti, többtagú szavak
ban oly nagy az ingadozás, hogy nem lehet eldönteni, hogy itt 
eredetileg valóban volt-e y, vagy pedig az y nem inkább g bői, 
illetőleg n-hől fejlődött-e ? Erre a kérdésre feleletet adni nem 
elégségesek az én ismereteim. 

EAMSTEDT G. J. 



Néhány magyar jogtörténeti kifejezésről. 

A magyar jogi műnyelvnek több szláv eredetű kifejezése 
van. Ilyenek, hogy csak a nevezetesebbeket említsem: perdíti, 
szavatolni, vádolni. Tudjuk, hogy e három szó a szlávságból 
került a magyarba. Ha azonban ez eredetükből művelődéstör
téneti következtetést is akarunk vonni, akkor nem elégséges e 
szavakat csupán nyelvileg vizsgálnunk; meg kell azokat tárgyi-
lag, történetileg is vizsgálnunk. Kitűnő példa e tekintetben a 
megye szó, a mely kétségtelenül szerb-horvát, esetleg szlovén 
eredetű. A szláv nyelvi megfelelők ezek: 

szerb medja (olv. megy á cgrenze') [ kaj.-horv. meja (olv. mejá), 
medja (olv. megyá cgrenze') | szlov. méja (olv. méjd 'grenze'). 

A magyar szó vagy olyan szláv nyelvből való, a melyben a 
X—XI. században is gy-vel hangzott a szó, s ez esetben szerb 
nyelvi átvétel; vagy olyanból, a melyben j'-vel hangzik, s ebből a 
j-8 alakból lett a magyarban a gy-s (vö. m. hajítani és hagyítani, 
hajma és hagyma). Valószinűbb az, hogy mi gy-s alakot vettünk 
át, tehát a megye szó szerb eredetű. E kétségtelen tényből azonban 
szabad-e azt következtetnünk, hogy a magyar megyerendszer is 
szerb eredetű? E kérdésre helyes feleletet csak úgy adhatunk, 
ha a magyar megyeintézményt történeti fejlődésében vizsgáljuk 
meg. Le kell róla mind azt hámoznunk, a mi rajta és benne a 
XI. századtól a mai napig magyar fejlemény, s a szláv szóval 
csak azt kell összehasonlítanunk, a mi a magyar megye az át
vétel idejében, a X—XI. század elején volt. A kutatásnak ez a 
része, a melyet TAGÁNYI KÁROLY (Értekezések a tört. tud. köréből 
XVIII. k. 6. sz.: Megyei önkormányzatunk keletkezése) oly fé
nyesen oldott meg, történeti. így egészíti ki a nyelvi kutatást a 
történeti, és sok olyan műveltségtörténeti kérdés van, a melyre 
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csak e kettőnek: a nyelvi és a történeti kutatásnak együttes 
eredményei alapján kaphatunk helyes feleletet. 

Az alábbi sorokban két nehezen megfejthető jogi műszóról 
akarok értekezni. Meg akarom a két szót világítani abból a te
kintetből, hogy mit és mennyit mondhat róluk a nyelvtudomány. 
A két szó ez: wzbeg, uheg. E két szóról a magyar tudományos 
irodalomban többféle származtatást, értelmezést találunk, s ezeket 
is elmondom. 

Kezdjük az wzbeg-gél. Szent László Decretorum liber tertius, 
caput Il.-ban ez van : «Veniant et illi omnes, qui dicuntur wzbeg 
ad curiam . . . . Illi quoque, qui dicuntur vulgo wzbeg . . . . . . (1. 
ZÁVODSZKY L. A Szent István, Szent László és Kálmán korabeli 
törvények . . . 174. 1.). E decretumoknak TuRÓczi-féle kéziratában 
uzbeth (1. ZÁVODSZKY UO.), mások szerint uzbech (1. a millenniumi 
Corpus Jurist: I. 76.) fordul elő. A törvények nyomtatott ki
adásaiban wzbech is előfordul (1. MARCZALI, Enchiridion 98.). 
E különféle variánsokból kétségbevonhatatlanul megállapítható, 
hogy a szónak helyes irott alakja wzbeg és uzbech, wzbech. Ezek 
az irott alakok állnak legközelebb a korukbeli kiejtéshez. Az 
uzbeth alak, ha csakugyan előfordul, csakis a régi uzbech alaknak 
hibás másolása olyan korból, mikor a szó már nem élt, s így a 
c-nek az alakját, a mely a í-éhez bizonyos időben nagyon 
hasonló volt, elnézték és í-nek másolták. A c-nek és a í-nek 
összetévesztése a XV—XVI. századbeli magyar códexekben igen 
gyakori. 

Mármost mi ez az wzbeg, uzbech, wzbech ? Különböző korok
ban e kérdésre különbözőképpen feleltek. 

SAMBUCUS 1583-ban a szót így értelmezi: «Vzbeg, facinorosi 
ad aliquot dies inviolabiles.» Ezt átvette MOLNÁR ALBERT és szó
tárában ezt írja: «Vzbék, Facinorosi ad aliquot dies inviola
biles » (első kiadás; Uzbéc . . . . harmadik kiadás). PÁRIZ PÁPAI 
szótárának BoD-féle kiadásában ezt találjuk: «Üzbéc, Üzbég: 
szökött szolga, a' kit űznek.» Ez értelmezésben már benne van 
az a származtatás, melyet a szóról KASSAI szótára nyújt (I. 274.), 
írván ezt: «űz-beg, loco megűző, megkergető és kergetóssel meg-
kapója a szökevény gazembernek)) (1. még NySz. III. 918.). 

Az értelmezőknek egy másik csoportja úgy vélekedik, hogy 
wzbeg, uzbech, wzbech szavunk a mai özvegy-nek XI. századi írott 
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alakja. jERNEYnek «Magyar nyelvkincsek Arpádék korszakából" 
ez. művében (106. 1.) ezt olvassuk: « . . . a' törvény Wzbeg 
nevét . . . szökevény szolgákra mint eddigelő magyaráztatott, 
alkalmazni nem lehet, sőt inkább szabad, úr nélküli emberekre, 
honnan talán a' férj nélküli nőnek is özbegy, mostani szólás 
szerint özvegy neve. Az ázsiai Uzbekek valóban szabad népek.» 

Lehet, hogy az wzbeg (uzbech, wzbech) szót a mai özvegy-
gyel jERNEwel egy időben mások is egyeztették (1. Nyr. XXXIII. 
320.). Ezt az egyeztetést helyesnek tartotta SZABÓ KÁROLY is (1. 
KÉZAI fordítását 97. 1.). JERNEYnek azon gondolatát pedig, hogy 
az wzbeg (uzbech, wzbech) szóban az özbeg tatár nép nevével van 
dolgunk, HUNFALVY fejtette ki bővebben. Ő a NyK. V. 273—275. 
lapjain ezt írja: az wzbeg szót «bátran özbeg-nek olvassuk, mert 
a szót a török nyelvekből ismerjük. Az öz = maga és beg, bej — 
fej szókból van összetóve, s azt jelenti, ki önmagának feje, homo 
sui j u r i s . . . özbeg tatár a független tatár. Most özbeg-nék híjják . . . 
azon néptörzsöt, mely . . . . a khivai, bokharai és khokandi 
khánságban meg a sinai tatárságban uralkodó fajnak tekintetik 
a szó nálunk is s z a b a d e m b e r e k e t jelent v a l a . . . . azt 
merem állítani, hogy a szt. István előttti magyar pogány állam
ban a rabszolgák társadalmi neve örek, a szabad embereké pedig 
özbeg vala.» HUNFALVY idevonja az Izbék tulajdonnevet is s ezt 
is az özbeg népnév változatának tartja. A török özbak népnévről, 
a melyre később szükségem lesz, meg kell jegyeznem, hogy az 
csak az oszmanli és a csagataj-törökségböl ismeretes, s EADLOFF 
szótára szerint (I. 1306.) a szónak ilyen jelentései vannak: 
1. ein türkischer stamm, der jetzt bei Chiwa und Chodshent 
lebt; 2. Özbak chan, der Özbák-Chan, ein selbstándiger Fürst, 
Herscher; 3. schlicht, redlich, tapfer.» 

Az wzbeg, uzbech, wzbech értelmezőinek harmadik csoportja 
szláv eredetűnek tartja a szót és az átvett szláv szó jelentésének 
megfelelően értelmezi. Ezt a magyarázatot LESCHKA fejtette ki 
((Elenchus (Budae 1825.)» ez. művében. 0 azt tartotta, hogy az 
ivzbeg szót üzbég, üzbég-nék kell olvasni, és hogy a jelentése 
'nüehtling, fugitivus servus5, s hogy a lengyelből (zbieg) került 
a magyarba. Szláv eredetűnek tartotta a szót MIKLOSICH is; ő 
is 'servus fugitivus'-nak értelmezte a magyar szót, ide vonta az 
Izbég tulajdonnevet is, s mindezt egybevetette az egyházi szláv 
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'exitus5 jelentésű izbég-gel (1. Nyv. XI. 221. is). Ezt az állítását 
EtymWb.-jában is (1. bég szó alatt) fenntartotta. 

Ez etimológiai megállapítás alapján egész a legutóbbi időkig 
tartotta magát az a nézet, hogy wzbeg szláv eredetű szó, s hogy 
a jelentése ^szökevény rabszolga5 (1. a millenniumi Corpus Juris-
ban: I. 77. 1. NAGY GYULA jegyzetét, továbbá BBKEFI E. A rab
szolgaság Magyarországon az Árpádok alatt 25.). 

Legújabban az wzbeg szóról EEDÉLYI LÁSZLÓ «Magyarország 
társadalma XI. századi törvényeiben» (Bp. 1907.) czímű művében 
értekezett. ERDÉLYI a törvények wzbeg szavát egynek tartja az 
itt alább tárgyalt uhug szóval; szerinte e szavakon jogilag «a 
földesurak szabadosait, föltételesen fölszabadított embereit» kell 
értenünk. Az wzbeg és uhug (KÉzAinál uheg) szónak azonos voltát 
pedig így okolja meg (/7—78. 1.): «Az wzbeg szóban levő z betű 
könnyen lehetett az eredetiben ch vagyis sor fölé emelt c és 
rendes h betű, együttesen eh hangjel, a melyet azonban Szent 
László korában z betű helyett is használtak. Ha mármost az 
wzbeg-et wch(b)eg-Yiek olvassuk, megközelítjük KÉZAI uheg-jét; 
ha pedig a be jegyeket elrontott w-nek vesszük, megkapjuk az 
wchwg nevet, mely azonos vhvg-gdi]. Helyes kiejtése talán ohog. 
A TuRÓczi-codex uzbech-je átalakítva uchbech-re, kiejtéssel ohbech, 
ochabech, ochabe, úgy tűnik fel, mintha volna köze a szláv ochaba 
szóhoz, mely 'mentes, szabad, felszabadított5 jelentésű.» 

Az eddigiekben ismertettem az wzbeg szóra vonatkozó né
zeteket. Láttuk, hogy e nézetek igen eltérnek egymástól. A kö
vetkező sorokban mármost azt és csak annyit mondok el, a mit 
és a mennyit az wzbeg szóról a nyelvtudomány segítségével 
pozitive állítani lehet. 

Az első kétségtelen tény, hogy a XI—XII. századi törvé
nyek XV—XVI. századi kézirataiban a szó wzbeg, uzbech, wzbech-
nek van írva. Soha olyan alak, a melyből a b hiányoznék, nem 
fordul elő. Ebből, valamint a szóvégnek g-vel és ch-val (máso
lási hibából th-va]) való írásából kétségtelenül következik, hogy 
a szó második fele -bég, -bek. Hogy szóvégi -g-vel -k a magyar
ban váltakozhatik, annak sok biztos példája van. így a hideg, 
beteg, görög szavak, hogy csak egynéhány példát említsek, elő
fordulnak a régi nyelvben hidek, betek, görök hangalakkal is. 
Mikép olvasandó azonban az első szótagbeli wz-, uz- ? Minthogy 
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a -bék *-* -bég szótag magashangú, természetes, hogy ez sem lehet 
más, mint üz, a szó tehát üzbég ~ üzbék-nek olvasandó. Tudnunk 
kell mármost azt, hogy a mely magyar szónak első tagjában ü 
hang van, annak volt vagy ma is van i-vel való alakváltozata 
is. Az első szótagbeli ü az esetek túlnyomó nagy részében ere
detibb i-ből fejlődött. Csak egynéhány példát idézek a sok 
közül: füge (alakv. fige), fül (fii), füst (fist), nyüst (nyist), 'pünkösd 
(pinkösd), püspök (pispek), ünő (inŐ), Fülöp (F'ilep) stb. 

Az első szótagbeli ü fejlődhetett régibb magyar o-ből is. 
így pl. a tettem, vettem, lettem igéknek van tÖttem, vöttem, lőttem 
változatuk is, s ez utóbbiból fejlődött néhány nyelvjárásban 
Hittem, vüttem, Hittem. Ezzel a hangváltozással van dolgunk, 
mikor törvény, sötét, rövid stb. helyett türvény (így DÉVAI B. M. 
At tíz parantsolat ez. művében), sutét, rüvid stb. alakkal talál
kozunk* a nyelvjárásokban vagy a nyelvemlékekben. Ez ü-s alakok 
egyikének-másikának szintén van i-s változata (vö. rivid, sitét), 
általában azonban áll az, hogy etimológikus o-ből aránylag 
újabban lett ü, s é'-n keresztül i. Ezt a nyelvemlékekből és a 
nyelvjárásokból szépen be lehet bizonyítani. 

Ha mármost az üzbég ^ üzbék szót a tárgyalt hangszabíí-
lyosság alapján nézzük, akkor azt kell állítanunk, hogy itt csak 
az első hangmegfelelésről lehet szó, azaz az üzbég ~ üzbék-beli 
ii-nek kell hogy is változata is legyen; ö bői ez az ü nem fej
lődhetett, mert akkor a legrégebben feljegyzett alaknak ö-vel 
kellene lennie; már pedig ó'-vel feljegyzett alakja e szónak egy
általában nincs, nemhogy ö-s alak a legrégibb volna. Az i-a 
alakot csakugyan meg is találjuk tulajdonnevekben. Az egyik 
tulajdonnév helynév. Pest- és Nyitra megyében van egy-egy 
Üzbég nevű falu, s e faluknak más neve Üzbék, Izbék (így a 
pestmegyei, 1. LIPSZKY Kepp.), Izbék (így a nyitramegyei, 1. uo.). 
A nyitramegyei Üzbég ^ Izbék 1296-ban Izbegh (1. TAGÁNYI K.: 
Nyitram. Közlöny VIII. 46.), 1342-ben Ezbeg (1. OklSz.) alakban 
fordul elő. E faluk neve eredhet a törvényekben előforduló 
üzbég ~ üzbék szóból (így talán a nyitramegyei), de eredhet 
Izbég ~ Üzbég személynévből is (így talán a pestmegyei). Az 
Izbég ugyanis személynévül is előfordul XII. századi emlé
keinkben. E századból három adatunk is van rá, hogy a győri 
püspököt Izbég-nek hívják; ez adatok a következők: 1150 izbeg 
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episcopus, 1152 episcopi izbeg (1. OklSz.), 1156/1412 Izbegk 
episcopus. 

Mint láttuk, az üzbég ~ üzbék szónak mint tulajdonnévnek 
Üzbég «̂> Üzbék mellett Izbék, Ezbég, Izbég változatai vannak. 
E különféle alakváltozatok azt vallják, hogy az az alak, a mely
ből a többi fejlődött, az i-vel való. Az i-ből fejlődött egyrészt ü, 
másrészt é. (Hasonló esetek : fireszt ^füröszt ^ fér észt j firdik ~> 
fürdik ^feredő j innep <-*•> ünnep ^ egyház stb.) 

Ha mármost e magyar nyelvtörténeti hangszabályosság 
alapján azt kérdezzük, hogy eredhet e a m. üzbég ~ üzbék ~ 
Izbék <~ Ezbeg a HüNFALVYtól közölt özbak (ez a helyes alak, L 
KADLOFF Wb.) török népnévből, azt kell felelnünk, hogy ez a 
magyar hangok fejlődésének története alapján lehetetlen. A ma
gyar szó alapalakja, a melyből a többi fejlődött, iz- kezdetű. 
A török özbak szónak ilyen változata se ma nincs, se a múltban 
nem volt. Lehetetlen az átvétel a magyar szó á-je miatt is, a 
mely zárt é. A török özbak-beli a nyilt e; ezt támogatja aztán 
az is, hogy a m. bég (pl. Ali bég) szó, a mely török hódoltság
kori szó, HELTAI műveinek tanúsága szerint (1. pl. Cancionale) 
nyilt hosszú e-vel volt meg, a mi a török vokalizmusnak megfelel. 

Ezek alapján állítjuk, hogy a m. üzbég (üzbék, Izbék, Ezbég) 
a tör. özbak-bő\ nem jöhetett. 

Vizsgáljuk meg mármost azt a nézetet, a mely szerint a 
szó szláv jövevény. Itt a következőket kell előre bocsátanunk : 

Van a szlávságban egy iz "ki-, -ból, -boT szó, nevezetesen: 
ó-egyh. szláv iz, ÍZT*, bolg. iz, szerb-horv. iz, szlovén iz, cs., t. z, 
lengy. z, or. iz, kisor. iz, z (1. bővebben BERNEKER EtymWb.). 
Ez az iz- összetételekben is előfordul. Egy másik szó, a mely itt 
tekintetbe jön, a bég% : bolg. bég cflucht', szerb-horv. Vtjeg (ua.), 
szlov. bég (ua.), cs., t. béh clauf, flucht5, lengy. Meg Mauf, or. bégi> 
lauf, kisor. b'ih ~lauf (1. BERNEKER EtymWb.). Látnivaló ebből, 
hogy a bégi> jelentése: cfutás, szaladás, menekülés'. A szláv ÍZT> 
és bég% szavakból való összetétel izbegk, a melynek jelentése 
'kifutás, kiszaladás, kimenekülés'. Ez az összetétel nem minden 
szláv nyelvben van meg, így pl. a szerb-horvátban ma nincs 
meg. Az összetételre csak ezek az adataim vannak: egyh. szláv 
(orosz szerkesztés, egy adat) izbegk fexitus' (Lex. p., SREZN. Mat.), 
szlov. izbeg 'ausweg, ausflucht' (PLETERS.), or. izbégi, "stillwasser 
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bei ebbe' (PAWL., DALJ.3 csak északi or. szó), kisor. zb'ih 'flucht' 
(HRINC.), t. zbeh beszaladás, lefutás' (BERNOLÁK), CS. zbéh Verlauf9 

(BANK.), lengy. zbieg 'weglaufen, herablaufen' (LINDE). 
Az adatokból az látható, hogy a szó az idézett nyelvekben 

mindenütt e l v o n t f ő n é v , s jelentése: 'kifutás, kiszaladás, 
kimenekülés, lefutás, leszaladás'. Ismeretes dolog mármost az, 
hogy elvont főnévből is válhatik személyt jelentő szó. Ha valakire 
azt mondom: 'ó te jóság!', ilyen használatból az elvont főnév
ből, a jóságból személyt jelentő szó is válhatik. Az izbégi> 'ki
futás, kiszaladás, kimenekülés' szónál is azt látjuk, hogy elvont 
jelentéséből néhány szláv nyelvben kifejlődött a személy jelentése 
is ; ezt a másodfokú jelentést a következő nyelvekből tudjuk 
kimutatni: egy 1349-ből való fehér-orosz nyelvi emlékben izbég 
e g y s z e r t a l á n 'szökött szolga' jelentésben fordul elő, de erről 
a használatról majdnem bizonyos, hogy csakis olyan vidéken 
keletkezhetett, a hol erős a lengyel hatás, máskülömben a nagy
oroszból ebben a jelentésben a szó ki nem mutatható. A többi 
idevágó szláv adat ez: cseh zbeh 'der ausréisser, der flüchtling' 
(BANK); cseh-morva oklevelekből a XI. századból Zbeh személy
nevet is ki tudunk mutatni (1. ÉRBEN, Begesta I. k.), de lehet
séges, hogy ez a tulajdonnév nem egy a cseh zbeh közszóval | 
lengy. zbieg 'ein weggelaufener, ein entlaufener, ein herumtreiber', 
z b i e g klasztorny 'apostata, transfuga monachus' (LINDE) ] kisor. 
zb'ih 'flüchtling, der űüchtige' (ZELECHOWSKI, HRINCENKO). 

A cseh-lengyel-kisorosz nyelven kívül semmiféle más szláv 
nyelvben az izbég (és az ebből lett zbieg, zbeh, zb'ih) személyt 
jelölő konkrét jelentésben nem fordul elő. így pl. a szerb jog
történeti emlékekben szó van ugyan 'szökött, ura elhagyott em-
berek'-ről, azonban ezeket sohasem híják izbégeknek (1. DUSÁN 
törvénykönyvét NOVAKOVIC kiadásában; a név itt pobéglhch, pré-
béglbch). Azokat a szerb-horvátokat, a kik a XYI. század elején 
a török uralom alól Boszniából és Szerbiából Horvátországba és 
Dalmácziába menekültek, szintén nem nevezték soha izbégeknek, 
hanem wsA;oA;-oknak ('der entsprungene, emigrant'). 

Az izbég szó tehát nem akármely szláv nyelvben jelölt 
'kimenekültet, kifutottat, kiszököttet', hanem e jelentése csakis 
a cseh-lengyel-kiscroszból mutatható ki. Az én nézetem szerint 
a magyar üzbég < izbég cseh-morva eredetű szó. Ez állítást hang-

Nyelvtudományi Közlemények. XLIÍ. 1 ' 
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tanilag is be kell bizonyítanunk. E bizonyításunk azonban nem 
egészen kifogástalan. A csehben ma zbéh a szó, a XIII. század 
előtt pedig *zbég volt. Ez a *zbég alak a cseh nyelvészek egybe
hangzó nézete szerint régibb cs. *jzbég < *jbzbégT>-hő\ fejlődött. 
Az a kérdés mármost, válhatik-e egy cseh *zbég < *jzbég-bő\ a 
magyarban izbég. Mert hogy a magyarban izbég az eredeti alak, 
s ebből fejlődött részint az üzbég, részint pedig az Ezbég, azt 
fentebb bőven bizonyítottuk. 

Nézzük először a *zbég alakot. Ha egy idegen szó két 
mássalhangzón kezdődik, akkor ez a magyarba átkerülve több
féle változáson mehet keresztül. A változás egyik neme, hogy a 
két mássalhangzó közé a magyar ejtéskönnyítő hangzót szúr be. 

Zohor hegyünk neve a rajta lévő egykori benczés monostor 
nevéből származik. A tótban ugyanis a zbor szó (eredetibb 
sbor < s'b&orT.-ból) mint egyházi terminus technicus egykor 'con-
ventus'-t jelentett. A hegyen levő 'conventus' = zbor nevéből 
lett a Zobor tulajdonnév. Ez analógia alapján a cseh *zbég-bő\ 
m. *zebég-et várnánk, de ilyen alakja a szónak nincs. 

A változás másik neme, hogy a két mássalhangzón kezdődő 
idegen szó elé nyelvünk é'-hangot tesz. Ebből az é'-böl válhatik 
i is, ö is, másrészt meg az i-ből, ö-ből ü is. A szláv styki^-bÖl 
a magyarban isztik, isztike ~ üsztöke ~ ösztöke ~ észteké lett. 
A ném. smack-ből nyelvünkben részint zamat, részint izmát (1. 
MTsz.) lett. Ez alapon mármost azt lehetne állítani, hogy a cseh 
*zbég-böl is válhatott a magyarban izbég, s ebből üzbég, Ezbég. 
Bármennyire lehetséges is ez, mégis azt mondom, hogy a m. 
izbég-né\ nem ezzel az esettel van dolgunk. A nyelvtörténeti 
tények ugyanis a mellett szólnak, hogy nyelvünkben régen é, s 
újabban * az ejtéskönnyítő hang az s, z -f- mássalhangzó-kezdetek
nél. Eégebben van eskola, estáp, Estvdn stb., s csak aránylag 
újabban (mondjuk, a XV. sz. vége óta) iskola, istáp, István, stb. 
Az izbég esetében pedig i a régi. 

Valószínűbb szerintem az, hogy a m. izbég a cseh *jzbég-
ből lett. A cseh szóból először *jizbég lett s ebből akkor, mikor 
a szókezdő m. ji-ből i lett (1. erről MNyv. IX. 62.), keletkezett 
az izbég. Hogy az ó-cseh -e-nek a magyarban zárt é felel meg, 
arra biztos példa a Veszprém város nevében levő é (vö. cs. Bezprém, 
1. erről a MNyv.-ben levő fejtegetésemet: II . 52.). 
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Tárgyi tekintetben pedig azt mondom, hogy a zbég szó 
X—XI. századi jelentése a csehben ez volt: 'kimenekült, kifutott, 
kiszökött' (vö. szerb-horv. uskok 'emigrant, der entsprungene5). 
Valószínűnek tartom, hogy az üzbégek hazánkba m e n e k ü l t , 
falunként letelepedett X—XI. századi cseh-morva szlávok voltak, 
a kik saját nyelvükön magukat a *zbég, *jzbég szóval nevezték, 
8 ebből csinálta a magyar nyelv a maga hangtörvényeinek meg
felelően az izbég ~ üzbég szót. Hogy e m e n e k ü l t e k rabszolgák 
voltak-e vagy szabadok, azt a szó jelentése alapján eldönteni 
nem lehet. Szerintem e «menekültek» afféle hospites-nép voltak. 
Szent László Decretumának e szavai tehát: «Veniant et illi 
omnes, qui dicuntur wzbeg ad curiam . . . . Ilii quoque, qui 
dicuntur vulgo wzbeg» helyesen így fordítandók: «Jöjjenek az 
udvarhoz azok is mindnyájan, a kiket m e n e k ü l t e k n e k mon
danak . . . . Azok is, a kiket közönségesen m e n e k ü l t e k n e k 
mondanak». 

Történészeink és jogtudósaink az üzbég szóval egynek tart
ják a XI—XIII. századi emlékeinkben előforduló uhug szót. így 
SZA.BÓ KÁROLY a KÉzAinál előforduló uheg szót iráshibának tartja 
üzbég (szerinte = özvegy) helyett (1. KÉZAI ford. 97. 1.). Ez ugyan-
azonságot más kutatók is vallják (pl. MAROZALI, 1. az egyetemi 
előadásai után készült jegyzeteket). 

En azt állítom, hogy az uhug szónak az üzbég-hez semmi 
köze; az uhug egészen más szó, s bár eredetét teljesen meg
fejteni nem tudom, mégis elmondom, mi az a pozitívum, a mit 
róla nyelvészetileg kétségtelenül meg lehet állapítani. 

A szóra öt külömböző adatunk van (négy ezek közül meg
van az Oklevél-Szótárban); az adatok időrendben ezek : 

1079—1080: Huius uero deliberacionis me§ . . . . Gurcu 
Strigoniensis comes . . . . Ábrahám uchuga . . . . testes habentur 
(FEJÉRPATAKY szerint az uchuga valami méltóságot, állást jelöl ez 
adatban) j 1131—41: Homines libertos quos wlgo vhvg uocant | 
1135—1262. évi oklevél 1565. évi átiratában: Item Comes Lam-
pertus homines quosdam nomine Bodyn, Stephan, Gyurka, 
Laurentium, Gellan, quos Hungari Uhng [tollhiba Uhug h.] 
vocant, pro anima filii sui Beyn, eodem tenoré seruire, currus 
trahere, sacare et métere constituit Ecclesise» (1. FEJÉR. CD. IX. 
5 : 105; az oklevélről szól KNAUZ, MonStrig. I. 86; itt a magyar 

17* 
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szó jelentése ugyanaz, a mit máskép e korban dusnok-nsik is 
mondtak) | 1141—1161: Unum M^M^ Tomas [ 1282 körül (KÉZAI): 

Vult namque sedes apostoliea, ut pagani ehristianis sint sub-
iecti. Vnde üli captiui uheg nominantur (a mely adat mellett 
nincs forrás idézve, az az OklSz.-ból vagy a NyK. XXXIV. 137. 
lapjáról van véve). 

A közölt öt adat tehát ez: uchuga, vhvg, uhug, uhugi, uheg. 
Az egymás mellé állított öt adatban — más analógiák alap
ján — ezeket a szabályosságokat állapíthatjuk meg: 

a) A pia ez szó az olaszban, a honnan vettük: piazza; biztos 
dolog, hogy valaha a magyarban is *piacca-nak hangzott, s az 
-a a magyarban tűnt el. Ilyen szó még pl. a beszéd is, a mely 
a szlávságban, a honnan vettük, beséda, és biztos dolog, hogy 
valaha a magyar szó *beszéda volt. Emlékezetünkbe kell idéz
nünk másrészt azt is, hogy a mai Vág, Örs, Bíbor latin emlé
keinkben, tekintet nélkül e nevek eredetére, így is előfordul: 
Vvaga, Vrsa, Bibura. Ez ejtett és írott szóvégi -a-s példákkal 
az uchuga-béli -a meg van magyarázva. 

b) Abból a körülményből, hogy az öt adatban a g helyén 
egyszer gi van írva, azt kell következtetnünk, hogy a szóban 
levő g, gi betűt gy-nek kell olvasnunk. A magyarban csakis a 
gy hangot írták hol #-vel, hol gi-vel, míg ellenben a g hangot 
gi-vel nem jelölték. Erre a jelölésre példákat idéznem felesleges. 

c) Ha egy szó írott alakjai közt w-val és e-vel Írottak vál
takoznak (vö. uhitg, vhvg és uheg), ez arra mutat, hogy a szóban 
levő u-t M-nek kell olvasnunk, a melyből ö lesz, majd pedig ez 
ö-ből e. A nem cnon, nicht' szó a HB.-ben num-nek, másutt 
nem-nek van írva, ugyanígy a szem zum(tuchel)- nek van írva. 
Ez az u ~ e jelölésben* váltakozás arra mutat, hogy az ilyen u-t 
előbb M-nek, később ö-nek kell olvasnunk. Soha az nem történ
hetik a magyarban, hogy pl. a fok szót, a melyet régen fukn&k 
írnak okleveleink, valahol /<eA;-nek jelöljék. A mélyhangú u, ebből 
fejlődött o írott és ejtett alakváltozata nem lehet e. Ezért az 
uheg ~ uhug adatokban levő u betű w-nek olvasandó, a szó tehát 
magashangú. 

d) A magyar helyesírás történetéből ki tudjuk mutatni, 
hogy a h betűt régebben c/i-val írták. A Bihar, Mihály, Tihany 
szót (hogy csak egynéhány idevágó példát említsek) legrégebben 
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így találjuk emlékeinkben: Bichor, Michal, Tichon, s csak később 
írják így: Byhor, Mihal, Tikon (1. NyK. XXXIV. 137). E tekin
tetben is szabályosan írt alak az uhug, mert legelső irott alakja 
uchuga, s későbbi irott alakja uhug. 

Az a)—d) pont alatt említett bizonyítékok a mellett szól
nak, hogy az uchuga, uhug, uheg szabályosan fejlődött szó, a 
melyet a maga idejében így ejtettek ki: üchügya (vö. Szemera), 
később ühügy, ühé'gy. 

Igen valószínű, hogy ha ez a szó a magyar nyelvből ki 
nem veszett volna, mai alakja ez volna: égy <^> ó'gy. Az olyan 
magyar szavak ugyanis, mint Tétéiiy, Léi, Bács, bátor, szár stb. 
valaha így voltak a magyarban: Tuhutum (olv. Tühütüm), Lehel 
(olv. Lehel), Bachacs, bahatur, szahar (1. erről NyK. XXXIV. 
134—136) stb. Minthogy mármost az uchuga (olv. üchügya), uhug, 
uheg (olv. ühügy, ühégy) alakokban hasonló a hangtani helyzet, 
ebből következik, hogy a szó ma égy ~ őgy volna. Mind e fej
tegetések per analógiám vannak kikövetkeztetve. Ha ismerni 
fogjuk a szó eredetét, ez eredetismerettel bizonyára megerősítést 
nyernek e fejtegetések, s ugyanakkor pontosobban fogjuk tudni 
megmondani jelentését is. Egy azonban már most is bizonyos: 
Az uhug szó n e m l e h e t íráshiba üzbég helyett, sem ingy-nek 
nem olvasható, a mint JERNEY a «Magyar nyelvkincsek »51, 171. 
lapján olvasta. Úgyszintén semmi köze sincs az Ohaba helynév
hez, mint ERDÉLYI LÁSZLÓ magyarázta (1. fentebb). 

MELICH JÁNOS. 



Az északi-osztják nyelv igeneves szerkezetei. 
(Első közlemény.) 

Az ú. n. ural-altaji nyelvcsaládnak azt a sajátságát, hogy 
az alárendelési viszony kifejezésére leggyakrabban az igeneves 
szerkezeteket használja, már WIEDEMANN kiemelte.*) Azóta az 
egyes nyelvek mélyebbreható ismeretével e tétel igazsága mind 
jobban kitűnik, úgyhogy az igenevek használatát az ural-altaji 
mondatszerkezet Ősi sajátságának lehet mondani. WINKLER H. 
összehasonlító alapon vizsgálja az ural-altaji nyelvek mondat
tanát és az alárendelési viszony kifejezéséről ezt írja: «In dem 
Satzbau des Uralaltaischen ist ursprünglich fiir Nebensátze aller 
Art überhaupt kein Eaum, weil unbedingt das ganze Satzgefüge 
ein adnommalartiger, geschlossener, einheitlicher, wortartiger 
Complex ist, oder lediglich die lückenlose Verbindung eines 
subiectartigen Teils mit einem prádicatartigen darstellt, wie 
S t a d t - g r o s s = die Stadt ist gross; in beiden Fállen trat 
alles nach unserer Auffassung Nebensátzliche als zeitliche, ört-
liche, begründende, conditionale . . . Nebenbestimmung zwischen 
die beiden einzig wesentlichen Teile des Satzes oder Satzwortes». 
Azután átvizsgálja az egyes nyelveket és arra az eredményre 
jut, hogy az eredeti állapot mindenütt megtalálható, bár az 
egyes nyelvek a környező indogermán nyelvek hatása alatt ősi 
mondattani sajátságukból sokat veszítettek.**) 

Igeneves szerkezetek neve alatt leginkább a melléknévi 
igenévnek jelzői és határozói használatát szokás érteni; azon-

*) Über die früheren sitze der tschudischen Völker und ihre sprach-
verwandtschaft mit den Völkern Mittelhochasiens. Keval 1838. 

**) Der Uralaltaische Sprachstamm, das Finnische und das Japani-
sche. Berlin 1909. 85. 1. 
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ban az igeneves szerkezetek közé sorolhatjuk még azt az esetet 
is, a mikor az igenév igei functiót tölt be. WUNDT négy osz
tályba sorozza a névszóknak igei használatát: 

a) Nominalausdrücke für transitive Verbalbegriffe. 
b) Nominalausdrücke für das Passivum und Beflexivum. 
c) Nominalausdrücke für das Perfectum. 
d) Nominalausdrücke für Nebenbestimmungen des Satzes.1) 
E szerint az igeneves szerkezetek magukba foglalják: az 

infinitivust, az igenévnek jelzői használatát, a verbum finitumot 
helyettesítő birtokos személyragos igeneveket, az igenévnek hatá
rozói használatát és végül az igenévnek mint gerundiumnak 
használatát. 

Az osztják nyelvben az igenévnek mind e felemlített sze
repét megtaláljuk gyakori alkalmazásban. Az igeneveknek két 
csoportját külömböztethetjük meg képzésük szerint. Az első cso
portba tartoznak a -í-vel képzett igenevek; e csoportot az infini-
tivus és part. imperf. alkotja. A másik igenóvkópző az -m- (és 
nem -ma-, mint KARA FERENCZ írja2); ide tartozik a part. perf. 
és ezzel együtt a gerundium is. 

A következőkben az osztják nyelv igeneves szerkezeteit 
fogom tárgyalni. Igyekeztem mindenütt rámutatni a rokon nyel
vek hasonló eseteire; azonban a magyar nyelvet kivéve alig 
találtam idevágó értekezést. A magyar nyelvre vonatkozólag leg
több adatot SIMONIÉI Zs. példákban gazdag munkájából merítet
tem;3) valamint KÖNNYE NÁNDOR értekezése is nyújtott adatot.4) 
A vogul nyelvre vonatkozólag legtöbb hasznát vettem BEKÉ 
ÖDÖN,5) PÓLAY VILMOS6) és SZABÓ DEZSŐ7) munkájának. A többi 
fgr. nyelvből is igyekeztem, a mennyire lehetett, a hasonló szer
kezeteket bemutatni. 

A következő szövegeket dolgoztam föl: «Zichy Jenő gróf 
harmadik ázsiai utazása. V. kötet. Osztják népköltési gyűjte-

1) Völkerpsychologie. Leipzig 1900. I. tartalom. 
2) NyK. XLI. 43. 
3) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI. 
*) Az -o, -ó'-képzős igenév a régi magyar nyelvben. Biidenz-Album. 
5) Vogul határozók. NyK. XXXV. 
e) A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 
7) A vogul szóképzés. NyK. XXXIV. 
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meny. Az osztják nép hitvilágára vonatkozó hősi énekek, isten
idéző igék és medveénekek. REGULY ANTAL hagyatékából és saját 
gyűjtése alapján közzéteszi PÍPAY JÓZSEF. Budapest—Leipzig. 
1905. — Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. I. Közli: PÁPAY 
JÓZSEF. Egr. Füzetek 15. sz. 

Az előbbi szövegnek egyik nyelvészeti nagy fontosságát 
eddig még nem emelték ki; csak BEKÉ ÖDÖN említi meg futó
lag, hogy REGULY gyűjteménye valóságos nyelvemlék *) Igen, 
nyelvemlék, még pedig a nép ajkán fennmaradt nyelvemlék, 
minthogy ezek az igék évszázadokon át élhettek a nép között 
és ép kötött formájuk miatt megőrizték ősi sajátságaikat. Való
ban megérné a fáradságot a REGULY hagyatékában levő nyelv
nek a maival való összevetése, mert külömbséget lehet közöttük 
találni. Ilyen külömbség pl. az, hogy a hősi énekekben sokkal 
gyakrabban helyettesíti a verbum finitumot személyragos igenév, 
mint a mai nyelvben. Viszont a mai nyelvben az infinitivus 
használata elég széleskörű, míg az énekek nyelvében meglehe
tősen korlátozott a szerepe. 

A hangjelölésben, bár talán helyesebb megtartani a fel
használt szöveg írásmódját, követtem az eddigi feldolgozókat és 
annyi változtatást tettem, hogy a Népköltési Gyűjteményben 
levő q, h. á, g, h. á, e h. s, e h. e, í> b. §, f h. i, vu h. u hang
jelölést használtam. 

Rövidítések : Osztják népköltési gyűjtemény = NépkGy. — 
Eszaki-osztják nyelvtanulmányok. I. = Nyelvt. I. — A nagy 
számjegy az oldalszámot, a kis számjegy pedig a sort jelzi. 

I. A -f-képzó's igenevek. 

A -t- a főnévi és a jelenidejű melléknévi igenév képzője. 
Mind a két igenév képzőjének teljes alakja a NépkGy.-ben -ti, 
-ti, -ta, -ta, a Nyelvt. I.-ban -ta, -cla, -ti, -di. Kérdés, hogy az 
alaki egyezés véletlen-e, vagy pedig a két igenév azonos erede
tének eredménye. SCHÜTZ JÓZSEF két feltevést állít fel.**) Lehet
ségesnek tartja, hogy a két igenévképző közös eredetű, és pedig 

*) Északi osztják szójegyzék. KSz. III. 87. 
*) Az eszaki-osztják szóképzés. NyK. XL. 
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a képző mássalhangzója deverb. névszóképző, a magánhangzója 
pedig a lativus -a, -l ragjával azonos. Szóval a két igenév azo
nos eredetét lehetőnek tartja. Utal egyes esetekre, a mikor a 
főnévi és a melléknévi igenév között jelentésbeli külömbség 
nincs, illetőleg az igenevet főnévi és melléknévi igenévnek egy
aránt felfoghatjuk, pl. jöyol uerti jem ju% 'íjcsinálásra alkalmas 
fa' NépkGy. 75. Itt az igenév lehet főnévi ós melléknévi igenév 
is. Az ilyen szerkezet gyakori az osztják nyelvben, és itt a két 
igenév teljesen összeesik. Mindazáltal szokatlannak tartja, hogy 
a főnévi és a melléknévi igenév egyeredetű legyen, és ezért 
valószinűbbnek gondolja, hogy a két igenév képzőjének mással
hangzója egymással azonos és pedig deverb. névszóképző, a 
magánhangzója pedig egy mediopalatalis zöngés spiráns -^-ből 
fejlődött; ez pedig az infinitivusnál a lativus ragja, a melléknévi 
igenévnél pedig a nomen possessoris képzője. 

A magam részéről valószínűbbnek tartom az előbbi ma
gyarázatot, vagyis hogy a két igenév eredetileg azonos volt. Igaz 
ugyan, hogy a főnévi igenév jelző gyanánt csak nagy ritkán 
használatos, de a melléknévi igenév annál gyakoribb mint czél-
jelző, tehát gyakran szerepel főnévi igenév helyett. A magyar
ban is egész közönséges a melléknévi igenévnek ilyen haszná
lata, pl. háló szoba, evő kanál, merítő edény (1. bővebben KÖNNYE 
N.: Budenz-Album 196, 197. 1.). Ugyanezt találjuk a vogulban 
i s : jüw térié nir-saiv at '/qnteuio 'megenni való vesszőbimbót 
nem találunk5 VogNGy. II. 365; minné porai' jemtés 'elmenni 
ideje lett3 (elmenő ideje lett) VogNGy. IV. 339. A finnben is 
használatos a szenvedő ige jelenidejű melléknévi igeneve czél-
határozásra: hán antoi veitsen hiottavaksi. 

Mindezekben az esetekben a part. infinitivust pótol. Jelen
téstani kapcsolat tehát a két igenév között lehetséges. Peltehető-e 
tehát, hogy a főnévi és a melléknévi igenév közös eredetű ? 
SIMONYI az ilyenekben: «hallá holtát teremtőe istentől» HB., 
továbbá «Szeretik zsinagógában . . . állván imádkoztokat» Münch.-
k. 23. «Nézném a nap jöttét s lementét» PETŐFI stb. a h o l t á t , 
i m á d k o z t o k a t , j ö t t é t , l e m e n t é t szavakat ősrégi -í-
képzős főnévi igenévnek magyarázza,*) a melyet azonban később 

*.) Igenévi szerkezetek. Nyr. XXXVI. 241. 
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kiszorított a mai -ni képzős főnévi igenév. Ezt a főnévi igenév
képző -í-t pedig azonosnak tartja a melléknévi igenévképző -t 
és -tt képzővel, minthogy functiójuk megegyezik. Ez a feltevés 
nagyon tetszetősnek látszik, ez pedig azt bizonyítja, hogy a 
főnévi és a melléknévi igenév közös származása lehetséges. 

Hogy pedig a melléknévi igenév lativus-raggal alkotható, 
azt a vogul nyelv bizonyítja. SZABÓ DEZSŐ ugyanis a vogul -né 
igenévképzőt a lativus -né ragjából magyarázza.*) A -né lativusi 
jelentése tisztán látható az ilyen kifejezésekben: aném tené 
mater tótén "nekem enni való valamit hozz5 VogNGy. I. 11. 
%íi khwpjné jol májin ceste fekünni (fekvő) helyet adj' VogNGy. 
II. 377. 

Láthatjuk tehát, hogy a főnévi és a melléknévi igenév 
azonos lehet jelentésben és képzésben is. Azonban felmerülhet 
az a kérdés, hogyan lehet egy határozóragos szó jelző. Ez nem 
szokatlan jelenség; a magyarban is gyakori: 'tejbekása', 'borba 
körte': borba rakott körte stb.**) SZABÓ DEZSŐ következőkép 
magyarázza a vogul melléknévi igenév kialakulását, a melyet a 
magyar ós a zűrjén-votják főnévi igenév megfelelőjének tar t : 
aném tené mater tótén cnekem enni valamit hozz'. E mondat
ban a tené mater könnyen alkothatott oly egységet, a mely 
akkor is megmaradt, a mikor az ige elmaradt mellőle. Ezek 
azután nem úgy voltak a nyelvtudatban, mint egy igének irány
határozója és tárgya, hanem mint jelző és jelzett szó. Az osztják 
igenévnek fejlődését világosan mutatja a három következő mon
dat: uátli-igi louel séudrdi laidm kasl ca Vatli-öreg magát 
megölni fejszét keres5 Nyelvt. I. 1483. Itt tisztán czélhatározásra 
szolgál az igenév; leti lant cenni való étel' NépkGy. 38. Ez 
igenevet mint czélhatározót is felfoghatjuk, de mint nomen ob-
jectit is. Ebből azután kifejlődött a nomen agentis : %onttl %O 
'menekülő férfi' NépkGy. 38. 

A magyar és a vogul nyelv analógiájának alapján tehát 
nagyon valószínűnek mondhatjuk, hogy az osztják főnévi és 
melléknévi igenév közös eredetű. Mindenesetre feltűnő, hogy a 
három ugor nyelv eredetileg nem tett külömbséget a főnévi és 

*) A vogul szóképzés. NyK. XXXIV. 423. 
; ' ) SIMONYI Zs . : önállósított határozók. Budenz-Album 51. 1. 
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a melléknévi igenév között, és csak később fejlesztette ki a kü* 
lön funetióju igeneveket. Az osztják főnévi igenév, mint SCHÜTZ 
is megjegyzi, most van kialakulóban. Az elkülönülés nemcsak 
jelentésbeli, hanem formai is. Ezt a feldolgozott szövegből is 
láthatjuk; a NépkGy.-ben az infinitivus aránylag ritka, míg a 
Nyelvt. I. szövegeiben elég széleskörű a használata. A jelentés
ben történő differenciálódással együtt jár az alaki elkülönülés 
is. Az inf. leginkább mélyhangú magánhangzót mutat a képző
ben, míg a melléknévi igenév képzőjének magánhangzója leg
gyakrabban magas hang. 

1. Infinitivus. 

A) Véghatározó infinitivus. 
Az inf. mint lativus ragos deverbalis nomen eredetileg a 

véghatározó kifejezésére szolgált. Az osztjákban ilyen functiót 
leggyakrabban a piti 'kezd' igével tölt be, éppúgy mint a vogul 
főnévi igenév a pati-\al kapcsolatban.*) A piti eredeti jelentése 
'esik'; ezt világosan láthatjuk a következő mondatokból: yv§ at-
pvraina kiiar pitta pidds "éjnek idején alighogy kezdett esni a 
dara' Nyelvt. I. 3412; il-pidds 'leesett' Nyelvt. I. 543. Ugyanez a 
jelentése a vogul páti igének is. Eredeti jelentése mellett 'esik 
valahová' tisztán érezhető a lativus, a mit az igenév fejez ki. 
Ennélfogva jelentésének fejlődése a következő: először vmihez 
készülést, vmire való szándékot fejezett ki; tovább fejlődik jelen
tése, a mikor a cselekvés beállását, elkezdését jelöli; ez azután 
átmenetül szolgál a jövő kifejezésére, a mely szerepben szintén 
megtaláljuk, bár nem gyakran. 

A piti vmire k é s z ü l é s t , valami s z á n d é k o s s á g o t 
fejez ki. A feldolgozott szövegben azonban e jelentése arány
lag ritka. 

1. Atnemható ige infinitivusa: mosapvraitna sás sertta 
pidds 'egyszer vmikor a menyét varázsolni készült' Nyelvt. I. 
7215; lou tut silna iida pidds 'ö a tüz szélére kezdett (készült) 

*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 372. 
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jönni' Nyelvt. I. 10013; selta iojo-lv y da pidds "aztán kezdett 
(készült) bemenni5 Nyelvt. I. 9416. 

2. Átható ige infinitivusa: a) személyragtalan tárgy: kézi 
loydtta pidds ca kést köszörülni kezdte' Nyelvt. I. 331:l; kezdi 
svsna saudr %orda pitssli 'a kés hátával a nyulat nyúzni 
kezdte' Nyelvt. I. 5310; apsdl laidm tvial iuy eudtta pidds faz 
öccsének fejszéje van, fát vágni kezd' Nyelvt. I. 935. — b) Bir
tokos szemólyragos tárgy: aps?l Ivrbdtsdli, labdtta pitsdli faz 
öccsét kipólyázta, etetni kezdte' Nyelvt. I. 311 4; lau§l legatta 
pidds 'a lovát kezdte (készült) kantározni' Nyelvt. I. 1258. 

Leggyakrabban b e á l l ó c s e l e k v é s t fejez ki a piti. 
Ugyanazt a fejlődésmenetet mutatja tehát, mint a vogul páti. 
E szerepében leginkább a m o z g á s t jelentő igék mellett áll. 

1. Átnemható ige infinitivusa: saudr naudrliiida pidds 
ca nyúl ugrálni kezdett' Nyelvt. I. 12; i-mosaina kaslta pit-
sdydii 'egyszer költözködni kezdtek' Nyelvt. I. 3615; pa-mou eudlt 
uai-yul ioytiliiida pidds a foglyok távozta után a más 
vidékről vaddal kezdett jődögélni' Nyelvt. I. 329; ittam loríddt 
él Idd a pitsdt 'ím a ludak szállni kezdtek' Nyelvt. I. 4212; 
kamzti soziliiida pitsdydn 'künn lépegetni kezdtek' Nyelvt. 
I. 43 . ; yatdl tarida pidds 'a ház inogni kezdett' Nyelvt. I. 9616. 

2. Átható ige inf.-a: nöydlta pitsdli 'követni kezdte' 
Nyelvt. I. 16,.. 

M o z g á s s a l r o k o n j e l e n t é s ű i g é k : 
1. Átnemható ige infinitivusa: lou Üaldsta pidds % ha

dakozni kezdett' Nyelvt. I. H6 1 3 ; uátli-igi méta s eudrántta 
pidi)s 'a Vatli-öreg még inkább vagdalkozni kezdett' Nyelvt. 
I. 1469. f 

2. Átható ige infinitivusa: mur agetta pitsdrjdn rnépet 
kezdtek gyűjteni' NyeWt. I. 386; Xvm'3uX wvrdaldda pitsdli 
'a koporsót méregetni kezdte' Nyelvt. I. 72/; itta yaddy yoi 
öyht lezatta pidds 'erre a házigazda a szánokat kezdte rendbe
hozni' Nyelvt. I. 1083. 

Szokatlan az ilyen szerkezet: lou si yvm-iuydt %oza uan-
diiida pidds 'ő a koporsókat nézegetni kezdte' Nyelvt. 1. 7 1 u ; 
itt a tárgy helyett lativus-raggal ellátott névutós szó van. 

V m i v é , v m i l y e n n é l e v e s t , e l v á l t o z á s t j e l e n t ő 
i g é k : metta pidds 'fáradni kezdett' Nyelvt. I. 910; padta 
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pid9S 'fagyni kezdett' Nyelvt. I. 165; imi-yili ramamddi pidds 
'az Asszony-unokája kezdett csendesedni5 Nyelvt. I. 211 3 ; mou 
iil fiald da pidds 'a föld megújulni kezdett' Nyelvt. I. 8513; 
ázat endmdi pitsdt 'mindnyájan növekedni kezdtek' Nyelvt. I. 
864; -/orda pitsst 'félni kezdett' Nyelvt. I. 16015. 

M o n d á s t , b e s z é l é s t jelentő igék: poderta pidds 
'beszólni kezdett' Nyelvt. I. 1117; uay dntta pidds 'hívogatni 
kezdett' Nyelvt. I. 3415; ai mandu vuda pidds 'a kis mandu 
kiabálni kezdett' Nyelvt. I. 4 9 n ; yöroy iay tuma uerda pitsdt 
'a yor&y (falvi) nép tanakodni kezdett' Nyelvt. I. 1607. 

M á s c s e l e k v ő i g é k i n f i n i t i v u s a : 
1. Átnemható igék: sidi iioydltal eudlt %a,Vldda pidds 'a 

mint így ringatja, egyszer csak sírni kezdett' Nyelvt. I. 710; in 
lihy-loyypi %o kéiti si piti 'aztán az élő-bálványos ember 
varázsolni kezd' NépkGy. 272. 

2. Átható igék: a) személyragtalan tárgy: lou ruygdthiiman 
u a s-l is amdtta pidds 'ő a vízbe gázolva réczefogót kezdett 
állítani' Nyelvt. I. 3216; Imi si mundi uoidt kaudrta pidds 
'az asszony az előbbi faggyút főzni kezdte' Nyelvt. I. 179; yat 
uerda pitsdydn 'házat kezdtek csinálni' Nyelvt. I. 385; tas 
lelt a pitsdydn 'a portékát kezdték felrakni' Nyelvt. I. 522; lou 
tut vlda pidds 'ő tüzet kezdett csinálni' Nyelvt. I. 943. — b) 
Birtokos személyragos tárgy: íwzay yul líuel iets9s, puddl pa 
lida pitsdt 'a nyers hal evésével elkészültek, az üstöt is enni 
kezdték' Nyelvt. I. 103M. 

A piti néha nem a cselekvés elkezdését, hanem inkább 
v m i r e v a l ó k é p e s s é g e t , t u d á s t , a l k a l m a t o s s á g o t 
fejez k i : ásni yodi al-puy dlda pitsdn 'medve, hogyan kezdtél 
lélekzeni' Nyelvt. I. 615; mosa-keba aédn yodi ioutliiida 
pitsdn 'nohát, a hogyan az apád lődözött, olyanformán kezdtél 
már te is lődözni' Nyelvt. I. 1634. 

A piti ige a fokozatos fejlődés következtében végre a 
j ö v ő kifejezésére is szolgál éppúgy, mint a vogul páti. Az igé
nek ilyen jelentése azonban aránylag ritka, mert a jövőt leg
gyakrabban a jelen idővel fejezi ki az osztják nyelv. 

1. Átnemható ige: muy ittam í-sidi yvlda pitlu 'mi 
ugyancsak meg fogunk halni' Nyelvt. I. 255; si Imi %ol-mosa 
yoida piti 'ez az asszony hova fog fekünni5 Nyelvt. I. 257; 
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ásni kadí eudlt palda piti o, medve a macskától félni fog' 
Nyelvt. I. 7815; lábat yos muy sit oldi pitlu si pvraina ca hét 
csillag majd mi leszünk abban az időben5 Nyelvt. I. 874. 

2. Tárgygyal kapcsolatos infinitivus: semli-bvlli asní elti 
Xoi iv zd y tud a piti chát a süket medvének ki fogja a hírt 
hordani' Nyelvt. I. 7813; ma nvyen yol-mosa sauidi pitlem? 
'téged meddig foglak őrizni?' Nyelvt. I. 10910; tam naurem 
%undsi %blda pithll cez a gyermek valamikor mégis csak 
meghallja' Nyelvt. I. 1608; nvyen ii% iayanna nbmda pitlem 
'téged fiam gyanánt foglak tartani' Nyelvt. I. 2615' nvyen 
eui-idi tvida pitbm 'téged lányom gyanánt foglak tartani' 
Nyelvt. I. 9 2 r 

Végre minden jelentésben" módosítás nélkül járul a piti 
az infinitivushoz és csak a c s e l e k v é s k ö r ü l í r á s á r a 
s z o l g á l : kördí mey'k' sidi palli iida pidd s 'a vasmanó így 
mindegyre magasabb lett' Nyelvt. I. 98x; ojdl paida si pidds 
%at yoza 'a feje ím a házig ért' Nyelvt. I. 982; lauydlal yodi 
iisydn sommí laidi pitsd y dn lovaik, a hogyan jöttek, egye
nesen állnak' Nyelvt. I. 1183. 

S z e n v e d ő s z e r k e z e t e k . 

Az osztjákban teljesen kifejlett szenvedő igeragozás nincs, 
ezért ha a piti igével kapcsolatos infinitivus szenvedő értelmű, 
akkor a piti veszi fel a szenvedő alakot. Ilyen functiója azon
ban meglehetősen szűkkörű. Gyakran nincs is szükség a passi-
vumra, mert minden jelentésbeli módosulás nélkül használatos; 
pl. az ilyen mondatokban: ittam igi o/sar nojaina labdtti 
piisa 'most tehát a róka az öreget hússal kezdte táplálni' 
Nyelvt. I. 1011; ma svmdm ua/ta pitsa 'én igen éhes va
gyok' Nyelvt. I. 9910. 

1. Az első csoportba osztom a valódi szenvedő szerkeze
teket, vagyis a melyekben a tulajdonképpeni alany h a t á r o z ó 
r a g o s : or-kvlay imina y orda pitsa 'az erdei rénszarvast 
az asszony nyúzni kezdte' Nyelvt. I. 175; lihy idy'kna sá-
zdVta pitsa 'életvízzel öntözni kezdték' Nyelvt. I. 7710; tamidi 
ásni na noydVta pitsa 'a medve ilyen formán mozgatni 
kezdte' Nyelvt. I. 77 í3; igdtna seltta pöddma yuiéta pitsa 
'az öreg emberek aztán beszéddel így bizgatni kezdték' Nyelvt. 
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I. 14813; pet-kazdy igina ittam uulfiasldp yoi iiy-idi tvida 
pitsa ca pet~kasdy (falvi) öreg most már a nagy folyóági embert 
fia gyanánt kezdte tartani' Nyelvi I. 16513; aygdlna idmaé 
tvida pitsa 'az anyja jól gondját viselte5 Nyelvt. I. 1G07. 

2. A második csoportba azok a szerkezetek tartoznak, a 
melyekben a tkpi alany nincs kitéve: ásni idlta kát kuni katllsa 
wy'k ilbina vu idzalt ilis talda pitsa 'a medvének a hátsó 
lábát vmi elkapta a víz alatt a folyással szemben lefelé kezdi 
húzni' Nyelvt. I. 67; laudt kírdi pitsaidt 'a lovakat kezdték 
befogni' Nyelvt. I. 669; noi-yoráy öyht legátti pitsaidt 'a 
posztóval kivarrott szánok rendbe hozattak5 Nyelvt. I. 1068; iuyi-
telna kim-tálda pitsa 'a fával együtt kezdték kihúzni5 Nyelvt. 
I. 87; uelta nöySlta pitsahn 'hogy elejtsék, üldözni kezd
ték' Nyelvt. I. 1663; put uerda pitsa 'üstöt kezdtek főzni5 

Nyelvt. I. 65x; mur uanfiiida pitsaidt 'a népet vizsgálni 
kezdték' Nyelvt. I. 1236; tám táédii pá neyyoina lida pitla 
pá sauidi pitla 'más ember kezdi fogyasztani és őrizni' Nyelvt. 
I. 10813, u*) 

V é g h a t á r o z ó i n f i n i t i v u s m á s i g é k k e l k a p 
c s o l a t b a n . 

Az inf. a piti igén kívül egyéb igékkel kapcsolatban is 
gyakran használatos véghatározó jelentésben. Természetesen a 
vég- és a czélhatározót jelentésüknél fogva határozottan külön
választani nehéz. A magyar nyelv a külömbséget formailag is 
ki tudja ugyan fejezni, a mennyiben a czélhatározó infmitivust 
•ért ragos főnévvel, a véghatározó infmitivust pedig -ra, -re 
ragos főnévvel helyettesítheti. 

1. Világosan érezhető a véghatározó jelentés az ilyen mon
datokban: yvlda utéimdn 'halni készültem' Nyelvt. I. 713; 
tör§m-ázeu tuddy foy'k esW muyeu uelda cisten atyánk tüzes 
vizet bocsájtott a mi megölésünkre' Nyelvt. I. 1802; soydl. 
yortl muj uái kaélem 'a bőrét lenyúzni más állatot keresek' 
NépkGy. 117419; kephl yortl muj uái kaslem 'subáját lehúzni 
más állatot keresek' NépkGy. 117120; yvlda yvisdli 'engem ve
szendőbe itt hagyott' Nyelvt. I. 379. 

2. Szenvedő ige mellett álló véghatározó infinitivus: yán-

) Ez a mondat az előbbi csoportba tartozik. 
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euina yoina kim-itt i and eslla a király-lány kimenni se 
ereszti' Nyelvt. I. 124f,; manem uelda tör§m mosanem partsa 
"engem megölni az isten még nem rendelt' Nyelvt. I. 408; nvy 
murdm uelda yoina partsapm ete kitől rendeltettél a népemet 
megölni' Nyelvt. I. 1177; tör§mna yvlda partmidin taygd 'talán 
az istentől halni rendeltettem5 Nyelvt. I. 15814. 

3. Verbum finitumot helyettesítő személyragos nomen 
verbaletól függ a végli. infinitivus: ittam yodi uátli-igi nvyen 
pari put ámdtti uaé-dyndp uul uung uelmdn 'nohát Vatli-öreg 
magadnak most ételáldozatos fazekat állítani ölted meg a kes
keny állú öreg lazaczot' Nyelvt. I. 1395; lou i yvtlna mardm 
ioydl uerdi ivlna olmal 'ő egy napon törött íjjat csinálni 
benn volt' Nyelvt. I. 170 t; min jiw-nur dinemen kas ti vutrí 
yáhm yisdm loyyemen nik yun' oyoltal a mi apai bosszúnkat 
keresni az elhalt tetemünk hogyan kelne föl' Népkgy. I. 114885. 

Jelzőt kifejező melléknévi igenévtől függ az infinitivus: 
nvyen uelda yvidm ioidn 'a téged megölni hagyott bátyád' 
Nyelvt. I. 425. 

4. Gyakori a véghatározó infinitivus főnév mellett. A magyar 
nyelv hasonló szerkezeteit bőven tárgyalja SZEGLETI ISTVÁN.*) 
Ugyanez a szerkezet közönséges a finnben is : on aika mennd; 
minun on valta, telid a työ. Megtaláljuk a vogulban is : am 
manci nqmel qrise'im nayén miykwé "micsoda tanácsom van, 
melyet neked adhassak' VogNGy. I. 145; qluny kwé, jq-
muykwé mand jqmés mdkwé 'élni, járkálni minő szép föl-
decske' VogNGy. III. 69. 

1. Átnemható ige infinitivusa: noy-kilda iordm andám 
'fölkelni (való) erőm nincs' Nyelvt. I. 9915; uddi uayyti iordl 
anddm 'a partra kimászni nincs ereje' Nyelvt. I. 15812; jelli-
manti osem pa lu antom 'tovább menni tudásom az nincs' 
NépkGy. 82S58; joyli-suosti osem pa lu antom 'visszafelé 
menő tudásom nincs' NépkGy. S23B9; no y-Idill sas veili 
éidi pitlem 'felálláshoz (szükséges) derékerőm egészen oda lett' 
NépkGy. 82. 

2. Átható ige infinitivusa: madáley neyyo iazdy poddr'ta 
ior iof§tl 'némely embert elfog a beszélő kedv (beszélni ereje 

*J A főnévi igenóv Arany Jánosnál. Nyr. XXXIV : 137. 1. 
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jő)5 Nyelvt. I. 3G3; si kinga ueldi mutraidm andam 'eddigelé 
megölésre való fortélyom nincs' Nyelvt. I. 1794. 

B) C z é l h a t á r o z ó i n f i n i t i v u s . 

Az inf. a véghatározón kívül leggyakrabban a czél kifeje
zésére szolgál. Mint czélhatározó természetesen leginkább moz
g á s t jelentő igék mellett áll. 

1. Gyakori a marii 'megy' ige mellett (vö. vog. mini 
'megy'*): yundsi tam mou patti pvraina uelda si pvraina 
manlu 'majd mikor megfagy, akkor megyünk oda vadászni' 
Nyelvt. I. 1415; kat %ui uelftdsldda man'sdndn ckét ember 
vadászni ment' Nyelvt. I. 1662. 

Tárgygyal kapcsolatos infinitivus : sa gr dl mvr§lta mands 
'a legelőt megkerülni ment' Nyelvt. I. 3 1 u ; apsiie manhm?n 
soga uelda 'öcsiké, menjünk foglyot fogni' Nyelvt. I. 324; 
lon'ddt kalddmna mou uantta manhmdn 'a ludak nyomában 
menjünk világot látni' Nyelvt. I. 4213; ma uas sdiitta man-
hm 'a várost megkerülni megyek' Nyelvt. I. 5215; loygdr lilén 
pam kast a mands 'az egér ment életfüvet keresni' Nyelvt. I. 
772; yöldn Uhn idn'k tud a mands 'a holló ment életvizet ke
resni' Nyelvt. I. 773; sitdlna oysar mands, pam söy§tta mands 
'erre a róka ment, füvet tépni ment' Nyelvt. I. 1019; pari 
lida manlu 'menjünk ételáldozatot ünnepelni' Nyelvt I. 1612; 
azdl-igi tas-kasltdda manl 'az öreg apja holmiját szárítani 
ment' Nyelvt. I. 1619. 

2. A manl után különösen a ül 'jön' mellett használatos 
a czélt kifejező infinitivus: angdin tűda nsdm seban uerdi 
'azért jöttem, hogy anyátokat vigyem samanizálni' Nyelvt. I. 
233 ; %andi yoi manem eudtliiida ül 'az osztják ember en
gem elmetélni jött5 Nyelvt. I. 49; or't ueydl oy-uvl kast a ma 
pifomna ant-peh ül ca fejedelemhős vejének feje helyét keresni 
nem jön-e velem' Nyelvt. I. 14912; yui mandm yun suy ka éta 
at iil 'ember járta emberes vidéket keresni hadd jöjjön'Nyelvt. 
I. 1717. 

3. Gyakori a czélhatározó inf. a janydl 'jár' ige mellett: 

*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 383. 1. 
Nyelvtudományi Közlemények. XLII. 
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kvlaylamdn uantta ianysdm 'rénszarvasainkat megnézni jár
tam3 Nyelvi I. 383; nál uerti jem ju% kasti maja/lem fnyíl-
csinálásra alkalmas fát keresni járok' NépkGy. 7539; amp-oypi 
niil corvs %\ijpi uas uantt i ma já/lem caz ebfejű nyolczezer 
férfias várost megnézni megyek én' NépkGy. 115370; uéUm or-uai 
ueldi ár ör't uelda ivn'fot fa megölt erdei vadat ölő sok feje
delemhős vadászni járt' Nyelvt. I. 13710; uulfiasby igi yatna ol 
Ás pela al-ivn'alnű uel fid sld da ca nagyfolyóági öreg a ház
ban van, csak az Ob felé járogat vadászni" Nyelvt. I. 15313; 
lou murdl seda ivrfds uantta ca népe odajárt niegnézni' Nyelvt. 
I."l7813 . 

-m-képzős igenév mellett: uai ueAbi janjdm kat X°'P°X 
ou-naur kuAÍ pánt ámvAAemen Vadászni járt két ember fia gya
nánt torkolati habtól vastag úton ülünk mi ketten' NépkGy. 
254234. 

-ú-képzős deverb. nomen mellett álló czélhat. inf.: pipm 
Iont uelti p a j a /temen muil apm cmegszállt lúdra vadászni 
járnunk tán rossz volna' NépkGy. 275fi5; pipm vasi uelti pá 
ja%temen muil apm 'megszállt réczére vadászni járnunk tán 
rossz volna' Népkgy. 27566. 

4. Czélt fejez ki az inf. az előbbi igékkel rokon jelentésű 
etl 'megy' igével kapcsolatban: sidí oldal eudlt ittam Imi idy'k 
tud a and etl ca mint így van, az asszony már vizet hozni 
nem megy' Nyelvt. I. 8 r 

-m-képzős deverb. nomen mellett: uarvs-nál jem jontvy 
j ont ti pa yuntl etmel Vesszőnyíl jeles játékot játszani már 
mikor kimentek' NépkGy. 21309; ligdnuás lipjl vantti muwet-
sanéi láyrdt) mewdlap % ort pá nes ant etmal 'belső város belsejét 
megnézni földhátas pánczélos mellű fejedelemhős se ment' 
NépkGy. 110168. 

-í-képzős deverb. nomennel kapcsolatos inf.: teydnlipi 
yintdl au tejdptati nalmuk lovat ön mör<D% muj nay ettal cüres 
puttonyának száját megtölteni nalmuk madár nagyságú nagy 
földi eper milyen sok van' Népkgy. 226132. 

5. Czélhatározó inf. áll a uayti 'hívni' igével kapcsolat
ban: uátli-igi kögaiu mola idy'kna isiit a uaysdlan mola tutna 
vlda uaysdlan? cVatli-öreg talán vízért küldeni hívtál, vagy 
tüzet rakni hívtál bennünket?' Nyelvt. I. 1499; tördn-nal jem 
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jontvy j ont ti uáysajen 'fűszárnyíl jeles játékot játszani hívnak' 
NépkGy. 33808; uarvs-úál jem jontvy jontti uáysajen Vessző
nyíl jeles játékot játszani hívnak3 NépkGy. 33809. 

Az előbbi igékhez sorozzuk a m a r a d á s t , ü l é s t , á l l á s t 
jelentő igéket is:*) sit'rina lou putl ahm'sdlli tut eu&lt lida 
ám'sds % aztán fazekát a tűzről leemelte, leült enni5 Nyeivt. I. 
948; sertti-yo sertti ámvsl \ varázsló ember varázsolni leült5 

NépkGy. 271; juy juutti-ki láilísem cha kiálltam fát lövöl
dözni' NépkGy. 164527. 

Tárgygyal kapcsolatos infinitivus: iif9m pilna nar-yul 
líd a wya-am^ssdTndn ca fiammal együtt nyers halat enni össze
ültünk' Nyeivt. I. 1393; yul uerantta dm'sds chalat készíteni 
leült' Nyeivt. I. 156 r 

C) Az i n f i n i t i v u s m i n t t á r g y . 

Az inf. jelentésében további fejlődés, a mikor a mellette 
álló igének tárgya. Az inf. határozói jelentése szolgált kiinduló
pontul a főnévi igenév tárgyi functiójának kialakulására. Az inf. 
ugyanis, mint lativusragos igenév a cselekvés irányának kifeje
zésére szolgált átnemható és átható igék mellett egyaránt. Az 
átható igével pedig mindig együtt jár az objectum fogalma; ha 
tehát az átható ige cselekvése az irányragos főnévi igenévre 
irányult, a nyelvórzék ezt is mint objectumot fogta fel, és így 
a határozói jelentés lassanként elhomályosodott, és ilyen eset
ben az inf. egyenlő lett a tárgy fogalmával, a mely külömben 
is a cselekvés irányát fejezi. 

Az inf. tárgyként leginkább az a k a r á s t , t u d á s t , k é 
p e s s é g e t kifejező igék mellett használatos. 

1. Tárgyi inf. áll a litl cakar' ige mellett, a) Átnemható 
ige inf.-a: nemdza uanlta an' litl 'semmi sem akar köze
ledni' Nyeivt. I. 43; lou Isi yvtl old a pa litl cő is csak akar 
még élni' Nyeivt. I. 1136. — b) Átható ige inf.-a: lida lithm 
cenni akarok' Nyeivt. I. 333; yundi-gi labdtta an'-ki litsdn, 
muyilu malai uaysdlan cha nem akartál enni adni, minket miért 
hívtál be? ' Nyeivt. I. 637. 

Az inf. tárgya ki van téve: ues idy'k iesti arí litl ca 

*) SIMONYI Zs . : A magyar nyelv. I I : 313. 
18* 
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vízi szörnyeteg vizet inni nem akar Nyelvi I. 212; ásni ne
mezei p öddrta arí litl ca medve semmit nem akar beszélni' 
Nyelvt. I. 636; nwn ioytdm yáddm neyyo uantta lithn 'a te 
érkezted házban akarsz látni embert' Nyelvt. I. 10M; ueldm, 
uai uelda lidiiüdi ont-uai uelda svmfon lidüiiifot "ölt 
vadat ölni akartok, erdei vadat ölni kívántok' Nyelvt. I. 14215; 
mun nemdza yolda arí litlu 'mi semmit se akarunk hallani' 
Nyelvt. I. 1568.1 

Személyragos tárgy: lou ant litl o-pl noy-uor'ta cő a fejét 
nem akarja fölemelni' Nyelvt. I. 974. 

A verbum finitum szenvedő: tora yuina old a litsa 'annál 
akart lakni' Nyelvt. I. 1784; ma lida litlápm én enni nem 
akarok' Nyelvt. I. 6 8 r 

2. Másik ige, a mely mellett szintén gyakori az inf. tárgyi 
jelentésben, a uutsiiü 'akar, szándékozik'. 

a) Atnemható ige inf.-a: yátdl sug a 119 da uutéwl 'a háza 
össze akart dőlni' Nyelvt. I. 965; amasta uutéws 'le akart 
ülni' Nyelvt. I. 633; ybntdy mouna manda uutéihm 'a Konda 
vidékére akarok menni' Nyelvt. I. 1494; uulBáshn naurem roua 
yoza yaida uutéws 'a nagy folyóági gyermek a meredek part
hoz akart ütődni' Nyelvt. I. 1636. 

b) Tárgygyal kapcsolatos inf.: Ivjárdl nvremdsli, selta so
méit a uutédsli 'a pánczélját megragadta, aztán föl akarta venni' 
Nyelvt. I. 15714; min át laiilda uutéimdn 'mi az éjét át akar
juk virrasztani' Nyelvt. I. 56x; and osti-mosa ríeyyoi oéta uutéi-
len 'a nem ismerős embert akarod megismerni' Nyelvt. I. 8017; 
yaleudt táédn l-peldk ma tud a uutsüem 'holnap nyájad egyik 
felét elvenni szándékozom' Nyelvt. I. 3814. 

A v e r b u m f i n i t u m s z e n v e d ő : yis uazdn yán pán 
nojdmdds lou eudltal tom latna azát ueldi uwátla ra fövény-
városi király megint megfutamodott tőle, az ellenség mindenáron 
meg akarja ölni' Nyelvt. I. 1133; yurí-ki áddl-yo lovatna manti 
vuratsen 'ha már magános ember egymagádban menni akarsz' 
NépkGy. 79215. 

A köv. mondatokban a uutsúű nem annyira a szándékos
ságot, mint inkább a b e á l l ó c s e l e k v é s t fejezi ki és így 
jelentése összeesik a piti ige jelentésével: ásni azát si yolda 
uutéws 'a medve már-már egészen meg akart halni' Nyelvt. I. 
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6 n ; naurem ilbina kvlay si ioy§tta uutsws 'a rénszarvas már 
majdnem oda érkezett a gyermek elé' Nyelvt. I. 35 s ; ou-ybm@dt 
suyatta uurathlll 'az ajtóragasztókat majdnem összetöri az 
erőlködéssel' Nyelvt. I. 9416. 

3. Közel áll a uutsúü-hez jelentésben a ueritl '-hat, -het, 
tud' (vö. a vogul veriti, mely szintén ilyen kapcsolatban hasz
nálatos).*) 

a) Átnemható ige inf.-a: wii-yili uuraina kim-uayyta 
ueridds 'az Asszony-unokája nehezen tudott kimászni' Nyelvt. I. 
185; ma tam mouna old a an' uerithm 'én ezen a földön meg 
nem maradhatok5 Nyelvt. I. 291]t; %oidi an' ueridds 'aludni 
nem birt' Nyelvt. I. 7 9 n ; ittam, ma nvy pifomna old a an' ue
rithm 'ime én veled nem maradhatok' Nyelvt. I. 1089; mur 
kutna tada amdsta an' uerithm 'a nép közt nem tudok meg
lenni' Nyelvt. I. 1248. 

b) Átható ige inf.-a: lida an' uerdm'len 'nem tudsz meg
enni' Nyelvt. I. 64; katllta an( ki ueritlen... cha nem tudod 
megfogni' Nyelvt. I. 113; kamdlta hu lasna yor'ta an' ueridds 
'kívülről ő nem győzte hóval oltani' Nyelvt. I. 187; ma Isi 
iilfidtta uerithm 'neked szintén segíthetek5 Nyelvt. I. 683 ; 
ma pöddrta an' uerithm 'beszélni nem tudok' Nyelvt. I. 828 ; 
nvy io-fo-lbtta arí uerdmlen 'te ezt megváltani nem tudod5 

Nyelvt. I. 869; sbsta an' ueritl 'lépni nem bír5 Nyelvt. I. 93 3 ; 
yundi uelda uéremladi 'mikor tudjátok megölni' Nyelvt. I. 1559. 

Tárgygyal kapcsolatos inf.: a) személyragtalan tárgy: top 
asní uelda an' ueritl 'csak medvét nem tud ölni' Nyelvt. I. 
162; apsdl <5y3l legát ti an' ueritl 'öccse szánt készíteni nem 
tud5 Nyelvt. I. 3612; ou pusta an' ueridds 'ajtót nyitni nem 
tudott5 Nyelvt. I. 825; tami louat taé yundi uerdm'lem sauida 
'ekkora nyájat mikor bírok megőrizni' Nyelvt. I. 1094. 

b) Személyragos tárgy: ásni uuraina uddi ioytes, idy'gdl 
pvrg atta an' ueridds 'a medve csak erőlködve jutott partra, 
a vizet se tudta magáról lerázni' Nyelvt. I. 6Í3; tám tazdn 
mazdy sauida an' uerdmlen 'ezt a nyájadat talán nem bírod 
megőrizni' Nyelvt. I. 1086. 

A verbum finitum szenvedő: top imi-yilina tud a ueritla 

*) PÓLAY V.: A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 400. 
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'csak az Asszony-unokája bírja elhozni' Nyelvt. I. 2215; toyldy 
uaina ioyStta an' uerdmla 'még a madár se tud hozzájutni' 
Nyelvt. I. 836; ma-kemdm ney%oi aídn yundi ioutta ueritla 
'magamfajta ember az atyádat hogyan tudta volna megölni5 

Nyelvt. I. 163n . 
4. Ugyancsak tárgyi functióban szerepel az inf. a tudást, 

képességet jelentő kurtl és yasl mellett. 
kurtl: a) Atnemható ige inf.-a: iasdm idma iidi kurdds 

'kezem még nem tudott meggyógyulni' Nyelvt. I. 46 ]0; malaina 
jfimni iida kur'sdn 'miért nem tudtál meggyógyulni3 Nyelvt. 
I. 1103. 

b) Átható ige inf.-a: oéta kurtsdl 'nem tudták meg
találni' Nyelvt. I. 7416; %vm-iuy suyatti yodi-svyat kurtsalen 'a 
koporsót hogy is nem tudtad feltörni' Nyelvt. I. 77é; nvy pa 
semdt amdsti uaidt uelda kurtsen 'te pedig a szem előtt ülő 
vadat se tudod megölni' Nyelvt. I. 162 r 

%asl: a) Atnemható ige inf.-a: ma yundsi-^arti ivyta 
anl xa^€m ^ n semerre se tudok menni' Nyelvt. I. 128; ma lida 
an' /ass9m 'én enni nem tudtam' Nyelvt. I. 343; tobardy yátna 
layda ant yasl 'a házba nem tudok bemenni' Nyelvt. I. 1033. 

b) Átható ige inf.-a: ma uantta an' yashm 'én nem 
tudom nézni' Nyelvt. I. 122; katra pvraidtna sebem uerdi yassdn 
'hajdanában varázsolni tudtál' Nyelvt. I. 2315; Í9y'k-/ul uelda 
lou mazdr/ an' yasl 'vízi halat talán nem tud fogni' Nyelvt. I. 
4312; tam nelam ne jontti jonpm jol-álydl jontti yun ant ydstel 
'ezek a nők nő varró varrásuk végét varrni tán nem tudják' 
NépkGy. 1781029. 

D) A l a n y i i n f i n i t i v u s . 

Az inf.-nak eredeti irányhatározói jelentése teljesen el
homályosodik az igenévnek alanyi szerepében. Az inf.-nak ez a 
functiója a személytelen igékkel való kapcsolatból indult k i ; 
pl. 'lehet, kell megtenni'. Ezekben a kifejezésekben az inf.-nak 
lativusi értéke érvényesült eredetileg annyiban, hogy kifejezte 
azt, a mire, vagy a mennyire a lehetőség, szükségesség, tehát a 
tulajdonképpeni lélektani alany irányult és kiterjedt. A tudat
ban levő teljes képzet pedig, ha mondat alakjában kifejezzük, 
egymással logikai viszonyban álló részekre oszlik. E logikai 
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részek közül pedig az alany és az állítmány van egymással a 
legszorosabb kapcsolatban. Minthogy pedig a személytelen igék
nél épp a logikai alany hiányzik, a nyelvérzék a mondatalkotás 
általános törvényétől indíttatva keresi és kifejezésre akarja jut
tatni a logikai alanyt. Ezért az infinitivus, a mely az említett 
kifejezésekben eredetileg csak a lehetőség vagy szükségesség 
irányát jelölte, lassanként a nyelvtudatban azonos lett a lehe
tőséggel és szükségességgel, vagyis a nyelv a lélektani alany 
helyett az infinitivust alkalmazta mint logikai alanyt. 

Az inf.-nak alanyi használata minden nyelvben szokásos. 
A finnben is közönséges a : pitáá, taytyy, tarvitsee. tulee, sopii, 
kelpaa, kaskee személytelen igék mellett,*) pl. Siniin tulee 
olla ahkera. Niin ei sovi sanoa. A vogulban az inf. alany 
gyanánt leginkább az éri 'kell', rq,wi 'szabad', táji 'illik', tuti 
'lehet' személytelen igék mellett használatos.**) 

Az osztjákban leggyakrabban a másl 'kell' ige veszi maga 
mellé az inf.-t alany gyanánt. Egy mondatban e személytelen 
ige első személyben fordul elő: nvyen uelda máshrn 'téged 
meg kell ölnöm' Nyelvt. I. 3 9 r 

1. Személyragtalan tárgygyal kapcsolatos infinitivus: sebán 
kast a masl 'sámánt kell keresni' Nyelvt. I. 228; öy§l legát ti 
másl 'szánt kell készíteni' Nyelvt. I. 36 t3; si ney%oi nvtta masl 
'ezt az embert most segíteni kell' Nyelvt. I . 74 t ; kádi le gáttá 
masl 'a macskát kell azzá tenni' Nyelvt. I. 7 8 u ; nöm-dr keu-
yatna pondi masl 'kerek kőházba kell tenni' Nyelvt. I. 1767; 
iú/ ÍVJ á-tálda masl 'fát kell összehordani' Nyelvt. I. 1787; 
si mouna tudd1)) idy'k esllta masl 'erre a földre tüzes vizet 
kell bocsájtani' Nyelvt. I. 1806; tárni uelda masl 'ezt meg 
kell ölni' Nyelvt. I. 1787. 

2. Birtokos személyragos tárgy: tandal-igi tám laidmna 
nvy sábdl-loudn pá séudrmoda masl 'Tandal-öreg ezzel a fej
szével a te nyakad csigolyáját is el kell vágni' Nyelvt. I. 058; 
ittam louel idifk ilb(i) eudlt noyuida masl 'most tehát a víz 
alól fel kell venni' Nyelvt. I. 75; uaiiu %os-pelá másl tinid a 
'vadunkat vmerre el kell adni' Nyelvt. I. 511S. 

*) E. N. SETALÁ : Suornen kielen lauseoppi. Helsinki. 1907. 92. 
**) PÓLAY V. : A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 
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Alanyi szerepe van az inf.-nak a rayü 'lehet, szabad' ige 
mellett (a mely megfelel a vogul rq,wi 'szabad' igének): yol 
tiida raydl 'hova lehet vinni' Nyelvt. I. 7 2 n ; yodi-svrat osta 
raydl "hogyan lehet megtalálni' Nyelvt. I. 7910; tada % ti Ida 
•ant raydl "itt meghalni nem szabad' Nyelvt. I. 1018. 

Előfordul az ige személyragozva i s : yundi-gi old a ant 
rajldm 'ha pedig majd itt nem maradhatok tovább' Nyelvt. 
I. 9114. 

A többes szám jelével van ellátva az ige: ittam kur-
nárSrlam pormdda ant rayht 'most a lábtobozaimat lábbal 
taposni nem szabad'. 

Más igék is maguk mellé vehetik az inf.-t alany gyanánt: 
muia yoida iertsdsdn 'miért kell feküdnöd' Nyelvt. I. 996; 
muj pukneA ewdpm yandi-yo voAti pösA 'micsoda köldöke 
vágott osztják ember élhet majd' NépkGy. 255258; ittam oysatpi-
übdvhs yvm-iuydlna i<oy a-tv ydrtti sátl 'erre a rézhüvelyes 
Tyiberlosz a koporsójában (mintha) összenyomódnék, hallszik' 
Nyelvt. I. 725. 

Mint a magyarban, vogulban, finnben és általában min
den nyelvben, alanyi infinitivus főnév mellett is állhat. Külö
nösen a uer 'dolog' főnév alkalmas arra, hogy az infinitivus 
alanyi szerepben járulhasson hozzá. Az ilyen kapcsolatban a 
uer mindig birtokos személyragos. 

yadáidm Imi diigdsti uer dm olmal 'nónikémet meg kell 
kérdeznem' Nyelvt. I. 153; min mundi aiilta ka tilt a uermsn 
os 'nekünk az előbb csak lassan kellett volna megfognunk' 
Nyelvt. I. 209; nauremlan eudlt löhn ma nduet-kem yui kitti 
uerdm ol 'a gyermekeitekből négy-öt embert el kellene külde
nem' Nyelvt. I. 149 r 

Melléknevek mellett is állhat az inf. alanyi szerepben: 
kashdi-tvyaina ságar ahyna io y§ tlad{-gi sit pá idin 'költöz
ködés alkalmával ha a legelő végére odaértek, az is elég' Nyelvt. 
I. 388; tmn mouna old a idm-lamba 'e vidéken lakni is jó' 
Nyelvt. I. 1693; nvnhi tani mouna old a dddin 'neked ezen a 
földön lenned rossz' Nyelvt. I. 179 l4; tant-oyi sij»n yáp le Itt 
pa mupl atdm 'a násznagyi híres hajóra miért is ne kelnénk 
(ülésünk mije rossz)' NépkGy. 168651. 
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E) Az i n f i n i t i v u s e g y é b h a s z n á l a t a . 

SIMÖNYI Zs. e r e d e t h a t á r o z ó n a k nevezi a f é 1 é s t, 
r e t t e g é s t , s z é g y e n k e z é s t stb.-t kifejező igék mellett álló 
főnévi igenevet.1) Ilyen szerkezeteket találunk az osztjákban is : 
lou ioy o-lv y da paldl 'bemenni fél' Nyelvt. I. 803; manemna 
uantta sal ösdn 'nekem téged látnom fáj' Nyelvt. I. 12216; 
louel uantti sati iisat 'neki látni sajnálatra méltók voltak' 
Nyelvt. I. 1817. 

F i g u r a e t y m o l o g i c a . 

A magyar nyelv hasonló szerkezeteit SIMÖNYI ZS.,2) SZEG
LETI I.,8) a vogulét pedig PÓLAY V.4) tárgyalja: iilfiaiddá 
ázat arí iil fial dl 'feltámadni ugyan nem támad fel' Nyelvt. 
I. 85 t 2 ; uelta /odi kus ueUdm 'megölni ugyan megöltem' 
Nyelvt. L 10715. 

M é r t é k h a t á r o z ó t fejez ki a főnévi igenév ebben a 
két mondatban: yoidal kutna am'filál yiuéldli i-yalda naudrht 
'miközben így fekszik, ebeit uszította, azok egy halálig iramod
tak' Nyelvt. I. 2 6 u ; i-yvlda Ivskdsem 'egy halálig odavetem' 
Nyelvt. I. 1319. Ezekben a kifejezésekben az i 'egy' számnév
nek ugyanazt a megszorító és erősítő használatát látjuk, mint 
a magyarban. 

Végre f e l k i á l t á s o k b a n szerepel az infinitivus; infini
tivus exclamationis : madi pá pattá! 'még fázni' Nyelvt. I. 1024. 

2. A -t-képzős melléknévi igenév. 

A -í-képzős melléknévi igenév leggyakrabban a folyó cse
lekvés igeneve. Használata nagyon kiterjedt, mert kifejezheti a 
cselekvőt, a cselekvés tárgyát, a cselekvés eszközét, a cselekvés 
helyét, a cselekvés idejét. Az igenévnek mind ezt a jelentését 
külön fogom tárgyalni. A példákat pedig a szerint fogom cso
portosítani, hogy az igenévnek van-e vmi előtagja vagy nincs. 

x) MHat. I . 24. 
2) MHat. I I . 299. 
3) A főnévi igenév Arany J.-nál. Nyr. XXXIV. 
*) A vogul infinitivus. NyK. XXXV. 
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A) Az i g e n é v m i n t n o m e n a g e n t i s . 

Előtag nincs; az igenév élő lény jelzője: endmdi yoi 
'növekedő férfi' Nyelvt. I. 88; yoidi yoi 'fekvő ember Nyelvi 
I. 9 9 u ; ewitliti yo 'vágó ember' NépkGy. 4 1 l l í 6 ; sertti-yo 
'varázsló ember5 NépkGy. 268 t; ioutliiidi kát yui ckét lövő 
ember Nyelvt. I. 23; yáVlddi, nip 'síró asszony3 Nyelvt. I. 899; 
yontti yo 'menekülő férfi' NépkGy. 223B9; laidi yo 'álló em
ber Nyelvt. I. 16513. 

b) Az igenév jelzetté szó élettelen tárgy: lo Itt lás 'olvadó 
hó' NépkGy. 183120; lolti jeifk 'olvadó víz' NépkGy. 1 8 3 m i ; 
manti pahp "menő felhő' NépkGy. 20280. 

A költői nyelv sajátsága és leginkább hasonlatokban talál
juk az ilyen szerkezeteket: e tti yatl séwpi najet sidi olmel 
'(mint) a kelő nap (oly szép) fürtös fejedelemhölgyek lettek ím' 
NépkGy. 28609; lopyia yatl vespi népet sidi olmel '(mint) a 
nyugvó nap (oly) gyönyörűséges nők lettek ím' NépkGy. 28 6 U ; 
stti yatl sewpi naj éndmmal '(mint) a kelő nap (oly) szép fürtös 
fejedelemlány növekedett' NépkGy. 110150; lop p ti yatl uespi 
naj seykdlmal '(mint) a nyugvó nap (oly) gyönyörűséges hölgy 
serdült föl' NépkGy. 110151. 

Ugyancsak nagyobbrészt a költői nyelv sajátsága, hogy az 
igenév és a verbum finitum ugyanazon igetőnek két külömböző 
alakja, illetőleg a verbum finitum és az igenév ugyanazon igetőből 
való; e szerkezet a stílust kétségtelenül színesebbé, szebbé teszi. 

Az igenév élő lény jelzője: Zál'dsti yoi lahsl 'a hadakozó 
férfi hadakozik' Nyelvt. I. 1312; küddrmddi yoi küddrmdl a 
birkózó férfi birkózik' Nyelvt. I. 1313; ivntti yoi ivntl 'a játszó 
férfi játszik' Nyelvt. I. 2 1 u ; aridi yoi ariiil 'az énekes férfi 
énekel' Nyelvt. I. 21 l á ; noy§mHi ár ör'ddn noy§miht 'a futa
modó fejedelemhős futamodik' Nyelvt. I. 140^ oysatpi-üb?rlos 
téudnld di lár-yul-idi si teadnhs 'a rézhüvelyes Tyiberlosz 
csendesedő hal módjára lecsendesedett5 Nyelvt. I. 6513; lou, 
laidi yoi idi lávl 'ő álló ember módjára áll5 Nyelvt. I. 16513; 
várdmti yo jásA-jir kus vdrmdAtAdm 'serdülő férfi keze-ízét 
növelem bár' NépkGy. 24814; sepkdlti yo jásen jir sepkhs 'ha 
serdülő férfi kezed íze fölserdült5 NépkGy. 26518. 

Másik csoportja az ilyen szerkezeteknek az, a mikor az 
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igének az igeneve és a cselekvést kifejező nomene áll egymás 
mellett: s eykdlti-yo jásem-jir seykdlii eivilt. . . 'serdülő férfi 
kezem serdülése közben5 NépkGy. 712 4; teiuinlati uátdy yör 
téwinlatem 'csendesedő szél módjára lecsendesedem' NépkGy. 
2653í; itti naj etdm-kemna 'a kelő nap keltekor5 NépkGy. 327S0. 

Az i g e n e v e t e l ő t a g e l ő z i m e g . 

Az igenevet megelőző előtag lehet az igenévnek alanya, 
tárgya és határozója. Ezek közül először azzal az esettel foglal
kozom, a mikor az igenév előtagja t á r g y . 

Az igenév élő lény jelzője: Ivbas uerdi yo 'éléskamra 
csináló férfi.5 Nyelvt. I. 30x.; yat uerdi yo cház csináló férfi5 

Nyelvt. I. 3017; ma§dl tudi neyyo "énekvivő ember5 Nyelvt. 
I. 7214; iey(k-yul ueldi kazdy yni 'vízi halat fogó vígasságos 
ember5 Nyelvt. I. 128 n ; jey'k jesti ár yojen 'vízivó sok em
bered5 NépkGy. 31743; jey'k jesti ar najen 'vízivó sok úr
asszonyod5 NépkGy. 461313; put kaorti yo 'üstfőző ember5 

NépkGy. 411177; tut-juy tudi lem 'tűzifahordó szolgáló5 Nyelvt. 
I. 1294. Birtokos személyragos tárgy van ebben a mondatban: 
jásydl yásti tös ort 'szavatudó ügyes fejedelemhős5 NépkGy. 
074 

Az igenév tárgya infinitivus : líd a litti neyyo 'enni nem 
akaró ember5 NépkGy. 1087. 

Az igenév tárgyának is van jelzője : ueldm or-uai ueldi 
ar or't 'a megölt erdei vadat ölő sok fejedelemhős' Nyelvt. I. 
1379; svrt-é 0 y'k1 sardlti yui 'a szárított csukahátat szárító 
ember5 Nyelvt. I. 14l9; tam yodi you mou ivy'ti iaylu 'ezek 
a messze földet járó népeink5 Nyelvt. I. 152 n ; ueldi idy'k-
yul ueldi or't 'ölni való vízi halat fogó fejedelemhős5 Nyelvt. 
I. 130 r 

Az igenév élettelen tárgy jelzője: kördi pai}di iásna 
'vaskovácsoló kézzel5 NépkGy. 24430; lant leti lantgy nömsdin 
'ételevő táplálékos elmém5 NépkGy. 83362; yul leti yuhy 
untrem 'halevő halas gyomrom5 NépkGy. 83364. 

Az igenevet megelőző előtag h a t á r o z ó . 
Legelőször a létigének ilyen használatával foglalkozom. 
a) Locativus áll az igenév előtt: oy yat na oldi niydn 
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cezüst házban levő asszonyodat' Nyelvt. I. 1513; áddl yatna 
oldi eudm 'külön házban lakó lányomat' Nyelvt. I. 21 n; pmzár 
latna oldi eudm ra búvármadár-bőrös házban levő lányom' 
Nyelvt. I. 65 l t . 

p) Lativusragos határozó az előtag: jo/li-jo/li ölti 
lándy saydl "hátrafelé irányuló eres nyak'NépkGy. 20374; jo/la 
ölti pundy sápü Visszafelé irányuló gyapjas nyak' NépkGy. 
20«76; joyli ölti nohy yáp Visszafelé irányuló orros csónak' 
NépkGy. 1821182; yada: /ada oldi tvya Valahol levő hely' 
Nyelvt. I. 1412; yada oldi kul chol van ördög' Nyelvt. I. 4914; 
yotas-olti iki Valamerre levő öreg' NépkGy. 431197; yotas-
ölti nuhy aj sáj»m NépkGy. 233483; /otas-voAti pán Vmerre 
levő fövenypart' NépkGy. 25018-; / otas voAti táram vu£ára 
didi joyotAemen Vmerre levő erős folyóba jutunk' NépkGy. 254038. 

M á s i g é k i g e n e v e i . 

a) Locativus az előtag : un t-s a sin a jay /ti /oj ferdő 
hátán járó férfi' NépkGy. 411 ) 3 6 ; kámdn ivntti ár naurem ckinn 
járó sok gyermek' Nyelvt. I. 12713; nőnidlta manti ioyhy 
sirpi ár uáj ca fönn járó szárnyas fajta sok állat' NépkGy. 
109183; ilta mantl kurdy sirpi ar uáj 'alant járó lábasszerű 
sok állat' NépkGy. 109133. 

b) Ablativus az előtag: /atsa iidi kvláydi chonnét szár
mazó rénszarvasok' Nyelvt. I. 369; u a §y áidl eudlt mandi 
udr 'a kis újjából folyó vér' Nyelvt. I. 12110; yát padi eu»lt 
ellddi /um'fídt 'a ház fenekéről támadó hullámok' Nyelvt. I. 
1757; kámdlta loyti ár orten ca kívülről jövő sok fejedelem
hősöd' NépkGy. 31737; yodi moudt eudlt ivy'ti kát yui a 
más vidékről járó két ember' Nyelvt. I. 1473. 

c) Lativus az előtag: nojoé-laidi kbrddt ca fölfelé álló 
vasak' Nyelvt. I. 557; Iára lát ti lár-yötvy 'lápra szálló lápi 
hattyú' NépkGy. ^8590; tuwa lát ti tü-%ötay 'tóra szálló tavi 
hattyú' NépkGy. 28591. 

d) Más határozói előtag: iam no fa Ildi iasdm ra jó 
húsért nyúló kezem' Nyelvt. I. 1295; si /át-yar libina 
/ölti yui fa ház földjén az érző-hálóval halászó ember' Nyelvt. 
I. 1756; nlnidlna-jáyti nümby-kén-ort 'hótalpon-járó gyors 
fejedelemhős' NépkGy. 1073 r 
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B) Az i g e n é v e l ő t a g j a a l a n y . 

Az igenévi szerkezetek között legfigyelemreméltóbb az, a 
melyikben az igenév előtt álló főnév az igenévnek alanya. Isme
retes a magyar nyelvből, hogy mind a jelenidejű, mind pedig 
a multidejű igenévnek lehet alanyi előtagja; pl. farkasordító 
tél, keze aszott ember. Ez utóbbi szerkezet magyarázatának már 
gazdag irodalma van, mégis azt mondhatjuk róla, hogy «sub 
judice lis est». Az idevonatkozó véleményeket két csoportra 
lehet osztani. A magyarázók egy része a keze aszott ember-féle 
kifejezéseket verbum finitumnak magyarázza, a melyek azonban 
lassanként jelzős kifejezésekké váltak. így magyarázza ZOLNAI 
GYULA is.*) Ezzel szemben SIMONYI véleménye szerint e kifeje
zésben múlt idejű melléknévi igenevet kell látni.**) Hasonló 
eredményre jut KALMÁR ELEK is, a ki igés elmélete alapján e 
szerkezeteket úgy magyarázza, hogy ezek még az igés korszak
ból maradtak fenn és nem egyebek, mint mondatrészszé vált 
mellékmondatok; az alanyuk és minden bővitékük másodlagos 
mondatrész. 

Eészemről egy pár adattal kívánok hozzájárulni a kérdés 
későbbi végleges tisztázásához. Azt hiszem, hogy a kérdés tisz
tázására szükséges, hogy a jelenidejű és multidejű melléknévi 
igeneves szerkezeteket együtt vegyük vizsgálat alá. Mert, ha a 
keze aszott ember-féle kifejezéseket magyarázhatnók is jelzővé 
vált verbum finitumos mondatoknak, a farkasordító tel már így 
nem magyarázható, pedig a szerkezet mind a két esetben 
ugyanaz. Ezért SIMONYI véleményét követve mind a két esetet 
igeneves szerkezetnek tartom. 

Lélektanilag WUNDT elmélete alapján a következőképpen 
magyarázhatjuk. Ebben a mondatban : cfarkas ordító télben me
gyünk5 a lélektani folyamat, a melynek következménye a mondat, 
a következő : A tudatunkban levő teljes képzet [WUNDT : cGe-
samtvorstellung'] legáltalánosabban a cselekvés és cselekvő kép
zetére bontható fel. A cselekvés, tehát a jelen esetben a cmenés' 
képzetéhez tartozik az idő képzete is, vagyis a mikor a cselek-

*) NyK. XXIII. 147. 
**) Nyr. XXXVI. 197. 
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vés megtörténik. Tehát már az eredetileg egységes képzetnek 
három része vált tudatossá, ú. m. a cselekvő, a cselekvés és a 
cselekvés idejének képzete. Lehetséges azonban, hogy a cselekvés 
ideje ismét több képzetre oszlik, a melyek ismét tudatossá vál
nak. Ez utóbbi képzetek között azonban az idő képzete emel
kedik ki, és az újabban kivált képzetek vele valaminő kapcso
latba kerülnek. Ez újabb képzet lehet egyszerű melléknév, de 
lehet egy új cselekvés képzete is, a mely az uralkodó főfoga-
lommal bizonyos kapcsolatban van. Már pedig minden cselekvés 
a cselekvő személy és a cselekvés képzetéből áll, a melynek 
logikailag az alany és állítmány felel meg. Minthogy pedig a 
legutóbb tudatossá vált képzet, a mely tehát nyelvbeli kifejezés
ben alanyra és állítmányra bontható fel, függő viszonyban van 
az i d ő képzetével, ezért előáll az alárendelési viszony. Hogy 
pedig az alárendelést mellékmondatok vagy pedig participiumok 
segítségével fejezi-e ki valamely nyelv, az már tisztán az illető 
nyelv grammatikai szerkesztésmódjától függ. 

Ugyanígy magyarázhatjuk azokat a szerkezeteket is, a me
lyekben a verbum copulativum igen eve fordul elő; pl. hó levő 
test, a mostani való idő. E kifejezéseket is SIMONYI tárgyalta 
először behatóan a már többször említett 'Igenévi szerkezetek5 

czímű tanulmányában. Ezek szintén ősrégi szerkezetek, a me
lyek összefüggnek a jelző kialakulásával. KALMÁR ELEK a jelzőt 
másodlagos mellékmondatból magyarázza, a mely mellékmondat 
a főmondatnak állapothatározója vagy kiegészítője.*) Az ilyen 
másodlagos mellékmondat igéje a verbum copulativum partici-
piuma. Ez igenévi kiegészítőnek mint állítmánynak szintén lehet 
egy kiegészítője; ez a másodlagos kiegészítő az igenév ki marad
tával szorosan csatlakozik a főmondathoz; pl. ezt a mondatot: 
fa piros rózsa szép' így magyarázhatjuk: 'piros lévén a rózsa 
szép5, illetőleg mint SIMONYI helyesebben magyarázza: piros 
levő rózsa szép5. Ez az igenév a fejlődés folyamán legtöbbször 
kimaradt a mondatból, különösen az indogermán nyelvekben, 
azonban mint a magyar és a rokon nyelvek mutatják, még az 
eredeti állapotot is megtalálhatjuk. 

Legelőször azokat a szerkezeteket fogom tárgyalni, a me-

*) NyK. XXXIV. 82. s köv. 
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lyékben a verbum copulativum igeneve fordul elő. Ha ezeket 
összevetjük a vogul alné használatával, akkor azt találjuk, hogy 
az osztjákban az igenév ilyen alkalmazása szűkebbkörű. A vogul 
u. i. használja az igenevet olyan esetben is, a mikor az igenév 
előtagja a jelzett szónak anyagát jelenti:*) sarui alné tiniy 
tajtén 'aranyból való drága ruhád alja' VogNG-y. II. 402. Az 
osztják ilyenkor egyszerűen jelöletlen hagyja a jelzői viszonyt 
és csak egyszerű összetétellel fejezi ki. Az osztják igenévi szer
kezet kifejezheti a jelzett szónak ez é l j á t , h e l y é t , á l l a 
p o t á t . 

a) Czéljelző igeneves szerkezet: tal ölti yat 'téli fek
vésre való ház5 (tél levő ház) NépkGy. 230334; tal ölti norem 
'a tél átfekvésére való ágyam' NépkGy. 233476; tal ölti ásmem 
'a tél átfekvésére való ágyam' NépkGy. 234497. 

b) Helyi jelentésű igeneves szerkezetek: nol taj ölti 
yolom eumem 'orrhegyre való három csókom5 NépkGy. 1327; 
peyk-taj ölti ar kél 'foghegyre való sok beszéd' NépkGy. 
234J,6; uy y 9 l-t aj oltl ar jasdy 'szájhegyre való sok szó' 
NépkGy. 23428. 

c) Allapothatározós szerkezetek: tal-ölti jiör5m-váj-soy 
'üres levő réti állatbőr' NépkGy. 235570; tal-ölti ont-váj $o% 
'üresen levő erdei állatbőr' NépkGy. 235572; taA VOAÍÍ jinpy 
jöyoA 'üresen levő ideges ujjam' NépkGy. 252176; al oltl apy 
yo 'közönséges (levő) apród férfi' NépkGy. 33814; al-oltl kéfoy 
yo 'közönséges hír(hordó) férfi szolga' NépkGy. 33816; al ölti 
éés-noyi ndy sara 'húsod csupaszszá háncsvékonyságúvá szárad
jon' NépkGy. 229273; al ölti lömdy yor 'üresen levő bendőm' 
NépkGy. 11 l1Sf6. 

d) Névmási előtag: tam oldi mou 'erre levő föld' (ez 
levő föld) Nyelvt. I. 180 r 

Ugyanilyen szerkezetekben használatos a tvida 'habere' 
ige is, sőt gyakrabban fordul elő, mint az oldi. Külömbség a 
kettő között az, hogy a tvida néha felveszi a birtokos személy
ragot is, míg a verbum copulativum sohasem fordul elő ilyen 
esetben személyragozva. 

1. Az igenév személyragtalan: ma taiti juyem 'az én 

*) SZILASI M.: Névszói összetételek a vogulban. NyK. XXVI. 142. 
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famunkám' NépkGy. 2655 l; ma taiti yápleykem caz én csolna-
kom3 NépkGy. 4815; ma taiti lüphykem raz én evezőcském' 
NépkGy. 78159; ma taiti nori 'az én padkám' NépkGy. 173S64; 
ma taiti yáp 'az én csónakom' NépkGy. 28083; lou tvidi 
svydl 'az ő viselő subája" Nyelvt. I. 92 ; ném»y ort taiti 
jöyol álrjdl ca neves fejedelemhős íjjá vége' NépkGy. 421184; lu 
taiti kur-urdl 'az ő lábszára' NépkGy. 189144,; poy taiti loyi 
ra fiú vadászkutyája' NépkGy. 234508; lu taiti sopdr ályvp 
narisikdl 'ezüst markolatú híres szablyája' NépkGy. 15830fi; lu 
taiti lewdl "az ő rabszolgája' NépkGy. 37696. 

2. Birtokos személyragos az igenév: ma taitem yápem 
'az én csolnakom' NépkGy. 24934; ma taitem antdp caz én 
övem'. 

A második csoportba tartoznak azok a szerkezetek, a me
lyekben valamelyik cselekvő igének igenevét előzi meg az alanyi 
előtag. Ilyen szerkezet a magyarban: csordakelő hely, egy ember 
vágó rét, lábafájó ember. A rokon nyelvekben találunk hasonló 
kifejezéseket; a vogulban: mót yum liné kérdy nal 'más em
ber lőtte vasas nyíl' VogNGy. II. 217; au yq,jné awiy nol ca 
víz sebje mosta sebes föld foka' VogNGy. II. 156; a votjákban: 
sala no cibsono l'aajostid 'császármadár fütyülő fenyvesen át' 
NyK. XXIII. 275; dákja godkan jag virti mi koskom 'fajdkiabáló 
fenyves dombon megyünk el' NyK. XXIII. 288 (1. SIMONYI 

példáit). 
Atnemható igék igeneve: y ár kii ti ahy soj, uaj kilt i 

ahy suj 'rénbika kelő reggeli zaj, rénkelő reggeli nesz' NépkGy. 
18IM> i92> yandi-yo nál yanii muj úofi taitel 'osztják ember 
nyila akadó milyen húsuk van'NépkGy. 381039; or't yoy yoltl 
nüwdy juy 'fejedelemhős hágtató ágas fa' NépkGy. 113ag6; ölön 
yo m anti jos 'szános ember járó út' NépkGy. 190í457; kurdi) 
yo mantt jos 'gyalogos ember járó út' NépkGy. 1901458; yala 
yalti soydy mü 'halott haló réteges föld'NépkGy. 166596; Iont 
pitti jemtü 'lúd szállta jeles tó' NépkGy. 27547; ma liItt 
jujem 'a magam ülte csónak' NépkGy. 1801094; ma ámvsti 
yát 'a magam lakta ház' NépkGy. 13p; ma lálti ura 'a ma
gam állta sátor' NépkGy. 10875; támí kut ivy'ti mou 'ez az 
ördög járta föld' Nyelvt. I. 8 1 ; né láilti sujmay uol 'a nő 
állta hely' NépkGy. 30674; or't ám d s ti ríámdk' téy§l 'a fejede-
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lemhős ülő puha fészek' Nyelvi I. 31674; il <mü-%o amvsii 
sárni alpi jéZdk 'alvilági nép lakó aranyos színes föld' NépkGy. 
225114; kat yo Izlti ^mt aj X&P két embernek való (ülő) kis 
táplálék-szerző ladik5 NépkGy. 27B67; kat yo ja /ti yolom lölpi 
lant aj yáp 'két embernek való három rekeszű kis táplálék 
(szerző) csónak5 NépkGy. 27568; váj nöyolti pásdy unt 'rén-
bika futotta fényes erdő5 NépkGy. 27583; Niim-TörSm aseu 
amvsti éél éter 'a Num-Tör§m atyánk lakta derült tiszta ég5 

NépkGy. 18G1337. 
Átható igék igeneve: kát yui Ildi yal-put 'két embernek 

való (evő) útra való fazék5 Nyelvt. I. 1389; yandi-yo kézi 
p élt ti mvj noyi taitel 'osztják ember kardja hasító milyen 
húsuk van5 NépkGy. 39104; num-tör§m untvy yo ásem 
pusti naj áltmy ar yatl 'Felső-égben lakó férfi atyám nyitotta 
aranyos sok nap5 NépkGy. 26536; num-tör §m untvy yo ásem 
verti sárni sem, yonmay ár naj 'felső-égben lakó férfi atyám 
szerezte aranyos szemét hunyó sok nap5 NépkGy. 223 ]3; ma 
pondi nem?n 'az én adtam név5 Nyelvt. I. 85; tom-peldk-yo 
juwitti nál 'a túlsó féli ember lőtte nyíl5 NépkGy. 37987 ; 
tom-példk yo s ewirmati nardy vos 'a túlsó-fóli ember 
vágta szablyaél5 NépkGy. 373S9; ort alti ár joyol 'a fejedelem
hős viselte sok íj5 NépkGy. 75 i 9; tom-pélvk yo juutti nál 
'a túlsó féli ember lőtte nyíl5 NépkGy. 175919. 

Az utóbb tárgyalt szerkezetekben az igenév már tkp. 
n o m e n o b j e c t i . Ugyanez a jelentése az igenévnek a követ
kező esetekben is. A külömbség a kettő között csak az, hogy 
az eddigi szerkezetekben az igenév alanya is ki volt téve, az 
ebbe a csoportba tartozóknál azonban nincs kitéve: lay dsidi 
svy 'öltöző ruha5 Nyelvt. I. 1017; sömdtti svy-nir 'felvenni 
való öltözet5 Nyelvt. I. 1814; ie§t{ wy'k 'inni való víz5 Nyelvt. 
I. 1487; a l-e yy ti kél 'eldobni való kötél5 NépkGy. 34867; lett 
lant 'enni való étel5 NépkGy. 110162; lé ti jás 'enni való kéz5 

NépkGy. 317 1 7; al-ewitti kél 'elvágni való kötél5 NépkGy. 
34868; yomda ponti ár yáp 'felfordítani való csónak5 NépkGy. 
1871360; ueldi uai 'ölni való vad5 Nyelvt. I. 422. 

Ktlelvtudományi Közlemények. XLH. 19 
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C) Az i g e n é v n o m e n i n s t r u m e n t i . 

A nomen objecti jelentésből könnyen kifejlődhetett az 
igenévnek az a szerepe, hogy megjelöli az eszközt, a mely a 
cselekvés végrehajtásához szükséges. A nomen objecti u. i. a 
közvetett cselekvést fejezi ki, ha mármost az igenév oly főnév 
jelzője, a melylyel a cselekvés végbemegy, akkor az igenév czél-
határozói jelentést vesz fel és a vmihez szükséges eszköz jelző
jévé lesz: ianddsti kézi Varró kés' Nyelvt. I. 1753; alti kézi 
'kard5 Nyelvt. I. 114 t; yolti keu 'halászó kő' Nyelvt. I. 132 r 

A mint látjuk, az igenévnek ilyen szerepe szíík körű. 
Ugyancsak a nomen objecti jelentésből magyarázható az 

igenévnek az a szerepe, a mikor a c s e l e k v é s h e l y é t jelöli 
meg. Megjelöli a helyet, a hol az igenévben kifejezett közvetett 
cselekvés lefolyik: mandi tvya cjáró út5 Nyelvt. I. 4 5 u ; mája 
manti nemdy taya 'nászba menő híres hely' NépkGy. 176958; 
tánta manti sijdy taya lakodalomba menő híres hely' NépkGy. 
176959; joyli-manti pantem ca visszafelé menő utam' NépkGy. 
82337; jélla-manti kaltmem NépkGy. 82333; jáyti mü 'járó föld' 
NépkGy. 1074O; idyck-%ul ueldi kazdy ios Vízi halat fogó nagy
ságos út' Nyelvt. I. 13217; kbrdi uerdi rat Vascsináló tűzhely' 
Nyelvt. I. 173 i r 

Szokatlanul tömörré teszi az igenév a kifejezést az ilyen 
szerkezetekben: nvyen lay di /öl§m iu% áltnáy yat yada ol-sa 
ra hová beléphetsz, (neked belépni való) (az a) három fából 
összerótt ház hol van?' Nyelvt. I. 1402; ma pitti látdy mü 
látdm pa ney muj uitmen ca hova nekem kellene beleesnem, oly 
gödrös földem gödrét talán tudjátok?' NépkGy. 381019; ma 
pitti oyx?y mü oyyem ney muj sijalamen ca hova nekem bele 
kellene esnem, oly üreges földem üregét ti talán látjátok ?' 
NépkGy. 381021. 

Ezeknek a mondatoknak, a melyek a NépkGy.-ben több
ször előfordulnak, szakasztott megfelelőjét megtaláljuk a vogul-
ban: % um p atné vq,y%éy ma joltyatéske . . . ca hova férfinak 
kellene beleesni, oly gödrös föld hogyha t ámad . . . ' VogNGy. II. 
331 ; ne patné éayléy ma ca hova a nőnek kellene beleesni, 
oly halmos föld' VogNGy. II. 337. 

Ilyenforma szerkezetet találunk a cseremiszben is : aSeme 
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éusaé fidrdst ilet-mo? 'olyan helyen élsz, a hova eljut az em
ber?' GEN. 16. id. BEKÉ Ö. NyK. XL. 128. 

Végre az igenév megjelöli az i d ő t is, a mikor valami 
történik. Ez a jelentés is a nomen objecti jelentésből fejlődött 
ki : mája manti nemdn yatleu 'a lakodalomba induló jeles 
napunk5 NépkGy. 170746; tant a manti sijdn yatleu 'a nászba 
menő híres napunk' NépkGy. 170747. 

D) Az i g e n é v n e k m á s h a s z n á l a t a . 

Gyakran járul az igenévhez egy m é r t é k e t , h a s o n l ó 
s á g o t kifejező szócska. Ilyenkor az igenévnek ez é l vagy 
h a s o n l í t ó értelme van, vagyis azt fejezi ki, a mi a jelzett 
szónak rendeltetése, czélja, vagy pedig a mihez hasonlít, a mi
vel egyenlő. SCHÜTZ JÓZSEF ezeket a nomen agentis jelentése 
közé sorozza;*) azonban előfordul a nomen objecti is. 

Két csoportba oszthatjuk az igenévnek ilyen használatát. 
Az első csoportot azok alkotják, a mikor az igenévtől jelzett 
szó ragtalan, tehát már jelentésénél fogva kifejezi a czélt vagy 
a hasonlóságot; a második csoportba tartozó kifejezéseknél az 
igenév főneve határozóragos. 

Eagtalan a jelzett szó: yorbi : ueldi yorbi iiy 'megölni 
való formájú fiú' Nyelvt. I. 1473; iörSl peldiyorbi tel 'íj 
áthatoló forma pánczél' Nyelvt. I. 1474; nal s ugat ti yorbi 
tél 'nyíltörő forma pánczél' Nyelvt. I. 1474. — mosa: lídi-
mosa and osl 'enni valót nem talált' Nyelvt. I. 696; mosti-
mosa svydn 'valami kedves subád' Nyelvt. I. 832; and osti-
mosa rienyoi 'a nem ismerős ember' Nyelvt. I. 8017. — idi: 
Imi iásna ál9mti-idi ioyo-lvndltsa 'az asszonyt kézen fogva 
emelték5 Nyelvt. I. 2313; nin áridi-idi yáVUman yaiémal §átl 
'a nő éneklése módjára sírván maradt' Nyelvt. I. 1369. 

Más szócskák: ivntti uespi sat naurem pilna ma iihm 
'harezra termett (birkózó formájú) 100 gyermekkel én is megyek5 

Nyelvt. I 15016; laydi ue§pi ipm yát 'bemenésre való for
májú jó ház' Nyelvt. I. 5 2 u ; ndn arddn iáyna uerdmdi-
.kemst and oldel-lamba 'a magatok forma néptől lebírhatok 

*) NyK. XL. 55. 
19* 
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mintha nem lennétek' Nyelvt. I. 1433; l yo lilti mortdy löl 
le&atlem cegy embernek való ülést készítek5 NépkGy. 78 J 5 7 ; 
manti molti nömsen cmenő forma kedv5 NépkGy. 1841961. 

A mint látjuk, ezek a szerkezetek leginkább a Nyelvt. L-
ban levő szövegekben fordulnak elő, míg a NépkGy.-ben alig 
találjuk meg. Épp ezért nem tartom lehetetlennek, hogy ez 
újabb fejlődés eredménye. A nyelv ez által is szorosabbá akarja 
fűzni a viszonyt a jelző és jelzett szó között. Ez pedig talán 
összefügg az infinitivus és a participium differencziálódásával. 

Határozóragos a jelzett szó: louatti: ivy'tti louatti iis 
járó nagyságúvá lett5 Nyelvt. I. 1618; iijdl noy§s-uai-kur eudtti 
ont-uai ueldi, pn'k yul ueldi louatti sidi énmds 'fiuk 
nyusztvad láb vágó, erdei vad ölő, vízi halat fogó nagyságnyira 
növekedett ím' Nyelvt. I. 169 u ; yonti jántti jol-söpdl jántti 
lovat a, verti versopdl verti lovat a ma molya kartla ön 
oyor sömdl ponilisem cén egykoron varrni-való varrását varró 
(nő) nagyságnyira, tenni való dolgát végző (nő) magasságnyira 
vasas nagy mély rovást rovogattam' NépkGy. 26919, 20. 

youatna: sem uantti youatna ioytds 'szemmel látható 
távolságnyira jött' Nyelvt. I. 54x; iorl ioyStti youatna ioyos 
Ivskdlll coly messzire dobja, a mennyire csak bírja5 Nyelvt. I. 1316. 

Eagtalan alakban: uul pari uerdi youat mur ie^ht a 
lakoma tartása alatt a népem künn eszik5 Nyelvt. I. 12416. 

kemna: sardltdm noya lidi kemna and olda uut'sishi 
'nem akartad, hogy evéshez mérten száraz hús legyen' Nyelvt. 

II. Az -m-képzős igenév. 

Az osztják multidejű melléknévi igenév képzője az -m-, 
az a dev. névszóképző, a melyik a fgr. nyelvek mindenikében 
megtalálható. Használatára nézve jellemző, hogy az átható igék
ből alkotott melléknévi igenév aránylag ritkán fejezi ki azt a 
cselekvést, a melyet az igenév jelzetté főnév hajt végre, hanem 
sokkal inkább annak a cselekvésnek megjelölésére szolgál, a 
mely a jelzett szón ment végbe, vagyis az igenév leggyakrabban 
szenvedő értelmű. Ez a körülmény magyarázza meg, hogy az 
igenév gyakran megjelöli a helyet, a hol a cselekvés végbemegy. 
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A csoportositást itt is a szerint fogom végezni, hogy az 
igenév a cselekvőt, a cselekvés tárgyát, a cselekvés helyét vagy 
a cselekvés eszközét fejezi-e ki. 

AJ Előtag nélkül: pad dm ynl 'fagyott hal5 Nyelvt. I. 515; 
pZiddm o% 'fagyott fej' Nyelvt. I. 1713; /ál dm yihm loyyemen 
'elhalt penészes tetemünk' NépkGy. H4337; nárdm /ul 'seny-
vedt hal' NépkGy. 156342; punzdm sompsi 'érett ribiszke' 
NépkGy. 170; tojmdm /o 'ernyedt férfi' NépkGy. 250106; 
enmam ort 'fölnövekedett fejedelemhős' NépkGy. 300; pat-
Ivm /át 'sötét ház' NépkGy. 276; tüldm váj 'megrekedt állat' 
NépkGy. 15933; tayrdm váj 'megakadt állat' NépkGy. 159334. 

B) Az igenévnek előtagja van és pedig h a t á r o z ó szó . 
a) Locativus az előtag: uá s volvlna/aiédm kurdi 

möJfdi) ar ortl 'a város helyén maradt lába fájós sok fejedelem
hős' NépkGy. H8491; tör§m,na kai dm lábdt ybs 'az égen föl
tetszett hét csillag' Nyelvt. I. 8 7 r 

b) Ablativus az előtag; /alté a iuudm seudy br'ddt 'hon
nan jött hajfonatos fejedelemhősök' Nyelvt. I. 6 2 n ; kul eudlt 
iuud m neyyoi 'ördögtől származott ember Nyelvt. I. 6412; 
ayydm eudlt yazdm svydm 'anyámtól rám maradt subám' 
Nyelvt. I. 8710; /alté a iuudm tördmiiy 'honnan jött isten fia' 
Nyelvt. I. 1139; y alté a éddm Ivjardy ár yui 'honnan termett 
pánczélos sok ember' Nyelvt. I. 1354; you mou eudlt iuudm 
/öl$/ 'messzi földről jött holló' Nyelvt. I. 1712; í ler ewllt 
Bt dm yölom sümet 'egy gyökérből hajtott három nyirfa' 
NépkGy. 83373. 

c) Lativus az előtag: ioy o-/a zdm kurdi 'visszamaradt 
lába' Nyelvt. I. 1734; ioyo-/iédm kart ort 'hátra maradt két 
fejedelem' NépkGy. 4 3 m í ; Iára lat dm yölom %öta?j 'a lápra 
szállt három hattyú' NépkGy. 28605; tuwa lát dm /ölöm /ötan 
'a tóra szállt három hattyú' NépkGy. 28607; joyo-yiédm jinpy 
jöyol 'a hátramaradt ideges íj ' NépkGy. 3383 l . 

Időhatározói előtag: mattá /onddm mandu 'az egykor 
elillant mandu' Nyelvt. I. 411 7; top iuudm lawdy /oi 'a most 
érkezett lovas ember' Nyelvt. I. 543; i-pué tiudm ney/oi 'az 
egyszer született ember Nyelvt. I. 10910; mundl mandm laudy 
yoi raz imént elment lovas ember Nyelvt. I. 11113; luydn 
/ati jáyjdm /ápdy-ki yot májén 'a nyári napon járt csónakos 
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hat vendég' NépkGy. H01 4 6; tal piddm iski 'a télen esett hóy 

Nyelvi I. 12712. 
Az igenév s z e n v e d ő jelentésű, ha a jelzett szón megy 

végbe a cselekvés. Ugyanaz a jelentésváltozás történt tehát, 
mint a magyar vagy a vogul multidejű melléknévi igenév 
jelentésében. 

Előtag nélkül áll az igenév: uéldm unt-yui ca megölt 
erdei vad' Nyelvt. I. 1379; úöyldm uai cűzött vad' Nyelvt I. 
16714; uerdm nal 'a csinált nyíl' Nyelvt. I. 17210; káé dm uai 
'a czélzott vad' NépkGy. 22384; úöyldm yár 'űzött rénbika' 
NépkGy. 401080; yaiédm uás 'elhagyott város5 NépkGy. 118491; 
yándm án 'teli mert tál' NépkGy. 251121. 

Előtaggal álló igenév: H e l y h a t á r o z ó : nöysdíj unt 
sas din a úöyldm uaj a nyusztos erdő hátán űzött vad' 
NépkGy. 120543; svs-pelgdl eudlt iuudm nal ra háta mögül 
lőtt nyíl' Nyelvt. I. 1457. 

I d ő h a t á r o z ó : a) Mikor? katra líudm soga-loudt 
'valamikor megevett csontok' Nyelvt. I. 339; t amott a káud-
rdm soga-loudt 'a régebben megfőzött fogolycsontok' Nyelvt. I. 
349; ittam mundi mvnziidm úoyáilál pon'sdlál 'erre az imént 
széttépett húsát helyezték el' Nyelvt. I. 779; tvuí sárdltdm 
noya 'tavaszszal szárított hús' Nyelvt. I. 12816; monti vél dm 
vurdn yönpi ár sunsen uelmen 'az imént megolt véres hasú sok 
bolhádat ölted meg' NépkGy. 441226; tal-pátdm yorvp jenk 
'télen fagyott födeles jegünk' NépkGy. 183 m 6 . 

b) Mióta? nöbdt yati moymidm seé-gi az ősidő óta 
összehalmozott s'es-ezüst' NépkGy. 122649; áldl-yo ár jem ál 
ámv smel ewilt akmidm kém' oji 'az idős ember sok idejét 
lakozásuk óta gyűjtött silány ezüst' NépkGy. 122b53; yöl§m 
nöbdt eudlt uéldm tazu 'három nemzedék óta ölt portékánkat' 
Nyelvt. I. 5 1 u . 

c) Meddig ? y ő lauldm áyel 'sokáig várt végünk' NépkGy. 
85455; yü lauldm ályem 'sokáig tartó várásom' NépkGy. 185ls04. 

Az előtag e r e d e t h a t á r o z ó : tovi yár kép dl ewilt 
vér dm urdl-ki yanávn vaj lágoptatal 'a tavaszi rénbika láb
szárbőréből csinált oldala ékes botost húz elő' NépkGy. 35913; 
kát iuy eudlt álddm yáBdm ol 'két fából összerótt csónakom 
van' Nyelvt. I. 1306. 
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C) A l a n y i e l ő t a g . 

A szenvedő jelentésű igeneveknek második csoportját alkot
ják azok a szerkezetek, a melyekben az igenevet egy főnév előzi 
meg, a mely az igenév alanya. A jelenidejű melléknévi ige
neveknél részletesen tárgyaltuk az ilyen szerkezetek magyaráza
tát. Az osztjákban a multidejű melléknévi igenévnek ez a hasz
nálata annyiban külömbözik a jelenidejű melléknévi igenévtől, 
hogy a multidejű igenév néha felveszi a birtokos személyragot. 

Ehhez hasonló szerkezetek más fgr. nyelvekben is meg
találhatók ; a vogulban: pora astém yum 'tutaja elkészült 
ember' VogNGy. 163; a cseremiszben: os kuJBÍan kalaédine 
mutso 'a szó, a mit a fehér czár mondott' GEN. 66. id. BEKÉ 0 . 
NyK. XXXIX. 129; a finnben : y stav ani tekém a kirj a on 
saavuttanut suurta, suosiota. 

Hasonló szerkezetek vannak a khalkha-mongolban is ; 1. 
RAMSTEDT : Über die Konjugation des khalkha-mongolischen. 
SÜS. Tóim. XIX. 

Az osztjákban leggyakrabban a tvil 'habét' ige igeneve 
fordul elő ilyen használatban. 

Az igenév s z e m é l y r a g t a l a n : ai %ni tvidm ior 
'ifjúkori erő' Nyelvt. I. 13413; ma tvidm nauremlam 'az én 
gyermekeim' Nyelvt. I. 1437; naurem tvidm sv%-nir 'a gyer
mekeim viselte ruha' Nyelvt. I. 1016; lou tvidm alti kezdi 'az 
ő birtokában volt kardja' Nyelvt. I. 11412; ayydl tvidm mo/la 
nvy 'az anyja birta szives nevetés' Nyelvt. I. 1311X; uátli-igi 
ii% tvidm Ivyar 'a Vatli-öreg fia bírta pánczél' Nyelvt. I. 14510; 
uulfiasldy-igi tvidm yordy nip 'a nagy folyóági öreg bírta 
ybrdy (falvi) nő' Nyelvt. I. 1G04; pa-mü-%o ar poyem taje?n 
yat 'a más vidéki sok fiam bírta ház' NépkGy. 2725; jiwem 
tajvmjem po% 'az apám bírta jó gyermek' NépkGy. 25216S; lu 
t aj e m oy samel 'az ö birtokukban levő kendő5 NépkGy. 28624. 

Az igenév s z e m é l y r a g o s : ma tajmem sárúdv punvp 
aj májpdr posyem 'az én birtokomban levő aranyos szőrű kis 
medvefiókám' NépkGy. 2511C>5; iiydm lou tvimal toyUy uai 
'az ő birtokában volt szárnyas vad' Nyelvt. I. 1324; lou tvi
mal luk-pum 'az ő birtokában volt fajdpihe' Nyelvt. I. 1341J 
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Idu tnimel yöntdy mou 'az ő birtokukban volt Konda-vidék' 
Nyeivt. I. 1409. 

A tvil igén kívül ilyen szerkezeteket más igeneveknél is 
találunk és a legváltozatosabb használatát láthatjuk. A példákat 
két csoportba osztom a szerint, hogy az előtag személyragos-e 
vagy nem. 

Az a l a n y i e l ő t a g s z e m é l y r a g t a l a n : nenidza kul 
u ér dm uer 'semmi isten nem csinálta dolog' Nyeivt. I. 2413; 
tör§m párddm kvláydt 'az isten rendelte rénszarvasok' Nyeivt. 
I. 369; törSm párddm tas caz isten adta nyáj' Nyeivt. 1. 3810; 
ma legáddm kördl yardm 'az ón készítettem vas tér' Nyeivt. 
I. 576; ma isi dm idifgdm 'a magam lebocsájtottam vizem* 
Nyeivt. I. 182^; amp yirdin ár lát 'az eb ásta sok gödör' 
NépkGy. 110176; tör dm muldm ont-juy raz isten igézte erdei 
fa5 NépkGy. 18813í8; l iéudr uéldin Ivláy oy-pöz§y 'egy farkas 
megölte renszarvasfej' Nyeivt. I. 311 2 ; oysar tüudm no ja 'a 
róka hozta hús' Nyeivt. I. 1011}* vunafitdm iuy 'a víz folyása 
úsztatta fadarab' Nyeivt. I. 135G; yui manzm yuii suy 'ember 
járta emberes vidék' Nyeivt. I. 1717; aj meyk mandm pánt 
'a kis manó járta út' NépkGy. 79231; muy üwdm yordy űweu 
'a magunk üvöltötte kiáltó üvöltésünk" NépkGy. 180 m 3 ; oysar 
özdin yat 'a róka találta ház* Nyeivt. I. 1063; vaj yöyldm 
yölom mára naurdltldm 'rén futotta három futamalnyira szöke-
lünk' NépkGy. U53 5 0 ; sát pár9m nardy yar 'a száz állat 
hunyta bűnhödéshozó tér' NépkGy. 250377; lou ivy'dm tvya 
'az ő járta hely' Nyeivt. I. 8 1 ; meyk ámsdm kardy nayk 'a 
manód lakta kérges vörös fenyő5 NépkGy. 118485; yui mandm 
ibs 'férfi járta út' Nyeivt. I. 17213; lu mandm látdy kaltdm 
'az ő mente üreges út' NépkGy. H84 5 8; ma töyrdm tumandy 
yat 'a magam zárta lakatos ház' NépkGy. 22449; tördm pár
ddm neyyoi 'isten rendelte ember' Nyeivt. I. 1098; jel dm 
part dm vur-jurdl 'az isten adta erdei fa' NépkGy. 1881389; 
m a pentdm pos-tandy yat 'a magam rátolta reteszes ház' 
NépkGy. 22451; uát ment dm úura juy 'a szél hajtotta görbe 
fa" NépkGy. 411132. 

Az e l ő t a g s z e m é l y r a g o s : Sing. 1. sz.: jiwem 
ver dm karti yám 'az atyám csinálta vasburok' NépkGy. 3o891; 
a sem eSAdin sárni éurdp surdy yát 'atyám alábocsátotta arany 



AZ ÉSZAKI-OSZTJÁK NYELV IGENEVES SZERKEZETEI. 2 8 5 

tetőrudú rudas ház' NépkGy. 2484; a sem ver dm uoy yám 
'atyám csinálta rézburok5 NépkGy. 35894. 

Sing. 2. sz.: ásen ver dm yásam yát 'atyád csinálta me
leg ház' NépkGy. 34849; na jen ver dm ver cezen hölgyed csi
nálta munka' NépkGy. 16970S; iiian séuam nay'k iuy 'az apád 
fonta vörös fenyő' Nyelvt. I. 1336; jiwdn ver dm tutay yát 
'az npád csinálta tűzhelyes ház' NépkGy. 34S47; ámp-oypi 
úiil corsen ámsdm uás az ebfejü nyolczezered lakta város' 
NépkGy. 117439; jiiven múlt dm peykaij váj-so^ 'az apád igézte 
fogas állatbőr' NépkGy. 2694; n aj-evén j ont dm jeni sön a 
lányasszonyod varrta nyírhéjedóny' NépkGy. 1831338. 

Sing. 3. sz.: murdl ám'sdin ön'day mou ca népe lakta 
füves föld5 Nyelvt. I. I7215; jufdl s eykldm jayay unt 'a fája 
megnőtt fás erdő5 NépkGy. 7558; jiwal jayyam maival 'apja 
járta földje' NépkGy. 1811142; ás dl j ay ydm jeykal 'atyja járta 
vize5 NépkGy. 1811144; jen ti sukálam ár luyki 'éle törött 
sok szerszám' NépkGy. 22G164; iásl seyklam iagpi irlt, kurl 
seyklam kurbi or't ckeze megnőtt kezű fejedelemhős, lába 
megnőtt lábú fejedelemhős' Nyelvt. I. 1372; juyal váyydm 
yü lépay 'a fája vágott hosszú pitvar5 NépkGy. 15633s; mark dl 
l á k ni d m jémdy törSni 'szárnytolla hullott szentséges isten5 

NépkGy. 27332; uyldl vujdm Ijyy-ort 'hallgatag (szája vett) 
bálványfejedelem' NépkGy. 162466; nálmdl vujdm kai! ort 
'néma (nyelve-vett) kait-fejedelem' NépkGy. 162467; uyylal 
vujdm loyy-yár-poy 'hallgatag (szája vett) bálvány bikán5 

NépkGy. 226157; nálmai vujam kolt-yár-poy 'néma (nyelve
vett) kait bikafi' NépkGy. 22G159; pukndA ewatam yandi-yo 
'köldöke vágott osztják ember' NépkGy. 2553.8. 

A birtokos plur. 1. sz. a birtok sing. 3. sz.: yuimdn 
y old}l}id ni pa>i 'ősemberünk halászta fövenyes part' Nyelvt. 
I. 1303; Vön Tör dm áéenien muAtiAdm jay yátpi yátay 
kort 'Fenséges Eg a mi atyánk igézte tíz házas falu' NépkGy. 
2552G5; jáylu ivy'ani Ás kuddft pöySr 'őseink járta Obközépi 
sziget' Nyelvt. I. 13712. 

Néha az igenév is s z e m é l y r a g o s : ma ámasmam 
yandi kor't 'a magam lakta (laktam) osztják falu' Nyelvt. I. 
1413; lau ama sm el yazani yát 'maguk lakta meleg ház5 

Nyelvt. I. 14313. 
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Láttuk a jelenidejű melléknévi igenévnél, hogy megjelöl
heti a h e l y e t , a hol valami történik. A multidejű melléknévi 
igenévnek is megtaláljuk ezt a használatát, vagyis hogy azt a 
cselekvést fejezi ki, a melyik a helyet jelentő jelzett szón 
folyik le : nar lanti uitdm yát caz a ház, a hol nyers eleséget 
találtak' NépkGy. 157279; putay lant uitdm ydtem raz én há
zam, a hol üstös étel található' NépkGy. 157„81; mundi iuudm 
ios raz imént jött út ' Nyelvt. I. 1744; * yvtl mandm tvyaial 
'egy napig ment útjuk' Nyelvt. I. 4315; lou iuudm tvyaidl caz 
előbb jött helye' Nyelvt. I. 11010; tamotta ivy'am tvya 'a múlt
kor járt hely' Nyelvt. I. 11413; mundi iuuam mou caz imént 
jött föld' Nyelvt. I. 1679. 

Már a jelenidejti melléknévi igenévnél láttunk efféle ki
fejezéseket : lu ponam naysam juy niil nör yoina ponam (abba), 
a melybe őt tették, a hántott fából való gerendára kit tettek' 
NépkGy. 15021; lu ponam vdyyam ju% niil nör yoina áltam 
'(abba) a melybe őt tették, a faragott fából való gerendára kit 
tettek5 NépkGy. 15023. 

Ilyen szerkezetet találunk a vogulban is: ail lü kh a n -
tém páilém ra falu, a hol az első lovat találtam' VogNGy. 
IV. 127. 

Az -m-képzővel alkotott igenév a befejezett cselekvésen 
kívül kifejezheti még a j e l e n b e n i s é r v é n y e s f o l y a m a 
t o s cselekvést. Hogy miként jelölhet a multidejű képző a jelen
ben is érvényes cselekvést, azt a következő mondatokból ért
hetjük meg: si oual pun£dm niyna iásl eudlt ioyo al-talsa raz 
ajtót nyitó nő kézen fogva csak bevitte' Nyelvt. I. 81 ; tám yui 
eudlt í-sidi songeft ka ti dm iasl yazas ennek a férfinak is el
maradt a botot fogó keze' Nyelvt. I. 1733; lujpl katlam nri 
naj evdl tata lailtal 'gyűrűjét fogó hegyi nő lánya áll (ím) ottan' 
NépkGy. S3387. Ezekben a mondatokban a tárgyas ige igenevét 
megelőzi a tárgy és az igenévtől jelzett szó az igenév tárgyán 
oly cselekvést hajtott végre a múltban, a melyik a jelenben is 
érvényes. Itt tehát a múlt a tartósság, a folyamatosság kifeje
zésére szolgál. 

A part. perfectumnak jelenidejű használata szokásos a 
vogulban is : poakhwá scistém poqkhwéy vuor rtobzot termesztő 
tobzos vidék' VogNGy. III. 349. 
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E l ő t a g n é l k ü l á l l a z i g e n é v : káudrdem yudm 
'főző fazekad5 Nyelvt. I. 12914; seudránttdm yui Vagdalkozó 
ember' Nyelvt. I. 13415; mólom put 'gőzölgő üst' NépkGy. 
163483; yoidm tvyápl 'fekvő hely5 Nyelvt. I. 81 l s . 

Az i g e n é v e l ő t t e l ő t a g v a n : a) tárgyi előtag: 
pvl uand9m kat yui 'a csukaczége néző két ember5 Nyelvt. I. 
14513; uer uer dm vr'l 'munkát végző szolga5 Nyelvt. I. 1496; 
ioySl ka ti dm iásl 'ijjat fogó keze5 Nyelvt. I. 1749; ueédn láu 
páitdm ja% 'a formás lovat ledöntő nép5 NépkGy. 411145; kat 
juyi ürtdm saj 'a két fát szétválasztó köz5 NépkGy. 421158; — 
személyraggal: náldl ka ti dm níű sát sömlital, jöyldl kát-
Idm niil sát sömlital 'nyilát fogó nyolczszazat ró föl, ijját fogó 
nyolczszazat ró föl5 NépkGy. 170743, 7Í3. 

Tagadva van az igenév: áédl iázdy ant y öl dm mola 
naurem ol? 'az atyja szavára nem hallgató micsoda gyermek5 

Nyelvt. I. 1317; iázdy ant ybldm naurem lou -yvhl 'a szóra 
nem hallgató gyermek meghal5 NépkGy. 1374. 

b) Határozói előtag : a) helyhatározó : nömdlta in and m 
toyhn uai 'a fönn járó szárnyas állat5 Nyelvt. 1. 8010; ilta 
mandm kuran uai 'alant járó lábas állat5 Nyelvt. I. 8010; 
kámdn ianddm nauremdt 'a künn játszó gyermekek5 Nyelvt. 
I. 15213; lou yözydl eudlt iuudm eui 'a köztük jövő lány5 

Nyelvt. I. H 1 0 ; mii tömbi pelá yiddm mur 'a sapkán túl 
eső nép5 Nyelvt. I. 3010; %-lep yöyldm kát ort 'egy irányban 
futó két fejedelemhős5 NépkGy. 431205; joyo ylédm kurl 5hátra 
maradó lába5 NépkGy. 225106; — (3) időhatározó: ma yn lati-
lem ályem '&% én hosszú ideig tartó várásom5 NépkGy. 115368; 
van laulem ályem 'rövid ideig tartó várásom5 NépkGy. 115369. 

SARKADI NAGY JÁNOS. 



Az úgynevezett igeidők elméletéhez. 
(Tizenegyedik közlemény.) 

Az imperlectiimtő subjunctivus alakjainak functiója. 

106. A s u b j u n c t i v u s r e á l i s a l a k j á n a k (az ú. n. 
praesens imperfectum conjunctivi alaknak) csak időbeli functioját 
kívánom a következőkben áttekinteni, s megfelelni arra a kér
désre is, mellékmondatos használatában a főigéhez miképen 
viszonyul a benne kifejezett történés ? 

Maga az idői functió voltaképen ennél a m o d á l i s alak
nál közömbös volna, mert nem lényeges jegye az értelemnek; 
de nem lesz felesleges szóvá tenni, már csak azért sem, mert 
az alaknak praesens nevet adtak, mintha mindig, vagy legalább 
elsősorban «jelen» vagy jelenre értendő történést jelentene, 
holott pedig nyilván nem így áll a dolog. Hiszen functiói nagy 
részben az indicativus futurumával és az imperatívusszal roko
nok, sőt vannak grammatikusok, a kik DELBRÜcukel szemben 
alapértelmét is közösnek tartják a futuruméval (v. ö. a 105. §. 
végét). 

Az alak idői értelme két tényezőtől függ. Egyrészt a mo
dalitás természetétől, mert ha akaratnyilvánítást fejez ki, csak 
jövő történésre vonatkozhatik; másrészt az imperfectumtő ob-
jectiv actióárnyalatától, mert ha momentán, akkor fömondatos 
alkalmi értelemben csak jövő vonatkozású lehet. Tekintetbe kell 
továbbá venni az alkalmi és nem alkalmi (általános vagy álta
lánosító) functiót is, mert utóbbi esetben a történések szerint 
mindenkorra érvényesek lévén használva, az idői értelem telje
sen közömbössé válik bennük. 

Ezen szempontok szemmeltartásával az alak functiója kö
vetkezőképen tekinthető át. 

107. Főmondatokban: 
I. A l k a l m i (nem általános) é r t e l e m b e n . 
^ 4 j A t k é p z e l é s n é l k ü l (azaz a beszélőt környező hely

zet tudatában). 
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a) A k a r a t n y i l v á n í t á s t kifejező modalitással tehát 
voluntativ (iussiv-prohibitiv) functióval a momentán imperfectum-
tÖvek mindig, de a cursiv-durativok is rendesen jövő történést 
jelentenek. Csak nagyon kevés példát találtam olyan cursiv-
durativ alakra, melybe a jelen időpont is beleérthető, pl. Hor. 
Carm. I. 33. 1. ne doleas, neu decantes etc , s az effélékbe i& 
csak a helyzet ismeretével érthető belé, ha t. i. az illető tör
ténés már a nyilatkozatkor is folyamatban van. Mivel ez a mo
mentán igéknél lehetetlen (pl. Aen. IV. 625 : exoriare aliquis . . . 
ultor) azért ezek mindig jövő vonatkozásúak. De rendesen a 
cursiv-durativok is, pl. Mii. Glor. 1101: dicas, Ter. Andr. 598 : 
quiescas, Cic. Att. I. 17. 11. cures ut sciam. 

b) A k a r a t n y i l v á n í t á s t k i n e m f e j e z ő modalitás
sal (tehát potentialis, concessivus, optativus, conditionalis func
tióval) a momentán tövek szintén jövő jelentésűek; a cursiv-
durativokba beleérthető a már folyamatban lévő történés. Példát 
itt csak az utóbbi functióra tartok szükségesnek: Ter. Andr. 2, 
1. 10. Tu, si hic sis, aliter serdias; Cic. Tusc. 4, 31. Sint sane 
ista bona, quae putantur; Arch. 8, 18. hunc ego non diligamJ 
De azért a cursiv-durativ imperfectum is lehet jövő vonatkozású,, 
pl. Hor. Epod. 1., 15. roges (kérdezhetnéd). 

A tiltásra nézve emlékezzünk vissza arra (1. a 69. §.-t), 
hogy a classicus korban ne mellett inkább a perfectum reális 
subjunctivusa használatos. A kérdőmondatos formákra vonat
kozó tudnivalókat az irreális alaknál teszem szóvá. 

B) A t k é p z e l é s s e l egyaránt használatosak a momentán 
alakok is, a cursiv-durativok is, de inkább csak akaratnyilvání
tást ki nem fejező modalitással, és így is csak igen ritkán, csak 
költőknél, kivált VERGiLiusnál. Az átképzeléses használat jele a 
reális ( = praesens) alakon kívül a környező igék átképzeléses 
használata, azaz ú. n. praesens historicum formája. Jellemzőbb 
példák: Aen. XI. 912: continuo ineant pugnas et proelia temptent,. 
n i . . . Phcebus.. . noctem reducat (titána: residunt, vallani prses. 
historicumok); Aen. I. 55 : i l l i . . . fremuni; sédet Aeolus; mollit, 
temperát iras ; ni faciat . . . terras caelumque ferant rapidi secum, 
verrantque per auras. Ilyenféle példa elég sok van az Aeneisben. 
Sokkal ritkább az akaratnyilvánítást is kifejező alakok átképze
léses használata (csak or. obliquás kérdő mondatban!) pl. Aen. 
IV. 281. {Ardet obire . . . ) Heu quid agat? quo nunc (!) reginam 
ambire furentem audeat adfatu ? quae príma exordia sumat t 
(atque animum nunc huc celerem, nunc dividit illuc). Ez egé
szen magyaros or. obliqua e. h. quid ageret? quo auderet? quae 
sumerét? (V. ö. Arany, Toldi, IV, 7. 3. «Merre menjen, mihez 
fogjon, uramfia!» stb.). — Ilyen átképzeléses előadásban még a 
stereotyppá vált diceres, cerneres helyett is a reális alakot talál-
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juk VBBGiLiusnál, pl. IV. 401. Migrantis cernas (előtte: natat, 
ferunt); VIII. 691. Alta petunt, pelago crcdas innare revolsas 
Cycladas. . . , tanta mole instant. (V. ö.: «vélnéd, egy erdő ren
geti hatalmas üstökét»). Ezek a második személyek azonban már 
általánosaknak is felfoghatók, mert képzelt személyt szólíta
nak meg.^ 

II. A l t a l á n o s é r t e l e m b e n a 3-ik személyek ós az egyes 
számú 2. személy szokott előfordulni, még pedig a momentán 
és cursiv-durativ tövek egyformán. Ter. Andr. 640 aliquis dicat, 
Cic. Cato M. 33. isto bono utare dum adsit, cum absit, ne 
requiras, de a 3. személyek csak akaratnyilvánítást ki nem fejező 
functióval (többnyire potentialis értelemben). Ilyenkor a történés 
mindenkorra érvényesnek van gondolva, s azért az idői vonat
kozás kutatása fölösleges. 

108. Mellékmondatokban: 
Oratio obliquán kívül az alak mellékmondatban is ren

desen nyomatékos modalitású. Ilyenkor, ha viszonyított haszná
latú, mint a 93. §-ban kifejtettem, a főigéhez képest az utó-
idejűség (rákövetkezés) értelmében használja az alakot a latin 
nyelv, s más alakot ki sem fejlesztett ennek a viszonynak pon
tosabb jelölésére, mert maga a modalitás, kivált ha momentán 
actióárnyalatú is a tő, teljességgel feleslegessé teszi az utóidejű-
sóg megjelölését; így nemcsak czélhatározó vagy következményes 
mondatokban, hanem más (ut, ne, quin, dum és más efféle kötő
szókkal bevezetett) alanyi és tárgyi mellékmondatokban. Mivel 
ilyenkor a főtörténés sem múlt, az utóidejűség egybeesik a jövő 
értelemmel. M ú l t f ő t ö r t é n é s m e l l e t t a z o n b a n s o h a 
s e m á l l h a t v i s z o n y í t v a az alak. Ilyenkor vagy még meg
lévő következményt jelöl, pl. Cic. Ac. 2. 1. In eodem tanta 
prudentia fűit, ut hodie stet Asia . . . etc. Verr. I. 4. Siciliam 
Vorres ita vexavit, ut res t i tu i . . . nullo modo possit (t. i. most és 
ezentúl), v. ö. a perfectum reális subjunctivusának önálló hasz
nálatáról mondottakat 70. §. II. alatt; vagy csak látszólag vi
szonyul múlt főtörténéshez, s az elbeszélő nincs tudatában a 
multságnak, azaz: á t k ó p z e l é s e s az alakhasználat, pl. Verg. 
Aen. V. 325: spatia et si plura supersint, transeat, 346: adiuvat 
Diores, qui subiit (ez is átképzeléses alak!) palmae, frustraque ad 
pröemia vénát (szintén!) ultima, si primi Salio reddantur honores. 
Ez a reddantur alak, melyet (LADEVIG is az «aus der Eede des 
Diores referirt» magyarázatával or. obliquásnak érez) már nagyon 
közel áll az alak prózabeli, mindenütt, de különösen C^sAEnál 
szokásos oratio obliquás használatához, a várt irreális alak helyett. 
A használat nyitja a prózában is a multságnak a tudatból való 
eltűnése, néha azonban tagadhatatlanul csak változatosságra irá
nyuló tudatos mesterkedés. (Csupa reális alak van a Bell. Gal-
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licum I. k. 17. fejezetében, csupa irreális a 36. fejezetben; ir-
reálisok után v é g ü l reálisok a 40. fejezetben; fordítva, reálisok 
után irreálisok 44. fejezet végén.) Az átképzeléses használat egy 
különös fajtája az, melyet költői hasonlatok mellékmondataiban 
találunk, pl. Verg. Aen. X. 807. ac ve lu t . . . prsecipitant, . . . diffügit 
arator, latét viator, dum pluvit in terris, ut possint sole reducto 
exercere diem: itt az elképzelt helyzet minden időre érvényes
nek van gondolva, a subjunctivus azonban épen úgy viszonyul, 
(itt utóidejű történésről használva) mint a tényleges helyzetnek 
megfelelő (nem átképzeléses) használatban. Hasonlóképen áll a 
dolog általános kitételek mellékmondatos alakjaival is : a sub
junctivus rendesen utóidejűség értelmében áll, kivált, ha mo
mentán, de néha, ha cursiv-durativ, egyidejűség értelmében is, 
pl. Cato M. 33. bono utare, dum adsit, Plaut. Eud. III. 5, 54. 
Adeas, si velis. 

109. A s u b j u n c t i v u s i r r e á l i s (ú. n. p r a e t e r i t u m 
i m p e r f e c t u m ) a l a k functiójának kérdése egyike a latin 
chraseologia legkényesebb kérdéseinek, melynek Tárgyalásában 
czélszertinek tartom az alak mellékmondatos használatából ki
indulni. 

Főtudnivaló erre a m e l l é k m o n d a t o s h a s z n á l a t r a 
nézve, hogy c s a k (a beszélő tudata szerint) m ú l t íőtörténés-
hez viszonyulhat.186) Ilyenkor: 

I. Ha nyomatékos modalitása is van, s nevezetesen akarat
nyilvánítás van benne (így, czélhatározó mondatban mindig, 
következményes mondatban rendesen): u t ó i d e j ű (rákövetkező) 
történést foglal magában, úgy, mint nem múlt főtörténéshez 
viszonyítva az ú. n. prsesens (reális) alak. Példa fölösleges. 

II. Ha oratio rectában nincs nyomatékos (magyarra is le
fordítható) modalitása (kivált időhatározó, okhatározó mondat
ban), vagy ha obliquus természetű, akkor e g y i d e j ű történést 
foglal magában, szemben az előidejűséget jelző plusquamperfec-
tummal (L. 92. §. Cic. Lest. 9. cum coniuratio erupisset, palamque 
volitaret, venit cum exercitu Capuam): Si haberes, dares. Az 
imperfectumtő (objectivebb) actióárnyalata annyi módosulást okoz 
a functióban, hogy míg a cursiv-durativ töalak az egyidejűleg 
folyó történést jelenti, addig a momentán értelmű töalak az 
e g y i d e j ű l e g s z á n d é k o l t , m e g k í s é r e l t v a g y i s m é t -

186) Mellőzöm itt az olyan mellékmondatokat, melyekben jelen-jövő 
irreális értelem szerepe], vagy a melyek időfokozata különböző a főmon-
dat igéjétől (1. a 94. §. végét). Az ú. n. prsesens historicumkoz tartozó 
alakok talán eddigi fejtegetéseim Titán már nem okoznak nehézséget. Ha 
a most szóban lévő irreális alak áll mellettük, a beszélő ez utóbbi alak 
használatakor tudatában kell hogy legyen az előadott eseménysor mult-
s ágának. 
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1 ő d ő történést (de conatu v. iteratív functiójú). Példát csak ez 
utóbbi functióra adok, mert eddig ezt az értelmet nem registrál-
ták a kutatók, csak alkalmilag konstatálták. Cic. Tusc. V. 105 r 
cum civitate expeüerent (ki akarták űzni) Hermodorum, ita locuti 
sünt; U. o. I. 104: Anaxagoras, cum Lampsaci moreretur (halni 
készült . . .) inquit; Liv. XXIII. 32, 7 : erant, qui Magonem in 
Hispániám averterent (iparkodtak eltéríteni); XXXVI. 34 : cum 
a furioso incepto eos deterreret (el akarta rettenteni); XXV. 33, 5. 
si vi retinerent (ha erőszakkal akarnák visszatartani). -— Cic. de 
re publ. II. 15. Lycurgus bella cum finitimis multa gessit, et 
cum ipse nihil ex praeda domum suam reportaret (szokás!) lo-
cupletare eam non destitit; Tusc. I. 4. Themistocles cum in 
epulis recusaret (szokás!) lyram, est habitus indoctior. Az obliquus 
alak néha közel áll az utóidejű functióhoz, pl. Ter. Andr. I. 2. 4. 
eri lenitas verebar quorsum evaderet, de nem az, mert evaderet 
körülbelül = eoasura essct. Előidejűséget az alak oratio obliqua 
mellékmondatában sem jelölhet soha. (Ez a plusquamperfectum 
functiója, 1. 93. §.) 

Viszonyított functiójában tehát az alak kezdettől fogva csak 
kifejezett vagy lappangó m ú l t főtörténós mellett, egyszóval a 
m ú l t v o n a t k o z á s t u d a t á b a n volt használható, s viszont, 
a hol előfordul, m i n d i g m ú l t v o n a t k o z á s ú , úgy hogy 
átképzeléses használatáról ilyenkor szó sem lehet. Mint a követ
kezőkből kiderül, valószínűnek tartom, hogy a latin nyelv ezt a 
sajátságos alakját épen ennek a múlt vonatkozásnak jelölésére 
teremtette meg. N e m - m u 11 vonatkozású az alak csak irreális 
nem-mult főtörténésekhez tartozó föltételes mellékmondatokban 
(si haberes, dares) lehet; erről részletesebben a 117. §.-ban 
szólok. 

110. Előfordul azonban az alak fő m o n d a t b a n is, még 
pedig nem mindig múlt, hanem néha jövő, illetőleg (beleérthető) 
jelen vonatkozással is, nevezetesen feltételes értelemben; si ha-
béres, dares tudvalévőleg = ha volna, adnál, s ez értelemben 
olyan gyakori az alak, hogy mellette szinte kivételesnek tűnik 
fel a quid facerem ? = mit kellett volna tennem ? crederes — azt 
gondolhattad volna féle kifejezések múlt vonatkozása, s az iskolai 
grammatikák az amarem, monerem alakok értelme gyanánt tudva
lévőleg a szeretnék, intenék magyar föltételes alakokat vésik bele 
a kezdő tanulók emlékezetébe. Ez a nem-mult functió az egyik 
nehézség; de ennek magyarázatával csak később foglalkozom. 
Most előbbvaló annak a kérdésnek vizsgálata, hogyan juthatott 
a latinban a quid facerem ? és crederes féle functiókban ez a 
m o d a 1 i s (nem inclicativus) a l a k m ú l t é r t e l e m h e z ? Ez 
az a kérdés, melyet tanulmányom 71. §.-ában függőben hagytam. 

Mint tanulmányom most idézett helyén jeleztem (1. 104. 
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jegyz.), ebben a kérdésben nemcsak a többi kutató, hanem még 
BEUGMANN és DELBEÜCK közt sincs megegyezés. BEUGMANN az 
eredeti értelem multságát vitatja, a nélkül, hogy megmagyarázná, 
hogyan jutott a latin imperfectum — eltérőleg a többi idg. 
nyelvtől-—múlt időt kifejező (?) modalis alakhoz; DELBEÜCK az 
irrealitást hiszi az alak eredeti functiójának, s azt tartja, a múlt 
«jelentés» csak egyik módosulása az irrealitásnak.187) 

Előfordul pedig a kutatók szerint (1. pl. DELBEÜCK, 398. 1.) 
múlt értelemben az alak főmondatokban 1) a k a r a t n y i l v á -
n i t ó functióval, (DELBEÜCK szerint «wünschend». csakhogy igy 
inkább az optativus functiót értenők, holott én inkább a voliti-
vus-iussivus functióra gondolok), 2) mint p o t e n t i a l i s , akár 
magában, akár feltételes szerkezet főmondatában. 

A modalitás minősítésében azonban újabb nehézség mu
tatkozik. Még DELBEÜCKnél is nagy munkájában nemcsak a 
iussivus és optativus functió közt van némi zavar — melyet már 
jeleztem, hanem a potentialis értelem meghatározásában is, mert 
ebbe D. (399. 1.) beleveszi nemcsak azt «was sein könnte, möchte, 
aber nicht ist» hanem azt is «was sein sollte», azaz a potenti
alis értelembe a iussivust is beleszámítja. Mi jogon? ezt csak 
később említendő tanulmányából értjük meg. Mutatkozik ez a 
zavar az összes előtte vagy utána író kutatóknál is. DBAGER (i. 
m. I.2 306. 1.) szintén «sollen»-nal fordítja azokat a subjunc-
tivusokat is, melyeket potentialisoknak minősít (köztük kérdő 
formájúakat és kétségtelen iussivusokat is), pedig érzi a zavart, 
mert a 308. lapon a szerinte potentialis alakokról megjegyzi, 
hogy «dem Conj iussivus sehr áhnlich», s később pláne: «welche 
dem Iussivus áhnlich oder v i e l l e i c h t zu ihm zu r e c h n e n 
sind». KÜHNRR (i. m. II. 137. 1.) a kérdöformájú alakok egy 
részét (qtíid facerem = was hátte ich thun solleri) nem potenti
alisoknak minősíti, hanem «Konjunktív zur Bezeichnung des 
Gewollten» czim alatt tárgyalja; ezektől egészen külön említi 
(134. 1.) az öunentschiedene Móglichkeit» kifejezésére való 
potentialisokat, s e mellett még csak észre sem veszi, hogy 
potentialisoknak minősített példái a vellem, mailem, cupcrem 
kivételével mind épen olyan kérdő példák, mint a iussivusok, 
sőt, hogy részben mind a két helyen u g y a n a z o k a p é l d á k 
szerepelnek, úgy hogy pl. Ter. Andr. 584. egon istuc facerem ? 
a 135. 1. szerint potentialis, a 137 szerint iussivus, s hasonló
képen diceret nem kérdő alak is. BLASEnál is (i. m. 153. 1.) 

187) BLASE (i. m. 152. 1.) egyszer úgy nyilatkozik, hogy eldönthetet
len ül akarja hagyni a kérdést, később azonban (158. 1.) mégis csak BRUG-
MANN módjára az «eredeti múl t értelemből* fejlődöttnek hiszi a «jelen» 
irreális értelmet. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLU. m 
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kategória zavar van, mert a subjunctivus fajták közé (1. iussivus, 
3. optativus, 4. potentialis) 2. tagnak a kérdő formájú alakokat 
veszi fel, holott ezeknél nem lehet szó külön modalitásról (sze
rinte is vagy voluntativus vagy potentialis a kérdő functió). így 
aztán az akaratnyilvánítást és a lehetőséget kifejező modalitások 
határvonalainak elmosódása ELMERÍ (Studies in latin moods and 
tenses, Cornell studies in class. philology 1898. No. VI. 175. 
kk. 1.) arra bírta, hogy a potentialis modalitást egyáltalában 
tagadja, DELBRÜCK pedig egy külön tanulmányban csak az op-
tativusból (mely nála az akaratnyilvánítást is magában foglalja) 
másodlagosan fejlődött functiónak magyarázza (Neue Jahrbücher, 
IX, 1902. 317. és kk. 1., Die Grundbegriffe der Kasus u. Módi 
czímen). 

Saját megfigyeléseim eredményeinek, mint látni fogjuk, a 
modalitás (de nem a functió egész természete) tekintetében 
DELBRÜCK hypothesise kedvez legjobban, s azért e tekintetben 
hozzá szegődöm. A fömondatos alakok modalis functiójában 
ugyanis az akaratnyilvánítást tartom döntőnek, s itt számba
veendőnek azt, hogv kérdő formájú mondatban az akarat nem 
a beszélő személy akarata, hanem másé (2. vagy 3. személyé), 
kinek akarata után a beszélő épen tudakozódik.188) Milyen kö
vetkezéssel jár ez a tudnivaló az alak igazi természetének fel
ismerésére, nemsokára kifejtem. Most még annak szeretném 
magyarázatát adni, miért tulajdonítottak a kutatók kelleténél 
nagyobb jelentőséget az ú n. potentialis functiónak. 

Azt hiszem, főképen azért, mert a iussivus functió fordítása 
múlt vonatkozásban körülírás nélkül minden idg. nyelvben, s a 
magyarban is, lehetetlen, s a latint jellemző voluntativus mo
dalitás csak potentialis-conditionalis értelemmel adható vissza. 
Quid agam ? mit tegyek ? pontosan fordítható. De quid agerem ? 
körülírás nélkül csak feltételes mód múltjával fordítható: mit 
tettem volna? esetleg a potentialitás külön jelzésével legfeljebb 
így: «mz£ tehettem volna?». A voluntativus functiót csak modalis 
segédigével jelölhetjük: mit kellett volna (t. i. szerinted, szerinte, 
szerintetek, szerintük) tennem ? de a feltételes módot így sem 
kerülhetjük ki (kellett'volna) s mégis csak meghamisítjuk a 
latin functiót, mert ráadásul még igazi m ú l t alakot (kellett) 
mondunk. A franczia az első és harmadik személyű alakokat 
még nem múlt modalitásban sem tudja körülírás nélkül kifejezni, 
ámbár eszejárása, mint látni fogjuk, közelebb áll a latinéhoz; 
quid agam ? que voidez-vous que je fasse ? que dois-je fairé ? 

18S) Ezért hibás a subjunctivus olyan — még ÜELBRÜCKnél is olvas" 
ható — meghatározása, hogy a b e s z é l ő hangula tá t fejezi ki, 1. DELBRÜCK' 
i. m. I I . S74. és v. ö. t anu lmányom 97. jegyzetét. 
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Nem-kérdő formájú alakok fordításában is hasonló bajban va
gyunk. Patiatur = tűrje, quHl soufre, ezt le tudjuk voluntative 
fordítani; de pateretur! múlt vonatkozású alakot csak feltételes 
móddal fordíthatjuk: tűrte volna! tűrnie kellett volna. 

A német és az angol nyelv még inkább rászorul ilyenkor 
a modalis segédigékre, melyek a latin alakok igazi modalitásá
nak nem mindig felelnek meg, pl. ha a quid facéréin ? kitételt 
nem így fordítjuk: «was hátte ich sollen thunw, hanem így: 
«was konnte ich tbun». 

íme, ezért voltak hajlandók a kutatók egészen ELMERÍg és 
DELBRÜCKig a latin voluntativ functió fel nem ismerésére. Em
lítsem-e, milyen nehézséget okozunk mi is a tanulóknak modalis 
tekintetben is azzal a már említett fonáksággal, hogy diceret, 
putaret, pateretur alakok jelentéséül a mondaná, gondolná, tűrné 
magyar alakokat véssük emlékezetükbe, s ezzel egészen elhanya
goljuk a tőmondatokban annyira fontos voluntativ functiót?189) 

111. Ideje mármost, hogy megfejteni próbáljuk azt a nehéz 
kérdést, hogyan jutott ez az alak tőmondatokban a múlt vonat
kozású jelentéshez. 

De előbb még azt a kérdést kell elintéznünk, vájjon való
sággal múlt vonatkozásúak-é ezek a nyomós modalitású alakok, 
vagy talán á t k é p z e l é s e s e k ? Ezzel a bökkenővel röviden 
végezhetek. A 107. §. B) pontjában az igazi átképzeléses ala
koknál épen azt találtuk az átképzelés kritériumának, hogy 
prsesens historicumok környezetében nem a temptarent, inirent, 
diceres, cerneres stb. alakok fordulnak elő, hanem a tem.ptent, 
ineant, dicas, cernas alakok. Ezért mondtam már tanulmányom 
105. jegyzetében hibásnak azt az okoskodást, mely «Repraesen-
tation der Vergangenheit» alapján magyarázná ez alakokat (v. ö. 
a 107. jegyzetet is). 

Az alak k é t s é g t e l e n ü l a m u l t s á g t u d a t á v a l 
v a n h a s z n á l v a , mert, mihelyt kivész a multság e tudatból 
(azaz : mihelyt átképzeli magát a beszélő a múlt eseménysorba) 
a quid facérét í helyett quid fadat í a resisteret! helyett resistat, 
crederes helyett credasn&k kell állania. 

Az alak tehát a multság tudatával van használva és múlt 
vonatkozású, de n e m ö n á l l ó m ú l t j e l e n t é s ű a l a k, h a-
n e m e r e d e t t ő l f o g v a f ő m o n d a t o k b a n i s v i s z o n y í -

i89j p e r P z e ) nemcsak ezt a főmondatos functiót hanyagoljuk el ezzel, 
hanem a mellékmondatos viszonyított használatban is az összes voluntativ 
functiókat. Azért hajlandók taní tványaink pl. czélhatározó mellékmondat
ban .íz ut videret alakot «hogy látná» alakkal fordítani. Ez volt már bib
liafordítóink egyik főtévedése is. A hiba abban áll, hogy a latin alak csak 
•egyik, leggyakoribb és legérthetöbb functiójának megfelelő magyar alakot 
használ ták az alak összes functióinak fordítására. 

20* 
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t o t t . Ez a latin alakhasználat nyitja, melynek felfedezéséhez 
közel álltak már egyes kutatók, de a tény határozott felismeré
sóig és konstatálásáig nem jutottak el. Legközelebb állott hozzá 
már GOSZRAU, mikor műve (Lat. Sprachlehre, 2 Quedlinburg, 
1880) 497. lapján a főmondatos alakokat «Conjunctiv und Sub-
junctiv áusserlich unabhángig» czímen tárgyalja, hozzátévén, 
hogy: «ganz unabhángig steht der abhángige Modus eigentlich 
nie, aber ist mitunter dieser regierende Gedanke nicht aus-
gesprochen», de a tényt már azért sem ismerhette fel egész 
jelentőségében, mert szerinte is (1. nálam 188. jegyz.): «dieser 
(t. i. der regierende Gedanke) ist die Meinung und Ansicht des 
Sprechenden». DELBRÜCK is tán effélére gondol, mikor az ilyen 
alakokat «vom Standpunkt einer vergangenen Situation aus» 
magyarázza (1. nálam fenn, a 105. jegyzetet), csakhogy D.-nél 
nem bizonyos, nem átképzel^st ért-e, mert máshol így magya
rázza a jelenséget: «Doch kann man sich auch, ohne dass dafür 
ein áusseres Zeichen gégében wurde, i n e i n e v e r g a n g e n e 
L a g e v e r s e t z e n , und sie die Grundlage der Áusserung 
nehmen.D Pedig igenis, van jele a multravonatkozásnak, ugyanaz, 
a mi a mellékmondatokban, t. i. hogy nem cernas, hanem cer~ 
neres az alak.190) 

Valamint tehát az újgörögben az a? v. vá Xé^ojisv, a fran-
cziában a que je fasse, que je fisse subj. alakok már alakjuk 
szerint is viszonyított, mellékmondatos természetűek, úgy a.latin 
quid facerem ?• cerneres-iéle alakok szerintem eredetileg függő, 
mellékmondatos functiójúak, s l é t r e j ö v e t e l ü k r e a f ü g g é s 
b e h o z a t a l ú t j á n k i f e j e z h e t ő é r t e l m i á r n y a l a t o k 
a d t a k o k o t . 

112. Ha mármost azt kutatjuk, m i az a m ú l t f ő t ö r -
t é n ó s v a g y fő g o n d ó l a t , melyhez a latin (látszólag) főmon
datos subjunctivusok eredettől fogva viszonyulnak, nem is olyan 
nehéz a kérdésre a felelet. Mindenütt, a hol akaratnyilvánítás 
szerepel (legvilágosabban és leggyakrabban kérdő mondatokban, 
a hol más valaki akaratnyilvánítása, sokkal ritkábban állító 
mondatokban, a hol a beszélő akaratnyilvánítása értendő) valami 
múlt szükségességet kifejező lappangó ige az odaértendő főgon-

19°) A conjunctivusnak mint eredetileg f ü g g ő módnak eredeti mel
lékmondatos használatát már Gottfried HERMANN is állította. Mivel H E R -
MANN-nak erről a nézetéről Delbrück (II. 362, 365. 1.) nagyon kicsinylő 
hangon nyilatkozik (ámbár [a 366. lapon] elismeri, «hogy már a vádakban 
a conjunctivusnak sokkal nagyobb része van a mondatszerkezetekben, min t 
más modusoknak))) ebből következtetem, hogy szövegemben idézett sza
vaiban nem viszonyított használatra gondol. Megjegyzem, hogy a viszo
nyítást én is csak az irreális alakra nézve tar tom kétségtelennek, a reális 
alakról, vagy pláne általában a latin subjunctivusról nem állítom. 
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dolat. S még conjiciálnunk sem kell, hogy ezeket a főgondola-
tokat megtaláljuk, mert van elég példa olyan szerkezetre, mely
ben ez a főgondolat k i v a n t é v e . Megjegyzendő azonban, 
hogy a viszonyítás lélektanilag nem az a k a r á s idejéhez igazo
dik, mert ez többnyire meglévő, hanem ahhoz a múlt szüksé
gességhez, melyre az akaratnyilvánítás vonatkozik. íme: Plaut. 
Miles 731. Itidem divos dispertisse vitám humanam aequomfuit: 
qui lepide ingeniatus esset, vitám ei longinquam darent (kellett 
volna hogy . . . adjanak) . . . qui improbi essent et scelesti is 
•adimerent (hogy . . . elvegyék) animam cito. Még jelemzőbb a 
következő kérdő példa, mely az alak önállósulását is nyilván
való módon mutatja (Trinumm. 175): Utrum indicare me ei 
thensaurum aequom fu it...? An ego alium dominum paterer 
(kellett volna hogy tűrjek) fieri hisce aedibus ? Qui emisset, eius 
esset ne ea pecunia? Terén tius, Heaut. tim. I. 2, 200. Mansum 
tamen oportuit. Fortasse iniquior erat: pateretur! (kellett volna 
hogy tűrje) nam quem ferret (kit kellett volna, hogy elviseljen), 
si parentem non ferret suom? Ter. Phorm. II. 1. 67 (296). Non 

fűit necesse habere; sed (id quod lex iubet) dotem daretis: 
quaereret alium virum. 

[Mindezen alakok kapcsolata szerintem ugyanolyan, mint 
olyan alakoké, a melyek nem épen aequum erat, oportuit vagy 
necesse fűit féle verbum regensekhez, hanem más olyan verbum 
regensekhez tartoznak, melyek után akaratnyilvánítás következik. 
Ter. Andr. III. 4. 5. Veritus sum, ne faceres idem, quod vulgus 
servorum sólet. A következő példák olyanok, hegy még kötőszó : 
sincs bennük, mint fennebb az oportuit pateretur szerkezetben: 
Epidic. II. 3. 11. conducere fidicinam, cantaret sibi etc. Merc. 
III. 1. 38. Coniuravimus, neuter stupri caput limaret. Trin. II. 
4. 191. Tandem impetravi. abiret. Merc. II. 3. 92. Mihi quidam 
adulescens mandavit, emerem sibi ancillam. Pers. IV. 4. 82. 
Tactust leno, qui rogarat, ubi nata esset, diceret]l91) 

A fennebb közölt példák, melyekben aequum erat v. oportuit 
necesse fűit féle ige a főtörténés, a többi idevaló példáktól csak 
abban külömböznek, hogy sokszor nincs kitéve, csak lappang ez 
a főtörténés. De hogy odaértendő, megmutatja a néha kitett 
k ö t ő s z ó , nevezetesen az ut méltatlankodó kérdésekben vagy 
felkiáltásokban. Enn. Med. fr. 10. . . . . wí ego illis supplicarem 

191) Mennyire ugyanaz a szerkezet, akár aequum erat (fűit), akár 
más, kitett múlt verbum regenshez igazodik az alak, mutatja pl. ez a Oicero-
féle (Sulla, 16, 45) méltatlankodó kérdés, melynek első mondatában még 
ut kötőszó is van, a másik kettő azonban, az előttük lévő ul-OB mondat 
nélkül teljesen az aequum erat-os szerkezetek módjára volna érthető : Mihi 
cuiusque salus tant i fuisset, ui meam neglegerem ? per me ego veritatem 
patefactam contaminarem aliquo mendacio? quemquam denique ego iuvarem? 
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(sc. aequum fűit, oportuü) tanta blandiloquentia? Plaut. Bacch. 
II. 2. 19. Egon ut iá. advenienti ei redderem? Mii. IV. 1. 16. 
Egoné ut ad te ab libertina esse auderem internuntius ? Phorm. 
V. 6. 34. útin haec ignoraret suom patrem? Megfoghatatlan 
előttem, hogy eddig senki rá nem mutatott az efféle mellék
mondatoknak az ut-talán (látszólagos) főmondatokkal való teljes 
azonosságára, a milyenek pl. Plaut. Trin. 960 quam ego, qui 
sit homo, nescio, eine argentum crederem?! V. ö. 134. Ca. 
Non ego üli argentum redderem ? Me. Non redderes. (Ez a példa 
az átmenetet is mutatja a nem méltatlankodó kérdésben való 
használat felé). Ter. Eun. III. 5. 43. Ego homuncio hoc non 
facerem ? Andr. III. 4. 5. Ego istuc facerem ? Cic. Phil. II. 2. An 
ego non vennem contra alienum? Phil. II. 11. 26. H i . . .peterent?! 
Sest. 19. 43. contenderem privatus armis? 46. depugnarem? 48. 
timerem ? V. ö. Liv. II. 7. 9. ego me metui me crederem posse 
a civibus meis? Curt. VI. 33. 10. iste commoveretur ? I V. ö. 
ugyanezt a kitételt nem kérdő formában CicERonál; Sest. 24, 54. 
urbis tamen periculo commoverentur! 

Ez utolsó és a fennebb említett másik hasonló (Trin. 134) 
példa egyúttal azt is megmutatja, hogy a méltatlankodó kér
désekkel egészen azonos tekintet alá esnek a sokkal ritkább 
nem-kérdő kitételek is. A külömbsóg csak az, hogy a kérdésben 
mások akaratára hivatkozunk, s így ilyenkor a lappangó főtör-
tónés jobban kiérezhető. Az átmenetet a kétféle kitétel közt 
legvilágosabban azok a kitételek jelzik, melyek nem egyebek a 
kérdés állító ismétlésénél. Non redderem? Non redderes! Továbbá 
a nem-méltatlankodó kérdések, pl. Cic. Phil. II. 10. 23. Quid 
ego conarer? de or. 3, 86. quid facérét aliud? Att. 6, 3, 9. quid 
enim dicerem ? stb. Nem-kérdő alakok függő (mellékmondatos) 
természetét nem tudom ut kötőszós példákkal bizonyítani. [De 
a reális alakét igen, 1. pl. Plaut. Capt. I. 2. 6. sed uti adser-
ventur magna diligentia, Ter. Adelph. II. 4. 16. At ut omne 
reddat.] Quin kötőszós példa azonban irreális subj.-szal is van: 
Most. II. 2. 62. Mirum quin vigilanti diceret; Merc. I. 2. 91. 
Mirum quin me subagitaret; Pers. III. 3. 28. Mirum quin tibi 
ego crederem (előtte: negabas eredére), stb. Van továbbá utinam-os 
példa, pedig nyilvánvaló, hogy eredetileg ezek is függő (mellék
mondatos) szerkezetek: Capt. 537. utinam te di prius perderent 
(kellett volna hogy előbb elpusztítsanak, mint sem történt valami) 
Rud. 494. utinam tu prius perbiteres (quam te vidissem).192) 

i92j A mi kivált az ut kötőszó kihagyását illeti, köztudomású, hogy 
a latinban épen bizonyos modalis (segédige természetű) igék után gyakran 
elmarad az ut a klasszikus nyelvben is, így kivált épen oportet és opus est 
mellett (hoc scias oportet, hoc scires oportuitj továbbá licet, vult, mavult, 
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Egyszóval, minden arra vall, hogy az összes idetartozó, 
látszólag fömondatos olyan példákban, melyekben akaratnyilvá
nítás szerepel, — tehát a nem kérdő formájúakban is — a 
subiunctivus alak eredetileg viszonyított, csakhogy brachylogiás, 
azaz valami odaértendő főtörténéstől függ, és csak idő folytán 
önállósult annyira, hogy — kivált CICEEO nyelvében — gyakran 
önállónak, főmondatosnak látszik. Olyan példát, mely voluntativ-
iussiv értelemmel nem volna magyarázható, nem igen tudok; 
még a cerneres, putares féléket is jobb szeretném így, mint 
«potentialis» modalitással magyarázni.103) A ki azonban ragasz
kodik a potentialis értelemhez, az is megmagyarázhatja brachy
logiás viszonyítással az ilyen példákat is; a külömbség csak az, 
hogy ilyenformán nem aequum. erat vagy oportuit féle főtörténést 
kellene érteni, hanem effélét: fieri potuit ut, eventurum erat ut. 

113. A múlt vonatkozású, látszólag fömondatos subjunc-
tivusok tehát eredetileg viszonyított használatúak. A viszony 
pedig, melyben a lappangó főtörténéssel állanak: néha az egy
i d e j ű s é g , rendesen pedig az u t ó i d e j ű s é g , r á k ö v e t -
k e z é s v i s z o n y a . Ez az, a 111. czikk legvégén említett ér
telmi árnyalat, melynek kedvéért a latin nyelv ezt a csak benne 
meglévő, sajátságos alakot é3 kifejezésmódot létrehozta és kifej
lesztette : a múlt vonatkozású egyidejűség, s kivált a rákövet-
kezés (utóidejűség) árnyalata, mely utóbbi különös élénkséggel, 
mint mindenütt, itt is akkor érezhető, ha az alak momentán 
actióárnyalatú imperfectumtőhöz tartozik. Ha ezt a kitételt : 
(Cic. Sest. 22, 48) mortem ego, vir consularis, tantis rebus gestis 
timevem ? magyarul így fordítjuk: én féltem volna a haláltól ? 
akkor a magyarban egy önálló múlt feltételes kifejezést hasz
nálunk, mintha a latinban pertimuissem, f volna. Az (a3quum 
fűit) iimerem kitételben lévő észjárás ez: «illett-é, kellett-é, hogy 

féljek a haláltól ?» A magyarban nem szükséges ez a körülírás, 
mert a (féltem volna» perfectum is tartós történést jelöl; de 
a latin nem használhatta itt a perfectumot, mert ez punctualis 

sinit, iubet, mandat, rogat és hasonlók mellett. Példák ilyen szerkezetekre 
szükségtelenek i s ; külömben fenn a szövegben a 191. jegyzettel kapcsolat
ban közöltem néhány példát Plautusból. — Érthető tehát , h a a most szó
banlévő példáknak is csak kis részében található meg a függő viszonyt 
kétségtelenül bizonyító kötőszó. 

193) BLASE (155. 1.) múl t potentialis funetióra csak egyetlen egy pél
dát ismer Plautusból. H a potentialis volna az alapértelem, ilyen nem kérdő 
kifejezéseknek nemcsak a á. személyben, hanem 3. sőt 1. személyben is 
elő kellene fordulniok, *dicerem = azt mondhat tam volna, * centerem = lát
ha t tam volna. Már pedig 1. személyben nem fordulnak elő. (Hogy az 1. 
személyű alakok kérdők is, és hogy viszont a legtöbb kérdő kifejezés 1. 
szemólyű, annak az oka csak az lehet, hogy a beszélő múlt eljárására 
vonatkozó akaratnyilvánítás csak másoké, 2. vagy 3. személyeké lehet). 
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értelmű, s nem félést, hanem megfélemledést jelentene. A latin 
kitételben a megszólítottak akaratára való hivatkozás van, a 
magyar kitételben csak feltételesség, mert a magyarnak nincs 
olyan akaratnyilvánító alakja, mely egyúttal múlt vonatkozású 
volna. «Én féljek h ez a kitétel csak jövőről (v. meglévő álla
potról) volna használható, múltról csak átképzeléssel. De ilyen 
merész átképzelésre még a magyar nyelv sem képes, annyival 
kevésbbé, mert az irrealitás is kifejezendő, a mit pedig a ma
gyar csak perfectumával fejezhet ki (v. ö. 118. jegyzet) és akarat
jelzés nélkül (En féltem volna). Ezt a példát főleg az egyidejű
ség miatt hoztam fel, mely még cursiv-durativ árnyalatú imper-
fectumoknál is aránylag igen ritka efféle összefüggésben. Ilyen 
ez is (Sest. 29. 63.) atque ille, si alia quapiam vi expelleretur 
ex hac űrbe, facere pateretur. (Itt is cursiv-durativ az imperfec-
tum actiója, lélektana pedig ez: exspectandum erat, ut pateretur; 
magyarul: tűrte volna (nem «eltűrte» volna), de a magyar for
dítás így potentialis, a latin subj. nem az; a magyarban önálló 
múlt feltételesség, a latinban akaratnyilvánítás és múltban való 
egyidejűség szerepel.) Ez esetben a latin azért sem mondhatott 
volna perfectumot, mert a patitur deponens ige lévén, perfec-
tuma: passus esset erősen állapotjelző ízű volna. Ez lehet sok
szor az oka az imperfectum alkalmazásának momentán actió-
árnyalatú tövek esetében is. (Sest. 24, 54): si meis incommodis 
laetabantur, urbis tamen periculo commoverentur. Lélektana: 
(sequum fűit ut, oportuit út) commoverentur, hogy meginduljanak, 
holott nem indultak meg; CICERO nem mondhatta itt a passiv 
perfectumot, commoti essent, nemcsak azért, mert ez feltételes, 
s e szerint feltételes mellékmondatot várnánk mellé (1. a 102. 
jegyzetet), hanem már azért sem, mert ennyit is jelenthet: 
(dettek volna megindulva*. Lehetséges tehát, hogy a voluntativ 
függő imperfectum a latinban azért áll néha a magyaros poten
tialis perfectum helyett, mert az ige szenvedő vagy deponens 
formájú. De, mivel mégis sokkal gyakoribb az activ alak hasz
nálata, azért ez az ok csak mellékes lehet. Az imperf. és pqupft. 
lélektanának, igazi külömbségét CICERO következő kifejezésein 
mutatom ki (Sest. 20. 46): depugnarem potius . . . periculo vestro, 
quam id quod omnibus impendebat, unus pro omnibus suscipe-
rem ? = mégis kellett volna folytatnom a harczot ? szükséges volt 
szerintetek, hogy végig folytassam a harczot? (Egyidejűség.) — 
Ugyanilyen összefüggésben : resisterem potius . . . ? = szükséges 
volt, hogy felvegyem a harczot, hogy megkíséreljem az ellent
állást? (Momentán actióárnyalat, utóidejűség.) Ugyanez nem
kérdő formában: depugnares! = szükséges volt, hogy folytasd a 
harczot; resisteres! = szükséges volt, hogy felvedd a harczot. 
Ellenben más összefüggésben és értelemben maga CICERO is ezt 
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íi szemrehányó akaratnyilvánítást adja ellenfelei szájába (Sest. 
20. 45). Restitisses, reppugnasses, mortem pugnans oppetisses! 
magyarul is pontosan fordítható: «álltál volna ellen, vetted 
volna fel a harezot, haltál volna meg!» Miért választja itt CICERO 
€zt a formát? Mert a történések folyása vagy megkísérlése nem 
jelzendö, sőt nem jelezhető, hanem a súly a föltételezett, de 
meg nem történt eseményeken van, szóval: punctualis alak van 
helyén. Az imperfectumos kitételek viszonyítottak lévén, bizo-* 
nyos fokig, de a n é l k ü l , h o g y t ö r t é n é s ü k m u l t s á g a 
( v a g y i r r e a l i t á s a ) k i v e s z n e a b e s z é l ő t u d a t á b ó l , 
fejlődésében tüntetik fel a történés állapotát, a milyen a múlt 
helyzet szempontjából, ahhoz képest volt: egyidejű tartósnak, 
vagy utóidejű tartósnak és momentánnak. Az imperfectumok 
közel állnak ahhoz, hogy idő tekintetében is egészen átkópzelé-
sen alapulók legyenek; de ezen a határvonalon a latin nem 
lépett á t : múltra vonatkozásuk az alakok irrealitásával mindig 
határozottan jelezve van, csak actióbeli viszonyításuk mutatja a 
képzeletnek az illető helyzetbe való bizonyos fokú elmélyedését, 
mely, mihelyt múltra vonatkozó szándék, akarat, szükségesség 
kerül kifejezésre, mindig (pl. közönséges múlt czélhatározó mon
datokban is) elkerülhetetlen, mert azzal együtt jár. Ez az a 
külömbség, mely a latin és a magyar kifejezések közt még akkor 
is megmarad, ha resisteres alakot így fordítjuk: szükséges volt, 
illett, hogy ellenállj; míg a magyar csak az actiót jelzi, az idői 
vonatkozást (vagy az irrealitást) nem, addig a latin az actió-
viszonyításon (utóidejűségen kívül) a múltra vonatkozást (irreali
tást) is jelzi a resisteres alakkal. A magyar ellenállj alaknak 
pontosan a latin resistas alak felelne meg, mely azonban ilyen 
múlt vonatkozású (irreális) értelemben tudvalévőleg sohasem 
állhat.194) 

Az imperfectumos kitételek tehát mást mondanak, mint a 
potentialis irreális perfectumok, s ez a más értelmi árnyalat az, 
melynek feltüntetésére a latin nyelv a most szóbanlévő imper
fectumos szerkezeteket kifejlesztette. Ezzel a válaszszal oldottam 
meg véglegesen azt a kérdést, melyet tanulmányom 71. pontjá
ban függőben hagytam. Most már világosan megérthetjük, mi 
magyarázza meg a BEUGMANN és DELBRÜCK felfogása közt lévő 
ellentétet. BnuGMANNnak igaza van abban, hogy az imperfec-

19i) E szerint GARAi-nak a 71. pontban említett k i té te le : «vélnéd egy 
erdő rengeti hata lmas üstökét» lat inul pontosan : credas (1. 107. pont B). 
Crederes ellenben brachylogiás viszonyított (egyidejűséget kifejező) m ú l t r a 
v o n a t k o z ó (irreális) alak = illett, kellett, várható volt, hogy véljed, és 
irreálisan : hogy vélted volna (ha ott lettél volna) ; röviden az irreali tás 
kifejezésével: «vélted volna*. 
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tumok mult vonatkozásúak, DELBKÜcKnek abban, hogy egy rnult 
helyzet szempontjából («vom Standpunkt einer vergangenen 
Situation aus, 1. nálam a 105. jegyzetet))) vannak használva, 
azaz, hogy viszonyítottak. De nincs igaza BfiUGMANNnak abban, 
hogy az imperfectumok valóságos (önálló) multak volnának (mert 
csak az irrealitásból folyó mult v o n a t k o z á s kifejezésére valók 
az actióviszonyításban), DELBRÜCKnek pedig (ha ugyan így érti 

• a dolgot) abban, hogy az imperfectumos kitételekben időbeli 
átképzelés is nyilvánulna. 

114. Fennebb (a 110. §.-ban, de v. ö. 112. §. végét) ki
fejtettem, hogy a látszólagos tőmondatokban álló efféle subjunc-
tivusok modalitása ha nem is mindig, legalább rendesen volun-
tativusnak magyarázandó. Hasonlóképpen áll a dolog f e l t é t e l e s 
s z e r k e z e t e k t ő m o n d a t a i b a n is, mikor a várt pqupft. 
helyett imperfectumot találunk látszólag önálló mult értelemben. 
Az ilyen mondatok, mint a 71. §. 3. pontjában jeleztem, külön
ben is rendesen kérdő formájúak, mint pl. ez is (Phorm. I. 2. 
69.): Non, si redisset, páter ei veniam daret ? Ge. lile dan t ? 
Numquam facérét, s így a voluntativ functió könnyen kiérez-
hető. De kiérezhető a nem kérdő formájúakban is, minőkre a 
71. §. 3. b) pontjában egy példát idéztem, s a minők ezek a 
példák is : Plaut. Bacch. III. 3. 28 (a régi jó idők szokásainak 
előadásában): . . . de hippodromo ubi revenisses domum, . . . apud 
magistrum adsideres (se. necesse fűit), és fennebb u. o. 20 : ante 
solem exorientem nisi in palasstram veneras, . . . prtefecto haud 
mediocris poenas penderes (se. necesse fűit, oportuit). Könnyű 
megérteni, miért nem mondott itt a költő pqupft. alakokat: a 
s z o k á s o s t ö r t é n é s volt nyomatékosan kifejezendő. [Azt a 
két példát, melyeket a 71. §. 3. c) pontjában közöltem, (Cses. 
B. C. III. I l i . és B. Al. 16.) s melyek önálló modalitással ne
hezen megyarázhatók, mint most már tisztán látom, oratio 
obliquásoknak kell érteni, olyanformán, mint a tanulmányom 
159. és 153. jegyzeteiben említett példákat. Ezek tehát nem 
ide valók.] Az efféle alakok tehát feltételes főmondatokban is 
brachylogiásan, egy elhallgatott mult főgondolattól függő functió-
val magyarázandók,195) s a potentialis modalitás felvételére 
múltra vonatkozó feltételes főmondatokban is alig van szükség: 

195) A feltételes szerkezekben lévő ilyen alakok functióját legjobban 
megértetik olyan szerkezetek, melyek, a nélkül, hogy formaszerint fel
tételesek volnának, nagyon közel állanak hozzájuk. Ilyenek pl. kérdő for
mában Cic. Sest. 19. 43. Vicissent improbos b o n i : quis reliqua p r a e s t a r e t ? 
feltételes formában: si vicissent, quis pr. ?, az alakok épen ilyen functió-
júak. Nem kérdő pé lda : Cic. de off. I I I . 75. At dares hanc vim M. Crasso : 
. . . in fonó, mihi crede saltaret! Feltételes formában: si dares v. dedisses,. 
saltarel. 
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ilyen modalitással a pqupft. áll múltra vonatkozólag, de, mivel 
ez mindig punctualis történésű, a latin stilisztáknak nem min
dig volt alkalmas a történés kellő árnyalatú (cursiv- durativ tö
veknél tartós, momentanoknál ismételt vagy megkísérelt egy
idejű, vagy az utóbbiaknál utóidejű, szándékolt történések) ki
fejezésére. 

116. De még tovább ment a latin nyelv. Alkalmazta ezeket 
a bracliylogiás függő subjunctivus alakokat m e l l é k m o n d a 
t o k b a n is . De kevés gondolkodással a priori átlátható, hogy 
nem mindenütt, hanem csak ott, a hol az a főtörténés, melyhez 
az alak l á t s z ó l a g viszonyul, n e m - m u l t v a g y n e m - i r -
r e a l i s é r t e l m ű . Mert az alak csak i l y e n (látszólagos) össze
függésben r í k i a szerkezetből, s irreális formájával mindjárt 
elárulja, hogy nyomatékos modalitással értendő. Quid (asquum 
necesse fűit ut) facerent f Ez a subjunctivus ebbe az összefüg
gésbe kerülve: rogas, quid facerent ? kirí a szerkezetből, mely
ben közvetetlen viszonyítás esetén rogas quid faciant vagy fecerint 
volna szükséges, s ezért nyomatékos modalitása élénken érez
hető ( = rogas, quid necesse fuerit ut facerent). Ilyen példák: 
Cic. Eosc. Am. 33 videó esse causas permultas, quae istum im-
pellerent; Sulla 20, 57. verisimile non est, u t . . . ab se dimitte
ret.™) Plaut. Merc. 663. quid tujaceres, men rogas? (itt az alakok 
szórendje is mutatja a rogas-szal való syntaktikai össze-nem-
.függést). Kérdő példa erre is több van, mint nem-kérdő; ilyen 
a most idézetten kívül ez is (Cic. Vat. 5): quaero a te. cur 
Cornelium non defenderem ? Mindezen példában a modalitás 
könnyen felismerhető. 

A hol azonban az alak múlt vagy irreális főigével való 
kapcsolatban fordul elő, ott már nem rí ki a szerkezetből, s 
ezért gyakran kétértelmű. Még a dieeres, crederes-íéle nagyon 
szokásos alakoknál könnyebb a pregnáns modalis értelem fel-

196) Közlöm ehhez a helyhez HALM magyarázatát kommentáros ki
adásának illető helyéről. Kiderül ebből, hogy mindig feltűnt a magyará
zóknak a szövegből kirívó alak, de magyarázni nem tudták. «Das Imper-
fect dimitteret ist als modus poíentialis der Vergangenheit zu fassen: 
ut dimittere voluerit es ist nicht warsclieinlich dass er ibn von sich gelassm 
hatte». Ez a magyarázat nem adja meg a kitétel lélektanát, mely szerintem 
ilyenféle: non est verisimile, (ut eventurum fuerit ut) ab se dimitteret. 
Dimitteret egy elballgatott múl t főtörténéstől függő momentán alak, mely 
a múlt fötörténéshez képest utóidejű melléktörténést fejez ki. Tehát egészen 
más, mint ut dimisisset volna, mely alakhoz, mint igazi potentialishoz, 
viszont egy elhallgatott feltételes mellékmondat (nisi quid accidisset) volna 
értendő, 1. nálam a 102. jegyzetet. Ezért HALM sem dimisissetttl magyarázza : 
de az ő magyarázatából nem derül ki a. fődolog, bogy : míg dimittere 
voluerit, igenis, verisimile est fötörténéshez viszonyulva, addig dimitteret 
n e m a h h o z v i s z o n y u l , d e c s a k v i s z o n y í t o t t l e h e t . 
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ismerése, pl. Cic. Sulla 20, 59. qui tanto amore suas possessiones 
amplexi tenebant, ut ab iis membra citius divelli posse diceres, 
ámbár ebben az összefüggésben tenebant múlthoz sem viszonyul
hat más alak, mint épen diceres, úgy hogy ez az alak itt dupla 
functiójú lehet: következményes is, önálló voluntativ modalitású 
is. Hasonló ehhez Ter. Phormiójában diceres functiója ebben a 
czélhatározó mondatban (Phorm. I. 2. 54) virgo pulchra, et quo 
magis diceres, nil aderat adiumenti ad pulchritudinem. Követ
kezményes mondatban vannak Andr. 135: ut cerneres, Heaut. 
307 ut scires. De pl. már efféle mondatban (Sulla 16, 45): mihi 
cuiusquam salus tanti fuisset, ut meam neglegerem ? kétséges, és el 
sem dönhető, vájjon a neglegerem alak egyszerűen következményes-é 
(magyarul: hogy elhanyagoltam v. elhanyagoljam) vagy brachy-
logiás praegnáns modalitású? ( = hogy el kellett volna hanyagol
nom, hogy szükséges lett volna, hogy elhanyagoljam). Cic. Sest. 
19, 43. Quid erat bis vincere? id profecto ut (denuo) dimicarem. 
Mint egyszerű felszólító mellékmondat állítmánya, erat-hoz vi
szonyulva ezt jelentené : hogy harczoljak : praegnáns modalitással 
és elhallgatott fötörténéshez viszonyulva ezt: hogy harczolnom 
kellett volna. A döntés legfeljebb a kitétel kérdő vagy nem-kérdő 
voltán alapulhat. A neglegerem példa kérdő, s azt azért én brachy-
logiásan érteném; a dimicarem-et a kiadók nem úgy közlik, 
tehát inkább egyszerű felszólító modalitásúnak értem id(erat) 
prqfecto fötörténéshez viszonyítva. Finom értelmi árnyalatok 
ezek, melyek lélektanát eddig nem igen értették a kutatók;197) 
nem csoda, hogy kiváltképen épen a legfinomabb latin stilisztá-
nál, CiCEEÓnál fordulnak elő. A későbbi prózaírók nem nagyon 
szerették, a késő-latinban és a román nyelvekben pedig ismeret
len az alak efféle functiója. Kiszorították a körülírások, s kivált 
a modalis segédigék. Igazi tere CicEKÓn kívül főleg a régibb 
latin irodalmi nyelv, s nevezetesen PLAUTUS és TERENTIUS víg
játékai (a kutatók éppen ezért is voltak hajlandók az alakokat 
önálló multaknak magyarázni); költőknél itt-ott minden időszak
ban előfordulnak, mert rövidebbek, praegnánsabbak, szokatla
nabbak, mint a modalis segédigés alakok. 

117. Hátra van még annak a fennebb (71. és 110. §.) el
halasztott kérdésnek tárgyalása, hogyan magyarázandó föltételes 
szerkezetek főmondataiban az alak n e m - m ú l t vonatkozású 
használata? Eendesen «jelen» használatnak nevezik ezt a kuta
tók, voltaképen azonban úgy áll a dolog, hogy vagy á l t a l á n o s 

197) Az alakok magyarázatán a kommentárok többnyire úgy teszik 
tú l magukat , mint pl. BRIX Plautus Cojativi 537. v.-éhez való következő 
jegyzetében: «perderent: beim Conj. iussivus steht das Imperf. háufig für 
das Plusquamperfectum». Kényelmes (ós hibás) magyaráza t ! 
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(mindenkorra érvényes) a használat, pl. Cic. de off. I. 5. 15. 
(Forma honesti) si oculis cerneretur, mirabiles amores excitaret 
sapientise», vagy a l k a l m i , s ez esetben ha cursiv-durativ 
actióárnyalatú, j e l e n történést (de egyúttal multat és jövőt is), 
ha momentán actióárnyalatú, j Ö v ő történést foglal magában. 
Sőt cursiv-durativ árnyalatú ige is jövő vonatkozású, ha a fel
tételes mellékmondat jövőre vonatkozik (tehát, ha momentán 
árnyalatú az igéje) Laudarem (apud me tenerem, semper diligerem) 
eum, si ad me veniret. Az ö s s z e s efféle functiókra tehát csak 
az a definitió illik, hogy n e m - m u l t v o n a t k o z á s ú a k . 

DELBRÜCK szerint tudvalévőleg nem ez a functió szorul 
magyarázatra, hanem a múlt vonatkozású, mert ő szerinte az 
alak eredetileg j e l e n i r r e a l i t á s t (Irreális des Prsesens) fejez 
ki, s a múlt értelem ennek csak módosulása. BRUGMANN és kö
vetői (pl. BLASE), ellenkezőleg, a múlt értelmet tartják az ere
detinek ; ezen az alapon állanak azok az iskolai és nem iskolai 
nyelvtanok is, melyek praeteritum imperfectum conjunctivi nak 
nevezik az alakot, ámbár magyar megfelelőjének (egészen követ
kezetlenül) a szeretnék, intenék stb. alakokat iktatják be a táb
lázatokba. (L. a 198. jegyzetet.) 

Egy tény egészen bizonyos, hogy az alak functiója fel
tételezett történésben mindenképen i r r e á l i s , szemben a másik 
(áment, moneant) r e á l i s alakkal, azaz: hogy nem-mult értelem
ben is csak olyankor használható, ha a beszélőnek tudatában 
van a feltételezett esemény meg nem történhetése.™8) A nem-
mult történésre nézve már most egyaránt megtörténhetik az is, 
hogy a beszélő lehetségesnek fogja és tünteti fel a feltételezett 
történést, de az is, hogy lehetetlennek. Múlt történések azonban 
f e l t é t e l e s e n mindig csak irreális módon szerepelhetnek, mert 
ilyenkor csak meg nem történt történésekről lehet szó. DELBRÜCK 
elmélete tehát efféle a priori okoskodással könnyen igazolható 
volna. De nyelvi és nyelvtörténeti tények pontosabb számba
vétele mellett olyan nehézségek mutatkoznak, melyek a hypothe-
sis helyességét nagyon kétségesnek tüntetik fel. 

Először is n e m m i n d i g irreális az alak functiója, s ne
vezetesen nem az még az oratio recta legtöbb (czélhatározó, 
következményes, időhatározó, okhatározó) m e l l é k m o n d a t á b a n 
sem, nemhogy oratio obliquában. 

198) Ezért nevezem én is jobb terminus hijján az ú. n. praeteri tum 
imperfectum conjunctivi alakot DELBRÜCK terminusával (mely még leg-
kevésbbé adhat téves felfogásra alkalmat) a subjunctivus imperfectuma 
i r r e á l i s alakjának, noha szigorúan véve a dolgot, a történés n e m m i n 
d e n múlt vonatkozású alakban irreális, hanem a feltételes szerkezetekbe 
tartozó történéseken kívül csak a voluntativ modalitású (látszólag) főrnon-
datbeli történésekben. 
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Homályban marad továbbá DELBEUCK hypothesise mellett 
a perfectum irreális subjunctivusától való külömbség, mely alak 
functiójával DELBEUCK egyáltalában nem is foglalkozik (1. nálam 
a 104. jegyzetet). A perfectum irreális alakja, ha történésjelző, 
mindig múlt, nem azért mert subjunctivus, hanem mert perfec
tum (1. nálam a 71. §.-t). Mi szükség volt hát az imperfectum 
alakra is múlt vonatkozásban? Erre a kérdésre D. meg sem 
kísérli a választ. Én ugyan megadtam a választ tanulmányom 
113. §.-ában, s e szerint a válasz szerint 1) az imperf. alak 
azért használtatott múlt vonatkozásban is, mert az az impft.-mal 
kifejezhetők voltak a perft.-mal ki nem fejezhető voluntativ 
modalis és actióbeli árnyalatok (nevezetesen a voluntativ-iussiv 
modalitás és a cursiv-durativ vagy iteratív és de conatu árnyala
tok) ; de 2) az imperf.-nak ez a functiója csak a függő (viszonyí
tott) alakhasználat mellett érthető, úgy hogy szerintem épen a 
múltra vonatkozó alakviszonyítás volna az alapja a szóbanlévő 
alak functiójának. A perfectumalakhoz való viszonyt tehát én 
DELBEUCK helyett tisztázni iparkodtam, de olyan irányban, mely 
nem kedvez a D.-fóle hypothesisnek. 

De vannak más fontos nyelvi tények is, melyek nem ked
veznek neki. Mi az az irreális-alak? hogyan tudnak a nyelvek, 
s nevezetesen az idg. nyelvek irrealitást kifejezni? Akármelyik 
nyelvet nézzük, azt tapasztaljuk, hogy igealakkal vagy nem fe
jezik ki az irrealitást, mint pl. rendesen az ó és újgörög, a 
magyar, a német, a román nyelvek, vagy pedig csak a multságon 
át, annak közvetítésével s körülírással tudják kifejezni. Ezekről 
a nyelvtónyekről már tanulmányom 118. jegyzetében részleteseb
ben értekeztem a PLAUTus-féle Cras ires potius hodie hic cenares 
és más hasonló kitételek fordításairól szólva. Valószínű tehát, 
hogy ebben a latinban mindenesetre különös és magábanálló 
(rokontalan) alakban sem volt közömbös a múltra való vonat
kozás az irreális nem-mult értelem kifejlődésében, s hogy nem 
a múlt vonatkozás a másodlagos, későbbi fejlemény (hogyan is 
lehetne, mikor a mellékmondatokban kezdettől fogva olyan kö
vetkezetes a múlt vonatkozásban való használat), hanem fordítva, 
a múlt vonatkozáson fejlődött a nem-múltra is vonatkozó ir
reális használat, mert a multsággal az irrealitás együtt jár. 

E mellett a magyarázat mellett mindjárt világossá válik 
az is, miért használtattak a voluntativ modalitású alakok később, 
a nem-mult functió kifejlődése után is az eredeti múlt vonat
kozású functióval. Azért, mert ezeknél a modalitás (a múltra 
vonatkozó akaratnyilvánítás) különösen kérdő formában meg
őrizte a múlt functiót. [A nem-mult irreális értelem, ugyanis 
voluntativ functióval rendkívül ritka, és csak a cras ires potius 
(holnap mentél volna inkább) féle példákban képzelhető. A latin 
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észjárás szerint a fötörténés ilyenkor sem aequum est v. oportet, 
hanem aequum fűit vagy oportuit, mert a kérdés a megszólított 
egyén vonakodása miatt le van tárgyalva, a felszólítás elintézett
nek van felfogva.] A hol azonban v o l u n t a t i v m o d a l i t á s 
t ó l m e n t feltételezett történés szerepel, ott az irreális értelem 
(cras, v. más jövőre vonatkozó körülírások nélkül is) önállósul
hatott az ú. n. conditionalis modalitással kapcsolatban, (dares, 
si haberes = adnál, ha volna, de nincs) m e r t i l y e n e s e t e k 
b e n a t ö r t é n é s v i s z o n y í t o t t v o l t a nem volt annyira 
érezhető, mint a voluntativ modalitás esetében. 

Hogy a múlt vonatkozású használat az eredeti, a nem-
mult vonatkozású csak későbbi fejlemény, erre mutat a legfon
tosabb, semmiképen el nem hanyagolható argumentum is: a 
n y e l v t ö r t é n e t tanúsága. Bizonyításra sem szoruló kettős 
tény először: hogy a ránk nézve legrégibb latin nyelv, PLAÜTÜS 
nyelve, mely a közbeszédnek is inkább megfelelhetett a későbbi 
írók nyelvénél, i r r e á l i s é r t e l e m b e n is t ö b b n y i r e m é g 
a r e á l i s a l a k o k a t h a s z n á l j a , s hogy a reális alakok 
ilyen használata később is elég közönséges, s másodszor: hogy 
a m ú l t v o n a t k o z á s ú (látszólagos) főmondatbeli használat 
é p e n P l a u t u s n á l a l e g k ö z ö n s é g e s e b b , később (CicERÓt 
nem tekintve) a nem-mult irreális használat terjedésével egyre 
ritkábbá válik. 

Minden arra mutat tnhát, hogy az alak magyarázatának 
kérdésében BRUGMANN helyesebb úton jár, mint DELBRÜCK; de 
BRUGMANNnak nézetem szerint viszont abban nincs igaza, hogy — a 
mi megint hallatlan dolog volna az idg., sőt az összes előttem isme
retes nyelvek terén, — múlt a l a p é r t e l e m r ő l szól: nem múlt, 
hanem csak m ú l t r a v o n a t k o z ó értelemről lehet szó, mert 
ez a speciális latin alak meggyőződésem szerint eredettől fogva 
függőnek, viszonyítás czéljából alakult, még pedig múlt főtör-
ténósekhez való viszonyítás czéljából. Azokban a functióiban, 
melyek a görög conjunctivus voluntativus és a görög optativus 
óhajtó modalitásának felelnek meg, meg is tartotta függő ter
mészetét, és vele a múltra vonatkozó értelmet, ellenben abban 
a functióban, mely a görög modusok, kivált az optativus többi 
modalitásainak felel meg, túlfejlődve a görögön, a nem-mult 
irrealitást is kifejlesztette, s ebben az értelemben némileg ön
állósult. 

118. A nem-mult irrealitás értelmében való használat ké
sőbb olyan közönségessé vált, hogy elbeszélésben álló voluntativ 
feltételes mondatokban sokszor bajos eldönteni, múlt vonat
kozásról van-é szó, vagy ez a múlt vonatkozás kiveszett az író 
tudatából, s az alakot irreális nem múlt értelmében, az az á t -
k é p z e l é s s e l használja, éppen úgy, mint a 107. B) pontban 
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említett reális alakokat. Ez a tárgy külön vizsgálódást érde
melne, mert az anyag még nincs kellően összehordva, már csak 
azért sem, mivel a kutatók ö s s z e t é v e s z t i k az á t k ó p -
z e l é s t a r e p r a e s e n t a t i ó v a l , (azaz múlt személyeknek, 
tárgyaknak, eseményeknek a tényleg folyó események közé képze
lésével). A reprsesentatió — mely különben igen ritka — éppen 
ellenkező lelki folyamaton alapszik, mint az átképzelés, a kétféle 
jelenség tehát szigorúan külön tartandó. Eeprsesentatióról lehet 
szó pl. a következő mondatban (Cic. Eosc. Am. 103): Africa-
n u s . . . si sua res ageretur, testimonium non diceret (t. i. most, 
mikor az ellenfél teszi): nam in talem virum non audeo dicere, 
si diceret, non crederetur. Ilyen talán ez is (Cic. Att. 2, 21, 4): 
. . . Apelles, si Vérerem csenő oblitam videret (t. i. most) magnum, 
credo, acciperet dolorem. De bizonyosnak ez a lólektanú nem-
mult értelem sem mondható, még kevésbbé az igazi átképzeléses 
lélektanu, t. i. hogy az elbeszélő a szóbanlévő múlt helyzetbe 
képzelné magát. BLASE (i. m. 158. 1., a ki e mellett szintén 
összezavarja az átképzelést a repraesentatióval) csak egynehány 
helyet idéz az efféle alakhasználatra az egész latinságból, azt is 
csak költőkből (VEEGiLiustól STATiusig). De egyik példa lélektana 
sem kétségtelen; legvalószínűbb az átképzelés Verg. VI. 33 he
lyén, hol (az Apolló-templom képeit) protinus omnia perlegcrent 
oculis (Aeneas et socii), ni iam prsemissus Achates adforet, atque..» 
sacerdos, fatur quse talia regi. Itt ugyanis a fatur prses. bistori-
cum és a iam adverbium az átképzelés mellett szólnak. Jól 
teszszük azonban, ha az átképzelés fölvételében a következő 
elvekhez ragaszkodunk: 1) A hol az alak múlt vonatkozásúnak 
is érthető, kivált régibb íróknál (és prózában), értsük múlt vo
natkozásúnak. 2) Nem-multnak, tehát átképzelésesnek csak ott 
értsük, a hol (későbbi íróknál) az alak környezete átképzeléses 
előadású. E szerint pl. Horatiusnak ezt a helyét (Sat. II, 8, 59. 
Eufus, ut si filius . . . obisset (!) flere (se. ccepit). quis esset finis, 
ni sapiens sic Nomentanus amicum tolleret: . . . Varius mappa 
compescere risum vix poterat én nem értem átképzelésesnek 
(mint BLASE teszi): a quis esset elé incertum erat féle fő történést 
értenék, s az esset, tolleret alakokat múlt környezetükre (obisset, 
poterat) tekintettel múlt vonatkozásúaknak magyaráznám. 

A nem-mult irreális értelem igazi helye e szerint (feltételes 
főmondatokban) nem az elbeszélő, hanem a vitázó, értekező elő
adásban van. Ebben azonban olyan gyakori, hogy, mint láttuk, 
a múlt-vonatkozású eredeti értelem (látszólagos) főmondatokban 
szinte kivételesnek tűnik fel a későbbi irodalmi latinságban. 
A román nyelvekbe tudvalévőleg ebben a functióban sem ment 
át az alak. Kiszorították pl. a francziában a főmondatokban a 
körülírt alakok, a mellékmondatokban pedig körülíratlan múlt 
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indicativus, mely a latin -ham végű praeteritum irnperfectumnak 
felel meg. (Si je savais; általánossá azonban irreális értelemben 
csak a XVIII. század óta vált az ilyen szabású mellékmondat , 
I. VISING, Die Eealen Tempóra der Vergangenheit stb. Heilbronn, 
II . 1889, 66 és kk. lap.) 

GYOMLAY GYULA. 

Néhány határozóragunk alaktanához. 

i . 

A -tói, -tői ragnak mai magánhangzója tudvalevőleg csak a -bal, 
•bó'l s a -ról, -ről rag hatása következtében vált eredetibb ú , w-bó'l 
egy fokkal nyiltabbá. Az is tudvalevő, hogy a régibb -túl és -tűi ala
kok közül a magashangú az eredeti; bizonyítják ezt nemcsak a sze-
mélyragos tőlem, hanem a régi nyelvben gyakori haláltűl-féle illesz
kedés nélküli alakok is (vö. TMNy. 665). E legrégibbnek kimutatható 
•tűi alak pedig SZINNYEI szerint (NyK. XXXV. 450, NyH.4 124) össze
vonás útján megelőző Hüvö l alakból keletkezett. Én az e ragunk 
keletkezésére vonatkozó összes eddigi magyarázatok közül SziNNYEiét 
tartom a legelfogadhatóbbnak s csak az az egy megjegyzésem van 
hozzá, hogy az újabb -tűi alak Hüvöl alakból aligha keletkezhetett 
h a n g t a n i úton. 

Az ilyen magánhangzó közti v kiesésének és az utána való 
összevonásnak igazolására rendesen a nyugati nyelvjárásterületnek 
efféle jelenségeit és a lön, ton, vó'n-iéle igealakokat szokták idézni. 
De a nyugati (különösen göcseji és őrségi) nyelvjárásoknak ilyen 
alakjai kronológiailag kétségtelenül sokkal fiatalabbak a tűi alaknál, 
a fó'n-féle alakoknak Hevén-félékből való fejlődése pedig igen-igen 
kétséges. Ezeken kívül pedig igazán nem tüdőm, hogy mivel lehetne 
egy ilyen, kétségkívül r é g i hangtani Hüvöl > -tűi fejlődést támo
gatni. Kifogástalanul meg lehet azonban magyaráznunk a -tűi alak 
keletkezését, ha föltesszük, hogy a rövidülés a személyragos Hiivölem, 
Hüvöled, Hilvöle alakokban történt meg, s hogy csak az ilyen (a má
sodik nyilt szótag rövid magánhangzójának kiesése útján keletkezett) 

Nyelvtudományi Közlemények. XLH. 21 
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Húvlem > tűlem-féle személyragos alakok hatása alatt lépett a rag-
talan Hüvöl névutó (később rag) helyébe is a rövidebb tűi alak. Olyan 
eset ez, mint a hogy pl. a szabályos köztem, közted stb. hatása alatt 
a szabályos *közöt helyébe is közt lépett (MNy. VIII. 201). 

A -tíil ( > -túl, -tíil > -tói, -tol) rag keletkezése módját tehát 
érteni vélem — ha csakugyan igaz az, hogy az ablativus ragja ere
detileg puszta -l volt. Mert ha e rag mindig (főnévi eredetű) -ól, öl 
volt, a minek SIMONYI újabban (Xyr. XL. 208) magyarázta, akkor ez 
a kórdós már jóval bonyolultabb. Vagy azt kellene akkor megértése 
végett föltennünk, hogy *tüvőlem stb. ó'-je megrövidült, mégpedig már 
igen régen, mert már legelső nyelvemlékeinkben is -tűi van, de akkor 
mért csak az egy Hüvőlem esetében, s mért máig sem az alólam, 
belőlem, előlem, felőlem stb. esetében ? Vagy azt kellene föltennünk, 
hogy nem az ő > ö, hanem az első szótag ü-je esett ki (erre vonat
kozólag 1. alább a -ra, -re hangtörténetét), de akkor meg HvŐl-böl 
-tői alakot kellene várnunk, holott már legrégebben, jóval a nagy
számú Ó, ő > ú, ü változások előtt, -tűi (oo -túl) a rag alakja. (A -tűi 
magánhangzójának zártságát a Hvől r-jének tulajdonítani leghatáro
zottabb meggyőződésem szerint egészen eredménytelen kísérlet volna,) 
Vagy azt kellene végül föltennünk, hogy talán mégis a v esett ki s 
az így keletkezett hiátust aztán összevonás útján tüntette el a nyelv, 
de (egészen el is tekintve attól, hogy az ilyen öveg > öeg > őg, söveg 
> *söeg > sőg, hővel [hüvely] >> +höel > hői-féle fejlődések régiségét 
még előbb be kellene bizonyítani) akkor is aligha lett volna egy ilyen 
*tüó'l alakból tűi, hanem sokkal valószínűbb, hogy tŐl (vö. üvölt > 
üvőt > üŐt > Őt MTsz), már pedig tagadhatatlan, hogy e ragnak leg
régibb ismert alakja -tíil. 

Egyszóval, én a -tűi ( > "tői) ragot csak a SZINNYEI föltevésén 
alapuló Hüvölem > Hüvlem z> tűlemíéle személyragos alakokból való 
elvonásként tudom kifogástalanul megérteni. 

2. 

Egyáltalán nem értem azonban a -ról ( > -ról, -ről) rag kelet
kezése módját. T. i. akkor nem, ha csakugyan igaz volna az, hogy a 
-ról nem egyéb, mint *rajól-bó\, vagy SziNNYEinek már említett föl
fogása ezarint (NyK XXXV. 4-49, NyH.4 125) *rajol-ból való össze
vonás, a minek eddig általában magyarázták. A +rajól a-jának kiesé
sót ugyanis semmiféle hangtörvény alapján sem tudnók megérteni; a 
*rajol o-ja szabályszerűen kieshetett ugyan a *rajolam, *rajolad-féle 
háromtagú személyragos alakokból, csakhogy ezekből *rajlam, *rajlad, 
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stb. keletkezett (vö. *rajotam > rajtam is, MNyv. "VIII. 200), s az 
ilyen ^rajiam-féle hangalaknak semminemű hatásából sem volna ért
hető a *rajol-nak roi-lal való helyettesítése (mint tűlem hatása alatt 
a *tüvöl-é tűl-lel). A máig meglevő őrségi Uram alapján elméletileg 
föl lehetne ugyan tenni, hogy a *rajolam > *rajlam > *rélam fejlődés 
annak idején nemcsak ilyen szűk területen ment végbe, a hogy a mai 
köznyelvi rólam talán nem egyéb, mint e *rélam illeszkedett alakja, 
a melyből éppen olyan elvonás útján keletkezett a -ról rag, mint 
tűlem-hől a -tűi; csakhogy e föltevés elfogadását lehetetlenné teszi 
(némely kisebb nehézségen kívül) főleg az a körülmény, hogy ilyen 
típusú visszaható illeszkedésre tudtommal egyetlen egy példa sincsen 
a magyar hangtörténetben. (Vö. béka, béna, dézsa, dézsma, széna, stb. 
hangrendjét. Sőt kégyó, hévén, stb. is illeszkedetlen maradt, holott 
ezekben állandóan hosszú magánhangzó szerepelhetett volna indukáló 
gyanánt.) 

Az eddigi +rajól-ból, vagy akár *rajoZ-ból kiinduló magyarázat 
tehát véleményem szerint elfogadhatatlan. Kisértsünk meg azonban 
más kiindulópontból egy más magyarázatot. 

A mai -ra, -re ragnak legrégibb alakja, melyet kimutathatunk, 
az 1055. évi reá (névutó) és -reá (rag). 1211-ben azonban már -rá, 
-ré alakja van (vö. OklSz.). A reá természetesen megelőző *rájá-ból, 
s ez még régibb *rajá (< *raje)-ból való, a -rá, -ré alakból pedig a 
szóvégi á, é hangoknak sok más esetben is tapasztalható megrövidü
lésével a mai -ra, -re lett. Kérdéses csak az, hogy milyen úton-módon 
lett a XII sz. folyamán a -ré'a-ból a rövidebb és már illeszkedő -rá, 
-ré ? Az én véleményem szerint ez csakis a következő módon történ
hetett. Mikor a reá névutó raggá lett, akkor m a g á n h a n g z ó n 
v é g z ő d ő s z ó h o z j á r u l v á n (vö. pl. brokinarea, holmodi rea, 
hodu utu rea, ohut cidurea stb., OklSz.) az é'-nek a két nyilt szótagos 
hangtörvény értelmében csakhamar ki kellett esnie. Ekkor tehát bizo
nyos ideig mássalhangzó után a régi -reá, magánhangzó után pedig 
az új rá volt a ragnak szabályos alakja. De csak rövid ideig, mert 
az analógia hatalma az azonos szerepű elemeknek alakbeli eltéréseit 
hamar elenyészteti, mégpedig olyan módon, hogy az egyik alakot a 
másik rovására egyeduralomra segíti. A győztes alak ebben az eset
ben, valószínűleg rövidebb volta miatt (mint pl. az igekötők esetében 
is, vö. NyF. 65 : 8), a -rá volt, a vesztes pedig a -reá. Az eleinte 
magas- és mélyhangú tőhöz egyaránt járuló -rá aztán csakhamar osz
tozott ragjaink rendes sorsában és illeszkedni kezdett. A -ra, -re tehát 
a következő fejlődési fokozatokon keresztül nyerte mai alakját: *rajé 
> *rajá > *rájá > reá (névutó) > -reá (rag) > rá > -rá, -ré > -ra, 

21* 
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•re.*) S a -ra, -re ragnak e története útmutatóul szolgálhat a -ról, 
-ről történetének kiderítéséhez is. 

A rólam-nuk székely és csángó riólam, rióllam, rivólam alakjai 
(MTsz.) kétségkívül régibb *reálam-ra, mennek vissza. Erről (valamint 
a rajattam melletti réattam-ról is), azt hiszem, sikerült bebizonyíta
nom (MNyv. VIII. 202), hogy csak azon szoros etimológiai kapcsolat
nál fogva, mely a reám határozószóval összefűzi, törtónt meg benne 
is az a > e változás, mely tkp. csak az á hangú reám stb. alakokban 
volna hangtanilag megokolt. De ez az analógiás a > e változás termé
szetesen nemcsak a személyragos *rajólam, hanem a ragtalan *rajól 
határozószóban is megtörtént. S attól a percztől fogva, mikor e *réol 
(esetleg még *ré'ol) névutó raggá degradálódott, további sorsa tökéle
tesen párhuzamos volt a -reá rag sorsával. Tehát magánhangzós végű 
szó után elvesztette é'-jét, az így keletkezett rövidebb -ról aztán nem
sokára mássalhangzós végű szó után is elfoglalta az ott külömben 
szabályos *-reól helyét, majd végül illeszkedni kezdett. S valamint a 
hangtörvényszeruen megrövidült -rá, -re (;> -ra, -re) rag hatása alatt 
a reám személyragos határozószó is rám-má rövidült, úgy vonta maga 
után a szabályosan rövidült -ról is a *réb7am-nak rólam-má, való rövi
dülését. 

Be kell azonban még számolnunk a -ról rag bosszú o-járói is. 
SZINNYEI úgy képzeli az ablativusi -ól, -öl hosszú magánhangzó

jának keletkezését, hogy «a Hiivö-l és *rajo l-bó\ ö^szevonódás útján 
-tűi és -ról fejlődött, s mármost ezen nagyon gyakran előforduló ab-
lativusok hatása alatt válhatott a többi ablativus -ol, -öl, -el vége is 
-ól, 'ól, -él-lén (i. h. 450). Bár a -tűi és -ról ragokban, mint kifejtet-

*) A nyelvjárásilag előkerülő illeszkedés nélküli re és -re alakokat 
SZINNYEI (NyH.4 128) *raié>*reié>*reié> -ré> -re fejlődés útján ma
gyarázza, én azonban azt hiszem, hogy a föltevéseknek e hosszú lánczo-
lata fölösleges. A -re alakot eddig csak az igazolná, hogy én Halmágyon 
e g y e t l e n e g y s z e r hallottam és jegyeztem föl a tyúkré alakot. Mivel 
azonban ott á l l a n d ó a n -rá, -ré a rag alakja (vö. NyK. XXXI. 388), ez 
egyszeri esetnek aligha tulajdoníthatunk valami fontosságot. A nyitra-
vidéki Nyitrár'é, padre, arr'é-íélQ alakok magyarázatában pedig figyelembe 
veendő először is az, hogy magashangú szó után ott is csak -re a rag 
alakja, n y i l t e-vel, másodszor meg az, hogy abban a nyelvjárásban igen 
gyakori volt az d > é változás. Pl. kárhozet, jogié, Jósh'é, kalep, mal'éc, stb. 
(Nyr. XXXIII. 384^. Nyilvánvaló tehát, hogy a ragnak szabályos palócz 
•rá, -re alakjából is ezzel a szórványos d > é hangváltozással lett egy 
kisebb vidéken -re, -re. 
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tűk, nem lehet amolyan egyszerű «összevonódást» látnunk, a (tülem-böl 
elvont) -tííl-nek üv kapcsolatból való hosszú w-je hangtanilag mégis 
teljesen meg van okolva. Nem így persze a -ról hosszú o-ja abban az 
esetben, ha nem volt már eredetileg is hosszú, mint a hogyan SIMONYI 
fölteszi. A -tói, -tol és -ról, -ról ragoknak ugyanegy grammatikai 
képzetsorban való szoros kapcsolata miatt azonban semmi akadályát 
sem látom azon föltevésnek, hogy a -tűi magánhangzójának hosszú
sága miatt talán már a *rajol-nak vagy *rébZ-nak, legkésőbben azon
ban az é'-je vesztett *roZ-nak szintén megnyúlt a magánhangzója. 
A -túl, -tül-nek és -ról, -rŐl-nék egyesült hatása aztán már valóban 
alkalmas lehetett arra, hogy lassanként a többi ablativusok -ol, -öl, -el 
végét is megnyújtsa. A -ról, -ról rag fejlődésének történetét tehát az 
eddigiek alapján ilyennek gondolom : *rajol > *r~éol (névutó) > *-reol 
(rag) > *-rol > -ról > -ról, -ról. 

Ezzel kapcsolatban azonban rá kell mutatnom még egy más 
jelenségre is, a mely ellene szól annak a föltevésnek, hogy az abla
tivusi rag magánhangzója már kezdettől fogva hosszú volt. A rólam-
nak őrségi Uram ( < *rélam) alakját t. i., mint MNyv. VIII. 204 ki
fejtettem, kifogástalanul meg lehet magyarázni egykori *rqjolam-bó\, 
aligha azonban *rajólam-ból. Mert föl lehetne ugyan tenni, hogy 
*rajólam-bó\ Dunántúl *rajúlam lett, aztán az ugyancsak Dunántúl 
szokásos magánhangzórövidüléssel *rajulam, majd meg *rajlam > 
*rélam > Uram, csakhogy ez a dunántúli ú > u rövidülés aligha lehet 
régibb 200 esztendősnél, akkor pedig a két nyilt szótagos hangtörvény 
működése már rég be volt fejezve. Ha pedig mégis aránylag ilyen 
későn rövidült volna *rajulam-ból *rajlam, s még csak ezután lett 
volna ebből *rélam > Uram, akkor nagyon föltűnő volna, hogy a 
*rajlam alaknak már nyoma sincsen, holott minden más az utóbbi 
századokból való ai > é változás esetében megvan még az eredetibb 
ai kettó'shangzós alak is (vö. MNyv. VIII. 203). S még más okokat 
is föl lehetne hozni, melyek mind a mellett szólnak, hogy a mai 
léram alak fölteendő elődjének, a ^rajlam-nak sokkal régibb korból 
valónak kell lennie. Olyan korból valónak, a melyben az ablativus 
ragja, legalább nyelvjárásilag, még puszta -l volt. 

3. 

A -tói, -tői és a -ra, -re, -ról, -ról ragok történetének ismere
tével most már a -ba, -be, -ban, -ben és -ból, -ból ragok alakulását is 
jobban megérthetjük, mintsem ez eddig lehetséges volt. E ragok t. i. 
kétségtelenül a bél ( < bél) főnévnek lativusi, locativusi ós ablativusi 
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belé, *belén és belől alakjaiból fejlődtek ugyan, de a hangtörténtei 
fejlődés útja-módja eddig meglehetősen homályos volt. 

Legegyszerűbb és legvilágosabb a -ban, -ben rag története. 
A fejlődés az én véleményem szerint itt is csak a háromtagú sze-
mélyragos *belénem, *beléned, *beléné alakokból indulhatott ki, me
lyekből a két nyilt szótagos hangtörvény értelmében *belnem stb., 
ebből pedig bennem stb. lett. s ezeknek hatása alatt csakhamar a 
szabályosan meg nem rövidülhető *belén névutó helyébe is benn 
lépett. (Vö. tűlem és *tüvöl: tűi.) E benn aztán mint adverbium nap
jainkig fönnmaradt, mert támogatták olyan alakok, mint künn, fönn, 
lenn, mint rag azonban a fán, vizén, kövön-£é\ék locativusi -w-jének 
analógiái hatása alatt -ben (vö. iovben, milostben HB.) alakot öltött, 
majd meg illeszkedni kezdett. 

E magyarázatban szerintem csak a *belnem >bennem-féle hang
fejlődésen lehetne talán fönnakadni, mert ilyen szótagzáró l m a nem 
így, hanem (a megelőző magánhangzó megnyújtása után) nyomtalanul 
szokott eltűnni (vö. volna > válna > vána). A *belnem > bennem fej
lődós azonban a HB. kora előtti időből való, mikor az Z-nek még 
nem volt ilyen nyújtó hatása. Ezt látszik t. i. bizonyítani az a kö
rülmény, hogy az n előtti l eltűnésének mindazon egyéb esetei is, 
melyek régieknek vélhetó'k, ú. n. teljes hasonulást mutatnak, nem 
pedig a magánhangzó megnyúlását. Ilyenek: fönn, hon oo hun (< 
*honn oo *hunn < *holn co *huln), honnan, hazunnat, hazurunnat, 
messzünnet, stb. 

A -ban, -ben rag után most áttérhetünk a -bál, -bői eredetének 
kérdésére. 

E rag, mint említettük, etimológiailag kétségtelenül azonos a 
bel főnévnek belől ablativusával, melyből közfölfogás szerint ((össze
vonass útján keletkezett. Csakhogy ez állítólagos összevonódásnak 
hangtani mikéntje én előttem ismét a lehető leghomályosabb dolog 
volna. Mert valamint *rajál nem veszthette el szabályszerű módon 
a-ját, éppen úgy belől sem a maga e-jót. Az eltűnt l dolgát még 
firtatni se merjük. Ezért az én véleményem szerint itt szó se lehet 
semmiféle h a n g t a n i folyamatról vagy fejlődésről. A belől névutóból 
szerintem egyszerűen rag lett, aztán illeszkedni kezdett, s így az 
Ehrenfeld-kódex korában kéttagú -balál, -belől volt e rag szabályos 
alakja, holott ugyanekkor -túl, -tűi és -rál, -ről (a fönnebb ismerte
tett okokból) már régóta egytagúak voltak. S ha a Bécsi- és a Mün
cheni-kódex korától kezdve e szabályos -balól, -belől mellett mind 
sűrűbben föllép az egytagú -bál, -bői alak, mégpedig egyszerre, hirte-
telen, minden közvetítő hangalak nélkül, akkor éppen e miatt nem 
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láthatok ebben semmiféle hangtani jelenséget, hanem csakis a n a l ó 
g i á i t . Hogy e három rag jelentése között szoros lélektani kapcsolat 
van, a mi tudvalevőleg bármely analógiái hatásnak alapföltétele, az 
nem szorul bizonyításra. S a hogyan ennek alapján más nyelvészek 
már előttem is az o, Ó hangú -ból, -bői és -ról, -rol hatásának tulaj
donították a -túl, -tűi > -tói, -tol változást, úgy tulajdonítom én is az 
egytagú -túl, -tűi és -ról, -rol hatásának azt, hogy a kéttagú -balól, 
-belől helyébe az egytagú -ból, -bői ejtés lépett. Mivel ezeken kívül is 
még egész sereg egytagú rag támogatta e szabálytalan, de egytagú 
•ból, -bői alakot, azért a hangtörténetileg szabályos, de kéttagú -balól, 
-belől egyre ritkább lett, a XVI. sz. folyamán már egészen elavult, s 
ma egyetlen hírmondója a háromszéki közbelol (MTsz.). Hogy ezzel 
szemben belől és belőlem országszerte megőrizte eredeti alakját, annak 
viszont nyilván csak az lehet az oka, hogy a ragtalanul két- és rágó
sán háromtagú felől, felőlem, elől, előlem, alól, alólam, stb. analógiája 
sokkal nagyobb mértékben támogatta őket, mint a mennyire árthatott 
volna nekik a c s a k r a g o s és c s a k k é t t a g ú tőlem és rólam 
analógiája. Ha a -belől > -bol fejlődés csakugyan h a n g t a n i úton 
jött volna létre, akkor a belől névutóból és belőlem személyragos 
határozóból is okvetetlenül *ből és *bőlem lett volna. Ilyennek azon
ban sehol semmi nyoma. 

Még az előbbieknél is kevésbbé kielégítő a ~ba, -be rag belé bői 
való származásának eddigi magyarázata. Ma azonban a különféle alak
változatokat és ezeknek az eredeti belé-hez való viszonyát már nem 
nehéz megértenünk. 

A belé szóvégi e-je egyfelől e-vé rövidült, innen a mai bele ige
kötő és a szobábele, pincébele-íé\ék ragja (vö. Nyr. XXV. 43, 187—8), 
másfelől azonban (talán i-n, valószínűbb azonban, hogy e-n keresztül) 
i-vé is rövidült. A belimént-féle összetételekben és a *kétségbeli esvén-
féle szólamokban aztán szabályszerűen kiesvén az i, keletkezett a bel 
igekötő és rag (vö. erről bővebben NyF. 65 : 7). A -bel rag utóbb 
természetesen illeszkedett is, vö. régi bivnbel, Gabaonbal (id. NyH.4 

128), mai házbal, kerbel stb. (Nyr. XXI. 467*) és XXV. 187). 
Hangtani úton most már e -bal, -bel alaktól semmiképen sem 

jutunk el a mai -ba, -be alakhoz. Éppoly kevéssé természetesen a 
•belé v. -bele alakoktól. De talán ismét analógiái úton. Mert nyilván-

*) BABTHA J. (id. h.) a -ba, -be rag ezen palócz -bal, -bel alakjának 
i-jét a -val, -vei jelentésű palócz -bal, -bel hatásáriak tulajdonítja, holott 
nyilván éppen ellenkezőleg áll a dolog, t. i. a -ba, -be jelentésű e r e d e t i 
-bal, -bel hatása alatt lépett a -val, -vei v-je helyére a b. 
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való, hogy az eredeti belé alak nemcsak a hangtörvények hatásának 
volt kitéve (a melyeknek következtében végeredményben egyfelől 
•bal, -bel és másfelől -bele lett belőle), hanem az analógiáénak is. 
Valamiként tehát az egytagú -tói, -tol és -ról, -röl ablativusi ragok 
hatásából magyaráztuk a szabályosan kéttagú -balól, -belől helyébe 
lépett egytagú -ból, -bői ejtést, éppen így az egytagú -rá, -ré, és -d, -é 
(pl. Pesté, GyŐré, Fehérvára stb.) lativusi ragok hatásában találhatjuk 
meg az okát annak is, hogy a szabályosan kéttagú -bélé helyébe az 
egytagú -bé ejtés lépett. 

Három rag állott most már a nyelv rendelkezésére ugyanegy 
functio végzése czéljából: maga az eredeti -belé ( > -bele) és két utóda, 
a -bel és -bé. Természetes tehát, hogy csakhamar megindult ezek közt 
az egyeduralomért való küzdelem. Szóvégi l-je miatt legkevésbbé 
alkalmas volt l a t i v u s i functiójának végzésére a -bel; szóvégi e-je 
miatt már alkalmasabb volt ugyan e czélra, kéttagúsága miatt azon
ban mégis erősen terhelve volt a -belé ( > -bele); szóvégi é-je és egy-
tagúsága miatt legalkalmasabb volt rá a -bé: a küzdelemnek ma már 
látható eredménye tehát egészen érthető. A bel (illeszkedett -bal, -bel 
alakban) ma már csak egy kis palócz vidéken tengődik. Éppígy a 
-belé ( > -bele) alak is (ha ugyan valóban igaz, hogy még él); mint 
igekötő azonban még ma is erősen megállja helyét, mert ilyen func-
tiójában támogatja több más kéttagú igekötőnek analógiái hatása. 
A -bé ellenben meghódította az egész magyar nyelvterületet, s csak 
igekötői minőségében kell még harczolnia a belé ( > bele)-\el. Erede
tileg -bé volt az egyedüli alakja (vö. máig Kőhalombié, számbié, NyK 
XXXI. 388), hódító útja folyamán azonban szabályosnak mondható 
hangtani úton előbb megrövidült (vö. táncbe, Pdkábe stb., TMNy. 
654), aztán természetesen illeszkedett is. 

A belé határozónak és különféle alakú és működésű utódainak 
története egyike a legtanulságosabb példáknak annak bizonyítására, 
hogy a nyelvtörténet java részében nem egyéb, mint a hangtörvé
nyeknek és az analógiának szüntelen harcza. 

HOEGER ANTAL. 



A vAM igék. 

A) 1. hí, nyí, rí, sí, szí, ví 
2. 6, ró, fő, jő, lő, nő, nyő, sző 
B) iszik—eszik, hisz, lesz, tesz, vesz, visz 
C) 1. alszik, fekszik, nyugszik, alkuszik, esküszik, metsz — Hilo-

szik, kérkeszik, szerkeszik 
2. cselekszik, törekszik, növekszik, menekszik, veszekszik, dicsekszik, 

gyanakszik, telepszik, ülepszik 
3. névszókból képzettek, mint: hirheszik, bűnhöszik (TMNy. 

254—273). 
A u-tövű igéknek a ragozása még a köznyelvben is ingadozó, 

mivel a mai nyelvhasználat sokszoros analógiás kiegyenlítődés ered
ménye. A TMNy.-nak a mai nyelvhasználatra alapított csoportosításá
tól annyiban tértem el, hogy különválasztottam az A) és B) csopor
tokban a mélyhangú í ( < i) tőhangzós igéket, mivel fonetikai szem
pontból más elbírálás alá esnek, mint a többiek (vö. MNyv. IX. 74). 

A -i'-tövű igéknek a TMNy. idevágó fejezeteiben foglalt jellem
zését a következő megállapításokkal szerzem meg: 

1. Jelentésükre nézve — különösen azok, a melyeknek a tövé
ben és nem a képzőjében van a v — olyan szavak mindahány, a 
melyek a magyar szókincsnek igen-igen régi elemei kell hogy legye
nek, mert olyan fogalmakat jelölnek, a melyeknek a jelölésére külö
nösen a kezdetleges viszonyok között élő népeknek igen gyakran 
szükségük van. Eleve feltehető tehát, hogy ezekben a lépten-nyomon 
előforduló szavakban, a mennyiben alaktani szerepük más szavakótól 
eltér, valami régebbi nyelvállapotnak a nyomai vannak meg: a nyelv
történet folyamán, mivel, hogy úgy mondjam mindig szem előtt vol
tak, kivonhatták magukat olyan áramlatok hatása alól, a melyek a 
többi igéken észrevétlenül érvényesültek. Mindenesetre föltűnő és ezt 
a feltevést támogatja, hogy a rokonnyelvekben ugyanilyen gyakran 
előforduló és a mi v-tövű igéinkhez hasonló jelentésű szavak rend-
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hagyóak alaktani tekintetben; a vogul rendhagyó igék között meg 
van néhány, a melyek a mi y-tövfí igéinkkel hangalakjukra is teljesen 
azonosak. 

2. Hol jelen, hol meg múlt jelentése van olyan igealakoknak, 
a melyek hangtani elemeikre nyilvánvalóan megegyeznek. A lőnek, 
tó'nek praeteriturnokban pl. ugyanaz az ö hang van meg, mint a nő
nek praasensben {lőnek, tőnek: lesz, tesz = nőnek: nevendék). A BMk.*) 
yunak (27537 = 'ivának'), az Ehr.-k. yum alakjában (759 = civám') 
nyilván ugyanaz az u (o: ú) hang következik az iszik igének a tő-
hangzója után, a mely a hí igének a tőhangzóját követi a hiotoc, 
hiutoc (BMk. 29617) alakokban, az első kettő mégis praeteritum, az 
utolsó meg praesens jelentésű. 

3. Azok az igék, a melyeknek a tövében van a v (és nem kép
zőjében) — egytagúak. 

Általánosan elfogadott föltevés, a mely külömben ezeknek az 
igéknek az elnevezésében is kifejezésre jut, hogy a nv tövű igék* 
olyan igék, a melyeknek valamennyi alakjában megvolt eredetileg a v, 
de azután egyesekből kiveszett illetőleg hasonult a szomszédos mással
hangzóhoz ; töveik: Hev-, Hev-, *nyugv-, stb.; Hevszek > teszek, 
*tevtem > tettem, *tevend > teend. Ennek a föltevésnek azonban ellene 
szól a fonetika és a nyelvtörténet a következőkben: 

1. A ró—ravás, nő—nevendek-féle szópárok azt mutatják, hogy 
az eredeti tővégi mássalhangzónak a tőhangzóra labializáló hatása volt. 
A labiodentális y-nek ilyen hatására a magyarban pedig nincs példa. 

2. Nem lehet urát adni a v helyén fellépő j-nek. A búvik co 
bújik, búvtam oo bújtam, Hevendek oo lejendek szópárokban a j-a alak
nak két magyarázata lehet: 1. a *v>j hangfejlődés, de ez fonetikai 
okok miatt lehetetlen, 2. hogy a v kiesett intervokalikus helyzetben, 
azután hiátus támadván, azt j'-vel töltötték be. Csakhogy most meg 
az szorul magyarázatra, miért esett ki az intervokalikus v. Mert 
nemcsak az intervokalikus *y-nek van j megfelelője. A jön igének a 
tővégi y-je pl. mindig megvan intervokalikus helyzetben {jövök, jövő, 
jövend stb.) j épen olyankor áll a helyén, a mikor mássalhangzó kö
vetkezik r á : SYLVESTEEnél jöjhet, jöyni alakok járják. 

3. Igen nagy fonetikai akadályokba ütközik a lök, lől, — hűk, hűl 
< levek, levél, — hivék, hivél szószármaztatás, a 3. sz. tőn, lön, vön, 
Mw-féle alakokat pedig teve, leve, véve, hive alakokból származtatni 
teljes lehetetlenség, pedig csak ezekből kellene magyarázni, mert 

*) BMk. = Bécsi- és Müncheni-kódex. A kódexek után álló kettős
számok a k i a d á s lap- és sorszámai. R. = régi nyelv, N. == népnyelv. 
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Hevén, Hevén, *veven, *hiven alakok sehol nem fordulnak elő nyelv
emlékeinkben. 

4. Semmiképpen nem talál a tővégi r-vel való magyarázat a 
BMk. iunac, yum-íéle alakjaira, mert ivának > iunac hangfejlődés 
lehetetlen. 

5. Bizonyos igealakokban a fejlődésnek a nyelvtörténetből ki
tetsző iránya homlokegyenest az ellenkezője annak, a mit az eddigi 
elmélet szerint várnánk. Hvend > eend > ejend fejlődés helyett 
1. end > 2. ejend > 3. eend-re mutatnak: 1. a HB., BMk. 2. a kódexek 
jó nagy része. 3. a mai nyelv, evett > ett helyett éppen ett > evett 
fejlődés tűnik ki a nyelvemlékekből — de az is csak az alanyi r. 
egyes 3. sz.-ben —, külömben még ma sincs meg a v: ettem, etted, 
ettél stb. A y-nélküli tőn és a v-s teve alakok közül nyilvánvalóan 
teve az újabb, a régi nyelvben mindenütt tőn és tén járja. Az ellen
vetések számát lehetne még szaporítani, de érdemesebb lesz a poziti-
vumokra áttérni. Véleményem szerint a r-tövtí igék kérdésének a 
nyitja a B) C) D) csoportbelieknek f-nélküli lön, vőn, ión-féle 
praeteritumában van, azért evvel kezdem a vizsgálódást. Lássuk min
denek előtt az egyes .igékre vonatkozó nyelvtörténeti adatokat.*) 

Iszik: yunak (értsd: Ivának') BMk. 27537 | yiutoc BMk. 813 6 | 
iuec BMk. 2230 | yum Ehr.-k. 759 j ynak Jord.-k. 71fi | ywtok Érdy-k. 4526 

Eszik: őnec BMk. 21831 1 ewnek Ehr.-k. 493 I óm (=evém) Helt. 
Bibi. I. h. | eenek Jord.-k. 403 I űnec Szék. Zsolt. 212 | eeicn Keszth.-
k. 191. 

Hisz: hűn BMk. 9731 | hűnec BMk. 34215 1 hewl Ehr.-k. 255 1 hyn 
Érdy-k. 917, 21722, 2539 | hynek Érdy-k. 11621, 18826, 1898 | hüc Ba
lassa költ. 75 | hűl Debr.-k. 33 | hü Virg.-k. 23 j hid Balassa költ. 126. 

Lesz: lón BMk. 30022 | levon Ehr.-k 7117 | len Ehr.-k. 416 | leek 
Érdy-k. 23813 j leél Jord.-k. 37a, 63a | leen Érdy-k. 223, Jord.-k. 3a | 
eenek Érdy-k. 1886, Jord.-k. 56a j lónk Döbr.-k. 207 | lűc Szék.: 

Zsolt. 68 | lőc Ágost: Zar. | lonc Helt. ÜT. M. 6 | létek Helt. Bibi. I. 
Kkk 2 | lutok Sylv. UT. 103. 

Tesz: tónec BMk. 23126 | tewk Ehr.-k. 7719 | tewn Ehr.-k. 231 0 | 
tewd Ehr.-k. 265 j tewn Ehr.-k. 4017 j teek Érdy-k. 11026 | teem Érdy-k. 
17523 | teed Jord.-k. 370 | teen Érdy-k. 2213 | teenk Érdy-k. 2037 | tee-
nek Érdy-k. 201B1 | tői MA. zsolt. 90 | tötök Tin. 154. 

Vesz: uók BMk. 18435 | vőm BMk. 1857 | megvon BMk. 825 | 

*) A BMk.-ből, Ehr.-k.-ből, Érdy-k.-ből ós a Jord.-k. egy részéből 
magam kerestem ki, a többi nyelvemlék adatai a TMNy.-ból és a NySz.-
ból valók. 
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votok BMk. 2634 [ vőuek BMk. 19 ] vewk Ehr.-k. 3515 | veim Ehr.-k. 
424 | veem Érdy-k. 17521 | veel Érdy-k. 40513 | veen Érdy-k. 98t, Jord.-
k. 3a | vőc Helt. Bibi. I. Kkk. | vők Csákt. A. U. 13. | vőm Helt. Bibi. 
I. SSs | vewd Pesti Fab. 26 | vől M. A. zsolt. 71 | verlek Horv.-k. 

Visz: vunec BMk. 1321 | vűd MA. 44. zsolt. | vyn Ehr.-k. 1320, 
Érdy-k. 2217, 28012, 31732, 37836 | vynek 22416, 2523 | vin Mel. Sz. Ján. 
402 | vín Pázm. Kai. 63 | vűn Helt. U. T. H. 6 | uitek Balassi, Ének 
3 | vil Keszth.-k. 160 | vin Tih.-k. 280 | wym Tel.k. 298 | ivyd 
Thewr.-k. 57. 

Alszik: el alunac BMk. 23816 | aluk Keszth.-k. 142 | alom Döbr.-
k. 17 | elalwk Kulcs. k. 136. 

Fekszik: fekewk Ébr.-k. 3517 (~ 'fekvém') | fekűnec (Szék. Krón. 
25) \fekinek Mon. írók III. 99. 

Esküszik: efkeivm Ehr.-k. 5832 | megeskum Sylv. UT. II. 101. | 
meg eskőnec, 1. TMNy. 629. 

Metsz: elmetőm BMk. 18516. 
Haragszik: megharagunac BMk. 32M | megharagunak Ehr.-k. 

2530 | meg haragunac Szék. Krón. 163. | haragwl Kulcs.-k. 59. 
A mai tevém, tevéd, teve, — ivdm, ivád, ivd, alvám, cdvál, 

alvék stb.-féle praateritumok helyett (és, mint alább látni fogjuk, 
néha — mellett) a kódexek korában a B) G) D) csoportba tartozó 
v-tövü igéknek egy különös v-nólküli prasterituma járta, a melynek 
három paradigmáját állíthatjuk össze a fenti adatokból az alanyi 
ragozásban: 

r. II. III. 
tesz h i s z isz l k alszik 

1. tó'k ték hűk Hűk ium Hm(ik) alúk 
2. tői Hél hűl hü Hul Hl *alúl 
3. tőn tén hűn hín Hun Hn *alún 

1. Hőnk ténk Hiünk Hiínk Hűnk Hnk *alúnk 
2. tötök Hetek Hiűtök Hiítek iutok Htok falútok 
3. tőnek tének hűnek hínek iunak ínak altinak. 

Hogy a táblázatban feltételezettek gyanánt szereplő' igealakok 
is megvoltak, azt bizonyítják 1. analóg adatok (Hőnk oo lónk, Döbr.-
k. 107), másrészt 2. SZENCZI MOLNÁR ALBERT, a ki nyelvtanában a 
leszek igének a teljes prasteritumát adja paradigmának (Corp. Gramm. 
115. 1.) (1. alább), 3. a háromszéki nyelvjárás, a melyben a B) cso
portbeli igéknek ilyen a prasterituma (LŐRINCZ: MNy. VI. 216): 
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Eszik. AJ. ragozás: ém, él, én — énk, étek, ének 
Tárgyas r.! ém, éd, é •— evők, étek, evek 

Vesz. Tárgyas r.: vém, véd, vé — vők, vétek, vék 
Hisz. Alanyi r.: hivék, hill, kin — hivénk, hitek, hinek 
Tesz. Tárgyas r.: tém, téd, té — tevők, tétek, ték 
Lesz. Alanyi r.: lék, léi, lén — lénk, létek, lének 
Visz. Tárgyas r.: virul, vid, vi —• vivők, vitek, vivék, vivik. 

Az I. paradigma szerint képezik a praeteritumot a B) csoport
beli (magashangú) igék, a II. szerint a mélyhangú iszik, a III . sze
rint a C) csoportbeliek. Ennek megfelelően három csoportban veszem 
vizsgálat a-lá az idetartozó praaterituniokat még pedig a leggyakrabban 
előforduló többes 3. sz. alak alapján. 

I. A v -né lkü l i a l a k o k . 

A) A tőnek a l a k . 

A nyelvtörténet cserben hagy, ha a lön, tőn-féle prseteritumokat 
elemeikre akarjuk bontani. A magyarban a praeteritumot -á, -é ( < 
*-aj, *-ej) képzővel képezzük, ezért a lön alakot eddig általában 
*lev-é-n-bő\ származtatták; ennek a származtatásnak az akadályaira 
már rámutattam. 

Mivel az alaktan nem vezet czélra, megpróbálom ezeket a 
praeteritumokat történeti hangtani alapon elemeikre bontani, figyelmen 
kívül hagyva •— egyelőre — minden alaktani alapon támasztható 
ellenvetést. A legrégibb alak a HB. levn alakja. Ezt ZOLNAI szerint 
(Nyelvemlékeink 54. 1.) «valószínűleg)) lőn-nek kell olvasni. De ha a 
lesz alakot összevetjük a lön alakkal, a Zes^-beli e-nek a labializáczió-
ját éppen ilyen u, vagy ü hangnak kell tulajdonítanunk, a minőt a 
levn v-je jelölhet (és jelöl is pl. az ovdonia szóban) és a mely a BMk. 
yunac praeteritumában u alakban világosan meg is van. Tehát lön <. 
Heün. Most azután tovább kell mennünk egy lépéssel: a lenn alak
ban a prseteritum -á ~é képzője nem lehefc és nem is lehetett benne 
soha, mert korábbi Heii é-n alakból nem fejlődhetett volna lön, ha
nem Hevén (az u ugyanis csak szótag végén szokta labializálni a 
megelőző magánhangzót, pl. *sau > sző — intervokalikus helyzetben 
labiodentális v-vé fejlődik: *saua > szava). 

Nincs tehát más hátra, mint, hogy a fonetikai úton rekonstruált 
Heün alaknál maradjunk, ebben -n a 3. sz. ragja, marad tehát tőnek 
é s p r a e t e r i t u m k é p z ő n e k : Heü-. Mivel a praeteritumot valami-
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nek csak kell jelölnie, a leü alakot már csak így elemezhetjük: *le-
a tő és -ü a praeteritumképző. A *Ze- tó'alaknak hasznát lehet venni: 
kitűnően beválik a le-sz praesens a lend futurum alakok magyaráza
tára. Ez azt jelenti, hogy nyomon vagyunk, ha sikerül kimutatni, 
hogy nem csak -á, -é, hanem -u, -ü képzővel is képződhetett prae-
teritum. Ennek az eldöntésére az összehasonlító nyelvtudomány ille
tékes : lássuk, hogy képezik a praeteritumot a finnugor nyelvek. 

Jellemző sajátsága a finnugor nyelveknek, hogy nincsenek ben
nük szorosabb értelemben vett tempusképzők, tehát praeteritumkópzők 
sem. A tempustöket névszótőszerűeknek kell tekinteni: hiszen az adók 
proeteritumnak a tempustöve is (*adej-) alapjában melléknévi igenév. 
A melléknévi igenévnek a mai magyar nyelvben is igen sokféle funk-
cziója van (pl. ivó jelenthet embert, a k i iszik, vizet, a m e l y o t 
isznak, poharat a m e l y b ő l isznak vagy éppen helyet, a h o l 
isznak). 

Hogy az igefogalomban kifejezett cselekvés ideje is a nomen 
verbale funkcziói közé tartozik, azt bőven igazolják SZINNYEI Nyíln
ának 101. lapján felsorolt adatok. 

Eszerint tehát a Heün igealakban ki lehet fejezve a praeteritum 
-d, -é nélkül is, ha az -ü melléknévi igenévkópző lehet. Már pedig 
leltet, mert hiszen a kérő, néző stb. igékben is éppen ez az •$ fejlő
dött -ó'-vé az elveszett tővégi -e-vel: kérő, néző <. kereü, nezeü a 
mélyhangú adó, látó melléknévi igenevekben meg ennek az •?7-nek a 
mélyhangú párja, -u vonódott össze a tővégi hangzóval -o-vá. Ilyen
formán a Heün alak elemei: le- tő, -ü príeteritumképző ós -n rag, 
más szóval: lön ~ lő ( < Heü): melléknévi igenév (a mai levő) és -n 
rag, ugyanígy tön = tő ( < Hey,) mell. igenóv és -n rag stb. Ez azt 
is jelenti, hogy a lesz, tesz, vesz, hisz stb. igéknek a hangtörvény-
szerü melléknévi igenevei a praeteritumaikból kitetsző Hő, Hő, *vő, Hm 
( < Heü, *&#> *vey,, *hiy,) volnának. 

Ezeknek a hangtörvényszertí anélküli vő, tŐ-féle melléknévi 
igeneveknek megvannak a nyomai mind a mai napig. A melléknévi 
igenóv ugyanis néha elszakadt az igéjétől, a beszélők nem érezték az 
igével való összetartozását, s míg az igefogalommal összetartozónak 
érzett melléknévi igenév a belső analógia erejének a hatása alatt az 
igével együtt fejlődött, az elkülönült igenév ment a maga útján : 
hangtörvény szerűen fej lődött.*) 

Hogy az igétől elkülönült igenevek, a mennyiben a megfelelő 

*) PAUL: Prinzipien der Sprachgeschichte4 195., 196. 1. 
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valódi igenevektől külömböznek, az igenévnek eredetibb, hangtörvény -
szerű alakját őrizték meg, arra bőven van példa más nyelvekben is. 

A német erheben, bescheiden, gedeihen, verhehlen igéknek a múlt 
participiuma a kfn.-ben ilyen volt: erhaben (v. ö. getragen), beschei
den, gediegen {ho^g váltakozással), verhohlen. Az úfn.-ben az igékkel 
összetartozóknak érzett valódi igenevekből analógiás hatás folytán 
le t t : erhoben, beschieden, gediehen — az elkülönült igenevek azonban 
nem követték az igéket fejlődésükben, az erhaben, bescheiden, gediegen, 
verhohlen m e l l é k n e v e k még ma is a kfn. állapotot tüntetik fel. 

Az elkülönülés az oka annak is, hogy a franczia savoir igének 
a participiuma sacliant, de a megfelelő f ő n é v i jelentésű igenév a 
hangtörvényszerű : le savant. 

így eshetett, hogy a *hiü melléknévi igenóv a mai hivő-\é fej
lődött, de az igétől különvált melléknévi jelentésű Imi hangtörvény-
szerűen híí-vé (= 'treu') fejlődött (hogy hű = hivő, azt már BUDENZ 
állította a MÜSz.ban; más alkalommal nyolvtörténeti adatokkal is 
bizonyítani fogom ezt az állítást). A *teü igenév is tevővé fejlődött, 
de a hangtörvényszerű alakját őrizték meg a kesztő, keszté népnyelvi 
alakok és ebből a hangtörvényszerű kesteii alakból (csakis ebből!) fej
lődött a mai kesztyű szavunk is (1. MNyv. IX. 74). A tesz igének ez 
a hangtörvényszerű és eredetibb melléknévi igeneve van meg a MTsz. 
előtő, elilő, elote, előte (= 'elé-tevő', ajtó ós kötény) adataiban. A tű 
szó is a hangtörvényszerű eredeti alakját őrizte meg a kiveszett tövni 
(o: töilni) igének: tőü > tű (még néhány ilyen elkülönült igenévnek 
alább kerítem sorát). A hű, (kéz-) tő, (elő-) tő, tű szavakat eddig <L 
hivő, tevő, totó-bői magyarázták, csakhogy á tevő ~> tő származtatás
nak nagy akadálya, hogy intervokalikus v kiesését nem lehet igazolni. 
Hogy a kesztyű < *kéz teii ( = ckóz tevő') szószár re aztatásom helyes, 
bizonyítja az is, hogy a -tyú, -tyű képző vizsgálatánál egészen más 
úton ugyanerre az eredményre jutottam, és éppen ez vezetett a -tyú, 
•tyű képzőnek véleményem szerint elfogadható megfejtésére (MNyv. 
IX. 119. s k.). 

Azt a feltevésemet, hogy a tőnek praeteritum elemei tŐ ( < Heü) 
melléknévi igenóv és -nek rag •— hogy tehát éppen olyan képzésű, 
mint a *kére] mell. igenév és -nek ragból keletkezett kévének, —• a 
BMk. is támogatja néhány adattal : van néhány igealakja, a melyek
ből világosan kitetszik a tŐn-ié\e praeteritumnak ez a két eleme, mi
vel a prseteritumban feltételezett melléknévi igenóv magában csak
ugyan melléknévi igenév jelentésű. A megharagszik igének a prae-
terituma: megharagunac (3233) — a melléknévi igenév megharago 
(151M) ( ocou 1. alább). A metsz ige praeterituma: ehnetőni (18516) — 
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a mell. igeneve nincs ugyan meg (legalább a jegyzeteim között nem 
találom), de ott van a megfelelő alakja a fekszik igének: fekőt (= 
'fekvőt' 2079) és fekőc ( = 'fekvők' 2093), a miből valószínű, hogy a 
metsz mell. igeneve mető lehetett. Az Ehr.-k. fekevk ( = 'fekvóm') 
praeteritumának meg nemcsak a BMk. idéztem adatai (vö. Erdy-k. 
3 8 0 r fekew) őrizték meg a megfelelő melléknévi igenevét, hanem a 
MTsz. bizonysága szerint a népnyelv is fekő, fekeő, feküö, fekü ala
kokban. A. BMk. elalunac ( = celalvának' 23816) praeteritumnak is *aló 
mell. igenév felelhetett meg, a mely ma is megvan a palócz nyelv
járásban, még pedig alvóhely', 'bölcső' jelentéssel, tehát az alszik igé
től jelentésre elkülönülve: újabb bizonysága annak, hogy a hü, tű, 
kesztö, eló'tö szavakban jelentéselkülönülós következtében a megfelelő 
hisz, *töU, tesz igéknek e r e d e t i mell. igeneve maradt ránk. 

A bevezetésben említettem, hogy a hangtani elemeikre azonos 
nőnek és tőnek igealakok közül az előbbinek prcesens, az utóbbinak 
prast. jelentése van. Mivel a nőnek igealak ó-je is csak az eredeti e-re 
(co nevendék) következő ii-nek köszönheti eredetét, ennek az elemei 
is no ( < neii) melléknévi igenév ós -nek rag. A tiszta v-tövü igék 
közül v-nélküli mell. igenevét láttuk a *töü igének a tű szóban, a jön 
igének ilyen mell. igen eve van meg a népnyelvben is gyöj, győj, 
gyüŐ, gyüŐ, gyöü ( < *jöü) alakokban. Hogy a *neü-nek > nőnek alak 
praes., a *teü-nek ütőnek pedig praeteritumi jelentésű, azon sem fogunk 
csodálkozni, ha tudjuk, hogy a finnségi tuleva mell. igenévhez a futu
rum jelentés, a vele alaktani elemeire azonos észt minev alakhoz meg 
a praet. jelentés fűződött, a legtöbb -u, -v, -i-végű egyes 3. sz. praa-
sens pedig egyenesen azonos a melléknévi igenévvel (vö. SETILÁ, 
TuM. 14, s k. 1.). 

B) Az innak a l a k . 

Hogy a u-tövű igék v-je, a mennyiben nem analógiás, u, /7-ből 
fejlődött, — annak legnyilvánvalóbb bizonyítéka, hogy az u enyésztő 
szavakkal (pl. varjú co varjak) és a -tyú, -ttyií (<Hey) végű szavaink
kal együtt szép rendbe sorakoznak egy hangtörvény alá, mely szerint 
a *rajinak > rónak éppen olyan hangtörvényszerű fejlődés, mint 
iunak > iának, vagy inak. Ennek a hangtörvénynek a meglétét rész
letesen bizonyítom a MNyv. IX. k.-ben (17. s k., 74. s k., 119. s k.), 
a mi bennünket itt érdekel, a következőkben foglalható össze. 
A diphthongusok akusztikai szempontból két csoportra oszlanak: 
olyanokra, a melyeknek a sonans eleme öblösebb hang a consonans-
nál, pl. au, ou, ei (valódi diphthongusok) ós olyanokra, a melyben a 



A y-TÖVŰ IGÉK. 325 

consonans hang az öblösebb, pl. eu, iu, iu (visszás diphthongusok). 
A magyarban az au, ou, uu valódi diphthongusok ó, ú vá fejlődtek 
(*$<m > szó, *rau > ró, — Hou > ló, N. lú — *haraguunak > hara
gúnak). A visszás diphthongusok fejlődése azonban elágazik a nyelv
járások szerint ilyenformán: 1. a mélyhaugú szavakban álló eu, üi > 
a) é, í (i), pl. *hateu ;> haté (Schlágli Szój.) és *tiuk < tik (u. o.); 
eu, iu > §) iü, pl. *hateu > hattyú ( < *hatiü) és tyúk ( < Hivk). 
2. a magashangú szavakban előforduló eü, i$ diphthongusok aj sze
rint é, í vé fejlődnek: pl. *kesteii > keszté (Schl. Szój.), *fiü > fi, 
*miü > mi (NySz.), (5J szerint azonban csak az eü fejlődött néha iü-
vé (*kesteü > kesztyű), az eü>iü hangfejlődést legtöbbnyire, az i$ > 
jS hangfejlődóst mindig megakadályozta a külső és belső analógia és 
a hangrendi illeszkedés. A §) szerinti irány helyett a hangrendi 
illeszkedés hatása alatt az eü legtöbbnyire ó'-vé, az iü mindig íl-wé 
fejlődik : +veteü > vető, fiii > fii. 

Ez a hangtörvény itt mindenekelőtt a E. és N. sokat vitatott 
hiu, hivu, iúnak-féle alakokat magyarázza meg, a melyeket hivu, 
hivun, hivul-féle «teljesebb» alakokból magyaráztak eddig. Összest n 
t. i. hét olyan igénk van, a melyeknek a E. és N.-ben u-s alakjai 
előfordulnak: hí, nyí, rí, sí, szí, ví és iszik (NyK. 33 : 132), mind a 
hét m é l y h a n g ú képzőket és ragokat vesz; fel, bár a tőhangzójuk 
ma í. (Ilyen y-tövű igénk nincs is több.) Feltevésem szerint ezeknek 
az igéknek praesensei illetve az iszik igének a praeterituma *hiu, 
*niu, *riu, *siii, *sii<, *viu, — *iw melléknévi igenevekből és a sze
mélyragokból fejlődtek. A többes 3. sz. tehát *hiunak, niunak, riunak, 
siunak, svának, viunak — árnak alakokból 1. @) szerint (mivel az iu 
visszás diphthongus) hiúnak, viunak... — iunak alakokká kellett fej
lődniük,*) 1. a) szerint pedig hínak, rínak, — ínak alakokká. (A köz
nyelvi alakok azonban nem az a) szerinti fejlődés, hanem, a mint 
látni fogjuk, belső analógia eredményei.) 

S ha most azt látom, hogy pl. a Jord.-k.-ben a melléknévi ige-
név o helyett gyakran e-vel van írva: else ( < *elseü, 3 a.), zerethe 
(1 a) stb. — akkor természetesnek kell tartanunk, hogy ebben a kó
dexben Heün > tén, *veünek > vén**) 

*) Tulajdonképpen *hjúnak-íé\e alakokat várnánk, mert tiuk > tyúk, 
de hj-, sj-, szj- szókezdő magánhangzócsoportot a magyar nyelv nem tűr 
meg. Az iunak pedig azért nem fejlődött júnak-~k&, mert akkor elszakadt 
volna az i-szik-tői. 

**) Abból azonban, hogy valamely nyelvemlékben a vén, tén-féle 
prsBteritumok járják, még nem következik, hogy a valódi magashangú 
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Látnivaló ebből, hogy a háromszéki nyj. előbb idézett alakjai
ban megőrzött régiességgel van dolgunk: a lék, léi, lén-íéle alakok 
nem levek, levél, *levén-bő\ vannak összevonva, hanem alakváltozatai 
a ISk, lől, lön alakoknak (kivételek csak a tárgyas r. 1. 3. sz. te, té 
és vi alakjai, mert ezeknek vévé, tévé, vivé a hangtörvényszerű alakjai, 
mint alább látni fogjuk). 

C) Az alúnak a l a k . 

A v-tövű. igéknek a C) [sz vagy d hanggal bővülő) csoportjába 
tartozó igékről már BÜDENZ megállapította, hogy ezekben a reflexiv 
képző lappang (persze nem -uv, -üv ez a képző, hanem u, olyan 
hang, a melyből u is, meg v is fejlődhetett). Az alszik, fekszik, nyug
szik igék reflexiv képzős tövei tehát *alu-, *fekü-, *nugu-. Mivel a 
BMk.-beli alunatf, haragunac-íé\e praeteritumokat sem aluvának, hara-
guvának, sem alvónak, haragvának alakból nem lehet származtatni, 
világos, hogy ugyanolyan értelemben t'-tövűek, mint a B) csoport
beliek : a príeteritum ezekben is u képzővel képződött, a haragúnak 
praateritum elemei tehát *haragu- reflexiv képzővel ellátott tő, -u-, 
mellékn. igenévképző és ~nak rag (éppen úgy, mint le-ü-nek). A re
flexiv képző u két mássalhangzó között vokalizálódván (vö. *hamu + 
nak > hamunak) keletkezett *harguunak, az -uu- diphthongus pedig 
szabályosan hosszú w-vá fejlődött. Ugyanígy keletkezett a fekünek alak 
•tfekü + ü+nek elemekből. A hangtörvényszerű praeteritumai ezeknek 
az igéknek tehát : alúnak, fekünek, eskünek, haragúnak stb., a hang
törvényszerű melléknévi igeneveik : alú, fekü, eskü, haragú, az utóbbiak 
közül a mai köznyelvben is megvan (megrövidült végmagánhangzó
val) f ő n é v i j e l e n t é s s e l az i g é t ő l e l v o n v a : alku és a nép
nyelvben, mint fönnebb láttuk, alu. 

A BMk.-ben a haragszik igének még a hangtörvényszerű praB-
terituma van meg: megharagunae 3233, de már a puszta melléknévi 
igenév o-ra végződik: megharago 15122; a fekszik igének meg már a 

mell. igenevek is e-re végződnek ő helyett. Ez utóbbiakban ugyanis a 
hangrendi illeszkedés miatt (o'^ó') nem fejlődhetett hangtörvényszerűen 
-é. A feldolgozott nyelvemlékek közül csak a BMk. következetesek: ezek
ben az eü mindig o-vé fejlődött, az iu mindig iu-vh. Már az Ehr.-k.-ben 
tőn és tén-íéle prseteritumok váltakozva fordulnak elő. Az Erdy-k.-ben ós 
— a mennyire átnéztem — a Jord.-k.-ben tén, lén, vén stb. járja, de az 
iszik igének a pra^terituma a várható *im helyett ium volt (1. a felsorolt 
példákat). 
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praBteritumában is ö van a várható ü helyett az Ehr.-k.-ben: fekeivk 
3517 — igaz, hogy előkerül a hangtörvényszerű ű is: fekűnec alak
ban (Szék. krón. 25). 

Ezen azonban nem fogunk megakadni, ha meggondoljuk, hogy 
evvel a néhány igével szemben, a melyeknek -ú, -M-re végződött a 
mell. igeneve, valamennyi többiben -ó, -Ő végzet fejlődött: az adó, 
látó, váró, kérő, néző, verő stb. alakok hatásának kell tehát tulajdoní
tanunk, ha a hangtörvényszerű *haragú, *metű mell. igeneveket ki
szorították az analógiás eredetű haragé, mető alakok (haragvó, metsző
ről később lesz szó) s ennek megfelelően metőm, eskó'm praateritumok 
járják metüm, esküm helyett. Bizonyítja ezt az alku igenév is, amely 
csak melléknévi jelentéssel szerepel a régiségben alkó alakban, főnévi 
alakja: alku. 

II. Hangtörvéiiy és analógia. 

Az elmondottakban megállapítottuk, hogy a v-tövű igék tövé
ben nem volt v; most azután sorra kell vennünk az egyes igealako
kat és meg kell állapítanunk, hogy a bennük esetleg feltűnő t'-hangok 
hogyan keletkeztek. Mindenekelőtt tekintettel kell lennünk azonban 
arra, hogy ezek az igék a többiekkel szemben rendhagyók és eleve 
el lehetünk rá készülve, hogy a nyelvfejlődés folyamán eléri őket a 
nyelvi anomáliáknak a közös sorsa: a külső analógia fejlődésüket a 
rendes igék felé tereli. (Nagyon basonlít a t'-tövű igék fejlődése a 
német erős igékéhez, a melyek tudvalevőleg állandóan fogynak és a 
melyekben nagy szerepe van a Systemzwangnak.) Ez a nivelláló ana
lógiás hatás szembeszökő különösen a metsz és tetszik igék történeté
ben : ma már egészen úgy ragozzuk, mint a nem v-tövüeket. Nyoma 
van a nyelvtörténetben a belső analógiás hatásnak is: az evett ige
alak újabb időben szorította ki a hangtörvényszerű ett alakot, a mely 
a népnyelvben még megvan. Az Ormánságban pláne a köznyelvi vett 
is megbővült egy szótaggal, lett: vevett; ugyanott vivett, tevett járja 
vitt, tett helyett (TMNy. 222). Evvel az analógiás hatással mindig 
számolnunk kell, ha a v-tövű igék történetét vizsgáljuk. 

A) A t i s z t a v-t ö v ű e k. 

A tiszta u-tövűekről eddig megállapítottunk annyit, hogy a 
praesensükben névszótő van: hiútok = *hiu mellékn. igenév + -tok 
rag = chivó-ti\ Ez az adat fontos az összehasonlító nyelvészet szem-

22* 
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pontjából, mert ez az az igetípus, melyet SETÁLA a magyarban hiába 
keresett, holott a rokon nyelvekbó'l ki tudta mutatni.*) 

Mivel a valódi diphthongusok labiális hosszú monophthongu-
sokká fejlődtek, a ró igének melléknévi igenévből és ragokból álló 
praesense ez volna az alanyi ragozásban : *ró-k ( > rau-k), rósz, ró —• 
*ró-nk, ró-tok, ró-nak. Ezek közül az alakok közül megvan négy mind 
a mai napig, a várható *rók helyett azonban rovok (E. ravok), *rónk 
helyett rovunk (E. ravunk) járja. Ennek nyilván az az oka, hogy a 
rendes igék éppen az egyes ós több. 1. sz. ragjai előtt őrizték meg a 
tővégi magánhangzójukat, a miáltal ezek az alakok egy szótaggal 
hosszabbak a többieknél. — Itt tehát külső analógiával van dolgunk: 
raksz, rak: *rausz, *rau = rakok, rakunk: *rauok, *rauunk. A rauok, 
rauunk szabályosan a régiségben meglevő ravok, ravunk alakokká 
fejlődtek. A mai rovok, rovunk alakokat már a belső analógia hozta 
létre, hogy a praesens alakjai hangszínre egyezzenek. 

Az A) csoportbeli igéknek igenévképzővel ellátott tövében ere
detileg iii visszás diphthongus volt, a melynek a köznyelvben rá-vá 
kellett volna fejlődnie. A hívok igének hangtörvényszerű alakjai tehát 
ezek volnának: *hiu-k, hiu-sz, hiu, *hiu-nk, hiu-tok, hiu-nak. A fel
tételezett alakokból ugyanúgy keletkeztek a mai hívok, hívunk, mint 
a ravok, ravunk. A többi igealakok még megvannak a BMk.-ben, 
nyelvemlékeinkben mindinkább ritkulnak, ma csak a székely nyelv
járásokban járják (TMNy. 255). Eltűnésük oka a következő analógia: 
rovok: rósz, ró = hívok: hisz, hí. 

A különféle igealakokat nemcsak hangtörvény alá nem lehet 
sorakoztatni, hanem más törvény alá sem. A külső ós belső analógia 
át- meg átjárta őket, de nem mindegyiket és nem mindenütt egy
formán. Hogy csak egy példát említsek: az analógia hatása nem szü-

*) A TuM. befejezésében ezeket mondja: «Der Schluss, zu dem wir 
zufolge des obengesagten kommen, ist, dass die Tempusbildungen der 
finnisch-ugrischeja Sprachen anf Nominalstámmen bérűben, die sich un-
mittelbar mit den Personalendungen zu Verbalformen verbanden. Nach 
dieser Auffassung ist z. B. estn. sure-k-se (er stirbt) nichts anderes, als die 
prsedikative Verbindung des Nominalstammes surek(a) mit dem Prono-
minalstamm, so dass es eigentlich etwa Vterbend er' bedeutete . . . . Für 
die Berechtigung dieser Auffassung spricht auch der Umstand, dass in 
den ural-altaischen Sprachen eine derartige Bildungsweise der Tempus-
stámme sehr -weit verbreitet vorkommt (z. B. türkisch olur = cseiend' und 
cer ist'; úlurum = cich bin'. Auch in den indoeuropáischen Sprachen wer-
den heutzutage die Prásensstámme allgemein als Nominalstámme aufge-
fasst z. B. sanskr. agáti, gr. aysi = Treiber = {ága-, ays-) -f- der». 
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nik meg, mikor *rauk-b6\ ravok, majd rovok alakokat hozott létre. 
A belső analógia létrehozza a rósz, ró alakok mellé a rovok, rovunk, 
majd meg ezekből visszafelé hatva a róv, róvnak alakokat. Egyes igék 
a külső analógia hatása alatt szorosabban hozzásimulnak bizonyos 
rendes igékhez. Már SIMONYI észrevette pl., hogy a női, fői igealakok 
a sül, fül, dül, röpül-íélék analógiájára keletkeztek. 

A jönnek, jönnék, jönni alakok pl. véleményem szerint a men
nek, mennék, menni hatása alatt keletkeztek, a jön alak pedig való
színűleg a jönnek alakból van elvonva. 

A v-tövű igék vogul megfelelőinek a ragozása arra enged követ
keztetni, hogy az u igenévképző (a melynek a vogulban y, ', u felel 
meg) a tiszta v-tövűeknek eredetileg csak a praesensében volt meg. 
Ennek a nyelvállapotnak azonban nyelvemlékeinkben nincsen nyoma, 
az összes igealakok az w-val bővült tőből képződnek, helyesebben: 
ennek a tőnek analógiás hatás alatt keletkezett alaljaiból (löü- > lő-
helyett lövő-, lövü-, lőve- tövekből vö. tör- oo törő-, törú-, tőre-). Az 
elmondottak után tehát nem szorulnak bővebb magyarázatra a lövék, 
lövend, lőttem, lőnék, lőni stb. alakok. Persze az analógiának a hatása 
itt sem mindig egyforma: pl. hitt oo hivott, szőtt co szövött stb. A ro
vok, rovunk stb. alakokat követte aztán a melléknévi igenév is és 
lett ró < *rau helyett rovó.*) 

A tiszta r-tövű igéknek a mai alakjait tehát így magyaráznám: 
A tempus-tő ( = mellék a. igenév) n-ra végződött. 
1. Ez az u hangzóközi helyzetben v-vé fejlődött: jöu-ék >jövék, 

rauok > ravok stb. 
2. *u > j fejlődés eredményei & fúj, ój, hij stb. alakok (TMNy. 

258, MUSz, 473, 540). 
3. au > o; eu > eü j> ő; öu > ö oo ű; uu > ú: *rau > ró," 

*neu > nő, Höü > lő oo lü, *fuu > fú. 
4. A nem hangtörvényszerű alakok (néha ismételt) analógiás 

hatás eredményei. 

B) Az sz h a n g g a l bővülő r-tövűek. 

Az idetartozó igékben praeteritum-képző értéke van az *u ige
névképzőnek, ezért csak a praeteritumban volt meg és csakis itt fej-

*) Talán az előbb említettekhez hasonló eredet i alakja van meg 
a rótok crovó-tok' szóban (NySz.). — A székelységben az sg. 3. sz.-be is 
belekerült néha analógiás úton a v, úgyhogy megint majdnem egyforma 
az egyes 3. sz. (hivu) a melléknévi igenévvel (hivó). 
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ló'dhetett v-vé intervokalikus helyzetben: A többi időket — eltérően 
a tiszta u-tövűektől — eredetileg a praesensből is kitetsző r-nólküli 
tőből kell hogy képezték legyen. A két csoport között fennálló kü-
lömbsóg a nivelláló analógiás hatás ellenére mind a mai napig meg
van : 1. a futurumban: teend, leend stb. — hivand (1. alább), 2. a 
szenv. alakban: tétetik — hivatik, 3. a műveltető alakban: etet, itat 
— hivat, 4. főnévképzők előtt: lét, tét, vét, vit, hit, ét, it, étel, ital — 
hivatal, ravatal (vö. L E H R : MNyv. 4 : 19). 

A B) csoportbeli hét igének a tövei a mondottak szerint ezek 
volnának: le-, te-, ve-, vi-, lii-, e-, i-. Az -sz prsesensképzővel kelet
keztek a lesz, tesz, vesz, visz stb. prassensalakok (a praes.ben csak
ugyan semmi nyoma a v-nek — sem a mai, sem a régi nyelvben). 
Lássuk most a praeteritumot. Az *-« praeteritumképzővel a *le- tőből 
hangtörvényszerűleg keletkezett az alanyi ragozásban : He-ii-k > lök, 
He-u-l > lől, He-u-n > lön, *le-u-nk > lőnk, He-u-tök > lötök, He-u-
nek > lőnek, ugyanígy: tők, tői, tőn — iuk, iul, iun stb. Ez érthető, 
mert az alanyi ragozás ragjai mássalhangzón kezdődnek, tehát az *u 
nem került intervokalikus helyzetbe. Az egyetlen -ik rag kezdődik 
magánhangzón, itt elő is tűnik a v: evek, ivek (a hangtörvényszerű 
alakok *e-u-ik, H-u-ik > *evik, Hvik volnának s valószínűleg az esik 
— esek, törik — törék analógiájára keletkezett eszik — evek, iszik 
— ivek). 

Ezek mellett a hangtörvényszerű alakok mellett azonban már 
a legrégibb nyelvemlékeinkben is vannak v-s alakok: tők mellett 
tevék, tői mellett tevéi. SZENCZI MOLNÁR ALBERTnél (Corp. Gramm. 
115. 1.) a lesz igének a praeterituma: E. 1. 16c, lévéc, 2. lől, léi, lővél, 
3. lón, lén, T. 1. lőne, lévénc, 2. lőtőc, lévétee, 3. lőnec, lévénec. A hisz 
igének a praeterituma hun, vűn és hivé, vivé. A párhuzamos igealakok 
közül nyilván a harjgtörvényszerű lőc, Zd/-félék az eredetibbek, hogy 
keletkeztek tehát a levék-íéle v-s alakok ? 

A legegyszerűbb magyarázat az volna, a melylyel a jövék ige
alak f-jét magyaráztam: a Heu- praeteritumtőhöz, az adék, verek, kerék 
stb. praeteritumok analógiájára hozzájárult az é praeteritumképző is, 
lett He-u-é-k, az intervokalikus helyzetű u azután szabályosan i'-vé 
fejlődött: tevék. 

A nyelvtörténeti adatok figyelembevételével azonban ennél való
színűbb magyarázatát is adhatjuk a v-s alakok keletkezésének. Az 
alanyi és tárgyas (ikes és iktelen) ragozás 16 ragja közül 11 előtt 
szerepel váltakozva a v-s és a u-nélküli alak: 1. lök, hűk — levek, hivék, 
2. lől, hűl — levél, hivél, 3. óra, ium (im) — evem, ivám, 4. öl, iul 
(il) — evél, ivál, 5. tőnk, vőnk — tevénk, vevénk, 6. tötök, vötök — 
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tevétek, vevétek, 7. tőnek, vőnek — tevének, revének, 8. tőm, vőm —* 
tevém, vevém, 9. tőd, vőd — tevéd, vevéd, 10. tőtök, vötök — tevétek, 
vevétek, 11. tőlek, vőlek —• tévéiek, vevélek. 

A megmaradó öt igealak közül egyben, az al. ragozás 3. sze
mélyében csak a r-nélküli alak: tön, vőn, lön stb., a többi négyben 
csak a r s alak szerepel, ezek: 1. teve, 2. ennek a többese : tevék, 3. a 
már említett ikes evek és 4. a tárgyas r. több. 1. sz.: tevők, vevők 
(de itt már nem -é követi a v-t, mint a többiekben). 

Meg lehet állapítani, hogy a v-s alakok fokozatosan szorították 
ki a -y-nélkiilieket, az utóbbiak különösen az alanyi ragozásban tartják 
magukat soká: a tőnek, lőnek alak pl. még járja, a mikor a tőm he
lyett már tevém-et mondanak. A tőn alakot meg ki sem tudta szorí
tani a v-s teve, mert mire már ennek a helyét is elfoglalta volna a 
vs alak, kiveszett a nyelvből az egész praeteritum: a teve, leve stb. 
csak holt alakok, a melyeket a közbeszédben sohasem használtak. 

Meg lehet állapítani a u-tövű névszók közül egyről, a szó-vól 
(*ggau), hogy a birtokragos alakjai közül a régi nyelvben csak kettő 
v-s: szava, szavuk, a többi y-nélküli: szóm, szód, szónk, szótok ^TMNy. 
323). Ez természetes, mert a szaa- tő u ja csak az e. és t. 3. sz. 
birtokrag előtt került intervokalikus helyzetbe : szau-a > szava, szau-uk 
> szavuk — ellenben szau-m, szau-d, szau-nk, szau-tok > szóm, szód, 
szónk, szótok. A háza: házam, házad = szava; szavam, szavad ana
lógiából keletkeztek aztán a szavam, szavad, szavunk stb. alakok. 

Ha mármost azt látom, hogy a prasteritum összes alakjai közül 
a tévé, vévé, hivé, — tevék, vevék, hivék alakokban soha nem volt v* 
nélküli alak a v-s alak mellett, jogos az a feltevés, hogy innét indult 
ki a v-s alak és terjedt át a többi igealakokra, hogy a tevém ugyan
olyan analógiás úton keletkezett a íőm-ből, mint a szavam a szóm
hói: vévé: vevém, vevéd = tévé: tevém, tevéd, majd tovább: véré: 
verek = tévé: tevék, verem: vérének = tévé: tevének, végül legújabban: 
véré: vére = tévé: teve. 

Az összes v-s alakok meg vannak tehát fejtve, ha sikerül a tévé 
alak v jenek urát adni ; a tevék ugyanis ennek -k többesjellel ellátott 
alakja (a tevők alakról még lesz szó, mert az más elbírálás alá esik, 
mint a többiek), az ikes evek alak v-je pedig hangtörvényszeru, mert 
a mint láttuk, intervokalikus helyzetben keletkezett i<-ból. 

Ha mármost rekonstruálom a praateritumnak a tárgyas ragozá
sát, úgy a hogy az előbb az alanyit, megakadok éppen a 3. sz. alak
nál, a mely soha y-nélküli alakban nem fordul elő: Heu-m > tom, 
Head > töd, de Heu-je > *tője, ilyen alak pedig még nem került elő, 
már a legrégibb nyelvemlékeinkben is teve a 3. sz. alak, ez pedig 
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csak úgy keletkezhetett, ha a tárgyas ragozás 3. sz.-nek a ragja nem 
j - n , hanem magánhangzón kezdődött, ilyen helyzetben történt meg 
az u >> v hangfejlődés az evek, szava alakokban is. 

Nem ez az egyetlen eset azonban, mikor a 3. sz. tárgyas rago
zás *-ja, *-je ragja nehézséget okoz. A ver-i — vár-ja, ver-i-tek — 
vár-já-tok, ver-i k — vdr-jd-k alakok közül ugyanis eredetibbeknek 
kell tartanunk a magashangúakat, a melyekben nincsen j , mert 1. a 
népnyelvben megvannak a megfelelő mély hangú j nélküli alakok is : 
vár-i, vár-i-tok, vár-i k, 2. mert *ver-je, *ver-je-tek, *ver-je-k nincse
nek, s ezekből nem fejlődhettek volna a mai alakok. 3. a múlt idejű 
tört-e (várt-a) alakokban sincsen a j'-nek semmi nyoma, a tört-e alak 
nem is fejlődhetett *tört-je-hö\. Véleményem szerint a ver-i, N. ad-i, 
tört-e alakokból kitetsző i co e rag az eredeti, mely eredetére azonos 
a 3. sz. birtokraggal (vö. NyK 4-0 : 386 s kk.). 

Visszatérve a tévé alakhoz, fel lehetne ugyan tenni, hogy a 
hivd, tőre', vére' stb. alakok analógiájára a teu- tő is a tárgyas ragozás 
ragját és a prasteritumképzőt magában egyesítő -é ragot vette fel: 
teu-é> tévé, de véleményem szerint az -é végzetnek az útját egyen
gette az eredeti i co e tárgyas ragozás 3. sz. ragja, úgyhogy az ana
lógia nem a Hője, hanem a v-s Heu-i, Heii-e alakba kapaszkodott 
bele, a melynek az «-ja már intervokalikus helyzetben volt. így ma
gyarázható meg, hogy a v ebben az alakban van meg mindig és ebből 
terjed át a többi alakokra.*) 

A tevék, tevéi — tevém, tevéd-féle v s praeteritumokkal a t'-tövű 
igék a rendes igék közé sorakoztak, s ennek az lett a következmé
nye, hogy az eredeti melléknévi igenév is megbővült egy szótaggal, 
a m i k o r a z i g é v e l ö s s z e t a r t o z ó n a k é r e z t é k : véré: verő 
= teve: tévő. A tárgyas praeteritumnak még csak egy alakja szorul 
magyarázatra: tevők, hivők. Ez külömben a rendes igékben is kirí a 
többi közül, mert az -á, -é praeteritumképző nem tűnik elő benne : 
adám, adud, verem, vered stb. — adók, verők. Elegendő bizonyíték 
híján egyelőre csak jelzem azt a véleményemet, hogy az adók, kérők, 
valamint tevők (<. tők) egy korábbi praeteritum-típusnak a maradvá
nyai, s hogy ezeket a HB. hadlava-íéle alakjainak a segítségével gon
dolom megfejthetőkaek. 

*) A milyen tárgyas r. prseteritum a te- tőből a *tett e, ugyanolyan 
alakja a terem-\-te- tőnek a HB.-beli terumteve, elemei tehát teremteü mell. 
igenév és -e rag. Máshol részletesen kifejtendő véleményem szerint a HB. 
ctererntője' jelentésű terumteve szava ízről-ízre megegyezik alaktani ele
meire a cteremté' jelentésű terumteve szóval. 
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A perfektum tettem, vettem, ittam stb. alakjainak a magyaráza
tához nincs szükségünk tővégi v-re, az evett, ivott alakok v-je pedig 
nyilvánvalóan újabb analógiás eredetű éppen úgy, mint a népnyelvi 
vevett, vivett alakoké (TMNy. 222), 

Két igealak van, a mely a V-B tőből való származtatást támo
gatja : tenni ós tennék (de ezek is csak akkor, ha a külömben nem 
igazolható vn > nn hasonulási folyamatot elfogadjuk). Ha azonban 
meggondoljuk, hogy rövid magánhangzóra a -né és -ni képzők n-je 
csak a B) csoportbeli hét igében következnék, eleve valószínűnek 
kell tartanunk, hogy He-ni, *te-nék, *ve-ni, He-nék stb. az eredetibb 
alakok, és hogy ezekben a nyelvtörténet folyamán valamilyen analógia 
teremtette meg a hosszú nnet. Bizonyság erre a HB.-nek véleményem 
szerint hangtörvényszerű, a maiaknál eredetibb alakja: eneyc. 

Ezt persze ennéik-nek olvasta eddig mindenki, íráshibának minő
sítve az eneye alakot. Erre azonban a HB. írója nem szolgált rá, mert 
a ki tizenhat esetben a mai helyesírásunknál is pontosabban (vö. igg) 
meg tudja külömböztetni a geminált mássalhangzót az egyszerűtől, az 
a tizenhetedikben sem fog ennéik helyett enneye-t írni (a hogy a 
menyi-beli ny is rövid és nem hosszú mássalhangzót jelöl, holott ma 
nny-t mondunk helyette). A HB. eneyc w-hangjának a megnyúlása 
véleményem szerint a következőképp történt: a -d-végű igék végső 
mássalhangzója már igen régen hasonult a -né, -ni képzők w-jéhez : 
adni, szednék >- anni, szénnek; ezzel megvolt az alapja a következő 
analógiának : attam, szettem : tettem, ettem > annék, szenni: tennék, 
enni. Hogy ilyenféle analógia csakugyan hatott a v-tövfí igékre, azt 
legjobban bizonyítja a hydni (= hinni) főnévi igenév (NySz.). A hol 
t. i. anni mellett adni is járta, ott a hinni-nek mintegy teljesebb 
alakja gyanánt keletkezhetett hidni, külömben a következő (C) cso
portba tartozó igékben is anorganikus hang előzi meg a -né, -ni kép
zőt; a feküdni, aludnék alakok d-jét már a TMNy. is analógiával 
magyarázza. 

A futurum aránylag gyakran változott a nyelvtörténet folyamán, 
a tesz ige R futurumai: tend, tejend, tejénd, és ma téend. Egy dolog 
azonban bizonyos: az sz- szel bővülőkben nem az a hang előzte meg 
a futurum képzőjét, a mely a tiszta v-tövűekben, mert az ójand-beli 
j váltakozik v-\e\, a tejénd j-jének a helyén azonban a legritkább 
esetben találunk v-t (TMNy. 251). A régiségben pl. ilyenek az ide
tartozó igék futurumai: 

Lesz: ha te zéinéd egúgő lend, ménd te tested világos lezen ha 
kédeg te zéméd aluoc lend ménd te tested fétét lezen ezért ha a' 
világ ki te benned vagon fétét lend a' setét méné lezen BMk. 20315, 
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továbbá 27323, 27332, 209a7, 20928 stb. lendnec 1526, kend Jord.-k. 51a, 
leendő Jord.-k. 29a, leyend NySz. 

Tesz: BMk. tend 15924, telendő 3497, teienditec 36913. — Érdy-
k.: tehend 32119, teyenditek 512 0 . Jord.-k. tehendó 29a. 

F0S0: BMk. rettd 17120 stb. rtíwrfi 22630, vendnec 20929. Jord.-k. 
veyendez 60a, veyendőd 62a, m / i d 49a. 

Eszik: BMk. eiendic 3517, eiendő 34524. Jord.-k. eyendik 46a, 
ee?ic£i (NySz.). 

Hisz: hiended 3622(5, Ziie/wZ 2813, hienditec 35534, hiendnéc 2814. 
Fis,?: BMk. viendnec 27322, Jord.-k. viended 46a. 
Iszik: yando 2293, yandnac 2816. 
A BMk.-ben az eĝ tTe igének e/e/iíí, a Zgŝ , r m igének renrf, a 

íes^ igének pedig íe«íí és teiend alakjai is járják. A későbbi nyelv
emlékekben bőven van példa mind az egy, mind a kéttagú futurum
tőre. Hogy a teiend—íewcí alakok nem egymásból keletkeztek hang-
törvényszerűén, legjobban mutatja a következetlen használat (jellemző, 
hogy 6534 alatt leiend és utána rögtön kijavítja az író lend-ve). Ha 
meggondoljuk azt, hogy a HB.-ben emdul áll, a BMk.-béli tend, 
vend-féle alakokat régebbieknek kell tartanunk a náluk külömben is 
későbben fellépő tejend, vejend-féléknél ós eleve is valószínűtlennek 
kell tartanunk, hogy a tend nem «összevonta alak (a minthogy az ett 
sem evett alakból van összevonva). 

Feltevésem szerint a tesz igének a futuruma te- tőből és a 
futurumképzőből áll. Csakhogy a futurumképző még vita tárgya; a 
tend alakból tehát sem a tövet, sem a képzőt nem tudjuk kiválasz
tani. A futurum képzőjének a kérdése azon fordul meg, hogy a HB. 
emdul alakja íráshiba-e ( = eindul), vagy a futamodik béli m-nek felel 
meg az emdul m-je. SZINNYEI (NyK. XXXV. 448, Nyr. 32:485) éíndől-
nek olvassa a HB. emdul szavát, képzőjében szerinte nem lehetett 
meg az m, mert ez nem fejlődött volna n-né (vö. azonban Nyr. 36 : 
210, 216, md > nd hasonulásra vö. kegyelmed > kend). Csakhogy az 
•nd mássalhangzócsoportot megelőző hang soha sem í, hanem e, é, é. 
Azok után, a mit a v-tövű igékről elmondtam, így elemezném a HB. 
emdul szavát: e- tő, -md- futurumképző, -ul rag (eredeti alakja emdöl 
lehetett, a hangrendi párhuzam miatt e'ooe vö. kérek o? kér end). A R. 
tend, vend, lend, end alakokat tehát eredetibbeknek tartom a velük 
váltakozó tejend, tejénd-íéléknéi Az utóbbiaknak az eredetére rávezet 
a BMk., a melyben a hangtörvényszerű alakok még megvannak. Ha 
ezek mellett nem hangtörvényszerű alakok is előkerülnek, bizonyára 
erős analógiás hatással van dolgunk. Ez az analógia véleményem sze
rint az e csoportba tartozó három i hangzós igéből indul ki. 
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A BMk. az i és voc. közé eső j-t sohasem jelöli, mivel össze
esik a glide dal, még az ilyen helyzetben levő geminalt j-t is jelö
letlenül hagyja (pl. vyonc 20 u = Vívjunk', hyuc 6010 == 'hívjuk', hya-
toc 1185, 11916 = 'hívjátok'). A föntebb idézett viend, hiend, yand 
alakok tehát o: vijend, hijend, ijand. Ez a három futurum aztán ki
kezdte a négy e hangzós igének a hangtörvényszerű alakját a követ
kező analógiával: iszik: ijand = eszik: ejend. 

Nyílt kérdésnek kell azonban hagynom, hogy miért van a föl
szólító j-jének a helyén gy : tegyek, legyek, igyál stb., de nyilt kér
désnek maradt az a Hev-jem-böl való származtatással is, mert vj >gy 
hangváltozást igazolni nem lehet. 

C) Az sz vagy d hanggal bővülő v-t ö v ű e k. 
Ezeknek az igéknek a tempus-töve -u-, -n- reü. képzőre végző

dött. Mivel az u, ü, két mássalhangzó között szótagalkotó lesz (falu
ban > faluban, nedűben > nedűben), a hangtörvényszerű alakjai az ide
tartozó igéknek ezek volnának : te-szek co aluszom > aluszom, fekü-
szóm > feküszöm, tettem oo alu-ttam > aluttam fekü-ttem > feküttem, 
te-endek ( < te-ndek) oo alu-andok > alvandok, fekü-endek > fekvendek. 

Ezek az alakok meg is vannak, de vannak más, nem hang
törvényszerű alakok is. A praes. aluszom helyett alszom, nyilván a 
hangzóvesztő tövek analógiájára (aluszom: alszom = bajuszom: baj
szom) TMNy. 246. A perfektum hangtörvényszertí mind a mai napig, 
csakhogy a hazudtam analógiájáia aludtam-ot írunk aluttam helyett. 

A hangtörvényszerű alvand, fekvend alakok helyett és mellett 
azonban a régiségben gyakran találkozik r-nélküli alak: aland, fekend, 
eskend stb. A IMNy. 264. szerint «ezekben a v talán sohasem volt 
meg». Hogy itt is hangtörvényszerű v-nek (a refl. képző M-jából lett 
r-nek) analogikus úton való eltűnésével van dolgunk, világos lesz, 
ha összevetjük a futurumot a melléknévi igenévvel. Ennek a hang
törvényszerű alakja alu-u ;> aluu >> alú ós fekü-ü > feküu > fekű. 
Az add, kerS-íé\e igenevek miatt alú ;> aló, fekű > fekö. A hang
törvényszerű u hang tehát ilyenformán analógiás úton eltűnt a praB-
sensból ( > al-szom), a mell. igenévből (> al-ó) és evvel együtt, mint 
fönnebb említettem, a prseteritumból (fekünek >fekőnek) mi sem ter
mészetesebb, mint hogy a v-nólküli alakok behatoltak a többi ala
kokba is ilyenformán: 

váró: várás = aló: alás 
váró: várand = aló: aland 
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szegő: szeges =fekő: feke's 
szegő: szegend = fekő: fekend 
őnek: esznek = fekőnek: fékesznek 
önek: enni = fekőnek: fekenni stb. 

A parancsoló módnak eredetibb alakja mindenesetre a tégy, 
végy-féléknék megfelelő alugy, fekügy —• a főnévi igenévnek meg 
aluni, J'eküni volnának a hangtörvónyszerű alakjai. Ezeket meg azért 
szorította ki a mai aludj, aludni, alunni, mert a reflexív igékre ha
tottak analógiás úton a -kodik, -kedik, -ködik gyakorító képzős igék 
ilyenformán: csapkottam : csapkodni, csapkodj = aluttam : aludni, 
aludj. Még világosabb az analógia hatása ebben : csapkottam, csap
kottái, csapkodott = nyugottam: nyugottál: nyugodott. Ugyanígy kelet
keztek a verekedett, verekedend, verekedés mintájára cselekedett, csele-
kedend, cselekedés. A verekedik és cselekszik igéket összekötő analógia 
visszafelé is hatott (ez bizonyítja kétségtelenül hogy megvolt) és létre
hozta a verekedik, tanakodik igéknek verekszik, tanakszik alakváltozatait. 

Mivel egyelőre nem czélom a v-tövű igék történetét megírni, 
hanem csak a nyelvtudománynak rájuk vonatkozó tanításait akarom 
kiegészíteni és helyesbíteni, az elmondottak teljes megértéséhez a 
TMNy. idevágó fejezeteire kell utalnom. 

A vogul preesensképző. 

Egy más dolgozatomnak lesz a czélja a rokon nyelvekkel való 
vonatkozásaiban megvizsgálni a v-tövií igék v-jének a kérdését. Mivel 
azonban a vogul nyelv alaktanának idevágó részei MUNKÁCSI feldolgo
zásában*) könnyen hozzáférhetők, bevonom ezt a legközelebbi rokon 
nyelvünket is vizsgálódásaim körébe. 

A MuNKÁcsitól feldolgozott hat nyelvjárás közül ötben az igék 
praesensének a töve ós ragja között valamilyen idegen hang jelentke
zik, a mely azonban a tőhöz nem tartozik, mert a prfeteritumban 
nincsen meg. Ez az idegen hang a praes. egyes 1. és 2., továbbá a 
többes 3. személyben a vogÉ.-ban ' alakban jelentkezik, a vogKL.-
ban megnyújtja a kötőhangzót, a vogAL.-ban néha teljesen hasonul 
a tővégi mássalhangzóhoz, a vogK.-ban y, a vogP.-ben pedig i felel 
meg neki : 

*) A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ugor Fűz. 11. sz. 
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É. KL. AL. K. P. 
tő : min- min- min- mén- min-
praet.: mindsem minsem minsám menésem minesém 
prass. sg. 1. mine'im minem minném menam, mineim 

menyem 
2. mine'in minen minnén menan, minein 

menyén 
3. mini mini mini meni mini 

plur. 3. minnét menüt, mineyt v. 
menyet minet 

A tavdai vogul nyelvjárásban semmi nyoma sincs ennek a y, '-
féle hangnak, -nt-, vagy -l- frequentativ képző ékelődik a praesensben 
a tő és a rag közé; jele annak, hogy a többi nyelvjárásban is vala
milyen képző előzi meg a praes. ragjait. Van azonban a vogulban 
összesen 37 ige, a melyekben a praesensképző a rendes igékétől eltérő 
alakban tűnik fel. Nem minden nyelvjárásban rendhagyó mind a 37, 
de van közöttük hat, a melyek valamennyi nyelvjárásból rendhagyók
nak vannak közölve : 

É. KL. 
Tő*) prass. praet. praes. praet. 

m\- = ad mlyem misem mem misem 
vl- = vesz vlyem visem vüm, visem 
11--. = lő llyem lisem lem lisem 
te-- = eszik teyem tesem tem tesem 
vd- = lát va'em vasem üm üsem 
jiw = jön jiwem lisem jium jisem 

AL. K. 
meni misem méyém mesém 
öm üsem végem vesém 
lem lisem léyém lésem 
tem tesem tem tesem 
üm üsem vöm üsem 
— — jiwem jisem 

P. T. 
müjim misem májantem mdsem 
vüm vusem ujantem usem 
leyem lésem — — 
tem tesem tajantém tesem 
vem vosem vajantém vastem 
jiyem jisem jantem jisem. 

*) A vogÉ.-ban. 
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MUNKÁCSI az egyes nyelvjárások alaktanának a végén össze
foglalja ezeket a rendhagyó igéket, a melyeket változó tövű igék
nek nevez. Eendhagyókká teszi ezeket az igéket két körülmény: az 
egyik, hogy a tó' és rag között levő hang különféle alakokban mutat
kozik bennük, a másik, hogy ez a rendes igéknél csak a praesensben 
szereplő hang igen sok igénél behatolt a többi igealakokba is, és 
mivel a tőhangzó minőségére is befolyással van, a legtöbb igénél 
bajos is megállapítani, hogy mi a tulajdonképpeni tövük. MUNKÁCSI 
az idegen hangot hol elválasztja a tőtől (pl. a vogÉ.-ból közölt első 
öt igénél), hol meg hozzáveszi (a többieknél). Vizsgáljuk meg azon
ban közelebbről a mellékelt táblázatban foglalt rendhagyó igéket. 

A vogE. táblázatban az első három igének töve és ragja között 
y hang van, azonkívül a tőhangzó f-vó változott, legalább f alakban 
mutatkozik a praet. misem, visem, lisem i-jével szemben (valószínű, 
hogy nem mf-, hanem mi- a tő). Az 5. igében már ' van a y helyén, 
a 6.-ban w. Megjegyzem, hogy mind a 37 ige 1. egytagú, 2. magán
hangzón végződő tövű (a MuNKÁcsitól elvont tőalakok legnagyobb 
része véleményem szerint nem tiszta tő, hanem praesensképzővel bő
vült igető), 3. jelentésénél fogva gyakran fordul elő (tesz, vesz, lő, 
eszik, lát, jön, bemegy, fon, tesz, nyúz, rothad, törül, sző, hív, öklel, 
közeledik, mond, dug, fúj, töm, köt, evez, mozgat, savanyodik, tép 
[1. new, 2. iw], fon, parancsol, himbál, hozzáfog, hív, megfog, csap
dos, tánczol, lesz [van], mozog, koppaszt). 

Első tekintetre szembeötlik, hogy e valamennyi nyelvjárásban 
meglevő hat rendhagyó ige között négy van olyan, a melyek a mi 
magánhangzóra végződő tövű és egytagú u-tövű vesz, lő, eszik, jön 
igéinknek hangalakra és jelentésre pontosan megfelelnek. Ámde ha a 
vogul ji- ige rendhagyó azért, mert a praesensében a többi igéktől 
eltérően w hang van a tő és rag között, a magyar jön ige pedig 
rendhagyó azért, mert a praesensében v (<. u) van a tő és rag között, 
mi más lehet ez a w, mint a magyar v ( < u) pontos megfelelője 
hangtani és alaktani szempontból is? — melléknévi igenévképző, 
akárcsak a jöu-beli u. Ilyenformán pedig kiderül, hogy a v-tövü igékre 
vonatkozó állításom nem is új dolog, mert SETALA a jöa vogul meg
felelőjéről már rég megállapította, hogy melléknévi igenév. 

A vogul y prassensképzőről ugyanis SETILA «Zur Gesch. der 
Tempus und Modusstammbildung in den finnisch-ugrischen Sprachen* 
ez. munkájában ezeket mondja: « . . .wo das Tempussuffix nicht deut-
lich als Verbalsuffix nachgewiesen werden kann, liegt der Schluss 
nahe, dasz gerade das Tempussuffix ist, welches das Verbum in ein 
Deverbalnomen verwandelt. Besonders wollen wir darauf aufmerksam 
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machen, dasz man das wogulisclie Príesenssuffix -g- (o: y, ', w) leicht 
für ein Verbalsuffix ansehen könnte, wenn man die wogulisch-ostjakische 
Práteritumbildung (mit -s-) und das ostjakische Prásens (mit -l- u. 
s. w.) in Betracht zieht, da aber das Vorkommen eines eolchen Ver-
balsuffixes -g- im Wogulischen nicht nachgewiesen werden kann, 

• seben wir -g- für ein Nominalsuffix an, welches mit dem ks, ga des 
Einnischen und anderer Sprachen zusammenzuführen ist» (172. 1. 
jegyz.). SZABÓ DEZSŐ (A. vogul szóképzés 15. 1.) SETÁLÁ elméletét 
támogatja még néhány adattal, de lehetségesnek tartja azt is, hogy 
a g praesensképző azonos a frequ. y képzővel. Az elmondottak után 
azonban úgy látom, hogy mégis csak SETÁLÁnek van igaza; a vogul 
pnesensképző melléknévi igenévképző és azonos a mi v-tövü igéinkben 
meglevő melléknévi igenévképzővel. 

A vogul praesensképző bennünket a következők miatt érdekel: 
minden ige a melléknévi igenévből képezi a prassensét. Az igenév-
kópző az egytagú és magánhangzós tövűekben másképpen fejlődött, 
mint a többiekben, a mi által rendhagyóakká lettek. A külömbség a 
rendes és rendhagyó igék között az, hogy az utóbbiakban az igenév-
képzó'nek a megfelelője akusztikai szempontból erősebb hang: vogE. 
mine'im — mirem; vogKL. minem — ji-u-m, stb. 

Ilyenféle külömbséget látok a HB. horoguvec és mundoa (tefum-
teve) szavakban; az elsőben v spiráns felel meg a korábbi *« igenév
képzőnek, az utóbbiakban pedig a mélyhangú o, u után a glide-dal 
összeeső u. 

Lehetséges, hogy a magyarban is általánosabb volt a melléknévi 
igenévből való képzése az igeidőknek, de a t'-tövű igék, tehát azok, 
a melyek a melléknévi igenevet a mai napig megőrizték, már az ugor 
őskorban különválhattak a többiektől; erre mutat az, hogy a vogul 
és magyar rendhagyó igék (ha a reflexiv igéktől eltekintünk) egytagú 
magánhangzós tövű igék és hogy egynehány magyar igének ízről-ízre 
való megfelelői vannak a vogul rendhagyó igék között. Talán az *u 
melléknévi igenévképző hasonulásából keletkezett néhány igénknek a 
tővégi hosszú mássalhangzója, pl, a varrok korábbi varuok-ból olyan
formán mint a tolla korábbi tolua-hól. Erre mutat az, hogy a vogul-
ban az igenévképzős alakban hosszú az r az alsólozvai vogulban, 
varrem a praBteritumban és a többi igealakokban, ellenben rövid: 
varsem, varnéni stb. 

Megbízható végleges eredményeket azonban csak a többi rokon 
nyelvekkel való összehasonlítás után lehetne kapni, de erre — leg
alább most még — nem vállalkozhatom. 

KEÁUTEE FEBENCZ. 



Kisebb közlemények. 

Ágnes*) [PP. 1767: 612, Kr., stb.; Szent Ágnes szűz és 
vértanú neve naptárainkban és kódexeinkben a XV. sz. első 
felétől Ágnes (írva agnes, Ágnes 1. KNAUZ, Kortan 132, Erdy-k. 
197—202 stb.), alakv. Annos (írva Annos Münch.-k. naptári 
rész jan. 21, 28, Batthy. misekönyv jan. 21, M. Könyvszemle 
III. 108, zenih Annos Lányi-k. 94), Agnus (írva agnus Erdy-k. 
356. így az eredetiben, idézi M F L . is, hibásan Agnes a VOLF-
fóle kiadásban), Angiit (ezt 1. lejjebb); a szent nevéből kereszt
név, vö. MargLeg. 68, 132, 182, 183, 213, 218, 219 agnes, 
OklSz. 1453-ból Domina Agnes vocata, olv. Agnes, alakv. 
Annos (a régibb nyelvben az Annos-nak írt női nevek, vö. 
1551-ből Annos Nyr. XL. 42, 1561-ből Annos OklSz. lehetnek 
ide valók, így MFL. , SIMONYI Nyr. XL. 42, de lehetnek az Anna 
név beczéző alakjai is, 1. Anna)] nomen proprium mulierum, 
frauenname : Agnes; 

beczéző alakok: Agi (KASSAI I. 130), Agneska (VAJDA P.-böl 
Kr.), Ágniska, Ágnis (KEIZA Vadr. 387), Ágé (Nyr. XXXVIII. 39) ; 

< egyh. lat. Ágnes (a latinban a szó Agnes Thes., a 
középkorban az egyházi latinban Ágnes is, vö. CALEPINUS 1586. 
évi kiadás Hagnes, a bázeli kiadásokban Hagnes). Á g n e s 
római szűznek a neve martyrologiumokban és egyéb tiszteleti 
tárgyakon Agna, Hagne, Anne, Angne, Agne, Annes (1. WETZEK-
WELTE, Kirchenlex.) latin nyelvi alakban fordul elő, s etimolo-
gizálgatva talán * Agnus is (vö. agnus < ayvbc,: castus FOECELL.). 
Ezeknek a neveknek megfelelően a m. Annos lehet a m. Agnes-ből 
(így ZOLNAI, MKönyvszemle III. 108 : tegnap ~ tennap), de lehet 

') Az Etymologiai Szótárból. 
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a lat. Annes mása; a magy. Agnus a népetimologiával keletke
zett *Agnus-ból való. Ágnes nevünk XVI. századi naptáraink
ban Angiit (KNAUZ, Kortan 132), Angalit (PP. 1767: 612, MFL. ) 
alakban is előfordul; e név szerintünk egy *Angnet-böl való 
(vö. ném. Angnetten-Tag = Ágnes napja, KNAUZ, Kortan 132, 
egyh. lat. Angne, lat. Agneta Thes.); — külön szóból (milyenből?) 
eredtnek magyarázva SIMONYI, Nyr. XL. 42. 

Vö. MELICH, Szláv jöv. I, 2 : 152. 

Ágoston*) [MÁÉT. 1807, GYAEM. VOC, stb. Szent Ágoston 
doctor hippói püspök neve naptárainkban (első adat Münch.-k. 
aug. 28, 1. még KNAUZ, Kortan 143) és kódexeinkben sűrűn 
fordul elő (1. Érdy-k. 515—520), s legtöbbször Agoston-n&k van 
írva; e mellett alakváltozatok: Agistan (vö. Birk-k. 1. zent 
agistan), Aguston (vö. Lányi-k. 251, Lobk.-k. 49 zent Aguston, 
Lányi-k. 263 zent Agusthon), Agaston (vö. Székelyudv.-k. 183, 
207, 283 zent, zenth, scent agaston), ? Ágastan (1. Nyr. XXXV. 3); 
a szent nevéből keresztnév (1. első adat a XII. sz.-ból 1134. 
oki.-ben A u g u s t i n o canonico, más latin adatok KOVÁCS Ind.), 
melyre első magyar nyelvi adat 1247-ből Agustun (írva Agustim 
OklSz.), alakv. Agustun (1. fentebb), Agaston (1. PP. 1767:612.1. 
és OklSz.. hn. Agastonfalva BENKŐ, Trans. I. 444, ma Ágoston-
falva CzF.)] Augustinus, August; rövidült alak : Ágost (a XIX. 
sz. óta CzF., valószínű, hogy a ném. August hatása alatt; a 
XIX. sz.-ban A u g u s t a női név Agosta alakban is CzF.); •— 
beczéző alak: Guszti (KASSAI 1:130, mint beczéző alak nyilván 
német eredetű) ; 

< olasz Agostino (alakv. piem. Agostan GAVUZZI, bolognai 
Agustein FEEEAEI, más ol. Agostin, Agustin; ez alakváltozatokra 
vö. olasz agostino cim August geboren od. gewachsen, reifend5 

KIG. ilyen népnyelvi alakjait is : agostan BOEEIO, agustan FEE
EAEI; mind ez alakváltozatok eléggé megmagyarázzák a m. szó 
különféle formáit). — Az ol. szó lat. Augustinus-ból. Nem egé
szen helyesen magyarázva: MELICH, Szláv jöv. szók I. 2 :153 . 
Vö. aggastyán. 

M E L I C H J Á N O S . 

*) Az Etymologiai Szótárból. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLH. 23 
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Adalékok a magyar szótárirodalomhoz. 

I. VERANCSICS Dictionariuma. E szótárunk magyar nyelvi anya
gáról azt állítottam (A m. szótárirodalom 107—109.), hogy szerzője a 
magyar-nyelvi anyagot a saját tudásából merítette, s hogy CALEPiNust 
egyáltalában nem használta. E nézetet két okból vallottam: 1. VE-
RANCsicsnak 1595-ben Velenczében megjelent «Dictionariuni»-ában a 
magyar szókincsből csak a legszükségesebb tudnivalók vannak közölve. 
Ehhez pedig V.-nak, a ki magyarul jól tudott, nem kellett segéd
könyv. 2. E szókészletben semmi olyast nem találtam, a miből segéd
könyv használatára következtethettem volna. 

Nemrégiben azonban olyan bizonyítékra bukkantam, a mely 
kétségtelenné teszi, hogy VERANCSICS a maga szótárkáját főleg CALEPI-
NUS alapján készítette. A bizonyíték erre CALEPINUS egy sajtóhibája, a 
mely VERANcsicsnál ismétlődik. A hely VERANCsicsnál ez : «(Latiné) 
Sinciput — (Italice) Fronté •— (Germanice) Hirn — (Dalmatice) 
Time —- (Vngarice) Borcza*. Mi ez a boreza? Ha megnézzük CALE-
piNUsnak 1595-ig megjelent kiadásait, az 1585., 1588., 1590. és az 
1594. éviben ezt találjuk: «Sinciput — Borcza, as főnek első reze». 
Az 1586. évi kiadásban*) a Borcza szó úgy van nyomtatva (1. a m. 
n. múzeumi példányt), hogy akár Boroza-, akár Borezan&k olvas
ható. Biztos dolog, hogy CALEPiNusnak Borcza (v. Boroza, Boreza) 
szava sajtóhiba orcza helyett (vö. MA. 1 , 2 , 3 : Sinciput — Ortza, Főnec 
első része», hasonlóan PP.1, 2). Ha mármost VERANCSICS átveszi CALE
PINUS 1586. évi kiadásának sajtóhibáját, ebből következik, hogy ezt a 
szótárt használta, mégpedig, mint látható, kevés kritikával. A mikor 
mármost VERANCSICS 1595-ben megjelent szótára előszavában ezt írja: 
«En libellum, quem a n t e m u l t o s a n n o s, n o n m u l t i s d i e -
b u s c o l l e g e i " a m » , szavait úgy kell értenünk, hogy sok évvel az
előtt néhány nap alatt szerkesztette egybe. Művének főforrása CALE
PINUS 1586. évi kiadása. Még csak azt jegyzem meg, hogy VERANCSICS 
szótárának horvát-nyelvi anyagáról azt tartják, hogy sok benne az 
orosz alapján tudatosan csinált horvát szó (1. BERNEKER EtWb. 409)-

II. Bóka. Evvel a névvel a mai növénytani munkák az A s t r a -
g a l u s - t jelölik (1. pl. WAGNER-MÁGOCSY-DIEZ : Magyarország virágos 
növényei 148, 149). Az a kérdés, mi e szó eredete, története. 

A lat. astragalus nak a középkorban három jelentése van. Eze
ket CALEPiNusnak 1585. évi kiadása így magyarázza: Jelent a szó 
«Os pedis in animalibus quibusdam supra calcaneum á Latinis Talus 

*) Az 1587. évi kiadást nem láthattam. 
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dicitur. Vng. Boka, tsivd». A következő jelentés így van visszaadva: 
«Item ludi genus». Ez a jelentése a szónak CALEPiNUsban nincs ma
gyarul értelmezve. A harmadik jelentés ez: «Est item Astragalus . . . 
herba quam Montanum vei rusticum cicer appellamus». Ez a jelentés 
sincs CALEPINUS egyetlen kiadásában sem értelmezve, s e tekintetben 
hibás a NySz. idézete. Szótáraink az astragalus szónak e három jelen
tése közül vagy csak az elsőt, vagy pedig az elsőt és másodikat ér
telmezik, tehát így: GyöngySzótTör. Astralagus — Az lábadnak 
Iszey | M A : Astragalus — Boka, Cződ, Bótkő | P P . : Astragalus — 
Vörfély, Kotzka. Item. Boka, Tsőg, Bötkő (így valamennyi kiadásban). 
A XIX. század elejéig megjelent növénytani munkák, a mennyiben 
az Astragalus bennük előfordul (1. pl. Magyar Könyvház 1783. I. 405 
stb.), magyar bóka nevet nem ismernek (neve itt Hólyaglóborsó, 
édes lencseköröm). 

A m. boka szónak (== os pedis) mármost van bóka ejtésváltozata 
is. Ezt találjuk MA.1, 2, 3, PP.1, 2 magyar latin részében így: Bóka: 
Astragalus. A szó tehát itt «bokacsont»-ot jelent. Tudvalevő dolog 
mármost, hogy PP. szótára 1707. évi kiadásának m -lat. részét (innen 
az 1782, 1801. évi kiad. is) FELMER MÁRTON erdélyi szász pap értel
mezte németül. A kortársak a német értelmezéseket végtelenül hibá
saknak találták, 1. erről MELICH, M. szótárirodalom 185. — A bóka 
eset mármost azt bizonyítja, hogy FELMER n e m a m a g y a r , h a 
n e m a l a t i n s z a v a k a t é r t e l m e z t e , s hogy m a g y a r u l 
a l i g h a t u d o t t . Ebben az 1767. évi kiadásban Bóka alatt ez van: 
«Bóka : Astragalus, Ein Würffel, W ü r f f e 1 k r a u t, S p i n w i r t e 1» 
(így az 1782., 1801. évi kiadásban is). — A Magyar Füvészkönyv 
szerzői mármost a német értelmezést, a mely tulajdonkép a lalin szó 
fordítása, egyszerűen rávonatkoztatták a magyar szóra is, s így rá
fogták, hogy a bóka i s jelenti az «astragalus* növényt (1. 1807. évi 
kiad. 420). 1807-től fogva aztán a bóka irodalmunkban növénynév i s , 
pedig kétségtelen, hogy a mint a m. boka sohasem jelentett ajáték-
koczká»-t, úgy alakváltozata a bóka sohasem jelentette az «asiragalus» 
növényt. A bóka tehát FÖLDI és FAZEKAS félreértéséből keletkezett, 
irodalmi úton terjedő műszó. 

III . KRESZNERICS FRBENCZ Magyar szótár-áró\. Ismeretes dolog, 
hogy KRESZNERICS FERENCZ Budán 1831-ben megjelent «Magyar szó-
társ-a első sorban nyelvtörténeti mű. Vannak ugyan a műben saját 
gyűjtötte tájszavak is, rendesen így: «Hallottam Sághon» (vö. pl. 
b ú k r a alatt: búkra van a' hordó' eleje. Hallottam Sághon a' Bor-
fejtőmtűl 1825. Máj. 11. Item '1818 Jul. 6.-án stb.), de ez mind édes 
Kevés ahhoz az anyaghoz képest, a melyet régibb írókból, szótárakból 

33* 
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idéz. Fölhasználta KRESZNERICS Calepinus magyar részét is s erről szó
tára bevezetése L. lapján említést is tesz. Ámde nem mondja meg, 
hogy Calepinus mely kiadását használta, mert az idézett helyen ezt 
írja: «CM. annyit tesz mint : Calepinus' magyarázóján. — Most egy 
sajtóhiba alapján meg tudom mondani, hogy KRESZNERICS Calepinus 
melyik kiadását használta szótára megírásánál. 

KRESZNERICS ugyanis szótára I. 4. lapján ezt írja: «Ajgal. Iubi-
lat. CM.», azaz Calepinusban i u b i l o ige magyarul ajgalni. Az igét 
átvette CzF. és BallTeljSz. is. Kutassunk tehát, melyik kiadásban van 
ez az ajgalni? Calepinus 1585., 1586., 1590.-i kiadásában jubilo alatt 
ez van: «iübilo—• őrwlők, vigalok», ugyanez az 1594-., 1598., egy év-
nélküli, továbbá 1605., 1616. évi kiadásban így van: «iubilo — őtwlők, 
vigaloh). Kétségtelen, hogy itt vigalok sajtóhiba vigadok helyett. — 
Az 1627. évi bázeli kiadásban mármost ezt találjuk: «Iübílo—Vngar 
ótwlök, aigalk», azaz ajgalok kétszeres sajtóhiba vigadok helyett; 1. 
M F L . is. Minthogy KRESZNERICS készpénzül fogadta el az ajgalok-ot, 
a mely csakis az 1626. évi kiadásban van meg, kétségtelen, hogy ő 
Calepinus 1626. évi kiadása magyar anyagát dolgozta fel a maga szó
tára részére. MELICH JÁNOS. 

Van-e a magyarban dalmata jövevényszó? MATTEO GIULIO 
BARTOLI összegyűjtötte mindazokat a nyelvi adatokat, a melyeket a 
ma már kihalt dalmata nyelvre fel lehetett még kutatni. Műve 1906-
ban jelent meg a bécsi Akadémia kiadásában s czíme : «Das Dalma-
tische» (2 kötet). A mű I. 266—268. lapjain tárgyalja azt a kérdést, 
hogy van-e a magyarban a dalmata nyelvből, e kihalt újlatin nyelvből 
való átvétel, s erre vonatkozólag ezt írja: «Még kétségesebb, hogy 
kerültek-e a magyarba dalmata szók vagy nem. A nem éppen ritka 
számban előforduló magyar nyelvbeli olasz jövevények közül néhány
ban zárt lat. e, o helyén i, u van. Nem valószínű azonban, hogy ez 
dalmata nyelvi átvételre mutatna. A magyarok szerb-horv. közvetítés
sel is vehették a zárt e, o-s szavakat j-s és w-s alakban. Vő. m. trom
bita, -étta, duga dógf), furma, gúny gógna. Félig népies eredetűek 
lehetnek szimpla, dupla, dufla, a mely utóbbi mint szövetnév terjed
hetett. A paizs pavese szóban levő zöngés s (értsd : z) nem dalmata, 
hanem északolasz átadóra mutat, az i talán a hangsúlyozott szóvégből 
magyarázható meg, vö. ófr. pavisier. Angyal, arkangyal, gyenerál, 
gyesztál gestire gy (ooíf)-vel hangzanak ugyan, a milyen hang a fiumei 
ánd'elolo&n is van, mindazonáltal a magyar nyelv olasz szavai Olasz
ország több vidékéről: délről éppúgy mint északról valók, a mikor is-
a magyarok az olasz g ( = d£)-t i'-vel ( = gy) adták vissza. A fátyol 
szóban levő ty- (vö. f a z z o l e t t o ) r o a kanavász (vö. -accio, ész.-ol. 
-azo) szó s^-ével szemben semmit se lehet építeni. Ragúzából került-
nek állítják a föllér, füllér, fillér szót, a mely ragúzai lat. follar-ból 
való. Az uzsora szót is dalmata nyelvi usurai-bó\ magyarázták, való
színűbb azonban itt is, hogy a m. o régibb m. w-ból való». K. P. 
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