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Egy fejezet a történeti magyar hangtanból. 
A eh betű latinbetűs emlékeinkben gyakran fordul elő. 

A nyomtatványok koráig e betű a következő mai magyar han
goknak felel meg: 

a) eh = k vö. HB. : turehucat olv. turkukat, arehangelt olv. 
árkángyeit stb.; 

b) eh = cs vö. KT.: chudaltus olv. csudáitus, GyulGl. : 
chudalatus olv. csuddlatus stb.; 

c) eh = ez vö. BesztSzj. : chimer olv. czimé'r, kemenche olv. 
keméncze, polch olv. polcz, reche olv. récze; SchlSzj".: harmick 
értsd harmincz, kilench, nyolch olv. kilencz, nyolcz stb. 

d) eh = th Hortul.: gorchyabel olv. gyortyabél stb. 
e) eh = kh, vö. HB. : uromehuz olv. uromkhuz 'urunkhoz', 

így olvasom a HB. zamtuchel, szumtuchel olv. sziimtükhel adatát 
is. Más felfogás szerint itt a hosszú, illetőleg geminált kk jele 
volna a eh. 

Könnyen bebizonyítható, hogy a eh = cs, eh = ez, eh = th, 
eh = kh pusztán jelölési sajátság. A eh = th-nál azt is lehet 
mondani, hogy itt tulajdonképen azt kell feltennünk, hogy vol
tak olyanok, kiknek írásában a eh ~ th nem volt megkülöm-
böztetve (mint pl. ma sok ember írásában az n és az u). A ch = k 
esetében már nem ilyen egyszerű a dolog. Itt többféle magya
rázat lehetséges. Az egyik ez : a román-langobárd emlékekben 
az e és * előtt hangzó k-t és g-t, hogy meg lehessen külöm-
böztetni a lat. ce, ci, ge, gi-töl, a melyek az egyházi latinban 
cze, czi,je, /i-nek hangzottak, ch-nak és gh-nak írták, pl. Ruadcher, 
Sichihario, Gheltfrid, Ghisalberto stb. (1. BEAÜNB, Alth. Gram.4 

149. § 8). Ha tehát ki lehetne mutatni, hogy a magyar szö
vegekben a k értékű eh jegy először csak e és i előtt fordul 
elő, akkor alkalmazása tisztán helyesírási természetű. A XVI. 
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században SYLVESTER JÁNOS a g hangot e és i előtt állandóan 
gh-v&l írja. Itt tehát a h tisztán helyesírási sajátság. A XI— 
XIV. sz. magyar szavainak írásában azonban ilyen következe
tességet kimutatni nem tudunk. Legrégibb emlékeink ke-t, ki-t ~ 
qui-k, ge-t, gue-t, gi-t írnak (vö. HB. : keseruv, ki, kic, neki, kegilmet 
segéd, scegin; KT.: kezdetuitul; GyulGl.: kerezt, kepeben; KT. : 
qui, quit; GyulGl.: quina; OklSz.: leguen 'legény' stb.). A eh 
jegy a mai k hang helyén mély hangok előtt és szó végén gya
kori (vö. feljebb és GyulGl. : nepnech, fianach, halalanoch stb.). 
Egy másik magyarázat a következő: ismeretes dolog, hogy a 
latin nyelv olyan görög jövevényszavaiban, a melyekben gör. 
y >• lat. eh van, az egyházi latinban a ch-k k-nak mondták vö. 
lat. patriarcha, archangelus, monachus : magy. pátriárka, arkan
gyal, ném. mönch (ch-ja, fe-ból 1. KLUGE, EtWb.8) stb. Ha tehát 
egy magy. k-t c/i-val írtak, akkor ezt a latin ejtést-írást utánoz
ták. Bár ez a magyarázat kielégítő, lehetséges egy harmadik 
magyarázat is. E harmadik magyarázat szerint a eh talán ky 
vagy kh (— li). Erről a lehetőségről 1. ez értekezés végén. 

A felsorolt eseteken kívül a eh jegy olyan helyzetben is elő
fordul, a hol ma h-i vagy puszta magánhangzót mondunk. Ezzel 
a jelöléssel akarok az alábbiakban bővebben foglalkozni. Nem 
első ízben foglalkozom vele. Egy alkalommal «Adatok a magyar 
nyelv és helyesírás történetéhez)) (1. NyK. XXXIV. 132—147.), 
más alkalommal pedig «Adalékok a magyar % >h hangok törté
netéhez)) (1. NyK. XXXIX. 342—346) volt értekezésem czíme. 
Mind a két értekezésben azt kutattam, hogy volt-e a magyarban 
y hang s mit jelent a régi magyar írásban a eh jegy. A kérdést 
újból elő kellett vennem, részint mert több újabb adatom van, 
részint pedig azért, mert azt hiszem, hogy a kérdést ma lényegé
ben jobban tudom megvilágítani. Először csoportosítva nyújtom 
az adatokat. 

A) Szó eleje. 

1. E r e d e t i s z a v a k . 

hadnagy. 1221-ből: Váradi reg.*) 102. §.: «Qui se ab 
omnib[us] ioubagioniblus] suis videlicet Andrea, Chod, Nogione, 

*) A következőkben VR.-rel rövidítem. Idézni a KARÁCSONYI-
BoEOVSZKY-féle kiadást idézem. 
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Subret, Paulo, ét omnibus alijs missum esse perhibuit . . . » Erről 
az Andreas-xól a 183. § is megemlékezik, még pedig így: «Endre, 
Hodnogio, Petrus . . .». Egyrészt ezért, másrészt meg azért, hogy a 
Chod, Nogione szavaknak külön-külön amúgy sincs értelmük, 
teljesen helyes KARÁCSONYI azon megállapítása, hogy itt az editio 
princeps sajtóhibájából keletkezett a két szó az eredeti kézirat 
Chodnogione alakja helyett, ez pedig a. m. 'hadnagy'. A szó a 
VR.-ban más alakban többször előfordul (vö. hodnogy 378. §, 
hodnogij 378. §, hodnog 79., 157. §, ebből latinosítva hodnogio 
158., 183. §, hodnogionis 128., 208. §; más magyar alak: *ho-
dunogy, ? *hudunogy, vö. VB. 24., 304. § : hodunogio, uo. 211. §: 
hodanogionis, uo. 304. § : hudunogionis; más emlékek adataira 
1. OklSz.). A had szó tehát ez összetételben egyszer chod- alak
ban is előfordul. A szó eredetére vö. f. -kunta (collectiv össze
tételek utótagja), lp. -kont uo., vog. /önt, könt, osztj. %(£nt, 
1. SZINNYEI, NyH.5 40. 

halni e származékban holta-: XIII. sz. első negyedéből 
H B . : Hadlaua choltat terumteve isten tvl (vö. uo. halalnec 
Jialalaal holz, halalut kétszer, halalnec és más példákat 1. OklSz.). 
A halni eredetére nézve vö. f. kuolee, md. kuloms, cser. kolem, 
zürj. kulni, votj. kulini, vog. /öli, osztj. yal-, %ah, keak-,'l. 
SZINNYEI, NyH.5 24. 

hamu: a XIII. sz. első negyedéből HB.: pur es chomuv 
uogmuc. Az OklSz.-ban 1211-ből közölt Chomud szn. nem lehet 
a hamu származéka. A hamu szó eredetére vö. f. kulmu 'széna-
v. szalma-töredék, szemét', md. kulon, kulov, zürj. kun 'lúg', 
vog. yülim, osztj. yöidm, !• SZINNYEI, NyH.5 137. 

három : a XIII. sz. első negyedéből HB. : keassattuc uromc-
huz charmul; a XV. sz. első harmadából: EhrC. 6 : hogy mel-
tolyon nekenk mutattnya mysalnak charmad nytassan neky 
kelewutat. Máskor mindég /i-val, 1. OklSz. — A három erede
tére vö. f. kolme, lpK. kolm, IpS. kol°mo, md. kolma, kolmo, cser. 
kam, zürj. kujim, vog. kürum, ](ürum, osztj. /öföm, kötöm, 1. 
SZINNYEI, NyH.5 24. 

~ -hat ~ -het képző, eredetileg önálló szó : a XIII. sz. első 
negyedéből HB. : isa es num igg ember mulchotia ez vermut; 
a XV. sz. első harmadából: EhrC. 73. egyebeknél nem mechett-
uala. Máskor mind a hat ige, mind pedig a belőle keletkezett 
-hat ~ -het képző /i-val van írva (vö. KT. sciulhessen, marad-
hassun, tudhotiuc, illethet, lelhetneync, uo. leyessen ; NySz. hot-, 
OklSz. íZoíolmos). A szó eredetére vö. osztj. yat- 'előre megy', 
1. SZINNYEI, NyH.5 146. 

hét. A XIV—XV. sz. határáról, SchSzj.: chetfe értsd 'hét
fő'. A hét szó eredetére vö. vog. sat, sdt, osztj. AÜBdtf. A mai h 
a régibb eh, vagy a hat, régibb hot < *chot < *chotu hatásából 

23* 
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(1. SZINNYEI, NvK. XXXIII. 477.), vagy pedig etymologikus hang 
(1. MELICH, MNyv. IX. 394.). 

holló. 1359-ből OklSz.: «Paulus dictus Chollo*. Más ada
tok /i-val, 1. OklSz. Bár a Csallóköz előtagját a régi emlékek 
Chollo alakban is írják (1. KOVÁCS, Ind. és EtSz.), és a csal ige 
régi csol alakjából is lehetséges egy Csoló «>•> Csolló írva Chollo, 
mégis azt hiszem, hogy a fent közölt szn. a. m. 'holló5, s a 
köznévnek tn.-i alkalmazása ez adat. A holló szó eredetére vö. 
osztj. z°lfy> Zülfy> v oo- XÚlaZi 1- SZINNYEI, NyH.5 139. 

-hoz ~ -höz: A XIII. sz. első harmadából, HB. : ozchuz 
értsd : 'ahhoz', más adatok /i-val: HB. : uromchuz értsd : arunk
hoz5; KTSz.: huziad 'hozzád', uo. aniahuz, asunahuz, leanhuz, 
iegusehuz; EhrC. 10.: ew labayhuz, uo. 155.: varashuz. A -hoz 
eredetére vö. osztj. yóza c-hoz5, 1. SZINNYEI, NyH.5 131. 

„2. J ö v e v é n y s z a v a k . 

haraszt. 1231-ből OklSz. : «Prima méta incipit sub Nardun-
charasta». Más adatok fo-val, 1. OklSz. — Szláv eredetű szó, 
vö. szerb hrast (alakv. rdst) 'quercus, eiche' VUK3 ; kaj-horv. 
hi'ást (alakv.: hrast JAMBR., BE:LLOSZT. quercus a) ua.; szlov. hrást 
ua. PLET. ; bolg. hrast 'busch, strauch' WEIGAND-DOB. ; cseh 
chvarst, chrast 'gebüsch, gestráuch' GEBAUER, Slov.; tót chrastf 
ua., 1. BERN. EtWb. 408. 

Heidreh. A XIII. sz. elejéről VR.: 182. §: «de villa Cheyd-
reh)). KARÁCSONYI-BOROVSZKY, Regestrum Varadiense 196. lap
ján megjegyzi, hogy «serius Hedruh, penes municipium Szatmári). 
Minthogy a magy. Hedri, Hedrehely, Héderfája, Hédeivár helyek 
neveit, a melyekben Hedruh személynév van, egyetlen-egyszer 
sem írják az emlékek az első szótagban ei-vel (1. alább Hedre 
szónál), KARÁCSONYI-BOROVSZKY megjegyzése aligha helyes. — 
A Cheydreh hn. szn.-bői, 1. Heidereh KOVÁCS, Ind. és alább 
Heidreh a. A szn. német eredetű s szerintem a Heinrich > 
Heindrich mása. Máskép FÖRSTEMANN, Altd. Namenbuch I.2 720, 
1255. Minderről 1. Hedre, Heidreh a. 

Herczeg személynévben: 1215-ből VR. 180. §: «Bilotis 
Cherceg et Petro». A szn. előkerül a VR.-ban még kétszer Her
ceg alakban, vö. 142, 340. §. Más emlékekben is többször van 
meg e név, vö. 1201-ből MNyv. X. 81. és OklSz. herceg és 
hörcsök a.: Herchec, Herceg, Hercheg. Az OklSz. azt tartja, hogy 
ez adatok herceg-nek is, meg hörcsög-nek is magyarázhatók. Én 
azon az alapon, hogy a fej érmegyei Hörcsök puszta nevének 
régi írott alakjai Herchuk, Hwrchuk, Hewrchek (1. CSÁNKI, III. 
331. olv. Hercsük, Hürcsük, Hörcsek), másrészt a hörcsök(g) 
köznévnek legrégibb alakjai csak w-vel *hurchuk (olv. hürcsük)-nek 
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lehetnek írva (vö. < szerb hrcak, rcak chamster, cricetus fru-
inentarius' VÜK8, szlov. hfcsk ua. PLET., tót chrcek ua. BERNOL., 
BERN. EtWb. 412.), azt tartom, hogy a fenti szn. csakis a magy. 
herceg köznévvel lehet azonos. A herceg német jövevény, vö. 
ófn. herizogo, kfn. herzogo "herzog', eredetileg a. m. h e e r -
f ü h r e r , 1. MNy. XII. 311. és KLUGE, EtWb.8 — Hasonló 
szn.-re vö. VE. 44. § «quidam potens nomine Voiauoda, iio. 
304. § : Cum Voiouoda comes de Doboka» s ez < szláv vojevoda 
cheerführer\ 

horvát. A VR. 108. §-ban ezt olvassuk: «de villa Chroath». 
Minthogy e falu a mai Oláh-Horváti (Szilágy m. KARÁCSONYI-
BOROVSZKY, VR. és CSÁNKI I. 556), a VR. helye vagy «villa 
Chroatha(o)rum», vagy pedig «villa Churuath» (vö. VR. 260. § : 
«de villa Huruat* = m a Kraszna-Horvát, 1. KARÁCSONYI-BOROVSZKY, 
VR. és CSÁNKI I. 583) helyett való iráshiba. Az előbbi esetben a 
eh jegy a. m. k hang, az utóbbiban pedig a mai h hang előzője. 
A magy. horvát szó szláv eredetű, vö. szerb-horv. hrváti (többes 
nom.), hrvat, hrvatin (egyes nom.) 'horvát5, 1. MIKL. EtWb. 
91. és VÜK3, IVBR. 

3. I s m e r e t l e n e r e d e t ű t u l a j d o n n e v e k és s z a v a k . 

havas. 1231/1397-ből: «Incipit a monte qui Guthon-
chowosa dicitur» OklSz. (Szatmár m.-ben; kétségtelen, hogy a 
mai szatmár—mármaros-m.-i Gutin hegy, 1. LIPSZKY, Rep.). 
A hó cnix5: havas 'nivosus5 > cnivus5 szó eredete ismeretlen; meg
fejtési kísérlet: BUDENZ, MUSZ.; MUNKÁCSI, ÁKE. 

hazug. 1095/XIII. sz.-ból személynévben, OklSz.: Chozug 
(idézi KOVÁCS, Ind. is). Más adatok /i-val, vö. Hozug OklSz., 
/i-val és továbbképezve: Hozuga vö. VR. 324. § és OlkSz. 
hacuka a.; Hazugd helynévben CSÁNKI III. 59. — A szó erede
téről megfejtési kísérletet 1. MUNKÁCSI, ÁKE. 

hegy. 1086/XIII. sz.-ból: «Inde ad culmen uadit quod 
uocatur chigistu (1. OklSz., a hol 1095 évszámmal van az adat 
jelölve, de vö. Pannonh. szent Benedek r. tört. VIII. 267.). Mai 
nyelven a helynek Hegyesd volna a neve, s ilyen helységünk 
ma kettő is van: Zala m., Somogy m. ,1. LIPSZKY. Rep., CSÁNKI 
III.. 10. A helynév régen Hegesd-nek írva is előfordul, 1. OklSz. 
is. A hegy szó eredete ismeretlen, hibásan BUDENZ, MUSz. 

Hetmény, falu Nyitra megyében; első adat 1113-ból: In 
Chetmich (1. PEJÉRPATAKY, Kálmán király oklevelei 57., 67.), 
később Hetmeh uo. A helynév eredete ismeretlen. TAGÁNYI 
(Nyitramegyei Közlöny VII. 5f. szám) azt hiszi, hogy a hét 
szóval függ össze, de ezt se alaktanilag, se hangtanilag nem 
bizonyítja. 
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híd. XIV—XV. sz. határáról, Beszt. Szj. 227.: «pons — 
chyd» (FiNÁLTnál thyd «-o chyd?, de vö. SÁGI ISTVÁN, NyK. XXVII. 
113.). A többi adat h-val írva, 1. OklSz. A szó eredete nincs 
tisztázva, 1. MUNKÁCSI, AKE., BUDENZ, M U S Z . 

Himód. 1001/XII. sz.-ból Szent István király pannonhalmi 
alapító levele záradékában: Chimudi, helynév. Későbbi ada
tok : Himudi, Hi(y)mud. Ez a hely Győr megyében van s azo
nos a mai Nyalka faluval, 1. a Pannonhalmi szent Benedek-rend 
tört. I. köt. index és CSÁNKI III. 549., 553. A régi győrmegyei 
Himud < Himudi < Chimudi és a mai sopronmegyei Himód, 
régebbi Himod (1. CSÁNKI III. 610.) azonos eredetű szó. Igen 
valószínű, hogy e hn. előbbi szn.-bői való, s a szn. kicsinyítő 
-d- képzős származéka a régi magy. mélyhangú Hem ~ Him 
(vö. VB. 141. §, CSÁNKI I. 208., II. 756., III. 61., 233.) szn.-
nek. A személynév eredete nincs tisztázva. 

hinni. 1220-ból VR. 108. §: «per pristaldum nomine Num-
chiz» értsd: 'Nemhisz5, mai nyelven a. m. 'Nem-hiszel'. Máskor 
a név h-val, vö. VB. 13. § : «per pristaldum Numhizv. A szn. alak
jára vö. a régi m. Numwog ~ Numuogi ~ Numuögv (NyK, XXXIV. 
410., OklSz., GOMBOCZ, MNy. XI. 148.) szn.-et. A VB. 367. § : 
Chiz szn.-ét olv. Csiz s vö. a mai Csiz hn.-vel, 1. CSÁNKI I. 132. 
A hinni ige eredete ismeretlen, megfejtési kísérlet BUDENZ, MUSZ., 
WICHMANN, FÜF. XI. 207., SETÁLÁ, FUF. XIV. 168. 

Hisze. 1219-ből VB. 42. § : «Joubagiones de Bekves Bus, 
Chysce, Paul». Máskor a tulajdonnév h-val, vö. VR. 107., 
275. § : Hisce, uo. 361. § : Hysce (ragozva a latinban acc.-a 
Hyscem 1. VB. 87., 254. §). Nem tartom lehetetlennek, hogy e 
szn. a. m. Hisz azaz 'hiszel5. 

horh. 1095/XIIL sz.-ból OklSz.: «ad caput uoraginis quod 
dicitur churchu feu»; 1234-ből OklSz.: «Ad caput voraginis quod 
dicitur Churhufeu*. A horh (1. MTSz., OklSz.) szó eredete isme
retlen. 

hü: hív. A XIV—XV. sz. határáról KSzój. : «fidelis—Chyiv». 
Más adatok mind h-val, vö. 1219-ből VB. 45. §: Numhium 
(lat. accus.), 1240 k. OklSz.: Numhyv és NySz. — A szó két
ségtelenül a hisz: hinni ige származéka, vö. KRÁUTER, MNy. 
IX. 74 ; BUDENZ, M U S Z . 

hüvely. A XIV—XV. sz. határáról KSzój.: «Vagina — 
Chyweh. — Más adatok mind h-val, 1. OklSz., NySz. 

A szókezdő eh-: mai h-ra, egyelőre több példát nem tudok. 
Az OklSz.-ban hála a. közölt Chala szn. szerintem Csalónak 
olvasandó. Hogy a homoki 1055-ből «fekete kumuc», 1. NyK. 
XXV, 136, OklSz.; kankalék «•>> hankalék MTSz., kumni *-•» hunyni 
MTsz. egymáshoz hogyan viszonylanak, egyelőre nem tudjuk. 
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B) Szó belseje. 

a) Magánhangzóközi helyzet. 

1. E r e d e t i s z a v a k . 

éh ragozott alakban. A XVI. sz. elejéről JordC. 31 : Ty 
echotokat ffel ewegzeetók. Azt hiszem, hogy az itt közölt echó-
tokát vagy a kiadás sajtóhibája, vagy pedig az eredeti lapsus 
calamija. A JordC.-ben ugyanis az éh ~ jonh ccor, lumbi5 szó 
eeh-iaék van írva, vö. JordC. 391 az cethhalnak eehaban, uo. 
712 az hw eehanak, uo. 810 ennen attyanak eehaban, 1. NySz. 
Az éh ~ jonh eeh alakban írva fordul elő az ErdyC.-ben is 
(1. NyE. XXXI. 95.), a mely. a JordC.-szel szorosan összefügg. 
Jóllehet a jönh ~ éh olyan szó, a melyben szerintem egykor 
•eh- volt a -h- helyén (eredetéről 1. SZINNYEI, NyH.5 54.), mind
azonáltal a JordC.-beli echotokat nem ennek az emléke, hanem 
minden valószínűség szerint toll- vagy sajtóhiba. 

lapú. Bégibb alakja lopuh (vö. OklSz. Lopuhtu 'Lapujtő'), 
s ez még régebben Hopuch. Ismeretes dolog, hogy a tővégi 
rövid magánhangzók korában minden rag és képző a rövid 
tővégi hangzós alakhoz járult. A míg van *binü cbun\ *részi > 
*részé crész5, addig pl. a tárgyeset binüt (1. KT. bynut), részét > 
részét (1. HB. rezet és más emlékben is). Ilyen tővégi magán-
hangzós alakokból valók a következő tárgyesetek: VE. 241. § : 
« . . . castrenses Bichorienses . . . impecierunt . . . Bulsuhut . . . 
Tadeusut . . . » A Bulsuhut, Tadeusut egykori magy. nominati-
vusa *Bulsuhu, *Tadeusu, később Bulsuh (1. részletesen MNyv. 
IX. 326.), Tadeus (1. MNyv. X. 152.). Az erő szó egykor *erüh< 
*erühü volt, ebből hn.-ben van Erühüd származék, 1. MNyv. 
X. 178. A lapú < lopuh < Hopuch szónak is egykor Hopuchu 
volt a teljes töve, s ebből az -s-képzős származék: lopuchus, 
a mely egy 1285-i oklevélben elő is fordul, vö. OklSz., NyK. 
XXV. 159.: «Cadit Lojmc/wstauara» (vö. KOVÁCS, Ind. Lo-
pttcftostauara, 1257-ből). Később a név Lopuhus ~ Lapuhus, 1. 
OklSz., NyK. XXV, 159, KOVÁCS Ind. így magyarázom Kigyós régi 
Kigouis alakját is (1. OklSz.). A lapú szót a tudósok egy része 
szláv jövevényszónak tartja (vö. ASBÓTH, Szláv szók a magy.-ban 
49—51., NyK. XXIV. 7 1 ; SZAMOTA, NyK. XXV. 159. ; < szláv 
lopuchh BERN. EtWb. 733.), míg egy másik része eredeti szónak 
(vö. MUNKÁCSI, NyK. XVII. 80., XXIII. 432., XXV. 271.). 
Nézetünk szerint a lapú a magy.-ból kifogástalanul megmagya
rázható, szerintünk -ó «v -ú < -uch képzős deminutivum s egybe
függ a lapác, lapály, lapít, láp stb. szavakkal. 
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mehet vala. A XV. sz. első harmadából, EhrC. 73 : nem 
mechettuala, 1. a -hat ~ -het képzőnél. 

szabadít. A XIII. sz. első harmadából, HB. : Es zoboducha 
wt urdung ildetuitvl; 1. az -ít képzőnél. 

Zuhogó. 1302-ből: «peruenit ad fmuium Zuehugo nomina-
tum» ; 1. MNyv. X. 429. A NySz. szerint e folyót Ung megyében 
kell keresni. Más adatok -A-val, 1. NySz. Az ige és a belőle 
alakult igenév nyilván hangutánzó szó. 

2. Jövevényszavak. 
Ábrahám. A XV. sz. közepéről BécsiC. 102.: Abrachamnac, 

uo. 129. Abrachamot; MünchC. 15., 149., 150.: abracham fia... 
Abracham (négyszer) . . . abracham; uo. 18., 55., 97., 109., 110.: 
a(A)brachamnak; uo. 18., 149.: Abrachamot; uo. 15. : Abra-
chamtol; uo. 27.: Abrachammal; uo. 114: Abrachame; Serm. 
Dom. II. 12.: ty áthatok Abracham; uo. 13.: Abracham lenne. 
Máskor a név: Ábrahám >Ábrahám (írva Ábrahám, vö. 1079-—• 
1080-ból NyK. XXXIV. 136.; más időkből: VB. 45. §, KOVÁCS, 
Ind., CSÁNKI I. 509., LIPSZKY, Bep.) | Abraám > Abraam (írva 
Abraam vö. HB., VE. 291. §, NyK. XXXIV. 136., CSÁNKI I. 509., 
III. 26., KOVÁCS, Ind.) | Abraán> Abraán (írva Abraan CSÁNKI 
III. 26.) | Ábrám > Ábrám (írva Abram, vö. NyK. XXXIV. 135., 
VB. 47., 242., 375. §, CSÁNKI I. 165., 508., III. 26. stb.) | Ábrán < 
Ábrán (írva Abran CSÁNKI I. 509., III. 26.) \ Abrány > Ábrány 
vö. LIPSZKY, Bep., NyK. XXXIV. 133. A hazai lat.-ban Abraam, 
Ábrahám a név, de előfordul a Serm. Dom. II. 12., 13. Abracham is 
(vö. Abracham páter vester . . . antequam Abracham fieret). A név 
zsidónév, a magyarba azonban az egyházi latinból jött át. 

Betlehem. A XV. század közepéről MünchC. 16.: Judeanac 
bethlechemeben (kétszer), bethlechem, betlechembe, uo. 110.: betle-
chemnec, uo. 111.: betlechemiglen, uo. 185.: bethlechemnec. Más 
bibliafordításban és egyéb emlékben Betlehem (vö. JordC. 358.), 
Betleem (vö. DöbrC. 279.; 1. EtSz.). Hely- és ebből keletkezett 
szn.-einkben ezek az alakok vannak: Betlehem (vö. LIPSZKY, 
Bep.), Bethleem, Betleem (vö. KOVÁCS, Ind., CSÁNKI I. 343.), 
Bethlem, Betlem (vö. VB. 356. §, CSÁNKI I. 256, KOVÁCS, Ind.), 
Bethlen, Betlen (vö. CSÁNKI I. 256., 343., LIPSZKY, Bep.). A magy. 
név az egyh. lat. Betlehem-hői. 

Bihar. A XI—XIII. sz. első negyedéig: Bichor, Bychor, 
Bichar, latinosított melléknév: bicharensis, bichorensis, bicha-
riensis, 1. az adatokat EtSz. Az első /i-val írott adatok a XII— 
XIII. sz. határáról, 1. EtSz., KOVÁCS, Ind., CSÁNKI I. 597. A név 
először szn., ebből hn. (vö. KOVÁCS, Ind., EtSz.). Az EtSz. sze
rint talán szláv eredetű szn., vö. cseh Bychofi, ó-szerb Bichorb. 
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Csehi. A Csehi nevű helységek (1. LIPSZKY, Eep.) vagy Cseh 
szn.-ből vették nevezetüket (vö. KOVÁCS, Ind . Chech és Cheh a., 
OklSz. 1359: Petro dicto Cheh, uo . 1368 : Johannem dictum Cheh, 
1398 : Emerico dicto Cheh stb.) vagy pedig onnan , hogy a hely 
alapítói csehnyelvű lakosok voltak (vö. hazai cseh telepekre az 
Árpád-korban: VE. 367. § : «dixerunt se esse liberos et filios 
hospitis Boemorum» ; LASZOWSZKI, Codex Turop. I, 5 : 1228-ból: 
«terra W l c cum Boyemorum terra . . .»; uo. I, 1 3 : 1257-ből : 
«térre populorum, qui d icuntur Chechy»). A mai Csehi helysé
gek régen Cseh néven is szerepelnek, míg a mai Cseh nevűek 
(vö. ebben Szilágycseh) régen Csehi néven is (1. CSÁNKI I. 549.) 
előfordulnak. Ép ezért itt mind a Csehi, mind pedig a Cseh tulaj
donnév szóvégi -c/i-val írt változatait összegyűjtöttem s itt a d o m : 

a) Csechi a XI—XIV. sz.-ból, vö. 1093-ból, 1310-ből : 
Chechy hn . KOVÁCS, Ind., CSÁNKI I. 5 9 . ; 1255-ből : Cheehy szn. 
KOVÁCS, Ind. — Alakváltozatok: Csehi (írva Chehy, Chehi vö. 
OklSz., KOVÁCS, I n d , CSÁNKI I. 59., 549., 605., I I . 477., 577., 
578., 597., 741. , I II . 42.) ; Csehü (írva Chehw CSÁNKI I I I . 42 . ) ; 
Csei (vö. Chey CSÁNKI II . 578., I I I . 225., 497 . ; Fehewchey 
CSÁNKI III . 497., Ka lman Kirsűychey CSÁNKI I I . 5 7 8 . ; ez írott 
alak azonban olvasható csei-nek is, s ezért 1. alább is) ; 

b) Cseh a XIII—XIV." sz.-ból, vö. 12 i7- , 1347-ből: Chech 
hn. KOVÁCS, Ind . , CSÁNKI I I . 7 4 1 ; 1474-ből: Ksümanchech CSÁNKI 
I I . 578 . ; 1295-, 1363-ból: Chech szn. KOVÁCS, Ind. A CSÁNKI 
II. 597., I I I . 42. lapon közölt Cheeh ta lán az eredetiek írás
hibája Chech helyett. — Alakváltozatok: Cseh (írva Cheh hn. , 
szn. OklSz., CSÁNKI I. 549., I I . 577., 578., I I I . 42., KOVÁCS, 
I n d . ) ; Cse <̂> Csé vö. Csettelke Kolozs m. LIPSZKY, Eep., Csételek 
Bihar m. LIPSZKY, E e p , CSÁNKI I. 606., Csékút Veszprém m. 
LIPSZKY, Eep. (írva Chekut is, CSÁNKI III . 225.), Cse' (írva Chee 
CSÁNKI III . 225. ma Csehi), Csefalu CSÁNKI I I . 477., Csefelde 
CSÁNKI I I I . 41 . , Csetelke Kolozs m. CSÁNKI V. 3 4 3 . ; Cséü> 
Csév ~-»Cső vö. Csehi Veszprém m. régen Chew is, 1. CSÁNKI 
III. 225, Csékút Veszprém m. régen Chehkut, Cheukut ~ Chew-
kuth is CSÁNKI I I I . 225., Csételek Bihar m. régen Csehtelek 
LIPSZKY, Eep. , Chewthelek ~-> Cheythelwk CSÁNKI I. 606., Csővár 
Nógrád m. régen Chew is CSÁNKI I. 89., 96.- A Cseh tn . ez 
alakváltozatára vö. ErdyC. 395—399 : yeweenek ky Chew or-
zagbol . . . Azonközbe yteenek be az Chewk . . . chew orzagot . . . 
Chew urakkal . . . Chew orzag» ; Csei vö. Csételek Bihar m . 
régen Chey thelwk is CSÁNKI I. 606., KARÁCSONYI, A m. nemz. tört . 
joga 154; más idevaló példákat 1. Csehi a. feljebb. H a egy szó
végi ch>h összetétel vagy képzés folytán t <-*•* cZ-vel egybekerült, 
-jt keletkezhetett belőle (1. a Csejtelek, mezejtelen, Lapujtő pél
dákat). A Cseh kicsinyítése Cseht «v Csehd, a melyből Csejt <^» 



342 MELICH JÁNOS. 

Csejd válhat, vö. Cheyd hn., szn. KOVÁCS, Ind., Chehth CSÁNKI 
I. 649. A magy. cseh 'bohemus' és Cseh, Csehi szn., hn. a cseh 
nyelvi cech 'bohemus', Cech 'nom. proprium' (1. GEBAUER, Slov. 
hist. staroc.) átvétele. 

Mihály. 1135-ből: Homo cond. Michal, 1152-ből: Michal, 
1198-ból: Predium Michal (L NyK. XXXIV. 137.); XIII. sz. 
eleje VE. 29. § : Michal, uo. 77. § : Michal . . . Supradictus 
Michal; a XV. sz. első harmadából EhrC. 40.: zent mychal 
arhangyalnak; a XV. sz. közepéről BécsiC. 159: ime Michal eg 
az élő fédélméc kőzzöl. Később Myhal, Mihal, 1. KOVÁCS, Ind., 
NyK. XXXIV. 137. és Szent-Mihály hn.-eket. A m. Mihályt két ok 
miatt nem származtatom a latinból; a lat. Michael-nek az egyh. 
lat.-ból nem ismerjük egy lat. Michal alakv.-át; a VR. 350. §-ában 
előforduló ilyen alak nyilván sajtóhiba («in festő sancti Michalisi) 
e h. Michaelis). Az egyh. lat. ch-t nálunk a XI—XIII. sz.-ban 
általában k-nak ejtették (vö. arkangyal EtSz., Zakariás stb.). 
Nyilván ez volt az ejtés a Michael szóban is. Ez okok alapján 
azt tartom, hogy a m. Michal > Mihál > Mihály talán szláv: 
cseh-tót eredetű, vö. ó-cseh Michal GEBAUER, Slov. staroc. 

Tihany. 1055-ből: in loco tichon, Vita S. Ger.: Tycho-
nicum 1. NyK. XXXIV. 137. és vö. Tychon, Tychoniensis, KOVÁCS, 
Ind. A c/i-val írott alakra mutatnak az emlékek Tikon- átírásai is, 
1. KOVÁCS, Ind., CSÁNKI III. 17. A hn. előbbi szn.-bői (vö. Tichon 
szn. 1211-ből, KOVÁCS, Ind.) E szn. szerintem szláv Tichon átvé
tele, a melyről 1. MNyv. X. 104., MELICH, Szláv jöv. Is, index. 

Szuha több felsőmagyarországi patak és falu neve, 1. 
LIPSZKY, Rep. -— 1299-ből: Zucha, 1. KOVÁCS, Ind., Árpád-
kori új okmtár X. 341. : «in fíuuium Zwcha . . . . Zwha». 
Később a név Zuha, Zoha alakban sokszor előfordul, 1. CSÁNKI 
I. 72., 147., KOVÁCS, Ind. A tn. < tót Suchá és ez tót suchy, -á 
'száraz, aszú'. Víz- és helynevekben a t. Suchá azonos a ném. 
Dürrbach (vö. Szuha = Dürnbach, város, Pozsony m. LIPSZKY, 
Rep.), magy. Aszó, Aszód, Szárazpatak tn.-ekkel. 

3. I s m e r e t l e n e r e d e t ű e k . 

Bács. 1135-ből: «Paulo palatino et comite bachasiensi* 
(1. NyK. XXXIV. 134.), olv. Bachás-. Később Baás (vö. 1177 
tájáról; «comes baasiensis», 1. NyK. i. h.), Baács (vö. Baach 
hn. és szn., KOVÁCS, Ind.; comes de Baach VR. 129. §; comitis 
de Baach VR. 126. §; comitis baaciensis, comite baachiensi, 
1. NyK. i. h.); Bácsu (vö. comite de Bachu VR. 326. §); a mai 
Bács alak a XII. sz. vége—XIII. sz. eleje óta (vö. KOVÁCS, Ind., 
CSÁNKI II. 136., NyK. i. h., VR. 125., 127., 131., 133., 337., 
338., 346., 347., 351., 356. §.). A lat. emlékekből egy *Bahás~ 
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*Bahács alaknak megfelelő írott alakot nem tudok kimutatni, 
de ilyennek kell lenni. A -eh- értékére fontos, hogy Bachás > 
*Bachács > Bács neve a XII. sz.-ban görög betűvel KiNNAMOsnál 
na-ráxCiov alakban van írva, vö. NyK. XXXIV. 134., EtSz. 

Csaholcz. A XV. sz.-ból: Csachócz (írva Chachoch, 1. CSÁNKI 
I. 472.). Más adatokban h-val, vö. Chahowcz, Chaholcz, 1. CSÁNKI 
i. h., MNyv. XI. 455. E szatmármegyei helynévről 1. EtSz. 

mohus. cmohó'. A XIV—XV. sz. határáról, KSzój.: «gulo-
sus—Mochusf. Más adatok fe-val, 1. NySz. Eredete ismeretlen; 
nem helyesen: BUDENZ, M U S Z . ; MUNKÁCSI, ÁKE. 

nehéz. A XV. sz. első harmadából EhrC. 39.: Ez felewl 
mondót vrnak varat nagy nechezseguel lewlek meg. Más emlé
kekben a szó mindenkor /i-val van írva. Van néz összevont 
alakja is, vö. pl. ÉrdyC. 111. nezkos 'nehézkes5. A szó eredete 
ismeretlen, megfejtési kísérlet BUDENZ, MUSZ. 

Tétény. A HFK. 873. lapja szerint van Tuchtum és Tuh-
twm írott alak is. A ch-val jelzettet az idézett helyeken nem 
találom. Egyébiránt a szó eredetileg háromtagú, vö. Tuhutum 
(értsd Tühütüm) és 1. NyK. XXXIV. 133., 134., 136. 

^ uhug. Ez a szó is először ch-va\, később /t-val van írva, vö. 
1079—80-ból: Abracham uchuga, 1131—41: Homines libertos 
quos wlgo vhvg uocant, 1135—1262—1565.: . . . homines . . . quos 
Hungari Uhng [tollhiba Uhug h.] vocant, 1141—1161.: ünum 
uhugi Tomas, 1282 kör.: üli captiui uheg nominantur, 1. ez ada
tokat NyK. XLII. 247. A szó hangzása is, eredete is ismeretlen. 

A hangzóközi eh > /i-nál meg kell jegyeznem, hogy több 
esetben a régi adatokban a eh ^ h helyén c-t, k-t találunk írva 
(pl. Tiehon > Tihany: többször Tykon-. 1. CSÁNKI III. 17.; 
Bichor > Bihor : ANONYM. 19. § : De duce bycoriensy, VR. 23. §.: 
comite Bicoriensi). Bégebben ezeket kétségtelen íráshibáknak 
tartottam (1. NyK. XXXIV. 137., 138.). A hangzóközi eh > h 
helyén írt k ~ c-re olyan kevés példát ismerek, hogy ma is 
azt hiszem, hogy íráshibák. Más helyzetben levő ch>h: k^c-re 
azonban 1. megfelelő helyeket. 

b) Mássalhangzóval kapcsolatban. 

a) -eh >-h-\- t : 

1. E r e d e t i s z a v a k és k é p z ő . 

iktat. A XIII. sz. első harmadából HB. : hug birsagnop 
ivtua mend w szentii es unuttei cuzicun iov felevl iochtotnia 
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ilezie wt. A kiemelt szót olv. jochtotnia (így ZOLNAI, Nyelveml. 
63.. máskép: SIMONYI, Nyr. .IX. 149. jochtotnia, Magyar Nyelv2 

118. joktatnid, Ung. Spr. 109. joktatnid, SZINNYEI, NyK. XXVII. 
385. joktatnid, Magyar Nyelv9 72. joktatnid; MÉSZÖLY, MNyv. 
VI. 442. jó/tot-; NySz. index: johtot-). A jochtot-ból részint 
ihtat (vö. l£77-ből MNyv. X. 371: yhtatasa, DöbrC. 108., 392. 
ihtat-), részint iktat fejlődött (így már BUDENZ, MUSz., NySz.). 
Hogy azonban a jochtot- > i&íaí-ban a -cht- ~ -kt-t hogyan kell 
felfognunk, azt nehéz eldönteni. Én, a ki a magyar fokválta
kozást nem csak hogy bebizonyitottnak, de még bizonyítottnak 
sem látom, természetesen nem csatlakozhatom ahhoz a magya
rázathoz, a melyet az iktat < ; ' >chtot-ról MÉSZÖLY MNyv. VI. 
442. nyújtott. Lehet az iktat, melynek továbbfejlődött alakja 
iptat (1. MNyv. XIII. 20.), egy jochtot-ből visszafejlődött alak is 
(vö. az abaujm.-i Zsujta nevét, melynek alakjai Suchta, Suhtha 
mellett Suktha is,. 1. CSÁNKI I. 221. és mind erről 1. alább is). 
A jut- és a jochtot-nok is azonosnak kell lennie (így már 
BUDENZ, MUSz. is \ A ch>h zárt szótagban nyomtalanul eltűn
het nem csak szó végén (vö. ja, cse = juh, cseh, stb.), hanem 
szóbelsei helyzetben is. így lehet egy jochtot > *johtot-bó\ *jotot 
s szótaghatáreltolódással *jottot> juttat (vö. ihtat > yttat; gyoht> 
gyot>gyut 'gyújt'; gyüht ~ gyöht > gyüt ~ gyöt gyűjt'; fűt ~ fujt 
NySz,, MTSz.: fül; nyit, süt: nyílik, sül; sajtó vö. NySz., SchlSzj. 
sahto, BesztSzj. zahtho és sató, sotó OklSz., NySz. MTSz.; sat ~ 
sott < ném. schacht OklSz.; sittvágó < ném. schicht OklSz.; Söjtör 
Zala m., Süttör ~ Söjtör Sopron m., Síter Bihar és Szabolcs m., 
régen Sewther, Sühtür, Sehter, Sehther 1. CSÁNKI I. 525., 621., 
Ili. 101., 629.; Röjtök Sopron m. régen Rehtekh, Retthek, Rettekewr 
CSÁNKI III. 627. stb. Talán ilyen a kettő, két is vö. f. kaksi, md. 
kafta stb.; hasonló szellemben magyarázza -ht-: -tt- alakulást 
MÉSZÖLY, MNyv. VI. 442. is, máskép HOEGEK, MNyv. VIII. 451.). 
A jut- a,jocht(ot) > ikt(at)-tó\ korán elkülönült, mert már a HB.-
ben is jut (vö. HB. ivtua). A jut (s vele a iochtot- > ihtat) eredeti 
magyar szó, vö. vog. ióyti fjut, megérkezik', osztj. ióySt- cjön, 
érkezik', SZINNYEI, NyH.3 146., BUDENZ, MUSz. 

-ít képző. A mai -it igeképzővel ellátott igék valaha -oht ^ 
éht, még régebben -ucht ~ -ü(i)cht alakúak voltak (1. NyK. XL. 
368., SZINNYEI, NyH.5 71., 79.). A képző tulajdonképen a -cht-, 
míg a -eh előtti magánhangzó tővóg. A -cht-re ezek az adataink: 
tanított. A XIV—XV. sz. határáról KSzój.: «doctus — Tanach-
tat)) ; /i-val írt adatok: tonohtuananac GyulGL, taneht-, tanoha-
nak NySz. Az ige eredetére vö. cser. tundktem 'tanít, szoktat', md. 
tonaftSms ua. SZINNYEI, NyH.5 149. | szoboducha. A XIII. sz. 
első harmadából HB.: Es zoboducha wt urdung ildetuitvl. A eh-
val írt felszólító kétségtelen bizonyíték, hogy az ige szoboducht-. 
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A szoboducha, *szoboduch felszólító később 8zabadoha, szabadok. 
A -G'A-val írt felszólító alakra utolsó adatok a XV. sz. közepéről, 
vö. BécsiC. 79. : zabadochmeg, uo. 80. : zabadoehmég . . . zaba-
déchmég, uo. 150. : zabadoch meg, MünchC. 23. : de zabadoch 
műnket gonoztol. A mint a cft-val hangzó felszólító alak a 
szabadoch meg "szabadíts meg'-ben maradt meg legtovább, azon
képpen a későbbi /i-val hangzó felszólító is a szabadoh-h&n élt 
legtovább. Ennek oka, hogy a Miatyánkban fordul elő, s az 
imádságok nyelve régi alakokat sokáig megőriz, a mikor már a 
köznyelvben és a népnyelvben az illető alakok régen nem élnek. 
A szabadok a XVI. század közepén tűnik el végleg a magyar 
nyelvből, vö. NyK. XL. 368. és NagyszC. 344., PeerC. 280., 
DebrC. 472., 482., SYLVESTER-HEGENDORF, Evdimenta 1527-ből 
63. A -cht > -ht > -jt>-(í)t képző eredeti magyar képző, a 
melynek eh hangjáról 1. alább. 

mezítelen. 1270/1311-böl OklSz.: ad vnum montem Mezech-
telenhig; 1278/1570-ből: ad unum montem . . . Mezechtelenhig. 
Később: mezehthelen, mezihtelen OklSz., NySz. A mezechtelen szót 
így magyarázom: Ha egy c/i>/i-ra végződő szóhoz -t kezdetű 
képző járult vagy í-kezdetű szóval ily eh > /i-végű szó össze
tételt alkotott, s ez új származék idővel elkülönült, a -cht>-ht 
kapcsolatból -jt fejlődött.*) Ilyen esetek: Csejtelek ebből Csech-
(h)telek (1. feljebb Csehi a.); Lopuch > Lapuh + tű ctő' szóból 
lett *Lopuchtű > Lo(a)puhtíí (1. CSÁNKI I. 102., ' OklSz.) > ma 
Lapujtö falu Nógrád megyében (vö. Lapúpatak falu Kolozs m.-ben 
CSÁNKI V. 373., LIPSZKY, Eep.); a só szónak régen *sach > sah 
(vö. 1270 k.: via Sahuth MNyv. X. 428.) is volt az alakja, 
ebből a -tolón > -talán képzővel lett *sach(h)tolon, B ebből a ma 
is ismeretes sajtalan (NySz., OklSz.,MTsz.), sojtalan (MTsz.) 'só
talan'. A só-ból való sótalan újabb alakulás. így magyarázom 
a régi mezechtelen-i is. Volt a magyarban valaha egy *mez- ige, 
a melynek a vogulban mdsi '[ruhát] ölt, öltözik' felel meg 
(1. BÜDENZ, MUSz. 622., SZINNYEI, NyH.5 82). Ennek az igének 
származéka mezech, mai mező 'féld, wiese, flur'. A mező föld 
eredetileg az a föld, a mely cbe van fedve (fűvel v. egyéb 
növénynyel)', a mezechtelen pedig az, a mely ckopár', a mely 
'nincs befedve'. Mezechtelen hig = kopár hegy. Hogy az -o ~ -ó 
képzőhöz a fosztó képző járulhat, arra vö. a mai Tetétlen régi 
Tetevetlen nevét (1. OklSz.; a tető ellentéte). A mezítláb, meztelen, 
meztélláb (NySz., MTsz.) szerintem újabb alakulás a régi mezech
telen > mezihtelen (1. NySz.) stb. különféle alakváltozataiból. 

*) A régi oklevelek Chechto szava (1. CSÁNKI I. 680., Csecs-tó OklSz.) 
egyelőre nincs megfejtve. Ma e hely Csesztó Csongrád in.-ben, ül . Bács-
Bodrog m.-ben, 1. CSÁNKI i. h. . 
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A mezechtelen-beli mezech-ről részben hasonlóan SZINNYEI, NyH.5 

8 2 . ; máskép BUDENZ, M U S Z . 
Nyújtód: falvak Háromszék m.-ben, LIPSZKY, Rep. — 

1335-ből : Nachtoud, 1. KARÁCSONYI J M Turul IX. 95. íft~vel írott 
alakot nem tudok idézni (vö. 1508-ból: Andreas de Nyoythodh 
Nyelvemléktár XV. bev. X I . ; nvythody Ivdith, nvythody fráter 
andras , SzékelyudvC. 102.); e tn . a Nyújtó (1. OklSz.) szn. demi-
nut ivuma, s a Nyújtó szn. azonos a nyújtó köznévvel, vö. nyhthow 
cnyujtó5 BesztSzj., nuto ua . SchlSzj. A szó eredetére vö. votj. 
nuitini 'kihúz, nyújt ' SZINNYEI, NyH. 5 148. (részben BUDENZ, 
MUSz. 425. is). A szóban levő -jű- > -hí- > -ckt- eredetibb -U-, 
1. NyK. XL. 369. és a bojtorján a. 

2. J ö v e v é n y s z a v a k , n e v e k . 

Ajtony. Ma kolozsmegyei helynév, régen volt azonban 
hasonló nevű hely Arad és Krassó m.-ben is (1. MNyv. X. 425.). 
A hn . eredetibb szn.-ből; e szn. legrégibb írott alakja Achtum 
vö. Vita S. Ge.rardi 10. § (hétszer, 1. EtSz. ) ; később Ohtum> 
Ohtun>Ajtón az alak, 1. az adatokat EtSz., MNyv. IX. 352., 
430., X. 425. A név török eredetű szn., vö. a törökségben ilyen 
szn.-eket : Altin, Altén MNyv. IX. 355 (recte: AltSn MNyv. X. 
32.), Altan, Altun, Altun-Boga, Altun-Tas, Altun-Opa MNyv. X. 
342., Altunysa MNyv. X. 42., Altun (1285-ben egy magyarországi 
kún ember neve) MNyv. XI. 34. A magyar szó egy *Altum> 
Altun (1. ASBÓTH, Nytiid. IV., 288., V. 78.', GOMBOCZ, MNyv. X. 
32., 341.), esetleg *Alt§m>*Alt§n (1. GOMBOCZ, MNyv. X. 32.) 
átvétele. A török tn . az carany'-at jelentő őstör. *altun mása. 

bojtorján. A XV. sz.-ból való Casanate-gl. : bachtoryan 
(?bochtoryan MNyv. XII . 260.), máskor Bukturuyan, buyturian 
1. EtSz., boitorean MNyv. XI. 131. stb. Török eredetű szó, vö. 
tör. *baltyryan, s 1. EtSz., GOMBOCZ, MNyv. X. 342. Az Ajtony 
és bojtorján szóban levő -It- > -cht- > -ht- > -^í-ről ezúttal mel
lékes, vájjon független hangváltozás-e (vö. MELICH, MNyv. IX. 
355 és bolt > bojt EtSz., foglaytatec meg TelC. 139., sejdít ~ 
sajdít.~ régi nyelvben saldít NySz. stb.) vagy pedig analogikus 
úton keletkezett-e (1. SIMONYI, TMNy. I. 427., 434., HORGEE, 
MNyv. VIII . 451). A bojtorján sem választható el e jelenségtől, 
hibásan SIMONYI, Nyr. XLIIL 183. 

Mahtelt. HARTVIK : Vita s. S tephani 24. § edidit ENDLICHER : 
«comitissa uero quedam nobilitatis eximie matróna , comitis 
Albi Udalrici socia, regis Wladizlai sororis filia, nomine Mach-
tildis . . . iam morti proxima fuit». Később a név Mahtelt, 
Mehthyld (1. MNyv. XL 423.), Mahtelte Nyr. XLV. 367. A XIV. 
századon túl ada tunk nincs reá. A név a ném. Mathilde, o s z t r 
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baj. Matildé (1. WERTNER M., Nyr. i. h. is) névvel azonos. Ennek 
ófn. Mahtkűt ~ Mehtilda, kfn. Mechtilt, Mechthilt az alakja, s 
összetétel az ófn. maht cmacht' + hiltja, hilta 'kamp' szóból. 
A ném. névből latinosítás Mathildis, 1. WEIGAND-HIRT, DWb.5, 
EÖRSTEMANN, Altd. Namenb.2 I. 1083. 

Majtény. Pozsony- és szatmármegvei helységek neve, 1. 
LIPSZKY, Rep. 1332—7-ből: Mochtin CSÁNKI I. 468., Turul IX. 
95. Később Mahtyn 1. CSÁNKI i. h. Hazánkba bajor, tehát fel
német területről bevándorolt Mahtin nevű ember v. emberek 
nevéből, 1. MNyv. II. 58. A név felnémet eredetű szn., vö. 
ófeln. Mahtin (1064-ből szn., 1. FÖRSTEMANN, Altd. Namenb. I.2) 
olv. Machtín; a szn. az ófném. mahti, maht 'macht' szóból való 
szn. -ín kicsinyítő képzővel alkotott származéka. Az -ín kicsi
nyítő képző a XIII. sz.-ban osztr.-baj. területen már -ein, 1. 
WEINHOLD, Bair-Gram. 242. §. Az egészre 1. MELICH, MNyv. 
II. 58., IX. 354., XII. 231., 291. ; teljesen hibásan SKULTÉTY J., 
Slovenské Pohlady 1916., 2. füz. Tétény ez.-ben. 

Olbriht. A XIII. sz.-ból: Olbricht, régibb alak Albrecht, 
KOVÁCS, Ind. (latinosítva Albrichtus uo.). Később Albreht ~ 
Olbreht KOVÁCS, Ind. Ma ennek a hangalaknak nincs magyar
nyelvi folytatója. Eredetére vö. ófn. Adalb(p)eraht {=adal cadel, 
geschlecht' + beraht, peraht 'glánzend'), ebből rövidülés : Albrecht 
~ Alprecht, 1. WEIGAND-HIRT, DWb.5 adel a., KLUGE, EtWb.8 

•adel a. A magyar szó talán a latinból. 

3. I s m e r e t l e n e r e d e t ű s z a v a k . 

Csejté, nyitramegyei helység. TAGÁNYI K. MNyv. IX. 431 
idéz Chechte olv. Csechte alakot is; későbbi írott alak Chehte, 
1. NyK. XXXIV. 132,., KOVÁCS, Ind. A névben levő -cht->-ht-> 
-jt-re vö. mai tót Cachtice nevét (LIPSZKY, Rep.) s eredetéről 
1. EtSz. 

Dejte, nyitra- és pozsonym.-i község. TAGÁNYI K. MNyv. 
IX. 431 idéz Dechte alakot is; minthogy a helynév németül 
Dechtitz, tótul Dechtice (1. LIPSZKY, Eep.), bizonyos, hogy van
nak Dehte ~ Dehthe magyar alakok is. A név eredetét nem 
tudom, de nem tartom valószínűnek, hogy a Dejtár névvel 
(hn., Nógrád m., alakv., ? Dejtar LIPSZKY, Rep.) egy tőből való 
származék lenne. A Dejtár ugyanis, melynek régebbi alakjai 
Dehtar, Dehthar, ? Dahtar, ? Dehter, 1. NyK. XXXIV. 132., CSÁNKI 
I. 92., KOVÁCS, Ind., talán cseh-tót dehtár ^ dehtár ctherbrenner' 
köznévből alakult *Dehtári helynév mása. Hazánkban is, Cseh
országban is vannak ilyen nevek. LIPSZKY Rep.-a szerint a liptó-
megyei Bertalanföldét, továbbá Vidaföldét tótul Déchtary (olv. 
Oyechtári v. ? Gyechtari)-n&k hívják; GEBAUER, Slov. staroc. hist. 
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és SZEDLÁCEK, Mist. slov. szerint Csehországban voltak Dehtari, 
Dehtary, Dechtáre helyek. A helynév a cseh-tót dehet (másodlagos 
alak dechet, 1. GEBAUER, i. m.) cther, kién' származéka (vö. or 
degoVh ua. 1. BERN. EtWb. 182.). Ezzel a dehet ~ dechet szóval a 
Dejte aligha függhet össze. 

hejt ~ hit cstultus, töricht, albern' NySz. I. 1391. A XIV— 
XV. sz. határáról, KSzój.: «stultus — hychtus» olv. hichtus. Más 
adatok: hyht-, heit- stb. NySz., OklSz. Eredete ismeretlen. Alak-
tanilag is magyarázatra szorul; heit ~ hit melléknév, miért 
akkor hichtus ? (vö. moh: mochus feljebb.) 

horh. 1095/XIII. sz.-ból OklSz.: «ad caput uoraginis quod 
dicitur churchufeii)), 1. a horh szót feljebb. 

Palojta, három falu Hont megyében: 1265-ből Palochta, 
1. Turul IX. 95., NyK. XXXIV. 133. Minthogy e falvak tót 
neve Plachtince (1. LIPSZKY, Eep.), kétségtelen, hogy a Palojta < 
*Palohta < Palochta. A név eredete ismeretlen, s nem valószínű, 
hogy a tájnyelvi palajta (alakv. paléta Tsz. MTsz.) 'ponyva' szó
val függne össze. A tájnyelvi palajta ( > paléta) szláv jövevény
szó [vö. szerb-horv. plahta (alakv. pldhta BELLOSZT., JAMBR. szó
jegyzék és linteamen, linteum a.) 'tischtuch; bettuch' VUK,3 

IVBR. ; szlov. pldhta cdie plache, eine grobe decke aus zwilch 
oder tuch oder grober leinwand: pferde-, boden-, bettdecke, 
bettuch, tischtuch' PLET. ; tót plachta 'bettuch; segél, vitorla; 
ponyva' BERNOL. ; cseh plachta cleintuch, bettuch, segél' BANK ; 
lengy. plachta cleintuch; segél, decke' LINDE; or. plachta csack 
aus grober leinwand, busskleid, hárenes hemd; kopftuch ; weiber-
unterrock; wollentuch bei den weibern' PAWL., 1. MIKL. EtWb.]. 
Hogy mely szláv nyelvből való a magy. palajta, a mely csak 
Dunántúl (Zala és Vas m., Göcsej, Balaton m.) járatos, nehéz 
eldönteni. A jelentés Cponyva') tót átvétel mellett szól, azonban 
a földrajzi elterjedés e feltevést nem támogatja. A hn. és a 
névszó tehát nem lehet azonos eredetű. 

rejtő. A XIV-—XV. sz. határáról, KSzój.: «Bracile—Rychtew». 
Más adat BesztSzj. : «brachale-m/í/ígw;». Eredeti magyar szó lesz. 
Mindeddig azonban nincs kellően tisztázva se eredete, se alakja. 

Rojt, falu Bihar m.-ben. A XIV. sz.-ból Ruchd, Rahd 
1. CSÁNKI I. 621. 

Zsujta, falu Abauj m.-ben: 1404-ből: Suchta CSÁNKI I. 
221 (cht-Ye mutat a kt-, cí-vel irott alak is, vö. Swktha CSÁNKI 
i. h., Sucta VE. 5. §). Később Suhtha CSÁNKI i. h. (ma Zsujta). 

Két dolgot kell még a -jt-, régibb -ht- < -cht-Ye meg
jegyeznem : 

Ha magyar szövegben ilyeneket találunk: «három rőf 
schlecht atlaczot» (a XVII. sz.-ból, NySz. slejt alatt); «az Schacht-
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ban . . . Schachtnak . . . stb.» (1643-ból OklSz. sakt a.), akkor 
ezek az illető szövegben idegen helyesírással írt, az író által az 
átadó nyelvből jól ismert idegen szavak (fremdwort). Olyanok, 
mintha valaki magyar szövegben génié, parfümé stb.-t ír. 
A schlecht, schacht szavak tehát tárgyalásunkba nem vonha
tók bele. 

A mai magy. -jí-nek, a mennyiben a XVI. század-előttről a 
vele hangzó szó kimutatható, úgy látszik, minden esetben -Mi
féléi meg (vö. pl. Dejtár 1. feljebb, rajtunk: KT. rohtonc, Böjtök 
Sopron m.: Buhtuk CSÁNKI IIL 627., Sajtár : sahthar BesztSzj., 
sajtó : zahtho BesztSzj., Söjtör Zala m., Síter Bihar és Szabolcs m . : 
Suhtur, Sehter stb. CSÁNKI I. 525., 621., III. 629. stb.). A -ht-t 
megelőző -cht-t sok esetben nem tudjuk kimutatni emlékeinkből, 
e helyett néha -ct- ~ -kt-t találunk. Ilyen példák: 

Bojt, falu Bihar m.-ben. A XIII. sz. elejéről VR. 287. § : 
de villa Boctu, uo. 172. § de villa Boct; 1452-ből Bohih 
CSÁNKI I. 604. A VB. 316. § «de villa BozU adata helyesen talán 
«de villa Bohtn (a z recte ^-ra vö. KARÁCSONYI-BOROVSZKY, Reg. 
Varad. 155. 1.; hasonló esetre a mai borsodmegyei Balajt, 
1446-ban Balahth, 1382-ben Balazth o: Balahth CSÁNKI I. 
168.). A hn. szn.-ből (vö. Boht, KOVÁCS, Ind.), a melynek régibb 
alakja talán w-val hangzott (vö. Buctu VR. 291. §). 

Várajt. A régi Zaráhd, ma Békés megyében Gyula határában 
puszta (1. KARÁCSONYI, Turul IX. 95.). E puszta nevét 1326-ban 
Waruhth, 1230-ban Varoct alakban írják, 1. CSÁNKI I. 747. 

Zsujta, falu Abauj-Torna m.-ben. E falu nevét a VR. 5. § 
Sucta, egy 1463. oki. Swktha alakban írja. Máskor a név Suchta, 
Suhiha CSÁNKI I. 221. és 1. feljebb. 

Az ilyen cí-vel (cht helyén) írott alakokról régebben azt 
hittem, hogy írás- vagy sajtóhibák. Ma ezekben inkább hang
zást keresek (így már KARÁCSONYI, Turul IX. 95.), melyről rész
ben 1. az iktat-nál, továbbá alább is (asszony, -c/m-nél és szó
vége tárgyalásánál). 

P) -eh > -h + mássalhangzó (t-n kivül): 

1. J ö v e v é n y s z ó . 

asszony. A XIII. sz. első harmadából, HB.: achscin. Későbbi 
alakok: ohszin-, ahszin, aszún stb., 1. EtSz. Iráni eredetű, vö. 
oszét a/sin, á/sin 'gebieterin, hausfrau', 1. EtSz. A szó fejlődése 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 
24 



350 MELICH JÁNOS. 

szerintem nagy vonásokban ez : magy. achszin > ochszin > a{p)ch-
szun >• ohszin «>J ohszun> ahszin ~ ahszun, ebből, minthogy a /& 
szótagzáró helyzetben van aszin «vi aszún, ebből magyarnyelvi 
nyúlással asszun > asszon(y). Az ss.z es alakból analogikus úton 
ajszon ~ aszjon. A -chsz- kapcsolatban levő c/i hangértékére 
fontos, hogy egy oklevelünk a lat. #-szel irja a szót vö. 1268,' 
1347 oxunteluke OklSz., a mi átírva máskép ochsun-, ochzun-, 
oczun-nak felel meg. A eh értékére ez x-szel való írás fontos 
(vö. ném. wechsel ejtést és SzD.2 243. vekszel; vekszli). 

T) -ny ~\- ch~> h: 

1. E r e d e t i s z a v a k . 

A nem képzés, ragozás folytán keletkezett szóközépi -nyh-
~ ~nh- ~ -mh-vol hangzó szavak, a mennyiben a XVI. század-
előttről is kimutathatók, eredetibb -hny- ~ -hn- ~ -/im-ből kelet
keztek (vö. enyhít > ehnyit NyK. XXXIV. 133., NySz. és talán 
a jonh: éh, 1. NyK. XXXV. 478., ez utóbbi helyen más példák 
is). Ezekben a h nyilván régibb -ch-hól való, ilyen ch-YSÜ írt 
adatunk azonban egyelőre nincsen. 

2. J ö v e v é n y s z a v a k . 

dunyha. 1599-ből: duchna NySz. Alakváltozatok: duhna 
OklSz., NySz., MA.3 m., PP. m.; ? duhina vö. NySz. duhyna (egy adat, 
lehetséges, hogy íráshiba duhnya h.); dunha MA.3 m., PP. m., 
PP. culcitra a.; donha BEENOL. duchna a.; dunna OklSz., JAN-
CSOVICS duchna a.; dunnya vö. BERNOL. duchna, duchenka a. 
dunnyátska; donyha NySz., MTsz. Szláv eredetű szó, eredetére 
fontosak a következők: A magyarban első adat 1458-ból való, 
1. OklSz. A külömböző alakváltozatok fejlődése ez: legrégibb 
alak duchna, ebből duhna, ez utóbbiból részint duhnya ( > dunyha 
> donyha «•»» dunnya), részint dunha (> donha ~ dunna). Az ny 
tehát w-ból -na > -nya szóvégben magyar fejlődés. Az átvétel 
vagy a csehből, vagy a tótból történt, vö. tót duchna cdunyha, 
federbett, deckbett, oberbett' BERNOL , cseh duchna 7ederbett, 
deckbett, oberbett' JUNGM., BANK, lengy. duchna cmit federdau-
nen gefüllte schlafmütze, kissen' BERN. EtWb. 235. A szláv szó 
eredetéről BERN. EtWb. 235., hibásan MIKL. EtWb. 52. dunja a. 
Magyar eredetű : szerb nyelvj. duhnja > dunja 'culcitra plumea, 
oberbett, deckbett' VÜK3. BERN. EtWb. 235., szlov. ? dunja ua. 
MIKL. EtWb. i. h., tót ? duchna ua.BEENOL. duchnisko a. Ez alakok 
ny-nk alapján magyar eredetűek. 
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konyha. A XVI. sz.-ból: kochnia NySz. Más adatok : kohina 
(vö. BesztSzj. chohyna), kohnya (vö. SchlSzj., NySz., OklSz.), 
kuhnya vö. OklSz., kuhna vö. OklSz., ? konha vö. NySz. Szláv 
eredetű szó, vö. szlov. kúhinja, tót kuchyna, cseh kuchyné, lengy, 
kuchnia, 1. részletesen MELICH, MNyv. VI. 342., NyK. XXXIV. 
133., BERN. EtWb. 638. 

3. I s m e r e t l e n e r e d e t ű n e v e k . 

Bonyha, helység neve Küküllő m.-ben. 1465-ből: Plebanus 
de . . . Bochnya, 1. CSÁNKI V. 862 (A község német neve Bach-
nen, oláh Báknd, 1. LIPSZKY, Eep.). Más alakváltozatok: Bahna, 
Bahnia, Bohna, Bohnya CSÁNKI V. 858., 862. A hn. szn.-ből, 
vö. a XIII. sz.-ból Buchna NyK. XXXIV. 133. (ANONYMUS 24., 
27. § Buena). A szn. eredete nincs tisztázva, 1. EtSz. 

Bonyhád, helység Tolna m.-ben. 1401-ből Bachnya, Bach-
nyan, 1. CSÁNKI III. 419. Más adatok: Bohmány, Bonyhán, 1. 
CSÁNKI i. h. Eredete nincs tisztázva, 1. EtSz. Bonyha a. 

Menyhe, falu Nyitra m.-ben. 1113-ból: «de villa Mechinav 
FEJÉRPATAKY, Kálmán király oklevelei 61. Később a név Mehtia 
(1. NyK. XXXIV. 133), Mehnye (1. Nyitramegyei Közlöny VIII. 
1888 : 17. szám). Eredete ismeretlen, az eredetre a falu tót 
Mehenice (1. LIPSZKY, Bep.) neve nem nyújt felvilágosítást. Meg
fejtési kisérlet: Nyitramegyei Közlöny i. h. 

A chn > hn helyett néha cn írott alakot találunk (1. fel
jebb Bonyha a.). Bégebben ezt kétségtelen tollhibanak tartottam 
(1. NyK. XXXIV. 132., 138.), ma azonban ebben inkább ejtési 
sajátságot látok (1. alább). 

S) Mássalhangzó ny kivételével + ch>h. 

1. E r e d e t i s z a v a k . 

A mint a -hat ~ -het képző (vö. mulchotia, 1. feljebb) és a 
-hoz ~ -hoz rag (vö. ozchnz, 1. feljebb) /i-ja régebben cft-val írva 
fordul elő, azonképpen az ilyenek /i-ja mint : derhenő, porhanyó, 
sephetik ~ sephedik, vénhedik stb. (1. BUDENZ, UA. 140., SZINNYEI, 
NyH.5 77.), legrégebben szintén c^-val volt írva (vö. a vog. -£ 
képzőt). Egyelőre példát e jelölésre nem tudok idézni. 

2. J ö v e v é n y s z a v a k . 

Bolhás, helységek Somogy és Veszprém m. (1. LIPSZKY, 
Bep.). 1230-ból : villa Bolchas (kétszer, talán a mai veszprém-

24* 
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megyei Szilas-Balhás), 1. KOVÁCS, Ind., OklSz.; később az írott 
alak: Bolhás, Balhas, Bulhas, 1. OklSz., CSÁNKI II. 594., III. 
224., KOVÁCS, Ind. A helynév -s- képzős származék a bolha 
szóból. A magy. bolha, melynek legrégibb alakja *bulcha<. 
*bolcha, szláv eredetű szó, vö. ó-egyh. szláv blcha > blha, 
1. BtSz. 

marha. A. XV. sz. első harmadából EhrC. 70.: Mi bodog 
attyanknak ferencznek ew zent tarsy: byzon marchaual zegenek 
de ystennel kazdagok. Más adatokban: marha, morha 1. OklSz., 
NySz. Hogy e szó hogyan függ össze az ófn. marha (alakv.: 
mariha, marhe, meriha, merha, KLUGE, EtWb.8 máhre a., BRAUNÉ, 
Alth. Gram.3 226.), kfn. merhe cstute5 szóval, a mely -w-tövű 
femininum az ófn. marah, marh 'equus' szóhoz, se jelentésileg, 
se hangtanilag sem a NyK. XXVII. 475., sem a DLehnw.-ben 
nincs tisztázva, 1. MELICH, MNyv., XII., 291., BERN. EtWb. 
marha a. Teljesen hibásan magyarázva: SIMONYI, Nyr. XLV. 340. 

3. I s m e r e t l e n e r e d e t ű e k . 

horhu: horh. 1095/XIII. sz.-ból OklSz.: «ad caput uora-
ginis quod dicitur churchufeu». L. feljebb horh a. 

Nümchisz vö. hinni a. 
Sarchas vö". Sz. László III. törv. 2 caput: «a descriptione 

iudicis Sarchas nomine». Talán összefügg a pogánykori magy. 
xapya? (1. Const. Porph. bonni kiadás: TÖV foXav xal TÖV Kapyav) 
névvel, vö. milleniumi Corpus jur. 1000—1526 : 77. 1. 

Az e csoportba tartozó szavaknál is a ch>h helyén k-s 
alakot is tudunk mutatni. A churchu > hurhu > hurh > horh 
szónak az OklSz. egy 1255-i oklevélből hwrk alakját is közli; 
a hely ez : «Quandam magnam vallem que hwrk dicitur» (ugyan
itt 1339-ből Sulmnshorka is, de ez kérdéses is lehet). Hogy ez 
a hurk (írva hwrk) valaha ft-val ejtett alak volt, bizonyítja az 
is, hogy ma is van horog (=horh MTsz.), horgos ~ horgas (=hor-
hos MTsz.), Horgaspataka, Horogvölgy (1. LIPSZKY, Rep.). A horog 
alak pedig éppúgy keletkezhetett régibb *horok < *hork < hurk 
alakból, a hogy az üszög (vö. ma is üszkös) üszök-ből (1. MTsz.), 
a vályog (GVADÁNYI Pelesk. nót.-ban válykot és MTsz.) vályok-ből 
(1. MTsz., mind erre 1. MNyv. XII. 214.). Minthogy pedig a 
churchu > hurhu ~ hurk ~ horog ~ horh szó eredete ismeretlen, 
a eh ^ k viszonváról közelebbit nem tudhatunk. 
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C) Szó v é g e . 

1. E r e d e t i s z a v a k , k é p z ő . 

A képzetlen szavak közül példáim ezek: 
éh. JordC. 31 : Ty echotokat; talán csak íráshiba eehotokat 

h., 1. erről feljebb. 
~ít képzős igék alanyi ragozása felszólító egyes %. személye: 

szabadoch <~> szabadé'ch, 1. feljebb. 
jó. 1078 k./XV. sz. ThurócziC. Sz. László törv. III. 13.: 

«du8e partes fugitivorum hominum, ioch scilicet» 1. milleniumi 
Corpus jur. 1000—1526 : 82. 1. Nézetem szerint a ioch a. m. 
jó (vö. jou, jov OklSz., NySz.) és 1. részletesen NyK. XXXIV. 
144. és itt a szedő a. A jó eredetére vö. osztj. idm, vog, idms 
SZINNYEI, NyH.5 151., BUDENZ, MÜSz. 

juh. A BesztSzj.-ben állítólag kétszer ych vö. «1025.: 
ovile — ych ol, 1041 : opilio — ych paztor», 1. NyK. XXXVII. 
115. Minthogy ez az ych kétes, mert a hasonmáson yoh-nok 
is olvasható (1. NyK. XXXVII. 115.), s minthogy a BesztSzj.-
ben 1003 alatt a hasonmáson határozottan yoh van (1. NyK. 
XXXVII. 115. is), a BesztSzj. 1025 és 1041 alatti szava is 
yoh lesz ; ebből ih 1. SchlSzj., OklSz., MTsz., NySz. A juh szó
ban a ju alak már MURM. 39. is. — SETALA szerint eredeti szó 
volna; vö. f. uuhi 'juh' (1. utoljára Ethnographia XXVII. 195.). 
A felhozott finn szóval azonban alig egyeztethető. 

-o ~ -ő > -ú ~ -ű deverbális és denominális képző és más 
ily végű szó. Sok példánk van arra, hogy a mai -ó «--> -ö>-ú<^ 
w-be végződő szavak egykor -ou ~ éu (-öü-), még régebben -au «•*•* 
•eii <-•» -uu ~ -üü-végűek voltak. Sok ilyen szónál bebizonyíthat
juk, hogy az utolsónak említett fokot megelőző fejlődési fok 
•ah ^ -eh ~ -uh ~ -uh volt (vö. azah 'aszó5 EtSz., Bulsuh 'Bul
csú' EtSz., MNyv. IX. 325., Elleh 'Ellő' OklSz., erő vö. Erühüd 
MNyv. X. 178., Fedeh 'Fedő' MNyv. X. 152., Feleh 'Félő' OklSz., 
Quereh 'Kérő5, OklSz., meneh 'menő1 OklSz., Monó- helynevek
ben : Olsoumimtt/mduor, Mowo/iodwar CSÁNKI III. 683, Monah-
haza CSÁNKI III. 619. vö. ófn. munih 'mönch', való vö. Num-
uolou 'Nemvaló' OklSz. és Numuolohod VB. 45. § 'Nemvalód'. 
A görögbetűs írásban az ó, ö helyén -cq-ot, -oc^-ot találunk, 
vö. oapiTotY, oájiraY 'Szántó', Tsva^ 'Jenőc, 1. MELICH, NyK. 
XXIV. 141. s köv. 1., MNyv. IX. 325., X. 154,. 155., XI. 36., 
GOMBOCZ, BTürkL. 170.). Vannak mármost példáink, hogy az 
-ah <•*-» -eh ~ -uh ~ -uh szóvégben a h helyén régebben -ch-t írtak. 
Idevaló példák: 
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Gyönyörű. A XIII. sz. elejéről VE. 257. § : Mahtel impe-
cijt dominam Genuruch de venefitio». A MNyv. VI. 241. lap
ján igyekeztem bebizonyítani, hogy Genuruch olv. Gyenürüch 
a. m. 'gyönyörű5. A szó eredete nincs tisztázva, 1. BUDENZ, MUSZ. , 
a szó végére vö. HB. : keseruv 'keserű'. 

lapu. Vö. lopuch ebben Lopwc/iwstauara, 1. feljebb. 
mező. Vö. mezech ebben: mezechtelen, 1. feljebb. 
szedő. Sz. László 3. törvénykönyvében olvassuk : «Berum fugi-

tivarum collector, quein vulgariter joccedeth, jocterdeh d i c u n t . . . . 
duse partes fugitivorum hominum, ioch scilicet donentur regis 
pristaldo.) 1. NyK. XXXIV. 144. A NyK. i. h. és a Nyr. XXXIII, 
320. lapja szerint jofcedech — jó-szedő cjavak-szedője\ A szedő leg
régibb alakja scedech ( = szedech), később szedeh (vö. jocterdeh), 
szedéü, szedő. A szó eredete ismeretlen. 

ütő. 1329-ből: insulam Menytuch zigeth OklSz. (Ez adatra 
SZINNYEI JÓZSEF volt szives figyelmeztetni). A szó eredetére meg
fejtési kísérletet 1. BUDENZ, MUSZ. 

2. J ö v e v é n y s z a v a k , n e v e k . 

Cseh^ cseh. Vö. Csehi a., cse, cseü, csó'~ Cse, Csé, Csej, Cső. 
Detre. A XII—XIV. sz.-ban : Detrich KOVÁCS, Ind., Detrich-

kuta uo. és OklSz., Detörch (recte : Detröch 'Detrekővár') KOVÁCS, 
Ind., Thidrich OklSz., Tetruch CSÁNKI V. 699. Más alakválto
zatok : -rik (vö. Detrik LIPSZKY, Kep., CSÁNKI I. 346.); -rük 
(vö. De(t)ruk CSÁNKI V. 699.); -reg (vö. Dethregh CSÁNKI V. 
699.); -rih (vö. Dythryhuagasa OklSz., CSÁNKI I. 346., Tethrih 
CSÁNKI V. 699.); -rüh (vö. Detruh KOVÁCS, Ind., Tetruh CSÁNKI 
V. 699.); -reh (vö. Det(h)reh VB. 210., 236., 316. §., KOVÁCS, 
Ind., CSÁNKI I. 346., 582., V. 699., OklSz., THUEÓCZI krónikája 
1. BLEYER, Magy. húnm. germ. elemei 51., Tetreh, Tethreh, 
Thetreh, Thethreh, Tedreh CSÁNKI V. 699.). A mai -re-he vég
ződő alak már a XIII. sz. elejéről (vö. Detre KOVÁCS, Ind., 
Detrekő LIPSZKY, Bep., Detreháza CSÁNKI I. 582., Dettre VB. 
7. §, Deethre, Dethre CSÁNKI V. 699.). Származók: Detrehem 
(-n > -m képzős deminutivum, 1. MNyv. XIII. 18, VB. 236. §, 
CSÁNKI I. 582., V. 699.) ma falvak Szilágy m., Torda m. 
A hazai latinban Ditricus, Detricus a szn., 1. KOVÁCS, Ind., 
BLEYER i. m. 51—53. A szn. eredetére vö. úfn. Dietrich, kín. 
Dietrich ~ Dietrich, ófn. Diotrih, 1. FÖRSTEMANN, Altd. Namen-
buch I.2 1254., 1446., WEIG-AND-HIRT, DWb.5 A német név ófn. 
diót, kfn. diet Volk' + -rih, -rich cherrscher' összetétele, 1. 
alább a -re szótagnál. 

Duh. 1134-ből: «quendam boemicum uenerabilis uite uirum 
nomine Duch)) (ez volt az első zágrábi, püspök, Sz. László király 
idejében élt), 1. MELICH, Szláv jöv. L . 79.; 1434-ből: Georgius 
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Dwch OklSz. dúc a. Más adat: VB. 300, § : Duh (személynév). 
Talán ide való Doh, falu Szilágy m. CSÁNKI I. 582. Szláv, nyil
ván cseh eredetű személynév a cseh duch 'spiritus, athem' szó
hói, 1. MELICH, i. m. 111. 

Enech a. m. cünŐ\ Hunor és Magor édesanyja a krónikák 
szerint Eneth, Eme HFK. 478., 490. A NyK. XXXIV. 143. és 
Nyr. XXXIII. 321. lapján azt igyekeztem bebizonyítani, hogy ez 
írott alak Eneth helyesen Enech, s hogy a tn. azonos a mai 
magy. ünö (alakv. inéi/, iné, önő 1. GOMBOCZ, BTürkL. 136.) 
'bucula, iuvenca, junge kuli' köznévvel. Az ünö török jövevény
szó, vö. kún, inak, ujgur, oszm. csag. inak, jakut yna/ stb., 
1. GOMBOCZ i. m. 

Feldrech. 1284 k.: Feldrech szn. KOVÁCS, Ind. Hazai latin 
emlékeinkben sokszor: Feldricus, Feldyricus KOVÁCS, Ind. A szn. 
eredetére vö. úfn. Friedrich, kfn. Friderich ófn. Fridurth, lati
nosítva Fridericus, 1. WEIGAND-HIRT, DWb.5 Összetétel: ném. 
vride + -Heh. 

Hedre. A XIV—XV. sz.-ban : Hedrich, Hedrych, Hedrych-
falwa, Hedrech CSÁNKI I. 296, II. 315. Más alakváltozatok: 
-rih (vö. Hedryhfa, Hedrihfaya CSÁNKI V. 880.); -ri (vö. Hedri, 
falu Sáros m. LIPSZKY, Eep., Hedryvar 'Hédervár' CSÁNKI III. 
542., vö. ez alakulásra 1489-ből Zenth Orly pispek: Ulrich, 
I. OklSz. Ulrik a.); -rüh (vö. Hedruhfaya, Hedruhivar, Hedruh 
CSÁNKI II. 315., 577., III. 542., V. 880., KOVÁCS, Ind.); -réh 
(vö. Hedreh, Hedrehuara, Hedrehfaya CSÁNKI I. 296., II. 315., 
577., III. 538., 542, 549., V. 880.); -ra vö. Hedrahely Somogy 
m. LIPSZKY Eep. ; -é(e)r, vö. Hederfája > HéderfájahiPszKY, Eep., 
CSÁNKI V. 880., Hederfalva CSÁNKI II. 315., Hederhely CSÁNKI 
II. 577., 611., Hedervár > Hédervár LIPSZKY, Eep., CSÁNKI III. 
538., 542., 549. A Hedre alakra adatok már a XV. sz.-ból, 1. 
CSÁNKI II. 577. A Hedrich szn. emlékeinkben latinosítva Heclri-
cus (1. KOVÁCS, Ind.). A szn. német eredetű s nyilván hang-
tanilag is a Heinrich alakváltozata. Erre bizonyítékul felhozom: 
a sárosmegyei Hedri községet (régen Hedrychfalwa stb. CSÁNKI 
I. 296.) tótul Henrikovcenak hívják (1. LIPSZKY, Eep.) s egy 
1320-ból való oklevél «Villa Henrid »-nek nevezi (1. CSÁNKI 1. 
296.). A ném. Heinrich, kfn. Heinrich, ófn. Heimrih stb. a 
ném. heim fhaus' + rih 'herrscher' összetétele, latinosítva a név 
Henricus (1. alább). Egy Heinrich-hől, Henricus-ból szabályosan 
fejlődhetik Heindrich, Hendricus, s ez alakokból Heidrich, Hed
rich keletkezhetik. Lásd Herrich a. is. 

Heidreh. A XIII. sz.-ból: Heidrich, Heydrich szn. KOVÁCS, 
Ind. Más alakváltozatok: -reh (vö. Cheydreh VE. 182. §, Hey-
deh VE. 70. § recte: Heydreh, Heidereh KOVÁCS, Ind.); -rüg 
(vö. Heydrugh KOVÁCS, Ind.); -ür (vö. Heydür KOVÁCS, Ind.).Ere-
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detéről 1. Hedre a., m4skép FŐRSTEMANN, Altd. Namenbuch I.2 

726., 1255. 
Herrich. 1227-ből: Herrich szn., 1240-ből: Herruch szn. 

KOVÁCS, Ind. LatÍDosítva: Herricus szn. uo. (igen gyakori szn.). 
A név a ném. Heinrich ~ Henrich változata. 

Imre. A XIV—XV. sz.-ból: Zent emrich, Sthrigzenth emrich 
CSÁNKI V. 137., Senth Emrich CSÁNKI I. 311.; Zenth emerech 
CSÁNKI V. 137. Más alakváltozatok: -rék (vö. népnyelvi Imrék 
Nyr. XXXIL 81.); -reg (vö. Imreg zemplénmegyei község CSÁNKI 
I. 350., PAIS, MNyv. IX. 360., Öklöz, kérdőjellel); -rüh (vö. 
Hemyruch KOVÁCS, Ind., Scenthemruh CSÁNKI I. 70., Zenthemruh 
CSÁNKI V. 137., Szentemrwch CSÁNKI III. 558.); -rih (vö. horv. 
Jembrih, Imbrihovec magyarból, 1. MELICH, Szláv. jöv. Is. 144.); 
-réh (vö. KNAUZ, Kortan 181.; jmreh MargL. 46., 47., zent ymbreh 
Apóst. mélt. írott k. 55., Zenth Imreh, zenthymreh CSÁNKI V. 137., 
Zentimreh CSÁNKI I. 311., Zenth emreh CSÁNKI I. 70., 311., II. 
644., V. 137., 683., OklSz. Zenth Empreh CSÁNKI I. 311. stb.); 
-röh (vö. WinklerC. naptári rész: zent Emroh hercegh, ÉrdyC. 
611. : zent ymroh-nek); -ró'(vö. népnyelvi Imrö Nyv. XVIII. 190., 
lehet magyar deminutiv képzés is); -ür (vö. Imbur olv. Imbür KOVÁCS, 
Ind.). A -re-yel való alakv.-ra (vö. Emre, Empre, Embre, Imbre 
1. feljebb és OklSz.) már igen korán vannak adatok (1. KOVÁCS, 
Ind. Imre a. 1251-ből). Magyarból latinosítva: Emricus, Eme-
ricus, Emiricus (1. MNyv. II. 51., VE. 292. §, KOVÁCS, Ind.) s 
ebből Hemricus, Hemericus, Hemiricus (vö. VE. 138. §, KOVÁCS, 
Ind.). A Hem(e, ijricus alakot korán azonosították a Henricus-
szal (1. VE. 122. § : sanctus Henricus = a biharmegyei Szent
imre hely; Imre király pénzein Henricus 1. MNyv. III. 474. és 
1. még MNyv. II. 51., III. 432., VIL 287.). Az Imre név német 
eredetű, a német személynév összetett szó, utótagja -rich <^> 
-nch. Az előtagról régebben azt tartottam, hogy Amb-, umlaut
tal Ámb ~ Emb-nek hangzik a németben (vö. MELICH, Szláv 
jöv. I3. 145., Keresztneveink 20., 29., MNyv. II. 51, III. 432.), 
az átvett német tulajdonnév tehát Ámbrich ~ Embrich 1. FÖR
STEMANN, Altd. Namenb. I.2, 98. A ném. Á(E)mbrich : Á(E)mb-
rich > magy. Emre > Imre átvétel valószínűtlen a következő 
okokból: a) Egy magyar szempontból magashangú német szó 
(a magyarba kerülve) első szótagbeli á-je a magyarban nyilt e 
marad (vö. erkély > kfn. árker, erker, erszény > osztr. baj. áserín 
1. MELICH-LUMTZER, D. Ortsn. u. L.); az Emre-bő\ pedig csak 
azért válhatott Imre, mert első szótagbeli eje zárt volt; b) A 
magy. alakváltozatok közül az -mpr-, -mbr-Yel hangzók magyar 
fejlemények régebbi -mr-rel hangzó alakokból. Megfordítva a 
fejlődés a magyarra érthetetlen. E két ellenvetés azonnal meg
szűnik, mihelyt Emrich > *Emrech > Emerech > Emreh stb. 
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nevet egy ném. Emrich-bö\ származtatjuk. Ilyen Emrich ~ 
Emmerich alak van a németben (1. TETZNER, Namenbuch, 
ARNOLD, E. FR. , Die deutschen Vornamen2 5A Ez az Emrich 
TETZNER i. mű szerint Ermanrich rövidülése; ismerve azonban 
a keresztnevek terén a beczégetés sokféle módját, nem lehetet
len, hogy a ném. Emrich valamikép mégis etimológiailag azonos 
a Heinrich, ófn. Heimrích alakjával. Hogy a két nevet a XI—XII. 
században nálunk egynek vették, feljebb láttuk. 

Kazsu, falu Zemplén m.-ben, 1. LIPSJÍKY, Eep. A XIV. sz.-
ból: Kozsuch (írva Cosuch, Kosuch CSÁNKI I. 351.), később 
Kozsuh (írva Koswh, Kosuh CSÁNKI i. h.), Kozsoh (írva Kosoh 
CSÁNKI i. h.), Kazsuh (írva Kaswh CSÁNKI i. h.). Szláv KoZuch 
szn.-bői, 1. MOROSKIN, Slavj. imenosl. A szn. előfordul vezeték
névül is használva a tótok közt is, meg az oroszok közt is, ez 
utóbbira adatokat 1. TÜPIKOV, Slovarj. A szn.. vezetéknév azonos 
a szláv ko&uch pelz' köznévvel, 1. erről BERN. EtWb. 597., 
MIKLOSICH, Denkschr. XXIII. 186. 

lélah. A XIV—XV. sz. határáról: «lintenomen — lellach» 
SchlSzj. (A hasonmáson talán inkább leüah a szó). Más adatok: 
lelah BesztSzj., lellah NySz. Ma elavult szó, utolsó adat reá ErdyC 
182. Eredetére német jövevény, vö. kfn. lílach, linlaeh, lílachen 
'leintuch, betttuch5, úfn. leilach (első adat a XV. sz. elejéről SCHMEL-
LER I.2 1417.), leilachen ua. DIEF. NG1. linteamen a., KLUGE, 
EtWb.8, WEIGAND-HIRT, DWb.5, LEXER, KárnWb. A német szó 
lein -\- lach(en) összetétele, 1 alább a supérldt ez. 

oláh. 1293: Olachos (lat. több. acc.) Árpádkori új Okmtár 
V. 82. (ugyanitt lat. Olacos, Olaci, Olacorum); 1294-ből: ab 
omnibus . . . Olachys uo. X. 153.; 1363/1371-ből: Ad vnum 
locum Teglauar uocatum wlgariter, secundum uero Olachos 
Charamida nominatum OklSz.; 1350-ből: cOlachorum . . . villás 
nostras olachales* MIHÁLYI JÁNOS, Mármarosi dipl. 29. Ez adatok
ban az Olachos, Olachys, olachales a magy. oláh régibb *olách alak
jából van latinosítva. Egy régibb magy. *olách, azaz c/i-val 
hangzó alak mellett szól: a) A hazai lat. blachus-nak van blacus 
és blackus változata is (1. NyK. XXXIV. 133., 138., MNyv. V. 
436.). A ch-s alak magy. *olách-bó\ való. A hazai lat. olachus, 
a mely magy. *olách latinosítása, előfordul fc-val, c-val írva 
(1. MNyv. X. 278.: Olacos, Olako, Olaci) s ez az írott alak 
ic-val való ejtés mellett szól; b) A hazai lat.-ban van vaiachus 
~ vallachus is ; ez, valamint a ném. walach, wallach egy régibb 
magy. *valách-bó\ (1. MNyv. V. 436., VI. 349., IX. 396.). Á magy. 
oláh szláv eredetű, különféle magyarnyelvi alakváltozatainak ez 
a fejlődése: szláv vlachrb>magy. *vlach>*vlách (vö. Képes krón. 
HFK. 497, 498: Vlachis), ebből *vlah ~ *vUh (vö. KÉZAI ed. 
ELOR. 16. §. Vlahis), majd *vohích(h) ^ *valách(h) [vö. Geor-
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gius Volah OklSz., valdh, valá: valáhúl MTsz.J, *volách(h)-ból 
*olách ~ oláh > oldj, oláh MTsz., holáh (vö. Holah OklSz.), olá 
(1. OklSz., MNyv. X. 278., LIPSZKY, Eep. ; talán idevaló a 
zalam.-i Oláh ~ Olá hn. is. 1. LIPSZKY, Eep., CSÁNKI III. 87., 
KOVÁCS, Ind.). Vö. MELIOH, MNyv.IX. 396. 

Pásztó, e néven több falu, 1. Heves, r Nyitra, Zólyom m. 
LIPSZKY, Eep. 1264-ből: (villa) Paztuch Árpádk. Új Okmtár 
XII. 692. Latinosítva Pasztuchius vö a XIII. sz. elejéről VE. 
36. § de Theothonicis pazthuchij (= Pasztuch németjei a. m. 
a mai hevesm.-i Pásztó, 1. KABÁCSONYI-BOROVSZKY, Eeg. Var.). 
A szóvégi ch-vo, mutat a következő adat i s : 1290-ből: in foro 
Páztuk Arpádk. Új Okmtár XII. 666. (állítólag van Pastek is, 
MNyv. VI. 242.). Más adatokban később: Pásztuh (vö. írva 
Pastuh, Pazthuh KovÁos, Ind., Paztuh ANON. 33. §, VE. 51., 
80., 88., 133. §, ?Patztuh VE. 80. §); ? Pásztu (vö. VE. 4. § 
Pazthu, nyilván íráshiba Paztuh h., ugyanő VE. 51. §-ban 
Paztuh) : Pdsztoh (vö. írva Pazthoh CSÁNKI I. 55.). A hn. szn.-
ből, vö. VE. 4., 51. §§ Pazthu, Paztuh szn. A szn. nyilván szláv 
eredetű s egy szláv Pastuch mása. Cseh-morva oklevelekben 
van Pastucha férfinév a XI—XIII. sz.-ban, 1. Codex dipl. r. 
Boh. L, MOHOSÉIN, Imenoslov, MNyv. VI. 242., X. 156., XI. 36. 
(állítólag Pásztó-nak van magy. Pasztoha alakv.-a is HFK. 429.; 
tévedés lesz. LIPSZKY Eep.-a szerint a tót név Pastucha, Pastu-
chov). A szláv Pastuch szn. vagy a pastucha chirt, pásztor5 (így 
TAGÁNYI, Nyitramegyei Közlöny 1888:29. szám, vö. egyh. szláv 
pastuchi>, or. pastücJvb, cseh pastucha, lengy. pastuch, pastucha) 
vagy pedig a *pastuchi> 'csődör' (vö. bolg. pastucha, szerb pástüh, 
horv. szlov. pastúh BELLOSZT., PLET. 1. MIKL. EtWb. 232., 233.) 
köznév mása. 

ném. -rich-chel összetett német nevek (vö. Detre, Hedre, 
Imre stb.) vége a magyarban többfólekép fejlődött. A fejlődés 
irányai ezek: aj ném. -rich > magy, -rich, ebből -rik «•*-» -rih, 
ez utóbbiból -ri; b) magy. -rich > -rech > -ré'h > -re ; c) magy. 
•rich > -rech>-rek~> -reg ; d) magy. -rich > -rüch, ebből egy
részt -röch > -röh> -rö, másrészt -rüh ~ -rük> -rüg. A Héder, 
Imbür, Diter ~ Detér (CSÁNKI I. 133., 655.), Odor alakok el
vonások, magyarázatukat 1. MNyv. X. 251. Egyébiránt a XII— 
XIII. sz.-ban sok ilyen -rich végű német szn.-ünk volt (a már 
felsoroltakon kívül 1. VE. 262. § Echireh, uo. 334. § Olbruh, 
Olferih, uo. 20. § Olduruh, uo. 105. § Oldruh stb.) 

supérlát, 1. NySz., OklSz., MTsz. A XIV—XV. sz. hatá
ráról: BesztSzj. 628.: «velum-soporlachv (FINÁLY kiadásában: 
soporlath), SchlSzj. 1196.: «velxim-soporlach» (SZAMOTA kiadá
sában soporlath). Más adatok: h-val: sparlah OklSz., soporlah 
BesztSzj., SchlSzj., OklSz., MünchC. 69., suporlah OklSz. DöbrC. 



EGY FEJEZET A TÖRTÉNETI MAGYAR HANGTANBÓL. 359 

442.; í-vel első adatok a XVI. sz. második feléből, 1. OklSz., 
MA3 m. NySz. Német jövevényszó, vö. korai úfn. sperlach, sper-
lachen, kfn. sperrilachen ctuch, das ausgespannt wird, besonders 
wandteppich; auch über tischen, betten; himmelszelt' GRIMM, 
DWb. A szó összetétel, speer v. sper + lach(en), 1. BENECKE-
MÜLLER, MhdWb. Yö. léllah feljebb. 

Vétye, falu Somogy m.-ben (ma nincs meg). A XIII. sz. 
elejéről: «de villa Veytech» VR. 54. §. KARÁCSONYI-BOROVSZKY 
VR. szerint a későbbi somogymegyei Weytih, Wetheth o Wethech, 
Wetheh, Weetheh = Vétye (1. CSÁNKI II. 659.) községgel azonos. 
A hn. szn.-bői vö. Weyteh szn.-et KOVÁCS Ind. A Vejtech szn.-
ről azt tartom, hogy szláv eredetű. A szlávban a név összetétel, 
utótagja szláv -téch, melyre vö. Woiteh 1055-ből és MELICH 
Szláv jöv. h. 132. 

3. I s m e r e t l e n e r e d e t ű s z a v a k , n e v e k . 

BedÓ. A XIII. sz.-ból: VR. 37. § : Judice Bedech curiali 
comite; 1272-ből: Bedechi (szn. Dunántúlról, KOVÁCS, Ind.); 
1260-ból: Bedeech (szn. Hont m.-ből, KOVÁCS, Ind.). Szn. bői 
hn. : 1232, 1234-ből: Bedech (hely a pécsi egyházmegye terü
letén, KOVÁCS, Ind.); I'á56-ból: Bedech (Bihar m.-ben, CSÁNKI I. 
603., V. 333.; nb. LIPSZKY Rep. szerint Bihar m.-ben van Bedó 
hely, CSÁNKI I. 604. szerint volt Bedehalma is). Minthogy van 
Bedecs hely is (1. Kolozs m., CSÁNKI V. 333.), a Bedech ezn. 
Bedecs-nek is olvasható, s ez esetben kicsinyítés ugyanonnan, 
a honnan kicsinyítés a Bedé, Bedő név, 1. EtSz. Benedek a. 
A régi biharmegyei Bedech (CSÁNKI I. 603., Y. 333.) és a mai 
ugyanezen megyebeli Bedő (LIPSZKY, Rep.) alapján talán fel 
lehet tenni, hogy a Bedő név régibb alakja Bedech (1. MNyv. 
X. 155.). A Bedő ~ Bede-ve 1. CSÁNKI I. 466. is. A szóban levő 
-ő>-ech kicsinyítő képzőről 1. MNyv. X. 154. 

cserebüly Cserebogár'. A BesztSzj.-ben : cherebech (vö. 
NyK. XXXVII. 115., talán íráshiba: chereboch h.); később csere-
boh (vö. DöbrC. 148., 187.), cserebuh (vö. NagyszombC. 301.), 
cserebő (vö. MTsz., KulcsC. 193.), cserebú (vö. MURM. 97.), csere-
bo(ó)g (vö. Brassói tör., KASSAI V. 173.), cserebók (MTsz.) stb. 
Eredete ismeretlen, hibásan: GYARM. Voc.; MIKL. Slav. el.; 
SZARVAS, Nyr. Lásd részletesen EtSz. 

Jenő, sok helység neve. A hn. latinbetűs emlékeinkben 
Jenen, Jenev, Jenew (1. VR. 322. §, NyK. XXXIV. 143., KOVÁCS, 
Ind., CSÁNKI I. 29., 611., II. 493., III. 213., 333., OklSz.), 
Burusyeno (1351-ből: in territorio ville Bxmisyeno; a régi Pilis 
m.-ben, Anjouk. Oktár V. 527.), Jenw (1. KOVÁCS, Ind.). A mai 
nyelvben van Jennő (1. Baranya m., LIPSZKY, Rep.), Jenye (1. Ba-
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ranya m. CSÁNKI II. 493.), Jené, Jenye (1. Gömör m. CSÁNKI I. 
137., LIPSZKY, Eep.) is. Az a nézetem, hogy igazuk van azok
nak, a kik a Jenő, Jené, Jenye helynevet a Konstantinos Por-
phyr.-nál előforduló Tsvá/ olv. Jenach v. Gyenach törzsnévvel 
azonosnak veszik, vö. HFK. 125., NyK. XXXIV. 142., 143., 
MNyv. VI., 241. 

Pátró, falu Somogy m. és Pdtroha (LIPSZKY, Rep.-ban 
Patroha) falu Szabolcs m., régen mindkettő Patruh (vö. CSÁNKI 
I. 523, II. 635.), Patroh (vö. CSÁNKI uo.). Minthogy egy íráshibá
ból származó adat e helyet 1332—1337-ben Postoch-nak írja, 
feltehető, hogy ez a Postoch íráshiba talán Pa(o)troch helyett. 
A *Patruch>*Patroch> Patruh eredetileg szn. és nemzetségnév 
(1. KOVÁCS, Ind.), s innen hn. MELEGDI J. MNyv. XI. 37. szerint 
talán egy szláv Patruch szn.-bői, ilyen szláv szn.-et azonban 
kimutatni nem tud. 

Vörü, falu Zala m.-ben. 1412-ből: Possessio Werech CSÁNKI 
III. 123. Más adatok és alakv.-ok: Werwh, Wereh, Wereu 
CSÁNKI i. h. LIPSZKY, Eep.-a szerint Vörü, CSÁNKI i. h. sze
rint Vörü. 

Zilah, város és a rajta átfolyó patak neve Szilágy m.-ben. 
A XIII. sz. elejéről: VE. 310. §: de villa Ziloch. Később 
Zilah, vö. CSÁNKI I. 550 Zylah. A mai helyi kiejtés Zilaj, mel
léknév : zilaji és zilahi (VERSÉNYI GYÖRGY dr. értesítése). A Zilaj 
alakv. állítólag már az oklevelekben is, a XVIII. sz.-ban Szilaj 
is, 1. PETRI M., Szilágy vm. monogr. II. 449., 450. LIPSZKY, 
Eep.-a szerint van Zilah alakv. is, míg az 1870/71. évi katasz
teri térképen (1. M. N. Múzeum könyvtára Mapp. 2756a, Közép -
Szolnok m. átnézeti térképe) Zilach p(a,tak) alak van. Úgy 
gondolom, mindkét adat helytelen. A szóvégi eh helyén c betű
vel írva ez a név is előkerül, vö. VE. 187. §: de villa Ziloc, 
de Ziloc, ANON. 22. § : de Zyloc, de Ziloc. Eégebben ez írott 
alakokat kétségtelen íráshibáknak tartottam, 1. NyK. XXXIV. 
138. A Zilah név eredetéről való felfogásokat 1. PETRI i. m. 

A szóvégi c/i-val írott szavaknál minden egyes esetben ki
emeltem, van e a szónak k(c)-Yal írott vagy ejtett alakja. A k 
helyén több esetben g-t is találtunk, a mely a Ar-ból fejlődött 
(vö. hork ~ horog; Detrik ^ Detrük ~ Detreg; Heidrüg • Páztuk). 
Ha minden szóvégi &-val hangzó szónak ki tudtam volna régebbi 
cft-val írott alakját is mutatni, akkor a k > g-s példák száma 
is nagyobb volna. így pl. a potroh, potrohos szónak is van 
potrok NySz., potrokos MÁRIAFFI, Kis m. fráz. 155., MNyv. V. 286 
alakváltozata is. 

* 
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A fentebbiekben felsoroltam mind azt az adatot, a melyet a 
h helyén írt ch-ia, ismerek. Az adatokból nagyjában az derül 
ki, hogy a eh j e g y a m a i v a g y r é g e b b i h h e l y é n a 
XV. s z á z a d k ö z e p é n t ű n i k el v é g k é p s hogy á l t a l á 
b a n á l l az, h o g y a eh a h-n á l m i n d i g r é g i b b j e l ö 
l é s . Az a kérdés, milyen hangot jelöl a eh a feljebb elsorolt 
esetekben. A mai felfogás abból látható legjobban, hogyan 
olvassák tudósaink a HB.-nek ch-val (későbbi emlékekben h-val) 
írt szavait. SZINNYEI, a kit e téren majdnem minden adatban 
SIMONYI is követ (1. SIMONYI, MNyelv2 116., Ung. Spr. 108.), 
Magyar Nyelv-e legújabb kiadásában minden ch-val (későbbi 
emlékekben h-val) írt szót h-val olvas, kivéve a következőket: 
achscin, szerinte d/szin; zoboducha, szerinte szobodu/á; iochtot-
nia, szerinte joktatnid. SZINNYEI tehát megengedi, hogy az asz-
szony, régibb achscin szóban, a mely jövevényszó (vö. oszét a/sin), 
a magyarban is a HB. idejében ch-n&k (= zöngétlen veláris 
spiráns) hangzott. A zoboducha alakban is ch-t olvas SZINNYEI, 
s általában a mai -it képző és -jt- hangzóközi kapcsolat, a me
lyet régebben -ht- > -cht-vel írnak (vö. rohtonc, tonohtnananac 
stb.), SZÍNNYEI szerint korábban '/t-nek (/ = német acfe-laut, 1. 
NyH.5 71.), régebbi felfogása szerint /t-nek (/ = német ich-l&ut, 
1. NyH.4 67.) hangzott. Minden más esetben szerinte eh betű a 
h hang jele. 

El lehet-e dönteni, hogy a eh betűnek, a melyet később 
szabályosan a h vált föl, mi volt a jelentősége? Helyesírási 
sajátságokról van-e itt szó vagy pedig hangzásról: hangvál
tozásról ? 

Kezdjük a helyesírással. 
A latinban a eh betűvel görög eredetű szavakban a gör. % 

helyén találkozunk. Ezt a /-\>, ch-t a latinban is előbb k'-nak 
(tenuis aspirata), később k-nak (tenuis) ejtették. Ezt a Krisztus, 
krónika, pátriárka stb. mellett bizonyíthatja a gör. ap^t- is, a 
mely a latinban archi- (vö. archipresbyter, archiepiscopus stb.) 
olv. arkri > árki > arci, a mint azt az olasz arci-, ném. erz-, 
érzi- (vö. erzengel), magy. arkangyal (1. EtSz. arkangyal) szó is 
bizonyítja. A latinban zöngétlen veláris spiráns nincs ; azt sem 
jehet állítani, hogy ilyen szavakat mint homo, habeo, Heródes 
stb. a latinban vagy a hazai latinban valaha is írtak volna 
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chomo, chabeo, Cherodes stb. alakban. Csupán szóbelsei hely
zetben fordul elő a hazai latinban, hogy a lat. h helyén ch-t is 
írnak. A lat. mihi-t, nihil-1 XII—XV. századi emlékeink sokszor 
michi -nek (1. ANON. ed. FBJÉEPATAKY bevez. és 14. §, a kézirat
ban azonban rövidítve m"2; HARTV. ed, FLÓR. 16. §, eredetiben?; 
DomC. 213.), nichil-nek (1. ANON. ed. FEJÉRPATAKY 1., 44., 56. §, 
az eredetiben is; HARTV. ed. FLÓR. 6., 7., 13., 17., 19., 20., 23. §; 
KÉZAI ed FLOE. 26., 33. § stb.) írják. Minthogy ez írás e két 
szóban a külföldi latinságban is előfordul (1. KEUSENS, Éléments 
de paléographie 110., 112.), a ch-val írás nyilván valamilyen 
középkori etimológia alapján keletkezhetett, s a eh talán a k 
hang jele. A XIV—XV. sz.-ban találunk más hangzóközi lat. 
h-t is c//-val írva és megfordítva (vö. SchlSzj. 1329. vechiculum 
így a hasonmáson; uo. 383. brahium), talán a michi, nichil: 
mihi, nihil analógiájára. Szó elején, valamint mássalhangzó után 
azonban egyetlen példát nem ismerek. S azért állíthatom, hogy 
a latinban nem írták a h hangot eh betűvel, s így a régi magyarok, 
ha a h hangot csakugyan c/i-nak akarták volna írni, ezt a jelölést 
a latinból nem vehették volna. 

Az ó- és a középfelnémetben a /t hangot h betűvel írták, 
sőt itt a // betű több esetben a zöngétlen veláris spiránsnak: 
a eh nak a jele, pl. a ht, hs kapcsolatban (1. BRAUNÉ, Alth. 
gram.3 151., 178. §, Mittelh. gram.3 6., 7. §). Előfordul a eh 
betű is, de ez sohasem jelent h hangot, hanem vagy zöngétlen 
veláris affricatát: k-^-t, vagy pedig zöngétlen veláris spiránst: 
ch-t (1. BRAUNÉ, Alth. gram.3 144., 145., 173. §, Mittelh. gram.3 

66., 114. §). 
A német helyesírásból tehát h értékű ch-t nem lehetett 

átvenni. 
Nem lehetett azonban h értékű eh betűt azoktól a szlá-

voktól sem átvenni, a kiknek — a latin egyházhoz tartozván — 
a XI. században nemzeti nyelvű emlékeik vagy legalább nem
zeti nyelvükből egyes felírt szavaik vannak. Igazi h egyébként 
c nyelvekben alig van, s a hol van is, ott aránylag újabb idő
ben az illető nyelvben ma is széltében járatos eh-ból fejlődött 
és fejlődik (1. BROCH, Slav. Phonetik 52. §). A X—XI. századi 
szlovénben nem volt még h, a Freisingeni nyelvemlékek a eh 
hangot ch-val vagy német hatás alatt /i-val írják (1. VONDRÁK, 
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Friz. pam. 39., hibásan MELICH, NyK. XXXIV. 138.) A csehben 
sem volt a X—XI—XII. században h, csupán eh, úgyszintén a 
lengyelben (ASBÓTH, Nyelvtud. V. 308.). A mai cseh h, a mely 
zöngés hang, a XIII. század óta g-ből fejlődött (1. erről alább is). 

Minthogy pedig nincs olyan magyar szempontból számba
vehető helyesírás, a melyben h hangot eh betűvel jelöltek volna, 
azért a magy. eh, későbbi s részben mai magy. h helyesírás
történeti alapon nem fejthető meg. Puszta grafikus sajátság 
tehát a jelölés nem lehet. 

A eh-, később ^--jelölésnek hangtörténetinek kell lenni. 
Az a kérdés, milyen hangot jelöl a eh. 

A kérdést csak etimológiai alapon oldhatjuk meg. Épp 
azért az ismeretlen eredetű szavak vallomására semmit sem 
építhetünk. Az ismeretlen eredetű szavak csak az ismert erede
tűek alapján válnak értékesekké. 

Az ismert eredetű szavak közül is a jövevényszavak vallo
mását nagy óvatossággal kell fogadnunk, A magyar nyelv jöve
vényszavai terén tett vizsgálataimkor régibb idő óta jöttem arra 
a tapasztalatra — s feltétlenül érvényes voltáról napról-napra 
mind jobban győződöm meg — hogy a jövevényszó mind hang
súlyozásában, mind pedig hangzásában m i n d e n k o r bele
illeszkedik az átvevő nyelv hangsúlyozása és hangzása rend
szerébe. Jövevényszóból új hangsúlyozást, új hangot a magyar 
nép — s más is aligha — soha, de soha nem sajátíthatott el, 
nem sajátított el. A magyar nyelv terén tett ezen tapasztalatom
nak már több ízben adtam kifejezést (vö. ANONYMUS Ecilburgu 
szaváról, valamint a halom régi holmu alakjáról MNyv. VI. 
15.; a VE. 19G. § villa Perlu nevéről MNyv. XII. 312.), s 
több újabb és újabb példával igazolhatom állításomat. Egy 
ilyen igazoló példám a eh ~ h esete is. Vegyük először a német 
jövevényszavakat. 

A német jövevényszavak közül a magyarban cA-val írva 
fordulnak elő a többi közt: Cheydreh vö. ném. Heidrich, Cherceg 
cherczeg' vö. ném. herzog,. mareha vö. ófn. marha, mariha. 
A német nyelv történetéből tudjuk, hogy az e szavakban leírt 
h betű az ófelnémet korszaktól a mai napig minden nyelvjárás
ban gégehangnak: /i-nak hangzott (1. erről BRAUNÉ, Ahd. Gram.3 

151. §, Mhd. Gram.3 6., 7. §). Ha tehát a magyarban mégis 
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Cheydreh, Gherceg, marcha az írott alak, akkor itt vagy puszta 
magyar helyesírási sajátságról van szó, vagy pedig hanghelyet
tesítésről, t. i. arról, hogy a magyarban eredetileg nem volt 
szó- és szótagkezdő h, hanem csupán eh (zöngétlen veláris spi
ráns). Hogy helyesírási sajátságról szó sem lehet, arról feljebb 
részletesen szóltam. 

Emlékeinkben a latin eredetű Ábrahám, Betlehem szavak 
is előfordulnak Abracham, Betlechem alakban. Minthogy e latin 
szavakat a külföldi latinság eh-val sohasem írta, ezekben is a 
eh a h helyén hanghelyettesítés útján kerül bele a magyar szóba. 

Teljesen elhibázott dolog volna, ha valaki a magy. Cher-
ceg, Cheydrich, marcha, Abracham, Betlechem szavakból azt kö
vetkeztetné, hogy az átvételkor az átadó nyelvekben eh vagy 
k% volt a h helyén, mert hiszen kétségtelenül tudjuk, hogy 
mind a németben, mind a latinban h volt. 

Hasonló esetet idézhetek a tót nyelvből is. Van a tótban 
néhány olyan magyar jövevény (vö. chaseű, chosen 'haszon', 
chyba 'hiba', chyr 'hír', chám, chámy chám', chotár 'határ' [eset
leg nem magyarj), a mely a tótban ch-val, a magyarban ma 
h-val hangzik. Hogy e szavak magyar h-val vagy magy. ch-val 
hangzó alakokból vannak-e átvéve, azt eldönteni nem lehet. 
Csak annyi bizonyos, hogy akkor kerültek a magyarból a tótba, 
a mikor a tótban még h hang nem volt (a tót h zöngés hang), 
hanem csupán eh. Ekkor pedig a magyar h-bó\ is hanghelyet
tesítéssel tót eh lett (1. erről nem egészen helyesen NyK. 
XXXIX. 346.). 

Teljesen mellékes tehát, hogy az átadó nyelvben c//-val 
vagy h-val hangzott-e a szó, a fődolog: volt-e az átvevő ma
gyar nyelvben eh vagy h hang. 

A magyar nyelvben olyan h, a mely finnugor alapnyelvi 
h-ra menne vissza, sem szókezdetben, sem szóbelsejében, sem 
szó végén nincsen. Minden mai vagy a nyelvtörténet folyamán 
felmerülő h magyar fejlemény. 

A mi a szókezdetét illeti, kétségbevonhatatlan esetek csu
pán a következők : 

A nyelvtörténeti korban megtörtént, hogy magánhangzón 
kezdődő szó ma h-val kezdődik. A török eredetű hurok h-val a 
XVII. század óta hangzik nyelvünkben s azelőtt általában urok, 
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^ehát magánhangzós kezdetű volt a hangalakja éppúgy, a hogy 
magánhangzós volt az átadó török nyelvben. Mai /t-járól az a 
nézet, hogy a húr hatása alatt vette fel a h-t (1. GOMBOCZ, 
BTürkL. 84.). A mi megtörténhetett a nyelvtörténeti korban, az 
megtörténhetett a nyelvtörténeti kor előtt is. SZINNYEI szerint 
(1. NyK XXXIII. 477.) a hét « hét) szó rokonnyelvi alakjaiból 
következik, hogy valaha a magyarban *ét (szerintünk *et~*etü 
is) volt az alakja. Mai h-ját analógia útján a hat-hói kapta (el
fogadja SETALA, FUF. XII. 168.). Minthogy azonban a hat /i-ja 
fgr. A;-ra megy vissza, a hét szóban egykor éppúgy megvolt a 
/i-t megelőző hang, a hogy megvolt a hat-hskn is. 

A hol a h szókezdetben szerves, etimológikus hang, csak 
azok a példák kétségbevonhatatlanok, a melyek mélyhangúak 
és fgr. k-nak felelnek meg (1. legutóbb SZINNYEI, NyH.5 24., 
SETALA, FUF. XII. 168.); h-n kezdődő magashangú szónak fgr. 
k kezdetűvel való egyezése nincs kétségtelenül bebizonyítva 
(erről legutóbb WICHMANN, FUF. XI. 210.). SETALA FUF. XII. 
168. szerint kétségtelen példa volna a magy. hisz, hinni, melyre 
vö. md. kéme- kame- 'glauben' (1. BUDENZ, MUSZ. , de 1. MUN
KÁCSI, Nyr. XII. 295. s köv. 1.). 

Hogy a szerves, etimológikus magy. szókezdő h másból is, 
mint k-ból eredhetne, arra nincsenek kétségtelen példák (vö. 
ilyen kísérletre: BUDENZ, MUSZ. , 64., az ú. n. s-hangok a magy.-
ban h-n keresztül váltak volna magánhangzós kezdetűekké, 1. 
MELICH, A magy. tárgyas rag. 68. ; dentalis szókezdetből magy. 
h, 1. SETALA FUF. XII. 168.; c-féle hangból magy. h, MUNKÁCSI, 
KSz. VIII. 338—342., ellene WICHMANN, FUF. XI. 201—210.). 

A magánhangzóközi mai magy. /i-val hangzó szavak közül 
kétségtelenül fgr. korszakbeli a fehér (alakv. fejér) szó, a mely 
minden bizonynyal -ár-képzős n. verbale (1. BUDENZ, M U S Z . 
501., 515.); /i-jának a története nincsen tisztázva. Nincsen tisz
tázva több más szóbelsei h-vstl hangzó szó ft-jának története 
sem (1. BALASSA: SIMONYI, TMNy. I. 149.). Ellenben a képzők
ben levő mai (vö. -hat, -het: mehet; hirhedt, vénhedik stb.) és 
régi h (vö. -ht: szabadoht, tanoht stb.) ugor y, illetőleg fgr. fc-ra 
megy vissza. 

A ma ft-ra végződő szavak közül kétségtelenül fgr. kor
szakbeli a méh capis' szó. Hogy a magy. h egy fgr. alapnyelvi 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 2 5 
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ks (? ~ ^s)-nek felel meg, vallják a rokonnyelvi alakok, vö. md. 
rheks, ihes, cser. müks, müys, müys, f. mehiláinen, votj. mus, zürj. 
mus, mos 1. SZÍNNYEI, NyH.5 140., PAASONEN, FUF. XII. 305. 
Hogy azonban a h közvetlenül milyen hangból való, s-ből-e vagy 
másból, az nincs véglegesen eldöntve. SETALA ANDERSON nyomán 
(1. SETALA, Vostocnyje finny 6. és Ethnographia XXVII. 195.) 
a juh covis5 szót is fgr. korszakbelinek tartja s megfelelői sze
rinte : osztj. os, ös, ac, vog. ös, zürj.-votj. %&, md. uca, í. uuhi 
(alakv.-ok: uttu, utt, ute). Hogy ez egybeállításnak magyar szem
pontból több sebezhető pontja van, az kétségtelen. A legfőbbek 
egyike a m. szókezdő j , a mely a fenti fgr. szavakból érthetetlen. 
A magy. h is megokolásra szorul. Más mai &-ba végződő szavak 
fgr. vagy ugor eredete még homályosabb (1. BALASSA: SIMONYI, 
TMNy. I. 150.). 

A mai szóvégi /i-k a tővégek korában szóbelseiek voltak, 
bár ez hangfejlődésük szempontjából nem fontos. 

A mai -ó «-o -ö > -ú ~ -ű képzős szavak egy része A-val, 
még régebben ch-val írva fordul elő (vö. feljebb: lapú, gyönyörű; 
mező, szedő, ütő; más példák: azah 'aBzó5, Elleh, Fedeh, Feleli, 
Fileh, Quereh, meneh, 1. SZÍNNYEI, NyH.4 79., 5 82.). Ez a -h > 
-eh fgr. A>nak felel meg, 1. ilyen képzőt az egyes fgr. nyelvek
ben BUDENZ, ÜA., SZÍNNYEI, NyH.5 82., Fgr. Spr. 93. 

A kifejtettekből láttuk, hogy mindazokban a kétségtelenül 
finnugor eredetű esetekben, a melyekben ma vagy csak a nyelv
történeti kor folyamán fellelhető a h, legyen az a szó elején, 
belsejében vagy végén, finnugor k (esetleg valamely ugor nyelvi 
-/) felel meg. Ezzel nem azt állítom, hogy más finnugor hang
ból ne fejlődhetett volna vagy nem fejlődött a mai vagy a nyelv
történeti kor folyamán fellépő h, a mely azonban szintén régebbi 
magy. ch-hól való. Hiszen van sok nyelv, a hol pl. s (= magy. 
sz) hangból fejlődött a eh s ebből h (vö. pl. a szláv bfocha, 
mTiCln, 'bolha, moh'-féle szavakat, a melyek a hazai szlov.-ben 
A-val is hangzanak stb.) De más biztos példa, mint fgr. k (ille
tőleg valamely ugor nyelvi / ) , nyelvünkből nincs kimutatva. 

Egy k-bó\ többféle fokon keresztül válhatik h. Van olyan 
fejlődés, a melyben a h előbb eh volt. Ilyen pl. a mai német 
szókezdő h, pl. hundert, a mely h már az ófelnémet korszak 
elején, de a mely a nyugati germánban még eh volt. Ilyennek 
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kellett lennie a magy. h előzőjének is (így SZINNYEI, Nyr. XLI. 
65., SETALA, PUF. XII. 168., talán WICHMANN, FUF. XI. 210. 
is). Hogy csakugyan eh- volt, s hogy e változás: a h-vá, fejlődés 
a magyar nyelv történeti korában fejeződött be, kétségtelenül 
vallják a feljebb elősorolt h-, régibb c/i-val írt magyar nyelv
történeti adatok. Láttuk, hogy e nyelvtörténeti adatokban a h-nak 
régebben ch-val való jelölése nem lehet helyesírási sajátság. 
Most az eredeti szavak A-jának finnugor megfelelőivel való 
egybevetése után látjuk, hogy a jelölés csakis egykori hangzás 
emléke lehet. Addig a pontig, a míg a ch-ból h lesz, a fejlő
désnek sok fokozata lehetséges. A ma élő nyelvek eh hangjai 
sem egyformák. Az egyikben a eh ejtésekor a hangképző szer
veknél kisebb a rés, a másikban nagyobb. A német eh például 
sokkal kisebb rés mellett, és nagyobb zörejjel képződik, mint 
pl. az orosz eh, a mely utóbbi szó elején talán közelebb is áll 
a h-hoz, mint az igazi ch-hoz (1. SIEVERS, Grundzüge der Phon.5 

343. §). Úgy gondolom, a magyar eh a nyelvtörténeti kor ele
jén mediopalatalis zöngétlen spiráns volt, a mely fokozatosan 
vált postpalatalissá, majd fr-vá. Talán azért volt lehetséges, hogy 
néha puszta e-, fc-val is írták s több esetben e eh k-\á vissza 
is fejlődhetett, mert a szűkebb hangrés mellett az erős zörej 
jellemezte e ch-t 

A további részletekre nézve ezeket tartom szükségesnek 
elmondani: 

A magy. eh > /i-nak A;-ból való fejlődése a magyar nyelv 
külön életében keletkezett s fejeződött be úgy, a mint azt ma 
látjuk. A szókezdetre vallja e tételt SZINNYEI is (1. Nyr. XLI. 
67.), szerintem azonban helyes e tétel szóbelsejére és szóvégére 
is. A fejlődésnek ez a magyar nyelvhez — és nem pl. az ugor 
alapnyelvhez — való időrendi kötöttsége kizárja, hogy benne 
akár a szó elejét, akár pedig a szó belsejét vagy végét te
kintve a fok változásnak bármiféle nyomait is kereshetnők (így 
fokváltozással magyarázva a szó végi -6 ~ -o: -ah, -eh és a -kt-: 
-ht: -ít eseteiben, 1. SZINNYEI, NyH.5 82., Fgr. Spr. 130., 136.). 

Hogy az ősmagyar szókezdő k, a mely természetesen kép
zése helyét illetőleg a környező hangzókhoz szintén alkalmaz
kodott, mélyhangú magánhangzók előtt hogyan jutott el a c/i-ig 
(fc-nak megfelelő réshang), arra nézve több elfogadható magya-

25* 
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rázat lehetséges. SZINNYEI Nyr. XLI. 65. szerint először kc (azaz 
aspirált k) lett s ebből közvetlenül vált a eh. Én inkább haj
landó vagyok hinni, hogy &c-ból előbb affricata k% lett s ebből 
a k elesésével eh {—"/'•> n a sonló eset a mai alemann nyelv
járásban, a hol a felnémet szókezdő k ma %, 1. BRAUNÉ, Alth. 
Gr. 143. § Anm. 4.). E feltevésemet a mai magy. szókezdő / : 
fgr p-re alapítom. Úgy gondolom, ezt a fejlődést is könnyebb 
megértenünk, ha felteszszük, hogy ősmagy. szókezdő p-ből p* 
aspirata, majd ebből pf affricata lett; az affricatából a p elesé
sével / lett (hasonló eset a hanghelyettesítéssel került magy. 
font, kifli a ném. pfund, kipfel szavakkal szemben; máskép 
magyarázva a szókezdő magy. / : fgr. p, SZINNYEI, Nyr. i. h.).*) 

A szóbelsei ősmagyar *kt szempontjából fontos, vájjon az 
ősmagyar korszak legelején ugor örökségképpen volt-e zárt szó
tag, vagy pedig a zárt szótagok csak az ősmagyar korszak folya
mán fejlődtek ki előbbi nyílt szótagok hangzójának eltűnésével. 
Az első esetben az ősmagyar *-kt- előbbi ősm. *-k- -j- magán
hangzó + í-ből fejlődött. Az affricatává, majd spiránssá fejlődés 
ez esetben hangzóközi helyzetben is keletkezhetett. Az utóbbi 
esetben az ősm. *-kt- fejlődése egybevethető az indogermán 
nyelvek hasonló hangtani jelenségével (vö. gör. ÓXTÍÓ, lat. octo, 
gót ahtau, ófn. ahto || lat. -ct- román nyelvi megfelelései vö. lat. 
lacte, olasz latte, frez. lait, port. leite, spany. leche olv. cs-vel, 
oláh lapte; gall feliratokon vulg. lat. ht ~ cht is előfordul, 1. 
MEYEE-LÜBKE, Einl. in das stud. der rom. Spr. 212. || nyugati 
germ. -cht- írva ófn. kfn. -ht-, vö. lat. nocte, ófn. kfn. naht, 
úfn. nacht, ó-éjszaki nőtt, ang. night olv. nait stb.). Az ősm. 
-kt-nek -cht-vé fejlődése azonban nem okvetlenül függ össze a 
-fc-nak -ch-vá fejlődésével. A -ht- hangkapcsolat képzésével 
összefüggő változásról is lehet itt szó. Ha a t-t már képezzük, 
mielőtt a k zárját megalkottuk volna, akkor is előállhat egy 
-cht- ~ -ht- hangkapcsolat. Mintha a magyarban olyan nyomok 

•*) A fgr. t: ősmagy. í-nél hasonló változást nem tudunk kimutatni . 
Egy idetartozó kísérletre vö. SZINNYEI i. h. Van ugyan a régi magyarban 
sok th-v&l mai t helyén írt adat, sőt állítólag van NémetTu, CsejíAe ejtett 
alak is (1. LIPSZKY, Eep.), azonban ezek mind részint írásbeli sajátságok, 
részint téves adatok lesznek. A kéz, ház, víz-íéle szavak z-je ugyan fgr. 
í-re megy vissza, de itt más természetű változással lehet dolgunk. 
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is volnának, a melyek ezt a felfogást támogatják. Ha igaz a 
rok(on) ~ rohtonc ~ rajtunk, a rek(ken) ^> reht ~ rejt egybetar-
tozása, akkor egy k-ból ch>h a í-vel való kapcsolódás alapján 
is megérthető. 

Az ősmagy. *-kt- > -cht- változásnál szerintem a eh kez
detben mediopalatalis zöngétlen réshang volt, melyből fokoza
tosán h, majd j (o : *) lett. Hogy a -cht-, későbbi -ht- > -jt-
(o : it) kapcsolatban a eh «v h tulajdonkép prsepalatalis y hang 
(1. NyK. XL. 368.), azt nyelvtudományunkban többen vallották 
és talán ma is vallják. Ebben az esetben azt is lehetne feltenni, 
hogy -yt- először csak magashangú magánhangzó után volt. 
Ebben a helyzetben lett a .yt-b'ól -jt- (o : it). A hangváltozás a 
belső analógia folytán a mélyhangú szavaknál először az -it: 
-oht ~ -oc/ií-képzős igékre terjedt volna át s aztán a többi mély
hangú -ht- «*-> -cht-s szóra. Elméletileg a megokolás teljesen ki
fogástalan, a magyar nyelvbeli tényekkel azonban nehezen egyez
tethető össze. A kétségtelen tény az, hogy a -cht-vel irt ala
kokat szabályosan váltja fel a -ht- s utána a -jt-. Ennek pedig 
csakis egykori ejtés lehet az alapja. Egyébiránt vannak nyelvek, 
a hol palatális magánhangzó után is mediopalatalis ch-t ejtenek 
(igy a csehben pl. e szóban is cech, 1. SMETÁNKA, Tschechische 
Gramm. 2. §). Ha minden magy. -cht- > -ht- esetet tekintetbe 
veszünk, úgy látjuk, hogy a fejlődések ezek: -cht-b'ól -ht-. Itt a 
h szótagzáró szerepben nyomtalanul el is tűnhetett, s lett egy
szerű -í-, majd -tt- a régi -cht-, -ht- helyén (1. feljebb: kettő, 
Siiér, sittvágó stb.). Szótagzáró helyzetben a -Tií-beli h-hó\ j 
(o : i) is lehetett. Hogy szótagzáró helyzetben a h-ból j (o : i) 
is lehet, arra feljebb láttuk az oláh: oldj, Zilah: Zilaj szava
kat, a melyek a mai nyelvjárásokban élő alakok. Hasonló példa 
a moh cmoos\ melynek a népnyelvben moj alakja is van (1. 
MTsz., NyF. IX. 24 ; < szláv m'bch'h). E szóvégi -h > -j-re leg
régibb példáim a SchlSzj.- és a BesztSzj-ből valók, vö. SchlSzj. 
413 . : «cor— ioyv- értsd joh, jonh, 1. az éh a. feljebb és NySz.; 
BenztSzj. 1146.: «assilus — vad mey» értsd méh, eredetéről 1. 
feljebb; BesztSzj. 1081.: «glis —pelei/)) értsd pele, eredetéről 
vö. ófn. pilih, bilih és 1. alább. Itt jegyzem meg, hogy a régibb 
magyarban vannak példák szókezdő h- ~>j- változásra is (1. MNyv. 
IX. 394.). Magánhangzóközti h ~ j - re a magyarban sok példa 
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van (vö. pl. fehér ^ fejér, NádC. 292. templomnac soporlaha, 
uo. 291. templomnak soporlaya stb.). E magánhangzóközi h^j 
váltakozás érthető meg legkönnyebben; itt ugyanis feltehető, 
hogy a fejlődés ez : fehér > fee'r > fejér, bihal > bial > *bijal 
vö. bilaj MTsz., soporlaha > *soporlaa vö. soporlaot DebrC. 181. > 
8oporlaja 1. feljebb stb. Ezekben tehát először eltűnt a h, azután 
uj átmeneti hangként i, j fejlődött. Ebben az esetben tehát nem 
A-ból lett j-x'ó\ van szó, a többi felhozott helyzetben azonban 
beszélhetünk A-ból lett j-ről. Ez a hangváltozás más nyelvben 
sem ismeretlen. A hazai szlovénben pl. szóbelsei szótagzáró h, 
továbbá a szóvégi h szintén válhatik i-vé, vö. szlov. lehko, grah : 
hazai szlov. laiko, grai stb. 1. PÁVRL, A vashidegkuti szlov. nyelvj. 
130—133. 

•A magy. -ht- > -it- változás tehát h-n keresztül is kifogás
talanul megmagyarázható s csakis ez a magyarázat van össz
hangban a mai -jt- hangkapcsolatnak (vö. rajtunk) és az -ki
képzőnek a jelölése történetével is. 

A szóbelsei eh > A-ról azt tartom, hogy zöngésüléssel a 
-cA-ból -y-, illetőleg zöngétlen, majd zöngés -h- lett (nb. a mai 
magyar h zöngétlen hang, vö. adhat olv. áthat). Ennek a vál
tozásnak a bizonyítéka szerintem a Bdcs régi bachas (vö. fel
jebb bachasiensi) TLa^áz^iov (1. NyK. XXXIV. 134. és feljebb 
Bdcs a.) alakja. Ilyen lesz az egyébként ismeretlen eredetű 
Tugut~ Tuhut személynév (vö. 1086/XIIL, 1086/1456. évi ok
levelekben : «a portum Tugut... ad fontem Tuhut sedu . . . ad 
puteum Tuhut» A pannonhalmi szt. Benedekr. tört. VIII. 267., 
522.) s több más adat (1. NyK. XXXIV. 132—147.: Bátor, Léi, 
sir, szár, Tétény). 

A szóvégi eh > h ragozott s képzett alakokban szóbelsei 
hang (vö. juh, méh: juhot, juhot, méhet, méhes stb.). A tővégi 
magánhangzók meglételekor természetesen az alanyeseti mai 
szóvégi eh > h is magánhangzóközi volt. A régi nyelvben azon
ban sok olyan szóvégben is volt chz>h, a hol ma magánhang
zóra végződik a szó. Ezek a -eh > -h- hangok is ragozott és 
képzett alakjokban (vö. Bulesu: Bulsuh, tárgyesetre Bulsuhut 
VE. 241. §; erő: *erüh vö. Eruhud MNyv. X. 178.; való: 
volou: *valah vö. Numuolohod VR. 45. §, MNyv. XIII. 52. 
stb.), valamint alanyesetükben a tővégi magánhangzók korában 
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tulajdonképpen magánhangzóközi hangok. Az ilyen -eh- szerin
tem mediopalatalis zöngétlen réshang volt, a melyből többféle 
fejlődés történt: 

a) A -eh hói -h lett. Ha ez a h í-kezdetű szóval össze
tételt alkotott, vagy í-kezdetű képzős származéka volt, s ez 
Összetétel vagy származék elkülönült, a -ht- osztozott a többi 
-ht- fejlődése történetében, vö. mezehtelen: mezítelen, Lopuhtu : 
Lapujtő 1. feljebb. 

b) A -c/i-ból a tővégek zöngésülése korában (vö. öreg, 
bélyeg, szúnyog stb. 1. MNyv. XII. 210.) zöngés mediopalatalis 
réshang: y lett. E hangot a görög betűsorral felírt magyar 
szavakban ^-val írták (vö. 1109. évi oklevél: oájA-raf, aa^xá? NyK. 
XXXIV. 138.). A latin betűsorral írt szavakban talán /i-val is 
írták e hangot, nem tartom azonban lehetetlennek, hogy a mint 
a c/i-ból zöngétlen h lett a magyarban, azonképpen lehetett ^-ből 
zöngés h. Azt sem tartom elfogadhatatlannak, hogy a szóvégi 
ch-hó\ lett h zöngéssé lett. A mikor tehát ilyeneket találunk 
emlékeinkben: azah 'aszó', meneh 'menő5 stb., ezekben a h zön
gétlen is, zöngés is lehet, sőt esetleg, de kevésbbé valószínűen, 
lehet a y jele is» Mind a szóvégi f-ből, mind pedig a zöngés 
-fo-ból -u fejlődhetett; szdmtay ~ *számtah, aszah, méneh-bő\ lett 
*számtau, *aszau, mé'néu, majd szántó, aszó, menő stb. 

A szóvégek e változásában részt vettek török jövevény
szavakon kívül egy-két esetben szláv, valamint német eredetű 
tulajdonnevek és jövevényszavak (vö. cseh alakv. cseü^cső 
cbohemus' < szláv cech ; Pásztó < szláv Pastuch, 1. feljebb ; Radó : 
1251-ből Baduh KOVÁCS, Ind.<szláv Raduch | Detre, Imre: 
vö. ném. -rich 1. feljebb; Monóház: 1411-bŐl Monahhaza vö. 
Monohodwar, Mimuhuduor CSÁNKI III. 619., 683. < ófném. 
munich 'mönch5 1. MNyv. VI. 242.; pele alakv. peleh SchlSzj., 
NySz., pelyeh HEYDEN, Pueril. 1527., NySz., pelej vö. peley 
BesztSzj., ? pelyv Ind. voc. 1647. sciurus a., NySz., pelye NySz., 
pőle, pölle MTsz., pölo, pülü MTsz., pölyő, pölyü 1. NySz., pölyü 
MTsz. cglis, sciurus, bilchmaus, evet, gözü' > ófném. pilih, bilih, 
kfném. pilich, bilech cglis', 1. GKIMM DWb. bilch a., DIEF. NG1. 
glis a., SCHM. I. 170.; WEIGAND-HIET DWb.5 szerint a szó min
den időben csakis osztrák-német szó volt. A magyar szó a szláv 
pHchT, 'glis'-ból érthetetlen). 
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A mai -ó, -ó'-képzős eredeti szavaknak sok esetben -a, -e-
képzős párjuk is van, vö. való és vala ebben valaki 1. MNyv. 
XI. 116; bíró és bírák; szülő és szüle stb. Ugyanígy a jövevény
szavak szóvégi o «••*•» ó'-je is, vö. eke és a régi nyelvben ekő, ünö 
és a régi nyelvben ine, pöló' és pele, Imre és Imrő, csipa, dara 
stb. Hogy az -a, -e hogyan keletkezett, nincs róla kielégítő 
magyarázatunk (1. a reá vonatkozó magyarázatokat: MNyv. 
XI. 118.; SZINNYEI, NyH.5 82. ; HORGER, MNyv, IX. 116.). Úgy 
gondolom, hogy csak az -ach ~ ech >-eh ~ -eh-ből fejlődhetett 
az -a ~ -e. Hogy azonban közelebbről hogyan történt a fejlődés, 
azt kielégítően én sem tudom megmagyarázni. Egy i hangon 
keresztül aligha (vö. pele ~ _pó'Zó'-nek peley olv. pelei alakja már 
aBeszSzj.-ben; besenyő: 1211-ből Beseneytu OklSz.; nem ismerünk 
azonban ászai, birai, adat 'aszó, biró, adó' stb. adatokat). A szó
végi zárt szótagban levő -h nyomtalan eltűnésével sem keletkez
hetett (vö. a ju: juh, cse: cseh eseteket, továbbá: olá, suporla 
stb. adatokat), mert akkor érthetetlen a szüle : szülét, vala : valák 
alakokban a hosszúság. 

Az eddigiekben igyekeztem megfelelni arra, hogy milyen 
hangot jelöl a eh olyan esetekben, a mikor ezt szabályosan a h 
betű váltja fel. Azt igyekeztem bizonyítani, hogy e kérdésben 
csak az eredeti szavak adhatnak felvilágosítást. A jövevény
szavak, melyeknek átadó nyelvi eh hangjáról többen írtak (]. 
BALASSA: TMNy. I. 174., 179.; KALMÁR ELEK: Nyr. XXI. 537., 
NyK. XXIV. 252.; SZARVAS: Nyr. XXII. 19.), szerintünk min
denkor beleilleszkednek az átvevő nyelv hang- és hangsúlyozási 
rendszerébe, s ilyenkor fontos szerepe van az átvevő nyelvben 
a hanghelyettesítésnek. így lesz bizonyos korban német és szláv 
cht-böl -kt- is (vö fektülés NySz., kukta > szl. kuchta BERN. EtWb. 
638.), ch-ból h vagy A; stb. Mindez az átvevő nyelv hangálla-
potának és az átvevés korának a kérdése. Az eredeti magyar 
szavakban a eh, amely előbbi k%-bó\ s ez kr<c k-ból fejlődött, 
zöngétlen mediopalatalis réshang. Ebből való minden további 
fejlődés. Természetes, hogy ilyen a jövevényszavak magyarnyelvi 
ch-ja is. Ilyennek kell lenni az ismeretlen eredetű szavak eh > 
A-jának is, bár ennek a ch-nak az előzője nem okvetlenül k)/m 

MELICH JÁNOS. 



Az ö-zés története. 
(Első közlemény.) 

Mai szempontból tekintve az ö-zés nem egyéb, mint több 
nyelvjárásunknak az a sajátsága, hogy a köznyelv vagy más 
nyelvjárások e hangja helyett többnyire ö-t ejt. De nem szabad 
felednünk, hogy mind az irodalmi és köznyelv, mind mai nyelv
járásaink hosszú fejlődés eredményei. Nyelvemlékeink korában 
a magyar nyelv máskép hangzott, mint ma, s az ö-zés se volt 
olyan, mint mai nyelvjárásaink ö-zése. így a régi nyelvben 
gyakran é*-vel ejtették ki még azokat a szavainkat is, melyek 
ma az irodalmi nyelvben is ö-vel hangzanak, pl. gyönyörű, 
szörnyű stb. Ez egyszersmind azt is jelenti, hogy az irodalmi 
nyelvben is van ö-zés. Azután több, ma jobbára í'i-vel hangzó 
alakunk régebben szintén ö-vel hangzott, s é'-t is ejtettek helyette, 
pl. szonetten *** szenetlen. Már ezek az esetek is bizonyítják, hogy 
az ö-zésnek s az ö hangnak sok köze van az ü hanghoz is. 
Az ö és az ü hang közös tulajdonsága, a labiális illeszkedés se 
volt nyelvemlékeink korában olyan, mint ma; tehát szintén 
fejlődés eredménye. 

Az ö-zés története mindezek után nem lehet más, mint az 
ö-zés fejlődésének leírása kiindulásától, eredetétől kezdve egészen 
mai állapotáig. 

Az első kérdés tehát az ö-zés eredetének kérdése. Ősi 
maradvány-e vagy újabb fejlődés? Hogy erre a kérdésre fele
letet adhassunk, tekintetbe kell vennünk a rokon nyelvek és 
régi jövevényszavaink vallomását is. 

A második főkérdés az ö-zés kialakulásának kérdése. Itt 
tehát arra kell megfelelnünk, milyen esetekre terjedt ki és 
milyen mértékben lépett fel az ö-zés nyelvemlékeink korában. 
Hogy miképpen oszlott meg az ö-zés régi nyelvjárásaink között, 
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erre nézve főforrásaink gyanánt a kódexeket kell tekintenünk. 
Itt azonban nagy pontosság szükséges, vagyis az o-zés adatai
nak szám szerint is teljes összegyűjtése és rendszerbe foglalása. 

Harmadszor azután arra a kérdésre kell feleletet keres
nünk, hogyan fejlődött tovább az ily módon kialakult o-zés; 
mi az oka annak, hogy az irodalmi nyelvben aránylag csekély 
szerepe van, s minő az o-zés elterjedése mai nyelvjárásainkban. 

Ezek szerint tehát az ó'-zés történetét három főfejezetben 
kell tárgyalnunk: 1. az o-zés eredete, 2. kialakulása, 3. további 
fejlődése. 

I. Az ö-zés eredete. 
Az o-zés eredetének kérdése már hosszabb idő óta foglal

koztatja nyelvtudósainkat. Legelőször NBGYESY LÁSZLÓ tárgyalta 
behatóbban «Megérett kérdések a magyar vocalismus köréből)* 
ez. értekezésében (Nyr. XV. 198, 245). NÉGYES? már itt is rá
mutat azokra a forrásokra, melyek eredményre vezethetnek. 
Ezek : a nyelvtörténet, a nyelvhasonlítás, a hangpárhuzam. Az 
ö-zést az é'-zéssel szemben későbbi fejlődésnek tartja. Erre mutat 
az a körülmény, hogy «az ajakhangzó általán későbbi fejlődés 
s a nem ajakhangzók mellett másodlagos képződménynek tekin
tendő)), s hogy az «ó-ző nyelvjárás ma is dolgozik, ma is folyton 
hódít; tehát a labializálás mint hangtani eleven erő hat most is». 

BALASSA JÓZSEF «A magyar nyelvjárások osztályozása és 
jellemzése)) (Budapest, 1891) ez. munkájában szintén az é'-zést 
tekinti régibb sajátosságnak. «A magyar magánhangzók törté
netei) ez. értekezésében (NyK. XXIV. 257, 369) szintén az é 
hangot tartja eredetibbnek, «melyből ma csak vagy bizonyos 
helyzetekben, vagy pedig minden szóban o lett». Az e hang 
eredetisége mellett bizonyít szerinte az is, hogy helyette az 
északkeleti és a királyhágóntúli nyelyjárásterületen e-t ejtenek, 
«már pedig ez a hang csakis é'-ből fejlődhetett s nem az o-ből». 
Ezen az állásponton marad BALASSA a TMNy.-ban is. Más elmé
letet állít fel azonban «A magyar nyelvjárások keletkezése» ez. 
értekezésében (Ethnographia IX. 185, 282, 341). Rámutat arra, 
hogy a magyarság különféle idegen népfajokat olvasztott ma
gába. Ez a nyelvkeveredés igen könnyen okozhat nyelvjárási 
külömbségeket. így a «valószínűleg török nyelvű kabarok meg-



AZ Ö-ZÉS TÖRTÉNETE. 375 

magyarosodása lehetett az első alkalom nyelvjárási külömbségek 
keletkezésére a magyar nyelv körében». A krónikák és az ok
levelek azonban azt bizonyítják, hogy a kabarok legnagyobb
részt az ország északi részén telepedtek le. Ez a terület egybe
esik az é'-ző ejtéssel. «Ily módon arra a következtetésre kell 
jutnunk, hogy midőn a kabarok megtanulták a magyar nyelvet, 
a főkülömbség az ő kiejtésük s a magyarságé közt az lehetett, 
hogy az ö helyén mindig e-t ejtettek)). «Ebből az é'-ző ejtésből 
fejlődött a felsőtiszai nyelvjárás nyilt e-je.» E magyarázat sze
rint tehát az o-zés a régi magyar sajátság, s az é'-zés nyelv
keveredés folytán jött létre. 

Ugyancsak nyelvkeveredést tesz fel, de egészen ellenkező 
irányban SZABÓ SÁNDOE «A magyar magánhangzó-illeszkedést) 
ez. dolgozatában (Budapest, 1902). Szerinte az ó'-zést a török 
nyelv hatásának szokták tulajdonitani, s lehet is benne valami, 
mert a belénk olvadt török népeket, kunokat, besenyőket, kaba
rokat részint már a honfoglalás idején, részint később körül
belül a mai ó'-ző területeken telepitették le». 

A következő elmélet MÉSZÖLY GEDEONÓ. (A Halotti Beszéd 
nem-másolat-voltáról. Nyr. XXXVII. 289). Az o-zés eredetéről 
való nézetét a következőképpen fejezi k i : «A mennyiben egy 
egylapos nyelvemlék alapján e kérdéshez hozzá lehet szólni, 
úgy látszik a HB.-ből, hogy az o-zés mássalhangzós ősi ragjaink 
előtt kezdődött a szótő végső hangzójában s összetett képzőink 
hangzójába jutott el legkésőbbre*). 

Ezt az elméletet azután bővebben kifejti KOVÁCS MÁRTON. 
(Megjegyzések a Halotti Beszéd' nem-másolat voltához. Nyr. 
XXXVII. 417). Szerinte «az ó'-ző nyelvjárások ó'-zése a ragok
ban és képzőkben, általában a második és következő szótagok
ban kezdődött. Bámutat ezután olyan esetekre, midőn az ó'-ző 
kódexekben a szóknak első tagja nem ó'-ző. Pl. tekélletös, f'éldön 
(Sándor-k.) stb. 

MÉSZÖLY és KOVÁCS elméletét nem fogadja el TRÓCSÁN"YI 
ZOLTÁN. (A HB. másolat-voltáról s az e > ó hangváltozásról. 
NyK. XXXIX. 213). Az OklSz. adataiból kimutatja, hogy az 
e > ó változás a kódexek előtt jóval megvolt az első szótagban 
is, s szerinte az e > ó hangváltozás egytagú szavakban éppúgy, 
mint a többtagú szavak végső szótagjában egyszerre történt. 
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Annak eldöntését, hogy az e > ö változás a tőszótagban indult-e 
meg előbb vagy a ragok előtt, eddig ismert nyelvemlékeink 
alapján bajos dolognak tartja. 

Újabb magyarázatot állít fel HOEGBR ANTAL «Udvarhely 
vármegye székely nyelvjárásának hangtani sajátságai*) ez. tanul
mányában (NyK. XXXIX. 275, 383). Szintén azon a nézeten 
van, legalább az udvarhelyi nyelvjárást illetőleg, hogy az ö-zés 
ragokban, képzőkben, általában a második és következő szó
tagokban kezdődött. De egyszersmind kísérletet tesz a kérdés 
megfejtésére is. Kiindul abból a körülményből, hogy a szó első 
tagján túl eső é a magyarban kevés kivétellel mindig vagy 
kötőhangzó, vagy pedig ragnak vagy képzőnek eleme. Mint ilyen
nek a labiális illeszkedés következtében ugyanazon nyelvtani 
kategórián belül mindig o ós ö hangú párja van. Pl. hiszek, 
de: ütök, adok; kéreget, de: szövöget, húzogat; kerthez, de : föld
höz, házhoz stb. Minthogy ugyanazon kategórián belül az é'-nek 
mindig ajakkerekítéssel képzett o és ö volt a párja, ez nem 
maradhatott hatás nélkül az é'-re sem. Ezért lett az é'-ből leg
először ilyen helyzetben labiális o, s ez megmagyarázza azt is, 
miért nem labializálódott eleinte a hangsúlyos szótagbeli é. 
Ilyen helyen ugyanis akármilyen más magánhangzó is állhat; 
más szavaknak hangsúlyos szótagbeli o vagy ö hangja tehát 
nem lehetett rá-semmi különösebb hatással. 

Végig tekintettünk azokon az elméleteken, melyeket az 
ö-zés keletkezésére, kiindulására vonatkozólag felállítottak. Csupa 
tiszteletreméltó vélemény, s mindenik tudományos kutatás ered
ménye. Hogy azonban e tekintetben határozottabb eredményre 
juthassunk, kissé tágabb téren kell körültekintenünk. Mindenek
előtt fontos a következő tények tekintetbevétele: 

1. Alig van a mai magyarban ó'-vel hangzó szó vagy alak, 
melynek ne fordulnának elő é'-hangzós változatai; pl.: 

Belch 1211 (bölcs); Belén 1211 (bölény); Beythes 1309 
(böjtös); Bezermen 1325 (Böszörmény); Chetertek 14/7 (csü
törtök); efwenyt Kulcs.-k. 13 (ösvényt); erdegnek Corn.-k. 115 
(ördögnek); erekkewl erekké Pozs.-k. 47 (örökül örökké); feldre 
GÖm.-k. 61 (földre); fefuenfegnek Corn.-k. 161 (fösvénységnek); 
Gerbe 1480 (görbe); gyetrettetól Krizák. 11 (gyötrettetöl); gye-
keres 1450 (gyökeres); Kebles 1455 (köblös); Kedmenes 1479 
(ködmenes); kenyerwly Göm. k. 110 (könyörülj); Kermes 1420 
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(körmös); keteztetnek Göm.-k. 110 (kötöztetnek); kezette Pozs.-k. 
20 (közötte); kezepette Kulcs.-k. 131 (közepette); reuid Bod.-k. 
22 (rövid); ser Schlágli Szj. (sör); theredelmes Winkl.-k. 264 
(töredelmes); terményébe Kulcs.-k. 1 (törvényébe); Zeldpotak 
1349 (zöldpatak) stb. 

2. A mai magyar ü helyett a régi nyelvben gyakran ö-t 
találunk, pl. : 

czőtortokőn Weszpr.-k. 25 (csütörtökön); ezőfth Winkl.-k. 
176 (ezüst); fekStt Winkl.-k. 149 (feküdt); folebe Winkl.-k. 207 
(fülébe); golekozet Tih.-k. 242 (gyülekezet); gomólche Tih.-k. 168 
(gyümölcse); kSlde Winkl.-k. 169 (küldé); ól Winkl.-k. 139 (ül); 
oreffeghot Winkl.-k. 140 (ürességet); otz Winkl.-k. 168 (ütsz); 
pőjpSkke Winkl.-k. 172 (püspökké); zonetlen Czech-k. 25 (szü
netlen) stb. 

3. Mai ü helyén sokszor e hangot is találunk, pl . : 
feletewkel Érs.-k. 503 (fületekkel); ferezyed Thewr.-k. 120 

(füröszszed); gyemulcheth Kulcs.-k. 1 (gyümölcsét); hyggyek 
Kulcs.-k. (higgyük); nekenk Keszth.-k. 74 (nekünk); zenetlen 
Nagysz.-k. 63 (szünetlen) stb. 

4. Mai i helyén sokszor ü-t vagy ö-t ejtettek, pl. 
Uon Tel.-k. 1 (időn); SdotSk Winkl-k. 164 (időtök); 

kijjebb Tel.-k. 8 (kisebb); kéffebeytőttem Winkl.-k. 263 (kisebbí
tettem); méneket Székelyudv.-k. 258 (minket); mv Winkl.-k. 129 
(mi); tS Székelyudv.-k. 48 (ti); tv Winkl.-k. 166 (ti) stb. 

5. Mai ö helyett gyakran i-t találunk, pl . : 
kynneb Nagysz.-k. 14 (könnyebb); riuidjegnec Debr.-k. 274 

(rövidségnek); fytetsegekre Szt. Kriszt. B. 30 (sötétségekre); 
tywys Érs.-k. 324 (tövis) stb. 

6. A köznyelv ö-je helyett mai nyelvjárásaink gyakran ü-t 
ejtenek, pl. : 

güiör Nyr. XVIII. 18 (gödör); gyüker NyF. XVI. 6 (gyö
kér) ; gyiinni Nyr. XX. 29 (jönni); lüklek Nyr. IX. 359 (löklek); 
sutét Nyr. XV. 488 (sötét); vüdör NyF. XVI. 6 (vödör); türül 
Nyr. XXVII. 4, 92 (törül) stb. 

7. Főkép nyelvemlékeinkben gyakran találkozunk 6 ~ é 
váltakozással is, pl . : 

ereffen Székelyudv.-k. 328 (erősen); eryzheffevk Corn.-k, 
161 (őrizhessük); fewel Kulcs.-k. 40 (fővel); ideben Székelyudv.-k. 
327 (időben); ystenreel Winkl.-k. 365 (istenről); kenyivebel Szé-
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kelyudv-k. 325 (könyvéből); kwlfee Winkl.-k. 366 (külső); zép-
letelen Göm.-k. 97 (szeplőtelen); theremte Székelyudv.-k. 330 
(teremtő); wezzeeket JFest.-k. 234 (vesszőket) stb. 

8. Gyakori a mai ű helyett is ő, pl.: 
honos Winkl.-k. 121 (bűnös); gorot Tih.-k. 9 (gyűrű); 

hegedével Tih.-k. 370 (hegedűvel); torietok Winkl.-k. 155 (tűr
jétek); Tewz Kulcs.-k. 283 (tűz) stb. 

9. Néha mai ű helyett é-t is találunk, pl . : 
kynnyefege Pozs.-k. 44 (könnyűsége); myndeneftel Kriza.-k. 

56 (mindenestűi) stb. 

10. A köznyelv o hangja helyett nyelvjárásaink gyakran 
ü-i ejtenek, pl.: 

bű Nyr. XXVII. 492 (bő); bűr Nyr. XX. 363 (bőr); csű 
Nyr. XXVII. 67 (cső); hetfű NyF. XVI. 6 (hétfő); M Nyr. XIII. 
377 (kő); tű Nyr. XXVII. 492 (tő); a -bői, -ről, tői, ragok 
helyett nyelvjárásaink nagy része -bűi, -rűl, -tűl-t ejt stb. 

Mindezekből a nyelvi tényekből több fontosabb körülmény 
következik. Abból, hogy majd minden ö hang helyén é'-t is talá
lunk, arra a megállapításra kell jutnunk, hogy az ó'-zés eredete 
szorosan összefügg a magyar ö hang eredetévei. Láttuk azután 
az ü ~ ö, ü ~ e, i ~ ü, ő, ö «•*•» i, ö ~ ü hangváltakozásokat. 
Mindezek arra mutatnak, hogy az ö-zés eredetének kutatásánál 
a magyar ü hang eredetével is kell foglalkoznunk, minthogy 
ö és ü az esetek nagy részében azonos eredetű lehet. Az ő ~ é, 
ű ~ ö, ű ^ é, ő ~ ű váltakozásokból pedig következik, hogy az 
ö-zés történetében nemcsak a rövid ó-nek, hanem a hosszú 
ó'-nek is lesz szerepe, s ez összefügg a hosszú ű hanggal. 

Mint a m. magánhangzók eredetével általában, úgy az ö, ü 
ö, ű hangokéval is keveset foglalkoztak nyelvtudósaink. MUNKÁCSI 
BEENÁT «A Magyar-ugor szótár» ez. tanulmányában az ö és ü 
hangot fgr. eredetűnek tartja, (Nyr. XIV. 110—118). —Bőveb
ben foglalkozik a magyar ö, ü, Ő, ű hangok eredetével BALASSA 
JÓZSEF (A magyar magánhangzók története. NyK. XXIV. 257, 
369). Az ö szerinte részint é'-re, részint ü-ie megy vissza, az 
ü vagy w-ből rövidült, vagy megtartotta eredetibb zárt hang-
szinét. Az ó', ü hangok vagy pótló nyújtás útján keletkeztek, 
vagy pedig kettőshangzóra mennek vissza. A szó végén álló 
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ö és ü eredete azonos. — MUNKÁCSI BERNÁT «A magyar magán
hangzók történetéhez)) ez. értekezésében (NyK. XXV. 168, 257) 
pusztán ugor alapra helyezkedik. Ebben a tanulmányában már 
nem tartja az ö, ü, ő, ű hangokat fgr. eredetűeknek. Az o, ű 
hangok vagy kettöshangzóra mennek vissza, vagy é, it-ból fej
lődtek. Az ü hang is későbbi eredetű. Eészben i-ből, részben 
magashangúságba való átcsapással u-ból keletkezett. Az ö ejtés 
egyes esetekben azonban már az ugor alapnyelvben megindul
hatott. Erre mutatnak azok az esetek, midőn a magyar ö-vel 
szemben a vogul és az osztják nyelvben mélyhangú magán
hangzót találunk. 

Ujabb eredményekre szláv és török jövevényszavaink pon
tosabb átkutatása vezetett. MELICH JÁNOS (Szláv jövevényszavaink. 
I. Budapest, 1903—1905) és GOMBOCZ ZOLTÁN (Die bulgarisch-
türkischen lehnwörter in der ungarischen sprache. Helsinki 
1912) számos esetet mutattak ki, midőn a magyar é ' ~ ö válta
kozás eredetibb i-re megy vissza. 

MELICH JÁNOS azután egyetemi előadásaiban (1912—1915) — 
melyekre szives engedélyével hivatkozom — a magyar ö hangot 
is beállította abba a szabályszerű fejlődési menetbe, melyen 
szerinte minden első szótagbeli magyar rövid magánhangzó 
keresztülment. E főszabálya szerint minden első szótagbeli 
magyar rövid magánhangzó az Árpádok korában egy fokkal 
nyiltabbá változott, az ily módon nyiltabbá vált magánhangzók 
azután a XV. századtól kezdve az esetek egy részében ismét 
zártabbá váltak. Az ö hang e szerint ü-ie megy vissza, a mai 
magyar ü hang pedig ismét ó'-ből vált zártabbá. De az ü hang, 
a melyből azután ö fejlődött, MELICH szerint szintén nem ere
deti, hanem régibb i-re megy vissza. 

Bizonyos, hogy a magyar magánhangzó-rendszerben nyil
tabbá válás történt. (SZINNYEI: Nyr. XXIV. 197, 205; NyK. 
XXVII. 244, 372; NyK. XLII. 3). De hogy mikor ment végbe 
e hangváltozás, az még vita tárgya. SZINNYEI «A magyar magán
hangzók történetéhez*) czímű értekezésében (NyK. XLII. 1—35, 
XLIII. 102—125) fontos érveket hoz fel a mellett, hogy a 
nyiltabbá válás az Árpádok korában nem volt általános. 

E kérdés azonban már nem függ össze oly szorosan az 
o-zés eredetének kérdésével. Az ö-zés előzményeit ugyanis — 
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a mint látni fogjuk — még a nyelvtörténet előtti időben kell 
keresnünk. 

Mindenekelőtt kíséreljük meg annak a kérdésnek eldönté
sét, hogy fgr. eredetűnek tekinthető-e a magyar ö, ü, Ö. ű — 
legalább bizonyos esetekben — vagy pedig újabb fejlődés ered
ménye. 

A fgr. vokalizmus történetét még jelenleg is köd borítja, 
mindazonáltal elmondhatjuk, hogy szorgalmas részletmunkálatok 
lassanként előkészítik a talajt a fgr. magánhangzó-rendszer 
ismeretéhez. Az ó-zés szempontjából főkép a következő dolgo
zatok fontosak: WIKLUND, Entwurf einer urlappischen laut-
lehre (SUS. Tóim. X.); SETALA, Über quantitátswechsel im fin-
nisch-ugrischen. Nachtrag. I. Über den vorfinnischen vokalis-
mus (SUS. Aik. XIVs.); PAASONEN, Mordvinische lautlehre 
(SUS. Tóim. XXII.); BEKÉ, Cseremisz nyelvtan (Finnugor füze
tek XVI.); KAEJALAINEN, Zur ostjakiechen lautgeschichte. I. Über 
den vokalismus der ersten silbe (SÜS. Tóim. XXIII.). E dolgo
zatok eredményei arra mutatnak, hogy a fgr. alapnyelvben nem 
volt se ö, se ü. 

Mielőtt az idetartozó szóegyezések vizsgálatára áttérnénk, 
szólnunk kell még röviden a cseremisz nyelv labiális illeszke-
kedéséről. Ismeretes, hogy a magyaron kívül csakis ebben a 
rokon nyelvben találjuk meg az ajaknyílás szerint való illesz
kedést. Az a kérdés mármost, hogy van-e valami összefüggés 
e tekintetben a magyar és a cseremisz nyelv között. A magyar 
labiális illeszkedés későbbi eredetű. Keletkezéséről majd az o-zés 
kialakulásának tárgyalásánál fogunk bővebben szólni. De ugyan
csak későbbi eredetű a cseremisz labiális illeszkedés is, a mint 
ezt pontosan kimutatta SZINNYEI JÓZSEF : Labiális illeszkedés a 
cseremisz nyelvben (NyK. XXIV. 143). Ez a labiális illeszkedés 
ugyanis csak a cserS. és a cserO.-ban van meg, a cserM.-ben 
egészen hiányzik. A rokon nyelvek és a jövevényszavak azon
ban azt bizonyítják, hogy a cserM. nyelvjárás hangállapota az 
eredetibb. így a cserM. megtartja a jövevényszavak illabiális 
hangzóit, a másik kettő pedig többnyire labiális hangzókat ejt 
helyettük, pl. csuv. ind'e > cserM. Inde, S. önde; csuv. /is > 
cserM. kize, kizá, S. küzö, 0. küzÖ; tat. kisten > cserM. kesten, 
S. kösten. A rokon nyelvek hangrendszere is inkább a cserM. 



AZ Ö-ZÉS TÖBTBNETE. 381 

eredetisége mellett bizonyít. Pl. f. veri, md. ver, ver, cserM. vir, 
S. vür 0. ftür (NyK. XXIV. 150). Hogy a cser. ü, ö későbbi 
eredetű, azt sok esetben BEKÉ is kimutatja cseremisz nyelv
tanában. 

Mindezek után kíséreljük meg példákkal is megvilágítani 
azt a tényt, hogy a magyar ü, ö, ü, ö nem lehet fgr. eredetű, 
hanem későbbi fejlődés eredménye. Hogy melyek voltak ezek
ben az esetekben a fgr. őshangok, azt természetesen még nem 
lehet pontosan megállapítani. E kérdés külömben is szorosan 
összefügg a magyar e és i hangok kérdésével. Ez pedig, a mint 
tudjuk, igen nehéz kérdés s még sok részletkutatást kivan. 

Láttuk, hogy a magyar e ~ ö ~ ü hangok között sok az 
összefüggés. Az ő és ü hangok szintén rokonok. Nézzük meg 
tehát, melyek a nyelvek vallomásai e hangokra vonatkozólag. 
Minthogy magánhangzóink történetét még nem ismerjük, a leg
szilárdabb alap, melyről egyelőre ki kell indulnunk, a magyar 
köznyelv. Vizsgáljuk tehát meg, milyen hangok felelnek meg a 
köznyelvi é'-nek ( ~ o), o-nek, ii-nek, ó'-nek, w-nek. 

AJ M a g y a r k ö z n y e l v i e ~ E. N. ö, ü, (i)\ 

1. csepeg, vö. chöppög Helt., czöppeg Born. NySz.; csepelég, 
csepereg, csipereg, csöpörög MTsz. (cwp LevT. NySz.) 

«--> votj. Uop 'csepp5, isoplárii 'csepeg', 
cser. cewem, cewedem 'csepeg', cewáldes 'csepp5 SZIL. 19. 
fK. t'sipetta- 'permetez (az eső) | fA. isipettá- 'csöpörész, 

permetez (az eső)5 | fL. sipa 'csepp5 (vö. fS. tippa ua.). 
lp.K. tsaopa- 'csöpörész5. 

Vö. MUSz. 386. sz., NyH.5 

2. 'év-, vö. St Bécsi-k. 6., ütte Szék: Zsolt., onec Veszpr.-k. 
i7, eszik Decsi, iszel Sylv. NySz. 

~ osztj. AÍ-, lí-, te-; iafidt- 'enni ad, etet, táplál.5 

vog. É. taj-, te | K. táj-, ti | T. táj-, te- 'eszik5 NyK. XXV. 260. 
zürj. sojny 'essen5 WIED. | P. suj- 'essen, fressen, beissen, 

stechen5 GEN. 21. | votj. si- inf. dini, süni, Kaz. siené; praes. 
Sar. siko, sikod, Kaz. siisko etc. 'enni, megenni, elpusztítani, 
elemészteni, tönkre tenni5. VotjSz. 453 

md. seve- 'essen5 | md. E. seve- id. 
f. syö 'edere5 | észt so 'essen5. 

Vö. MÜSz. 878. sz., NyH.5 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 26 
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3. fed ~ föd, vö. feedy Érdy-k. 524, fődd Mel. NySz. 
~ vog. É. pánt-, K. T. pánt- NyK. XXV. 261. 
zürj. pödny (o: pedni) 'engbrüstig sein, sticken, ersticken, 

ausser athem kommen' WIED. 247 | votj. podini, podni 'betesz, 
bezár (ajtót)5. 

Vö. MUSz. 525. sz., NyH.5 

4. fecske, vö. Fychke 1377 OklSz., feske Ehr.-k. 138, 
Fó'chke Zrínyi NySz., feske, feske, föcske, föcsöke MTsz. 

~ votj. poékl, Kaz, poske, Sar. poski 'fecske5 VotjSz. 577. 
f. paasky (ősfinn a SUS. Aik. XIVs. 40). 

Vö. NyH.5 

5. felhő, felleg, vö. felyhö Káldi, fölyho Zvon. NySz., föjhő, 
fölyhö MTsz. 

~ osztj. péléng, I. K. peteng 'felhő5 | S. pélen, petén id. — 
EO. palén 'gewitter, gewitterwolke5 Ug. Füz. XII. 42. 

cser. kP. pdl, kCarM. pdl ~ nyK pd0l 'felhő5, BEKÉ 52. 
md. pel, pdle 'pilvi5 Suomi. III. sorozat. XIII. 41. 
f. pilvi \ észt pilve- 'wolke5 (ősfinn i : SUS. Aik. XIV3. 45). 
IpS. pafeva lpK. pelv. 

Vö. NyH.5 

6. kell 'libet, lubet, piacet; oportet5; vö. keel Erdy-k., 
kallót Zvon. NySz.; kő, köll, kiiő, köllünk MTsz. 

~ zürj. kolny 'nötig sein5 WIED. 109 J P. kól- nötig sein5 

GEN. 13 j votj. kul-: ug kul (Glaz.); ukíl (Glaz. Mát. 9, 13) 
'nem kell5; ug kulá-a? (GEN.) nem kell?5 VotjSz. 223. 

cser. kP. kül'es | kUr. küles | kCar. kille's 'kell, szükséges5 ~ 
nyK. ke'lás, -eé id. BEKÉ 24. 

f. kelpaa 'alkalmas, vmire való, tetszik, kell5. 
Vö. NyH.5 

7. lel, vö. Iwlz Virg.-k., lolec Born. NySz.; léi, lőtte MTsz. 
f. loytdd 'talál5 | észt leida- 'finden5 

Vö. MUSz. 749. sz., NyH.5 

8. lev-, vö. leiun Ehr.-k., lewt Ehr.-k. NySz.; ló'jsz, löjszön, 
lészön MTsz. 

~ zürj. lony 'werden, geschehen, sích ereignen5 WIED. 
155 | P. lu- 'werden, geschehen5 GEN. j votj. I11-, Kaz. lü 'lenni, 
válni VotjSz. 744. 

cser. kP. Ham | kUfa. lij£é (imp. 3 p. sg.). lijza (imp. 2 p . 
plur.) j kM. lng>'s (inf.) | kUr. kCar. lig,'i \ kCarü. Ham | kUr. 
lies ~ nyK. Ham, -as 'lenni' BEKÉ 18. 

f. lifí- (potent. 3. lienee) \ észt le- 'sein, werden5 

IpS. praes. 3. la, la | lpN. praes. 3. le. 
Vö. MUSz. 698. sz., NyH.5 
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9. meny. Vö. meenyekzo Érdy-k. NySz. 
~ osztj. DN. men | Trj. mán | V. Vj. men" | Ni. men, 0 . 

men 'schwiegertochter', Kaz. me^n id. KARJ. OL. 158 (ősosztj. e 
OL. 282). 

vog. É. mari | K. man | T. min NyK. XXV. 261. 
zürj. moú 'schwiegertochter' WIED. 173 | P. mun ua. GEN. 

33 | votj. ici-men, ici-men 'menyecske, menyasszony' VotjSz. 709. 
f. minid | észtD. minij 'schwiegertochter' | L. mina. 
IpS. maríné ua. 

Vö. MUSz. 653. sz., NyH.5 

9. menny, vö. munhi HB. ; möndörög, mé'n-kü, mén-kür 
men-kü MTsz. 

<-o md. menel, menü 'hímmel' | md. E. máneV 'himmel'. 
Vö. MUSz. 654. sz.. NyH.5 

10. nem, ne; vö. Numwog 1174 OklSz. 
~ osztj. nem-%oiat 'senki'; nem-yuntta 'soha'. 
vog. ne-mátdr 'semmi'; nem-/ot 'sehol'; ngm-%iLnt 'soha'. 
zürj. ne 'nicht' WIED. 190 | P. ne 'auch nicht', ni-kút 

'kein'; ni-kín 'niemand'; ni-nem 'nichts' GEN. 23 | votj. ni-no-
-kin 'senki'; ni-no-mér 'semmi' VotjSz. 516. 

cser. kP. n?: ndyöjat 'senki', ndmat 'semmi' | küfa nd-mat 
'semmi', n3-göjat 'senki', nS-yunamat 'soha' J kCarU. ndmo, ndmat 
'semmi' | kür. nS-yö 'senki', nSyunam 'sohsem', nuyimamat «^ 
nyK. ni-yü; ni-ma-(a)'t id. BEKÉ 53. 

[vö. szám. ni-. 1 
Vö. NyH.5 

11. repül, vö. rwpwlenek Virg.-k., repewly Érs.-k., roppül-
lettenek Fél. NySz. 

~ vog. rapi: raplayts 'röpült'; rapi, roplayti 'röpül'; 
rapitawé 'röpítődik' raptélti 'röppen' NyK XXXIX. 460. 

f. rápytt'id 'röpköd, szárnyával csapkod'. 
Vö. NyH. 

12. m. szeg; vö. szög Thaly : Adal. NySz.; szögibe MTsz. 
«"*•> oszt. soy. 

Vö. MUSz. 284. sz., NyH.5 

13. szem; vö. Scim 1237/1325. OklSz., zőm Jord.-k., zum-
HB. NySz. 

osztj. D. N. sem | Trj. sám* | V. Vj, sem | Ni. sem* | Kaz. 
sim j D. sem 'auge' ~ D. T. sámDa 'blind' OL. 155 (ősosztj. 
e—a OL' 292). 

vog. É. sam j K. sam | T. som NyK. XXV. 260. 
zürj. sin WIED. 289 I P. sin 'auge' GEN. 22 | votj. din, 

Kaz sin, Uf. sim 'szem' VotjSz. 457. 
26* 
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cser. kP. singa | kÜfa singg, | kCar. sinúéd' | kCar. iinga, 
kUr. sindzá, sindsg, »>•» nyK. syndzá, sindzd, synzd | ny. Jar. éf'ndzd 
'szem' BEKÉ 20. 

md. eKazl. sálrhá 'auge' | md. E. sel'rhe J md. M. sel'rha 
PAAS. 73. 

f. 8ilmd | észt silm 'auge' (ősfinn i: SUS. Aik. XIVs. 45). 
IpS. tsaUme 'szem' | lpN. UáU(b)mi j lpK. tsdlm, tíálme. 

Vö. MUSz. 290. sz., NyH.5 

14. szer 'sor, rend' R. N. 'mód' N.; vö. Telukzyr 1840 
1449 OklSz.; tó&erc MA.: Tan. soríft LevT. I. NySz. 

~ vog. sir, mód; S9r, sir 'szerű, -féle'; 897*p, sirpd, sinj ua. 
osztj. D. N. sir | Trj. sir' | Ni. sir | Kaz. sir' (sirr) | 0. sir* 

(éir') 'beschaffen', V. moydsuW 'wie beschaffen' OL. 214. (u újabb 
eredetű. OL. 215). 

zürj. ser 'gewohnheit5 WIED. 284. 
cser. S9r 'szokás5 

[vö. szám. ser, sir, sir 'mód'.] 
Vö. MUSz. 294. sz., NyH.5 

15. tev-, vö. tén Tel., tíszen Sylv., tőd Debr.-k., tottel Erdy-k. 
NySz.; tejszen, tészön MTsz. 

«•>-» md. eMar. eJeg. iejems \ eKazl. t'ejums | eKal. tejims 
'machen' | md. M. iijdms. PAAS. 74. 

f. tekee ~ teen (teghen R.) | E. tege- 'tun' | L. tie- 'tun'. 
IpS. taokat ~ praes. 1. takau 'tenni, csinálni' | lpN. áfa-

kdot ua. ~ praes. 1. ddyam. 
Vö. MUSz. 215. sz., NyH.5 

16. vér «>J véres, vörös; vö. vyer Ehr.-k., vír Sylv. NySz. 
~ vog. wüir 'vér' KL. vülr 'vörös' VogSzj. 159. 
zürj vir ~'blut' WIED. 413 | P. vir 'blut' GEN. 31. J votj. 

vir. Kaz. vér 'blut' VotjSz. 672. 
cser. kP. fiür, ftür | küfa fiür | kM. fiür | kUr. kCar. /?•*'<> ~ 

nyK. /990r | nyJar. @nr 'vér' BEKÉ 28. 
md. Psen. var 'blut5 | mSel. ver j eKazl. w r PAAS. 74. 
f. » w 'blut' (ősfinn é: SUS. Aik. XIVs. 43). 
lpK. verr, varr | IpS. varra | lpN. varra. 

Vö. MUSz. 604. sz., NyH.5 

17. vév-, vö. Wottem 1544. Oklsz., víszen Sylv. NySz.; 
dvjszen, vészön MTsz. 

~ osztj. DN. ud- | Trj. "M£>- | V. Vj. U9- | Ni. ui- | 0. aá 
'nehmen' OL. 185 (ősosztj. « 0L. 289). 

vog. É. vaj-, vl | K. váj-, vé- | T. wj-, w NyK. XXV. 261. 
Vö. MUSz. 613., NyH.3 

E csoport magánhangzó-megfelelései tehát a .következők ? 
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A mint látjuk, az egyes nyelvek rendkívül eltérnek egy
mástól a magánhangzó-megfelelés tekintetében. Legszabályosab-
bak a lp. finn ós md. változatok. így IpS. a (egy esetben a, a), 
IpN. á, IpK. a, á, §. E lapp hangokról azonban bizonyos, hogy 
magas hangokból álltak elő ezekben az esetekben. így a lp. a 
hang vagy a-ra megy vissza (vö. SUS. Aik. XIVs. 25), vagy 
a-re (uo. 38), vagy <?-re (uo. 43), vagy i-re (uo. 44), néha i-re 
is (uo. 36); a lp. a-féle hangok az esetek nagy részében a 
gyönge fokból (9) állottak elő (vö. uo. 43, 44). A lp. a hangok 
tehát semmi nehézséget nem okoznak arra vonatkozólag, hogy 
az előbb felsorolt esetekben az illabiális magas hangokat (e, á, i) 
tartsuk eredetibbeknek. 

Nézzük most a finn megfeleléseket. Ezek i (legtöbbször), 
e, a, á, öy, yö. A finn változatok többsége tehát szintén az 
i, e, a-féle hangok eredetisége mellett bizonyít.* Ezt még inkább 
megerősítik a md. megfelelések (e, a, i, é). A cser. is több eset
ben megőrizte az eredetibb i, e hangokat, néha azonban e-t, 
esetleg ü-t fejlesztett helyettük. Változatosabbak a permi nyel
vek hangjai. Egyes esetekben szintén megőrizték az illabiális 
magas hangot, de elég gyakran o-t vagy u-t is mutatnak. Ezt 
az előbbiek után másodlagos fejlődésnek kell tekintenünk. Elég 
külömbözőképpen fejlődtek a vog. és osztj. hangok. Az esetek 
nagy részében a magas hangoknak kedveznek. Csak néhány 
esetben találunk u- vagy o-féle hangot; a ellenben elég gya
kori. A magyar megfelelések tehát a f. md. cser. és lp. alakok
hoz állnak legközelebb, s így nyilvánvaló, hogy a fölsorolt pél
dákban az i, e, á'-féle hangok őrizték meg leginkább az eredeti 
fgr. magánhangzókat. Az ó'-zós történetére vonatkozólag pedig 
azt tanulhatjuk e példákból, hogy másodlagos fejlődés. 

B) M a g y. k ö z n y e l v i ö ~ R. N. e, ü, i: 

1. bök, vö. bekkeno Matkó, bukkeno Bal. NySz; bük MTsz. 
~-> f. pökkii 'szarvával döf. 

Vö. MüSz. 501. sz., NyH.5 

* A kettősliangzókra nézve vö. SUS. Aik. XIV3. 48. 
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2. gyökér, vö. geker Ehr.-k., győkore Born., gukere Bécsi-k. 
NySz.; gyükér, gyükér, gyükér MTsz. 

~ vog. jekwér 'gyökér, gyökércsomó'; jékwér ua. VogSzj. 38. 
md. jur 'gyökér'. 
f. juuri ua. 

Vö. NyH.5 

3. könny, vö. kenwym Keszth.-k., konyuekkel Helt. NySz.; 
könyü, könnyű, könnyű, könyv, koenyv, künyü MTsz. 

~ votj. UU, kil'j sin-k. 'tráne' (KSz. XIII. 248)._ 
f. kyynel, vót cünel | vepsz künal | lív kündil, künil. 
lpL. kennal. 

Vö. MüSz. 57. sz., NyH.5 

4. könnyű, vö. kenweb 1485 OklSz., kényen Helt., kőnyo 
Ozor., kunié Lép. kinnyen Kulcs.-k. NySz.; hinne, kinnyebb, 
könyi, könnyi MTsz. 

~ osztj. DN. kén3 | Mj. kroríd% | Ni. ken | Kaz kin | 0 . 
kön 'leicht'. OL. 162. 

* - vogK. kelná j T. kuúga NyK. XXV. 261. 
zürj. P. kokni. 

Vö. MüSz. 58. sz., NyH.5 

5. köz, vö. scilkuz 1225, Nogkez 1252, Ketyoukyzi 1246 
OklSz.; azzonkuze Helt. NySz. 

~ osztj. DN. fc$ | Trj. &'£/ | V. Vj. kco/ ( Ni. koje | Kaz. 
/cpíc | 0. kot 'zwischenraum'. OL. 79. 

Vö. MüSz. 48. sz., NyH.5 

6. körmed (meg-k 'a fagytól megcserepesedik, gyengén meg
fagy a fölszine, pl. a sárnak5) MTsz. 

votj. kurmi- 'megkörmedni' VotjSz. 229. 
Vö. MUSz. 45., NyH.5 

7. közép, vö. Cuzepku 1240, Kyzepbirch 1296, Kezeperdeü 
1309/1413 OklSz. 

~ osztj. kottdp. 
vog. kfiaíU. 

Vö. MüSz. 61. sz., NyH.5 

8. köszörül, vö. Kuzereukív 1331, Kezereorra 1411, Keze-
rwkev 1545, Kewzewrewkew 1549 OklSz.; koszerulic Helt. köszö
rül NySz. küszürül MTsz. 

~ zürj. keslyny 'schárfen' WIED. 99. 
Vö. MUSz. 63. sz., NyH.5 

9. köt, vö. Borkethe 1400 OklSz.; kűtue Mel. NySz. 
- vog. T. kot- NyK. XXV. 261. 
votj. kitkini 'befog'. 
f. kytkee cmeg- v. odaköt' | fE. kütke- 'halfter für rindvieh'. 

Vö. MUSz. 65. sz., NyH.5 
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10. lök, vö. lükte 1728 OklSz ; lük, MTsz. 
vog. lökém- NyK. XXV. 261 (o: Idkdm-). 
~ f. lykkaá j fÉ. lükka- 'stossen, schieben'. 

Vö. MUSz. 770. sz., NyH.5 

11. mög, vö. Mugsar 1276, Nyrmegh 1341 OklSz., ajtó 
megei Com. NySz. 

cser. kP. möngö 'hátra való, nem egyenlő, hitványabb'; 
mönges Vissza, haza5 | kUr. möngd | kCar. mö'nge 'után' ~ nyK. 
md'ngvs 'zurück, wieder' BEKB 23. 

f. myö- ebben: myöstdd 'visszavon, visszavesz' myosteleikse 
Visszafordul' j lűd müvös Vissza' (SETALA szerint az yö a meg
előző lab. cons. folytán jött létre: SUS. Aik. XIV8. 48.) 

lpK. mdyne cmög', mannás 'hátra' ~ mdyemus 'leghátulsó, 
utolsó' | lpN. mannái 'mögé' ~ mánist 'mögött' ( IpS. mayye-
(összetételekben) 'hátulsó'; mannái 'mögé, után' ~ mayemus 
'utolsó'. 

Vö. MUSz. 680. sz., NyH.5 

12. öcs, vö. wche 1211 OklSz., wcczit Sylv., eccse Pethő 
NySz.; ecs, öc, ücse MTsz. 

~ osztj. is 'jüngerer Brúder' KSz. VIII. 18. 
vog. as. is 'hug\ 
votj. uéi 'férjem húga'. 

Vö. MUSz. 939. sz., NyH.5 

13. öl 'töten', vö. Emberellew 1461 OklSz., vlni Nagysz.-k. 
NySz.; elüö kés MTsz. 

~ osztj. DN. DT. uet- | Trj. uuá£- | V. Vj. uef- j Ni. uef- \ 
Kaz. ueA- | 0. uel- 'töten, fangen' ~ DT. uána£- id. OL. 158. 

vog. É. al- | K. T. ál- NyK. XXV. 2 6 ™ 
zürj. viny = (S) vijyny 'tödten5

 WIED. 552 | P. vi- 'tödten' 
GEN. 30 | votj. vij- Sar. vi-, vij- 'megölni'. VotjSz. 

Vö. MUSz. 847. sz., NyH.5 

14. öl, vö. holel Winkl,-k., elele Érs.k. NySz., wl 1460 
OklSz. 

~ osztj. D. l'ul 'öF | S. lül | I. tet | B. lal, tal. Ugor Füze
tek XII. 57. 

vog. tal 'öl, klafter, umarmung', K. tál VogSzj. 133. 
zürj. syl 'klafter, faden' WIED. 314 j votj. Kaz. sul 'öl, 

mérték, klafter'. VotjSz. 435. 
md. sel 'klafter' | E. sdl 'klafter'. 
cser. kP. sülő | küfa sülő | kM. suip | kUr. kCar. sul» | 

kCar. M. süld 'öl, faden, klafter' ~ nyK. sdl id. BEKÉ 28. 
f. syli | E. süli 'schoss'. 
lpK. sall | IpS. salla | lpN. sállá. 

Vö. MUSz. 941. sz., NyH.5 
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15. ó's ( < ös). Vö. isemucut HB.; ös, ösi N.; ösfi, 'atyafiú, 
fráter, monachus'E. Vö. még ws 1211, ÍJuse 1199 OklSz.; esei 
Heli NySz.; űs MTsz., 

~ f. isa 'atya' | É. i^a 'vater'. 
Vö. MUSz. 952. sz., NyH.5 

16. szösz, vö. zoz Nagysz.-k. NySz. 
~ zürj. sed'é, sod'é crost, szál, szösz, csepű'. 

Vö. MUSz. 317. 
17. töm Vö. temiek KLOkl. NySz.; dömni, tem MTsz. 
«*«» cser, kP. temam 'megtelik, jóllakik'; temem 'megtölt, 

jóllakat' | kUfa. temem 'jóllakat' | kCarM. temd 'megtelik, jól
lakik5 | kÜr temas 'betölt' ~ nyK. tem, temd ' tele'; te'mdm 'meg
telik, jóllakik' temem 'megtölt, kiegészít'-. BEKÉ 1 5 - 1 6 . 

Vö. MUSz. 240. sz., NyH.5 

E csoport hangmegfelelései tehát, mint a túlsó lapon 
levő táblázat mutatja, sokkal tökéletlenebbek, mint az első 

'csoportéi. Első pillanatra szinte azt gondolhatnék, hogy vala
milyen labiális hangra mennek vissza. De vegyük csak jobban 
szemügyre az egyes nyelvek hangjait. A lp.-ban itt is az a 
hangok felelnek meg, éppúgy mint az első csoportban. Ez már 
e, á, i-féle hangokra enged következtetni, minthogy — a mint 
láttuk — e lp. hangok az esetek nagy részében i, e, a-féle 
hangokból fejlődtek. A f. megfelelések: i, y, yö, yy, ö; egy 
esetben : uu. Az y, ö hangok azonban nem eredeti hangok a finn 
ben, hanem később fejlődtek. (Vö. SüS. Aik. XIV3. 48.) Előfor
dulnak az előbbi csoportban is. Hogy \it gyakoriabbak, annak oka 
bizonyos mássalhangzók befolyása; ugyanazoké a mássalhang
zóké, melyek a magyarban is elősegítették az ü, ö hangok ter
jedését. Különös a f. juuri alak. Ez a f.-md. közösség korában 
is u lehetett (md. jur). A m. gyökér szó itt inkább a vog. és 
alakkal vethető össze. A md. megfelelő hang itt is e, á, mint az 
előbbi csoportban (kivéve jur). A cser. változatok: e, ü M e, 
ö «v 9, ü. De ü, e, d megvan az előbbi csoportban is. Egyébként 
pedig a cser. nyelvben is labializálódás történt, a mint a cser. 
nyelvjárások megfelelései bizonyítják. Ezt szintén bizonyos 
mássalhangzók segítették elő, a mint erre BEKÉ is rámutat több 
helyütt cser. nyelvtanában. A permi nyelvek megfelelései azo
nosak az első csoportéival (i, i, §, o, u). A vog.-osztj.-ban is 
megvannak a különféle magas- és mélyhangú változatok, mint 
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az első csoport eseteinél. Egyszóval a köznyelvi magyar ö hangok 
is ugyanarra a sorra mennek vissza, mint az e hangok. Hogy 
itt a rokon nyelvek is gyakrabban fejlesztettek labiális magán
hangzót, mint az első csoport eseteiben, annak okát a szom
szédos mássalhangzókban kell keresnünk, ugyanazokban a mással
hangzókban, melyek a magyar nyelv történetén belül is elősegí
tették az ö-zés fejlődését. 

C) M a g y a r k ö z n y e l v i ü (s a N-ből: csünik, sül, süly) 
~ E. i, e, ö. 

1. csünik 'növésben elmarad, kicsiny marad5 N. 
«-»» osztj. fon-, édn- 'összetöpörödik, beszárad'. 
zürj. sinny 'abnehmen, sich vermindern WIED. 290, tsinny 

cklein werden' WIED 360. | votj. sinyny 'sich vermindern, ab
nehmen'. WIED 525. 

Vö. MUSz. 409. sz., NyH.5 

2. ezüst; ezysth 1543, ezösth 1546 OklSz.; üst 'ezüst5 MTsz. 
zürj. ezys 'silber5 WIED. 48 | votj. azves 'ezüst' VotjSz. 19. 
f. vaski 'réz' | fE. vask 'rész, sárgaréz; fL. vask 'érez, réz'. 

Vö. SUS. Aik. XVIB. 5., NyH.5 

3. fül, vö. fii Jord.-k., fői Vitk.-k. NySz., feletewkel Érs.-k. 
503; fU föl MTsz. 

~ osztj. DN. p9£ | Trj. p'?A j V. Vj. pdl' | Ni. páf | Kaz. 
pá A | 0. ppl 'ohr5 OL. 179. 

vog. ÉT pat | K. paX | T. pil NyK. XXV. 282. 
zürj. pel rohr, gehör' WIED. 229 | P. pel 'ohr' GEN. 28 | 

votj. pel! 'fül, ohr' VotjSz. 548. 
cser. kP. pdhs 'fül' | kCarM. pd'hs id. | kCarTJ. fiddra'-pels 

'a vödör füle' ~ nyK. pd0ld0s BEKÉ 52. 
md. eMar, eJeg. pile | eKal. pite, piíi 'ohr5

 PAAS. 92. 
IpS. peljé | lpK. pely | lpN. biVTi. 

Vö. MUSz. 576. sz., NyH.5 

4. küszöb vö. kSzőbőket Beythe; kűszszoboket Sós NySz.; 
küszög, küszöb, küszöpöt MTsz. 

~ votj. kusip 'köz, két hely közötti tér' VotjSz. 213. 
Vö. MUSz. 67. sz., NyH.5 

5. rügy. 
oazi,).r runt 'ohrring'. NyK. XXV. 282. 
vog. É. rünt 'rügy' | KL. rünt | P. ronté, ront NyK. XXV. 282. 

Vö NyH.5 
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6. sül, vö. zol Bécsi-k. 281, szol Mel. zwlek Jord.-k., szül 
Helt. NySz.; sindisznó MTsz. 

~ cser. M. sülő 'sün5 CserSz. 290. 
md. iijét, sejel', éáil', sejdt, dijat. 
f. suli | É. sil, sít. 

Vö. MüSz. 373. sz., NyH.5 

7. süly 'kelevény, polip stb. E. N. vö. sul Beythe. súly 
Kanizsa Tört. NySz.; súly, suj, sujj, súly, sü, sü, sühröl^ süj, 
süj, sül, süly, süly MTsz. 

~ cser. kP. hydtd | kUfa sdy-dte 'szömörcs5 —> nyK. sdfdt 
id. BEKÉ 51. 

mdM. tsilga, E. sildeje SÜS. Aik. XIVs. 47. 
f. syyld 'szemölcs, daganat, golyva5 | fK. sügla ua. (u későbbi 

fejlődés: SÜS. Aik. XIVs. 47). 
lpN. tsiuili (gen. t'siuili) 'pattanás, bőratka'. 

Vö. MüSz. 375, sz., NyH.5 

8. sürög, vö'. sorgolodik Mon. szurgolodik Pécsi. NySz.; 
sireg-forog MTsz. 

f. hyörii. 
Vö. MüSz. 377. sz., NyH.5 

9. süt, vö. Syten 1389 OklSz., sevtnek Corn.-k. NySz.; 
süt MTsz. 

~ v o g . KL. Üt-, T. sét- 'sütni5 NyK. XXV. 282. 
Vö. MüSz. 364. sz., NyH.5 

10. szül, vö. zil Virg.-k.. NySz.; szilé, szüllS's MTsz. 
~ vog sulmi. 

Vö. NyH.5 

11. ül, vö. Dumbunylev 1335 OklSz., yllenek Jord.-k. NySz., 
61 Winkl.-k. 139; leüjteni MTsz. 

- vog. É. wnl- 'ül5 j K. vonl- | T. ön- NyK. XXV. 185. 
Vő. MüSz. 972. sz., NyH.5 

12.. üsző, vö. iző 1587 OklSz.; iszeő, iszö MTsz. 
«v> vog. @§siy 'rénborju'. 
md. vaz 'borjú'. 
f. vasa 'borjú5. 
lpK. vüiss, vuáss 'kis rénborju'. 

Vö. MüSz. 975. sz., NyH.5 

E csoport hangmegfelelései tehát a következők: 
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E csoport példái szintén világosan bizonyítják, hogy a 
magyar ü hang se lehet fgr. eredetű. A legtöbb esetben — úgy 
látszik — nem keletkezett abból a hangsorból, a melyből a két 
előbbi csoport hangjai származtak, de a legvalószínűbb itt is 
eredeti illab. magashangok fölvétele. A labializálódás számos 
esetben egy v hangra vezethető vissza. Az esetek nagy részében 
i > ü fejlődós tehető fel (esünik, fül, sül, süly, süt). Egyébként 
a lp. kivételével a fgr. nyelvek megfelelései sok tekintetben 
hasonlítanak az előbbi csoportokéihoz. A f. változatok ii, yy, yö. 
(A labiális hangok itt is későbbiek.) A md.-ban itt is i, e, a 
hangokat találunk. A cser. megfelelések itt is a, »0, ü. A permi 
nyelvek i, e, u-t mutatnak. A vog.-osztj. megfelelések is nagyrészt 
azonosak. Egyes esetekben (küszöb, rügy, ül) a mélyhangúságból 
való átcsapás (vö. NyK. XXV. 282) nem lehetetlen, de ezt 
csakis egy-egy nyelvbeli megfelelések támogatják, s így e hang
változás föltevése igen kétes. Láttuk egyébként az előbbi cso
portokban is, hogy a magyar e ö hangoknak a f. lp. md. cs.-ben 
illab. magashang, míg a vog.-osztj.-ban gyakran labiális mély
hang felel meg (pl. repül, vér, öl). Végeredményben tehát azt 
mondhatjuk, hogy egy-két esetet (ezüst, üsző) kivéve, a magyar 
ü hang is fgr. illab. magashangra, valószínűleg i-re megy vissza. 

A fölsorolt példák tehát azt bizonyítják, hogy se a magyar 
ü, se a magyar ö hang nem lehet fgr. eredetű. Az a fgr. hang
sor, a melyre ezek az ü, ö változatok visszamennek, még nem 
határozható meg pontosan. A legnagyobb valószínűség az i, e, á 
hangok fölvétele mellett szól. Természetesen itt még sok részlet
kutatásra van szükség. Annyit azonban kimondhatunk, hogy a 
magyar ü, ö s így az w-zés, o'-zés se fgr. eredetű, hanem a 
magyar nyelv külön életében keletkezett. 

Nézzük most, miről tanúskodnak a fgr. nyelvek a hosszú 
o, ű hangokra vonatkozólag. Ezekről már MUNKÁCSI is megálla
pította a vog.-osztj. nyelv alapján, hogy az esetek legnagyobb 
részében diphthongusból keletkeztek. E nézetét megerősítik a 
többi fgr. nyelvek vallomásai is. 

A) M a g y a r k ö z n y e l v i ő ~ E. N. é, ü. 

1. fő ~feje, vö. Eiczfew 1476, Sidfy 1257, horhfw 12ö9 
OklSz.; fiualj Éadv., föv GKat. füvalj Nad. NySz.; fé, füMTsz. 
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vog. T. pen | parik K. 'fő5 NyK. XXV. 182. 
zürj. pom 'ende, ziel, grenze5 WIED. 241 | P. pon 'ende5 

GEN. 20. j votj. pun, pun, pum Vég, határ, hegy'. 
md. pe 'vég', eKazl pd cende' PAAS. 73. 
f. pad 'fej, vég5 | É. pea, pd, pe 'kopf, haupt, gipfel, oberes 

ende, spitze, vorderende; áhre5 (ősf. d: SUS. Aik. XIV. 38—39). 
WIKLTJND szerint ide tartozik: 
lpK. T. pijje, pijje, K. pajj 'das obere5 | E. pajjel, pajel 

'auf, oben auf | N. bágje | Lule paddee | L. 0. paije | Malá paije 
'oben befindlich | St. pijjene, pijjine, péjjene, pejjene, pejjine 
"oben' | V. F. 0. H. Bijjee- 'oben befindlich5 (ősi. *piejj < pijd 
ÜL. 315). 

Vö. MUSz. 528., sz. NyH.5 

2. fő, főz, vö. fez Jord.-k, fwz Virg.-k. NySz. 
~ vog. póaii 'fő5, pditi 'főz'; pütdm cfőtt3. 
zürj. puny 'kochen5 WIED. 259. 
md. pijems 'fő5 ftid'ems 'főz'. 
IpS. pivvat 'melegnek lenni, nem fázni5, pival, pivaT meleg, 

melegség5 pivds Verejték5, 
vö. szám. pi-. 

Vö. MUSz. 566. sz., NyH.' 

3. jő ~ jövök, vö. gyüuén Helt., yey Jord.-k. NySz.; gyün, 
gyön, jöjjön MTsz. 

~ osztj. DN. igjdt- | Trj. ipf§t- | V. Vj. iöySt- | Ni. i^fdi- ! 
Kaz. iöySi- | 0. iöy§t- ckommen, eintreffen5 OL. 109. 

vog. iwfí, iifi. 
Vö. MUSz. 176. sz., NyH.5 

4. kő, vö. Hurozkw 1093/1399, hygiskeu 1193 OklSz., kow 
Jord.-k., ku Fél. NySz.; kévire, kivek, kii, kü, küj MTsz. 

~ osztj. keu | Trj. keáu% | V. Vj. k'óy j Ni. ken | Kaz. keu" 
'stein5 OL. 278. 

vog. E. kdu (kdw-J 'malomkő5 | K. kdu | T. -hű 'kő, kavics5 

NyK. XXV. 182. 
votj. kö, ke 'malomkő5 | zürj. iz-ki 'mühlstein5 WIED. 71. 
cser. kP. kü | küfa küj | kCarM. kü \ kür. kü ~ nyK. kü 

BEKÉ 24. (Az ü a voc. után elveszett lab. cons. miatt. BEKÉ 26.) 
md. kev, kdv. 
f. kivi | E. kivi | L. kivi | vót civi (ősfinn i vö. SUS. 

Aik.. XIV*. 44). 
Vö. MUSz. 176. sz., NyH.5 

5. lő, vö. Iwwe Ers.-k. NySz.; lí, lön, löjni, lű, lüő MTsz. 
~ vog. lii, liy, hy, 'vet, dob, lő5. 
zürj. lyjny 'schiessen, heftig schlagen, stechen5. WIED 163. 
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cser. kP. lüja j kCarU. lühm | kCarM. liisdm (vagy lihm) \ 
kür. lüaUn | kE. liie'm ~> nyK. lü'ás l ő ' BEKB 25. 

f. lyö füt, csap' | észt lo 'schlagen, stossen, stechen'. 
Yö. MUSz. 706. sz., NyH.5 

6. nő, vö. new 1474 OklSz., nev Nagysz.-k. no Tel.-k. Né, 
Nő Corp. Gramm. NySz.; nyŐ MTsz. 

~ osztj. DN. nen \ Trj. ne | V. Vj. ní \ Ni. ne | Kaz. né \ 
0. niy cweib, OL. 163. 

= vog. É. ne fnő' | T. ni ua., vö. NyK. XXV. 182. 
md. ni. 
IpS. niyyélis 'nőstény' | lpN. niyyelas ua. 

Vö. MUSz. 427. sz., NyH.5 

7. ősz, vö. Ewz 1310/1349, fozel LevT. NySz. 
~ osztj. DN. séuds | Trj. sdu99s j V. Vj. SQyds cherbst' i 

Ni. 8ws | Kaz. sws | 0. sus OL" 205. 
vog. E tukés cősz', takwés ua. | KL. P. takwés. VogÖzj. 145. 
cser. seée eősz' | Tr. se£e | Bd. seie, s i le ; sezem, sizam cim 

herbst | Tr. sezem id. NyK. XXX. 278. 
md. soké rősz' 
f. syksy, syys | észt sügis 'autumnus'. 
IpS. isakisa | lpN. isákisá | lpK. isakts. 

Vö. MUSz. 954. sz., NyH.5 

8. o, vö. /iew, /zw/c, hwtet Jord.-k., hő Tel.-k., ű Tel. NySz.; 
itet, ü, ü MTsz. 

«••*» osztj. tgui, AOiií, loui, io/; plur. tt%, AWI, hm, id%. 
vog. É. taw, tau"\ K. táu | T. teu. NyK. XXV. 182. 
votj. so | zürj. si, si. 
md. sow, plur «m. 
f. hán, plur. &<?; sew B. 
IpS. son, plur. si, si [ lpN. sora, sön, plur. síi. 

Vö. MUSz. 93~7. sz., NyH.5 

9. öv, vö. ew 1599 OklSz., öv, o MA. oh Zvon. NySz.; 
ö MTsz. 

~-> zürj. vön (ö o: g), von fbinde, bánd, gurt, gürtel' WIED. 
428 | P. vun 'schuhband' GEN. 31. 

f. vyö coV | É. vo cgurt, gürtel'. 
Vö. MUSz. 958. sz., NyH.5 

10. ön rcyprinus idus', vö. őny, őnyhal, ünhal MTsz. 
~ zürj. syn ceine cyprinusart, rotauge, rotfeder' WIED. 315-
md. senej rvmi kis hal ' ; seni vmi halfaj (valószínűleg 

cyprinusfaj/. 
f. sayne, saynás 'cyprinus idus'. 
lpK. sivn ua. 

Vö. NyH.5 
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11. sző, vö. Zewth 1462, zywt 1553, zwth 1555, szöt 1638 
OklSz.; szőn, szű, szüv, szüv MTsz. 

~ osztj. DN. seu | Trj. sdux | V. Vj. so% \ Ni. seu | 0. sm 
'haarflechte', Kaz. seu id. 0L. 161. 

vog. E. sai 'hajfonat' (tő : say-) | K. sái | T. sou. NyK. 
XXV. 182. 

Vö. MUSz. 313. sz., NyH.5 

12. szőr, vö. szer Helt., zort Bécsi-k. NySz. 
~ vog. É. sair lószőr' | K. sodr, sog,r NyK. .XXV. 183. 
cser. sar 'lószőr'; sár 'ideg' CserSz. 211. 
md. sajar cein haar' | E. ceer, cer chaar'. 

Vö. MUSz. 315. sz., NyH.5 

13. tő, vö. tue 1055, aructeu 1194, Kewruspotokatewyn 
1285 OklSz., tű Tel. NySz.; tűébe MTsz. 

~ zürj. dynys, d'yn cdiekes ende' WIED. 37 j votj. Sar. 
Kaz. din, din, Glaz. din (iő, a fatörzsök alsó vastag része; egyes 
növényeknek húsos, vastag gyökértörzsöke VotjSz. 397. 

cser. kP. tűn ctŐvég, kezdet' | kCarM. tüy Vurzelseite ~ 
nyK. tiy ca törzs alsó része' BEKÉ 30. 

md. te-, Hej-. 
f. tyvi 'gyökérvég, fatörzs vége' | E tüvi. 

Vö. MUSz. 237. sz., NyH.5 

14. vő, vö. Vew 1408, Chykpeterwey 1420, Vylegin 1250 
OklSz.; vélegény Helt. vűfel Mel. NySz; vüfi, vőfély, bő-legén 
MTsz. 

~ osztj. DN. uey | Trj. uuöy | V. Vj. uo'y' | Ni. uey' | Kaz. 
uií) | 0. uen 'schwiegersohn'. (KARLAJAINEN szerint az er. palát, 
hangzót az y homályosította e l : OL. 170. 

zürj. von, vun, cfitestvér' | votj. vin, vén (Kazl.) cöcs, fiatal
ember' VotjSz. 661 | P. vun ebruder' GEN. 31. 

cserP. fteye cvő, sógor' | kCarM. fieyd cvő' ~ nyK. ftiyq& 
cvő' BEKÉ. 16. 

md. ov cvő'. 
f. vávy ua. 
Tvö. szám. vi]. 

Vö. MUSz. 627. sz., NyH.5 

15. velő, vö. verő, verüő, verüö MTsz. 
^ osztj. DN. uemm | Trj. uu#4dme | V. Vj. ueldm" | Ni. 

uepm? | V. uÜAdm" id. OL. 158. 
vog. fiehm cvelő\ 
zürj. vem 'gehirn, mark' WIED. 402 | P. vim cmark, gehirn' 

GEN. 32. j votj. vijim, Kaz. vijém, Glaz. vim 'velő' VotjSz. 668. 
cser. kP. fiem fvelő' ~ nyK. (3im BEKÉ. 16. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 27 
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md. udíme, ud'eme. 
f. ydin | É. üdi {ü később fejlődött: SUS. Aik. XIV. 4G). 
IpS. atam \ IpN. áddam (gen.) ~ add (nom.) 

Vö. MUSz. 571. sz., NyH.5 

A mint a példákból láthatjuk, a mássalhangzó meghosz-
szabbodása majd minden esetben kettőshangzóra vezethető visz-
sza, e kettőshangzó pedig valamely illab. magashang + cons.-
kapcsolatra. E mássalhangzók nem voltak egyformák. Nagyrészt 
fgr. k ~ y vagy y «•*•» y-xe mennek vissza. A mássalhangzó előtt 
álló vok. pedig illab. magashang volt. Ezt mutatják azoknak a 
fgr. nyelveknek alakjai, melyekben nem olvadt be a cons. a 
vok.-ba. így a lp.-ban i a hangszín (fö'^fej, fő ~ főz, ón) 
vagy a (IpN. a) < illab. magashang (ősz, velő). A finnben á 
(fő, vő), i (kő), yö, y (tő, öv), [y, ö a finnben később fejlő
dött]. A md.-ban majd minden esetben e, öl, t-t találunk. Hang
szín tekintetében tehát e csoport tulajdonképpen az e, ö cso
portokhoz tartozik. 

így a jövök, kövek stb.-féle alakok, a melyekben még a 
rövid magánhangzó tűnik fel, tkp. szintén csak az ö-zés ered
ményei. De még a hosszú ő helyén is találunk némely esetben 
e-t. E jelenség tárgyalása azonban már az ö-zés kialakulásának 
fejtegetéséhez tartozik, mivel a hosszú Ö helyén ekkor még vagy 
kettőshangzót, vagy rövid magánhangzó + mássalhangzót ejtet
tek. Egyes esetekben (Ősz, szőr) az ö szótagösszevonás útján 
keletkezhetett. Ezek is kettőshangzón át fejlődtek ó'-s alakokká. 
Mindezek alapján valószínű, hogy ö diphth.-ra (utolsó fok: éu) 
megy vissza, végeredményben pedig rövid illab. magashang + 
mássalhangzóra, ritkábban rövid illab. magánhangzó -j- mással
hangzó -j- rövid illab. magánhangzó összevonására. 

B) M a g y a r k ö z n y e l v i ü ~ R. N. í, é, ő. 

1. fű, vö. Fiu 1336, Pogzenafywe 1349, Negyedffy 1549 
OklSz.; fyew Érdy-k. fő Cseh fueket Mel. NySz.; fi, fiv, fuj 
MTsz. 

«*>•» osztj. DN. púm | Trj. p'örrí \ Ni. púin | Kaz. pöm \ V. 
Vj. pam \ 0 . pam lgras, heu5 OL. 150. 

vog. E. pum cfű' j K. pgm | T. pum NyK. XXV. 185. 
votj. pun (Kaz. Mai.), pum (Sar. Jel. Glaz.) VotjSz. 589. 

Vö. MÜSz. 574. sz., NyH.5 
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2. fűz, vö. fyz C. fyzőt Érdy-k. NySz. 
eser. P. piőam | kCarU. pidd'i | kür. pidaé ~ nyK. jnía* 

"köt, kötöz' BEKÉ 18. 
md. M. pedam, E. pad'ams SUS. Aik. XIV. 45. 
~ f. piíaá ctart.' (ősf. i: SÜS. Aik. XIV. 45). 

Vö. MUSz. 580. sz., NyH5. 

3. nyű, vö. el nyoheth 1571 OklSz.; el nyineiec Helt. NySz.; 
nyő, nyövök; nyüvik, nyűv MTsz. 

"*» vog. nafii, neefti ctép, gyomlál, koppaszt, kiczibál'. 
f. nykii 'tépdes, czibál, szaggat'. 

Vö. MUSz. 458. sz., NyH.5 

4. tűz, vö. tiz Ehr.-k., tőz Döbr.-k. NySz. 
~ osztj. DN. tyí 1 Trj. gdUydf | V. Vj. tQydf | Ni. £&£ | Kaz. 

tm | O. tut ffeuer' 13L. 129 
Vog-'K. tq/wt | T. táut. NyK. XXV. 186. 

Vö. MUSz. 250. sz., NyH.3 

A fölsorolt példák közül fűz későbbi nyúlás és ü-je erede
tibb *-re megy vissza; nyű olyan származású, mint az előbbi 
csoport példái. A fö és tűz szavaknál MUNKÁCSI egy u és ü 
között álló hangot vesz fel átmeneti hangnak (NyK. XXV. 186). 
De ezek nem világos eredetűek, minthogy a f., md., cser., lp. 
nyelvben nincsenek megfelelőik. A legnagyobb valószínűség sze
rint ezek is kettőshangzóból keletkeztek (talán ui < uj < wj < 
uf) s az ó-zés keletkezése korában még kettőshangzók is voltak. 

A fgr. nyelvek vizsgálata tehát arra vezetett, hogy a ma
gyar lab. magas hangok nem eredeti hangok, vagyis eszerint az 
o-zés későbbi fejlődés, s eredete szemmelláthatólag összefügg a 
magyar ü, ö hangok eredetével. 

Haladjunk tehát kissé tovább a nyelvtörténet-előtti idők 
homályában. Láttuk a fgr. nyelvek vallomásait. Figyeljük most 
meg, miről tanúskodnak legrégibb jövevényszavaink, e második 
útmutatónk a nyelvemlékek kora előtt. 

GOMBOCZ ZOLTÁN «Die bulgarisch-türkischen lehnwörter in 
der ungarischen sprache» czímű munkájában pontosan összeállí
totta a magyar nyelv régi török jövevényszavait s levonta belő
lük a fontos hangtörténeti következtetéseket. 

Az ó'-zés történetére vonatkozólag a következő megállapí
tásai fontosak : 

1. A török i-nek a magyarban e s az esetek nagy részé-
27* 
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ben é ~ ö felel meg, pl . : betű, bötü (vő. még bőtő NySz., butu 
Nád.-k., bütü MTsz.) < *tör. bitiy \ bölcső (Belchew OklSz., bocho 
Peer.-k., bőcsü MTsz.) < tör. *bisiy \ gyeplő (gywplw 1494, gyöplö 
1588 OklSz.) < tör. *$ipliy \ gyöngy (gyung 1276, gyengh 1531 
OklSz.; gyung Mel. NySz.; gyüngy MTsz.) < tör. *3in$ü stb. 

A török i-nek m. e ~> ö felel meg a második szótagban isr 

pl. bélyeg < *bilik; csökönyös < *cikin ; iker < ikir, gyümölcs < 
*gimis stb. 

2. A tör. ö, w-nek a magyarban ö felel meg: bölény < 
*bölán ; csökik < *cök ; kökény < *kükan stb. 

A szűnik, tür ~ tűr eredetibb alakjai szönik, tör ~ tűr < 
tör. *&ön, *tör. A gyűrű < *$ürüy, gyüszü <L güsüy szavakban 
szintén hasonló fejlődés törtónt. A tör. *öday-h6\ ödŐ-n át idő 
fejlődött (158). A szűr (<*sür) tűr (<tür) szavakban az ü meg
nyúlt (159). 

Mit bizonyítanak ezek az esetek az ö-zés történetére nézve ? 
Első sorban azt, hogy az ö-zés, azaz inkább w-zés, minthogy — 
a mint látni fogjuk — tt-zés előzte meg az ö-zést, a török 
jövevényszavak fölvétele után kezdett terjedni. Az i ~ é ~ ö 
megfelelés több esetét láttuk. De ez a körülmény egyszersmind 
azt is bizonyítja, hogy az o-zés nem lehet török eredetű. Mért 
történt volna meg az i > é, ö változás ép a török jövevény
szavakban ? Az ü ( > ö) hangnak a magyar nyelv történetén 

• belül kellett előállania. Sőt — a mint ép a török ö, ü: m. o 
megfelelések bizonyítják, — török jövevényszavaink felvétele 
korában már meg is volt a m. ü. Hogy mikép keletkezett, azt 
majd később fogjuk látni. Annyit azonban előre is lehetséges
nek tarthatunk, hogy a török ó'-ből w-n keresztül lett a magyar ö 
(vö. NyK. XLIII. 120). 

A török jövevényszavak tehát szintén a mellett bizonyíta
nak, hogy az ö-zés későbbi fejlődés. Ezt megerősítik legrégibb 
szláv és német jövevényszavaink is. 

Ilyen esetek: Benedek: vö. szlov. Benedik stb. (vö. MELICH 
Szláv jöv. Ii. 159); csütörtök: vö. szlov. cetertik (uo. I2. 277); 
eretnek: vö. szlov. eretnik (uo. I2. 255); esperest: ős + kaj-horv. 
szlov. -prist (uo. la. 255); kereszt < krhsth (uo. I2. 325); püspök: 
vö. szlov. horv. biskup (uo. I2. 394); föld <cféld (MBLICH-LUMTZER : 
Deutsche ortsn. u. lehnw. 105) stb. 
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Az eddigiek után tehát világos, hogy az ö-zés az ö, ü 
hangokkal együtt a magyar nyelv külön életében fejlődött min
den idegen hatás kizárásával. Lássuk tehát, volt-e alkalom ilyen 
hangváltozásra a magyar nyelv életében. 

EIEDL SZENDE kezdeményezése után SIMONYI ZSIGMOND 
(A magyar szótők. Értek, a nyelv- és szépt. kör. XIV. k. 7. sz.) 
mutatta ki először határozottan, hogy «a magyar nyelvnek ma 
mássalhangzón végződő szótövei is valaha általában egy-egy 
rövid magánhangzón végződtek*) (4). Ezt bizonyítják a rokon nyel
vek adatai; ezt bizonyítják régi nyelvemlékeink is. SIMONYI már 
a török, német, olasz, szláv jövevényszavak bizonyos szó végi 
magánhangzóinak lekopására is rámutat, úgyszintén kimondja 
azt a gondolatot is, hogy az úgynevezett «kötőhangzók» vagy 
«segédhangzók» tulajdonképpen az elveszett tővégi magánhangzók 
utódai. 

Ezeket a tételeket az újabb kutatások is megerősítették. 
GOMBOCZ a török, MELICH a szláv, német, latin és olasz jöve
vényszavak segítségével kimutatta, hogy a magyar szóvégek le
kopása egész szabályosan és minden esetben megtörtént (vö. 
MNyv. V., VI.). Ismeretes azután, hogy a lekopási folyamat 
nyomot hagyott nyelvemlékeinken is. 

Tekintsük meg kissé közelebbről a rövid tővégi magán
hangzók eltűnési folyamatát. 

Azon fgr. nyelvek szóvégi magánhangzói, melyekben ezek 
megmaradtak, ma igen különfélék. Eredetileg is elég változa
tosak lehettek, s bizonyára mindegyik a tő belsejében levő fgr. 
hang előfordulhatott a szó végén is. 

Nyelvtörténeti tény azonban, hogy a magánhangzórendszer
ben a legtöbb változást a szó- és tövégi magánhangzók szenve
dik, így a szó- és tővégi magánhangzók gyakran egyenlővé vál
nak, kiegyenlítődnek. Ez a folyamat ment végbe pl. a kfn.-ben, 
midőn az ófn. színes tővégi magánhangzók helyébe színtelenebb 
hangok léptek. Elég gyakori az ily magánhangzók labializáló-
dása is. Pl. a francziában vagy az aunusi nyelvjárásban. (Itt a 
szóvégi a, a-bői először u, ü lett, azután u, ü, majd még tovább 
folytatódott a redukálódás, végül elvesztek.) E két utóbbi folya
mat, t. i. a redukálódás és lekopás pedig a leggyakoribb a szó
végi magánhangzóknál. 
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Ilyen lekopási folyamat történt a magyar nyelvben is. De 
hogyan történt e lekopás? Erre nézve fölvilágosítással szolgál
nak régi jövevényszavaink és nyelvemlékeink. 

Figyeljük meg mindenekelőtt török jövevényszavainkat. 
Ezeknek szóvégi magánhangzói — a mint GOMBOCZ kimutatta 
(MNyv. V. 393—395) — következőképen fejlődtek a magyarban : 
Mindazok a török jövevényszavak, melyek a, e-ié végződtek, 
véghangzójukat a magyarban is megőrizték. Ilyenek: alma, árpa, 
balta, gyenge, ige, kecske stb. Ellenben mindazok a szavak, a 
melyeknek véghangzója a törökben i, i, u, ü, tehát fölső nyelv
állású volt, tővégi hangzójukat a magyarban elvesztették. Ilyen 
esetek: *kudu > kút; *sary > sár cgelb'; *sáki > szék; ^jin^ü > 
gyengy, gyöngy stb. 

E török jövevényszavak tehát azt bizonyítják, hogy a 
magyarban a szóvégi i, i, u, ü lekopott. 

Hasonló eredményre jutott MELICH (MNyv. VII. 14, 58, 
111, 150) a szláv, latin, német, olasz szavak vizsgálatánál. 
A mint kimutatta, az átadó nyelvek szavainak szóvégi u, ü, i, 
i-je kivétel nélkül eltűnt, míg az a csak némely szavakban kopott 
le ; az o hanghelyettesítéssel a-vá lett, az e pedig változatlan 
maradt. 

A nyelvemlékekben megőrzött szóvégi magánhangzó-jeleket 
(vö. MELICH MNyv. VI. 150) nyelvtudósaink különfélekép ol
vassák és értelmezik. (A régibb nézeteket összeállította SZINNYEI 
NyK. XXXIV. 1—5). 

SZINNYEI határozatlan magánhangzóknak tartja ezeket a 
hangokat (MNyv. X. 14); MELICH szerint teljes hangok: u, ü; 
i, i; á, á [csak ritkán fordulnak elő] (MNyv. X. 158). SIMONYI 
is w-nek olvassa a kerekv alakot; u-t ós i-t is olvas egyes sza
vak végén (vö. Die ung. spr. 212.). GOMBOCZ szerint legvaló
színűbb, hogy zöngétlen magánhangzót jelölnek. 

Bárhogy olvassuk is azonban e szóvégi jeleket, annyi 
bizonyos, hogy annak a lekopásnak emlékeztető jelei, a mely a 
magyar —• jövevényszavaink által igazolt — u, ü; i, i han
gokkal történt. A szóvégi a s e csak néhány példában mutat
kozik, jövevényszavainkban pedig csak az a kopott le s ez is 
csak néhány esetben; így ezeknek nem tulajdoníthatunk álta
lános jelentőséget. Lekopásuk inkább analógiás természetű lehet. 
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A szóvégi u, ü, i, i lekopása azonban egészen általános volt. 
S ha most megnézzük Árpád-kori szóvégi u, v, i, y stb. jegyein
ket, azt látjuk, hogy ezek igen külömböző szótövek végén 
mutatkoznak. Nemcsak az előttük levő mássalhangzó igen vál
tozatos, hanem az idetartozó tövek magánhangzója is. Ez a 
körülmény már egymaga is arra enged következtetni, hogy a 
magyar szavak a török jövevényszavak átvétele korában vagy 
ennél régebben is csakis e négy rövid magánhangzóra végződ
tek: u, ü; i, i. A török a, e-végű szavak alighanem a hosszú-
magánhangzós tövekhez csatlakoztak. (Vö. fa ~ fát: búza ~ 
búzát.) 

De ugorjunk át most vagy nyolcz évszázadot s figyeljük 
meg mai nyelvjárásaink kötőhangzóit. Bizonyos esetekben ma 
inkább az a, e uralkodó. Bár ez nem általános (pl. palóc: 
házakot stb.). A hol azonban zárt kötőhangzót találunk, ott 
nyelvjárásaink a magashangú kötőhangzó ejtésében külömböznek 
egymástól. Egyes nyelvjárások ugyanis é'-nek, más nyelvjárások 
o-nek ejtik. A mélyhangú kötőhangzó ellenben mindenütt o. 
Nyelvemlékeink korában pedig az o, e, ö kötőhangzó sok eset
ben föltűnik ott is, a hol ma áltálában inkább a-t, e-t ejtenek. 
A lényeges itt azonban az, hogy a magashangú kötőhangzó 
kétféle: e ö, a mélyhangú ellenben a megfelelő esetekben min
denütt o. 

Kiséreljük meg, nem hozható-e ez a külömbség bizonyos 
összhangba nyelvemlékeink és jövevényszavaink vallomásával. 
Láttuk, hogy ez utóbbiak arra mutatnak, hogy a magyar szó
végi magánhangzók egyrészt i, r-be, másrészt ü, u-ha mentek 
át. Tudjuk azt is, hogy a magyar nyelvben nyiltabbá válás 
történt. Az w-ból o, i-ből e, ü-ből ö lett. De van egy hang
törvényünk a magyar i hangra is. E törvény szerint i-ből az 
első szótagban i lett, a többi szótagban ellenben u s ebből 
azután o (vö. SIMONTI, Die ung. spr. 200, Nyr. XXXVIII. 2 9 1 ; 
GOMBOCZ NyK. XXXIX. 262.) Ismeretes az is, hogy nyelvünk 
kötőhangzói nem később fejlődött segédhangok, hanem egykor 
megvolt szóvégi rövid magánhangzóink folytatásai. Az előbb 
idézett hangtörvények szerint tehát az e kötőhangzó i-böl, az ö 
ü-bő\, az o pedig w-ból s i-böl keletkezett. 

íme nyelvjárásaink adatai nyelvtörténetünk adataival teljes 
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összhangba hozhatók. Az a külömbség tehát, a mely a mai e-ző 
nyelvjárások között a kötőhangzó tekintetében feltűnik, már 
igen régi. 

Török jövevényszavaink arra mutattak, hogy nyelvünkben 
a szóvégek elváltoztak. Szóvégi rövid magánhangzóink i, j-be, 
u, ü-be mentek át. Ezt bizonyosnak kell vennünk, külömben 
nem koptak volna le jövevényszavaink i, i, u, ü hangjai egy
formán az egész nyelvterületen. Nyelvjárásaink és nyelvemlé
keink adatai azonban egy másik változásra is mutatnak, mely 
talán még a szóvégi magánhangzók lekopása korában történt 
meg. E második változás a labializálódással függ össze. Nyelv
járásaink egy része inkább az illab. hangoknak (i, i), más 
része a lab. hangoknak (u, ü) kedvezett, Az i-ből idők folya
mán — minthogy itt nincs az első szótagban — u lett, s így 
a mélyhangú kötőhangzó szempontjából elmosódott a nyelv
járások közt fennálló külömbség. A magashangú kötőhangzó 
külömbsége azonban továbbra is fennmaradt (— ü). Idők folya
mán i > e, ü > ö, u > o változások mentek végbe, s így ki
fejlődtek a mai é'-ző és o-ző nyelvjárások. Változás történt az
után több nyelvtani alakban a kötöhangzó minőségében is. Az 
o-ból több esetben a, é*-ből e lett. Nyelvjárásaink egy részében 
pedig e minden esetben e-be ment át. 

A kötőhangzók o-zését ilyenformán megmagyaráztuk. De 
ö-zés nemcsak a kötőhangzókban van, hanem a tőszótagokban 
is, s az ó'-zés összefügg — a mint láttuk — a magyar ö 
és ü hang keletkezésével. A magyar nyelv egyik legfontosabb 
hangtörvénye a magánhangzók illeszkedése. Ez az illeszkedés 
nemcsak előreható, hanem hátraható is. Általában annak a szó-
tagnak hangjához illeszkednek a többi hangok, a mely a leg
erősebb. A szóvégi labializálódás pedig már a török jövevény
szavak kora előtt is végbe mehetett a szavak egész seregében. 
Ez a labiális magánhangzó — a ragtalan alakok általánosan 
elismert nagy hatalma folytán — átment a ragok, képzők 
elé is. Már pedig ez eleget jelent. A szóvégi ü itt egy egész 
sor támasztópontot talált s így e nagy hatalmánál fogva magá
hoz hasonította a tőszótag rövid magánhangzóját, első sorban 
az i-t. Legczélszerűbb lesz talán, ha ezt az egész folyamatot 
egy példán mutatjuk be. 
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fgr. *silm'íi cszem\ 

1. Kiegyenlítődés és labializálódás a szó végekben : 
ómagy. *simi ^ *simü. 

2. Az alanyeset ü hangja átterjedt a ragok, képzők elé: 
*simis <-̂  *simüs, *simit ~ *simüt, *simin ~ *simün. 

3. A szóvégi ü magához hasonította a tő i-jét: 
*sümü, *sümüs, *sümüt, *sümün stb. 

4. A szóvégi magánhangzók lekoptak: 
sim **-» siim 

de : simis ~ *sümüs, *simit *** *sümüt stb. 
5. i > e, ü > ö változás történt: 

szem *VÍ szóm, szemes ^ szömös stb. 
Hogy az ő-zés csakis így keletkezhetett, arra az eddigie

ken kívül még számos más körülmény is mutat. Látni fogjuk, 
hogy vannak kódexeink, melyekben a tőszótagok inkább é'-znek, 
míg a kötőhangzók ö'-zése úgyszólván általános. Sőt éppen leg
erősebben ö'-ző kódexeink is szinte megrögzött e-hangzós töve
ket tüntetnek fel. Hasonló jelenségeket mai nyelvjárásainkban 
is látunk. Az ö'-zés eredetének ilyen magyarázata mellett szól 
az a körülmény is, hogy a labiális illeszkedás még kódexeink 
korában is igen tökéletlen, s végül az is, hogy az egy, se, le-
féle egytagú szavak csak a legújabb korban váltak itt-ott 
ó'-zőkké. 

Mindezek alapján az o-zés eredetéről való nézetünket a 
következő pontokban foglalhatjuk össze: 

1. A fgr. nyelvek azt bizonyítják, hogy az ö-zés a magyar 
nyelv külön életében fejlődött. 

2. Legrégibb jövevényszavaink megerősítik a nyelvhason
lítás vallomásait. 

3. Az o-zés keletkezésének okát a magyar nyelv saját 
hangsúly- és hangviszonyaiban kell keresnünk. 

4. A magyar szó- és tő végi magánhangzók az első szótag 
erős hangsúlya folytán még a török jövevényszavak fölvétele 
előtt bizonyos változáson mentek át. 

5. E változás redukálódással és sok esetben labializálódás-
sal is járt, a mint ezt jövevényszavaink i, i, u, ü hangjainak 
lekopása bizonyítja. 
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6. Jövevényszavaink i, i, u, ü hangjainak lekopása, nyelv
emlékeink egyes adatai s kötöhangzóink további fejlődése arra 
mutatnak, hogy a török jövevényszavak felvétele korában a 
magyar nyelv szóvégi rövid magánhangzói i, i, u ü voltak. 

7. A szóvégi ü magához hasonította a tő i hangját. 
8. Szóvégi vagy pedig már csak tővégi magánhangzóink 

legrégibb jövevényszavaink fölvétele előtt még egy változáson 
mentek át. Nyelvjárásaink egy része az illab. hangoknak (i, i), 
másik része a lab. hangoknak (ü, u) kedvezett. 

9. Az i-ből a második és a többi szótagban később u lett. 
Ilyen módon a mélyhangú «kötőhangzók» külömbsége meg
szűnt. Ekkor indult meg a tulajdonképpeni w-zés. 

10. A szóvégi magánhangzók lekoptak; a ragok ós a kép
zők előtt azonban továbbra is megmaradtak s keresztülmentek 
a nyiltabbáválás folyamatán. így alakult ki az o-zés és é'-zós 
közt fennálló külömbség. 

Mindezek szerint az o-zés kezdetét szóvégi magánhang
zóink redukálódásában, végső okát pedig a magyar hangsúly
viszonyokban kell keresnünk. 

LOSONCZI ZOLTÁN. 



Adalékok a török nyelvtanhoz. 
(Megjegyzések NÉMETH GYULA nyelvtanára.*) 

MÜLLER MIKSA idézi egyik felolvasásában egy híres keleti 
nyelvész nyilatkozatát a török nyelvről: «We might imagine 
Turkish to be the result of the deliberations of somé society 
of learned meni) (Lectures I, 8. §). Nem merném ezt a többé-
kevésbbé találó mondást a török nyelvtanokra is alkalmazni. 
Sőt ellenkezőleg, a legtöbb török nyelvtan azt a benyomást 
teszi az emberre, mintha a szerzője nem «tudós férfiúi) volna, 
hanem félszakember, a ki a nyelvtanírás nehéz munkájára in
kább gyakorlati nyelvtudása, mintsem elméleti ismeretei alapján 
érzi magát hivatottnak. NÉMETH GYULA nemrég megjelent török 
nyelvtana — a török szövetséges nyelve iránt mind szélesebb 
körökben mutatkozó érdeklődós egyik értékes terméke -— a rit
kább kivételek közé tartozik. Nagy érdeklődéssel és nagy élve
zettel olvastam el elejétől végig s jólélekkel mondhatom, hogy 
a legjobb, s aránylag kis terjedelme ellenére is — 126 lapon 
még mondattant is ad — a legtartalmasabb török nyelvtanok 
közé tartozik. Minden során meglátszik, hogy szerzője nemcsak 
törökül tud, hanem hogy vérbeli nyelvész is, a ki képes arra, 
hogy egy az indogermán és sémi nyelvtípustól annyira eltérő 
nyelv jelenségeit elfogulatlan szemmel megfigyelje s megfigyelé
seinek eredményét szabatosan megfogalmazza. 

Voltaképpen csak egy elvi jelentőségű kérdésben tér el a 
felfogásom NÉMETHétől: én még az ilyen pusztán leíró s többé-
kevésbbó gyakorlati jellegű nyelvtanban is több teret szánnék a 

*) Türkische Grammatik (Sammlung Göschen 771). Berlin und 
Leipzig, 1916. 
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tudományos, tehát nyelvtörténeti magyarázatoknak, mert meg 
vagyok róla győződve, hogy egy-egy morphema v. mondattani 
szerkezet m e g é r t é s e e l s a j á t í t á s á t is elősegíti. A Göschen-
kötetek olvasóiról bátran feltehetjük, hogy az elemi nyelvtudo
mányi vagy legalább grammatikai ismereteknek birtokában van
nak, s a gondolkodó olvasó érdeklődését mindenesetre jobban 
kielégíti, ha pl. megtudja, hogy a gelmeksizin-íéle alak -in vég
zete a régi instrumentalis-rag, a mely a susuz-íéle származékok 
végéről már lekopott (ill. helyesebben, hogy a -susuzun-íéle 
instrumentális helyett ma már adverbialis értelemben is a rag-
talan susuz alakot használják), mint ha kénytelen a külömbség 
puszta megállapításával megelégedni. S ha ismertetésem mégis 
a szokottnál hosszabbra nyúlt, annak a magyarázata nem az, 
mintha NÉMKTH nyelvtanában annyi sok kifogásolni valót talál
tam volna; csak a jó alkalmat akartam felhasználni arra, hogy 
a török történeti hangtan és különösen az alaktan néhány sző
nyegen forgó vitás kérdéséhez én is hozzászóljak s így néhány 
téglával én is hozzájáruljak a még mindig megírásra váró török 
tudományos nyelvtan épületéhez. 

Hangtan. Az 'ain a szerző szerint az arabban «durch 
kráftiges zusammendrücken der stirnmritze» keletkezik, míg a 
törökben «am ende einer geschlossenen silbe hört man manch-
mal das cain' durch einen kehlkopfverschlusslaut ausprechen». 
A nem épen szerencsésen megfogalmazott második mondat alap
ján azt hihetné az ember, hogy két külömböző hangról van szó, 
pedig a «kehlkopfverschlusslaut» (pl. a dán stöd) a legtöbb fone
tikus szerint szintén nem egyéb, mint «la fermeture compléte 
et énergique de la glotte» (vö. EOÜSSBLOT, Principes). 

A 12. § szerint «das vav wird manchmal. . . als y aus-
gesprochen», pl. .-Lila* ganly. Persze a szó régi alakja ganlu 
volt, a minthogy az ó-oszmanliban a második (és harmadik) 
szótag magánhangzója igen gyakran ü, u volt a mai i, y-ve\ 
szemben (vö. THÚKY, NyK. XXXIV. 153). A fanly alak csak 
újabban, a labiális-illabiális illeszkedés tökéletesebbé válása óta 
keletkezett. Általában véve azt hiszem, hogy a nyelvtanírók az 
amúgy is szeszélyes török helyesírás megtanulását nagyon meg-



ADALÉKOK A TÖRÖK NYELVTANHOZ. 409 
könnyítenék, ha rendszeresen összeállítanák azokat az eseteket, 
a midőn valamely arab írásjel az arab írás alkalmazása óta 
végbement hangváltozás következtében eredeti hangértéke mel
lett új hangértékhez is jutott. Ha pl. a ^ * j 5 3 dejirmen eseté
ben megjegyezzük, hogy régi ejtése az írásmódnak megfelelően 
degirmen volt, s csak a régies helyesírás nem jelzi a g > j vál
tozást, az ördek ~ dat. ördeje « *ördege) váltakozást s az lita^f 
*•» xSő\J írásmódot is jobban megérthetjük. 

A szorosabban vett hangtani részre (21—31. §) csak né
hány megjegyzést. A magánhangzókról szóló részben meg lehe
tett volna említeni, hogy o és ö az első szótagon túl nem for
dul elő (vö. EADLOFF, Phon. 12. §). 

A mássalhangzókról N. megemlíti, hogy általában véve 
előbbre képződnek, mint a megfelelő német mássalhangzók, 
majd így folytatja: «Das türkische k, t . . . é, j habén eine 
wesentlich andere artikulation, als die entsprechenden deutschen, 
französischen und italienischen laute». E megjegyzésnek nem 
sok gyakorlati haszna van, mert a szerző nem mondja meg, 
hogy miben külömböznek egymástól. De meg külömben is a 
német meg a franczia és olasz articulatiobasis szintén ((lényege
sen)) külömbözik egymástól, s az olasz dentalis affricaták (is, d'i) 
alighanem még a megfelelő török hangoknál is erősebben palatá
lis színezetűek (az olasz gia — dia igen sokszor szinte ;'a-nak 
hangzik). A 24. § szerint a k és g hangértéke palatális magán
hangzó előtt k/ ós gf; ez utóbbi helyett meg lehet hagyni a szoká
sos gj átírást; hiszen f helyett a fonetikák is a j jegyet használják. 

A 26. §-ban a progressiv hasonulásról van szó: «Suffixe 
mit anlautendem d, g verándern diese laute nach k, t, p (/), s, 
s, f, c in t, c». E kissé nehézkes fogalmazás helyett a következőt 
ajánlanám : Nach tonlosen konsonanten (k, t, p stb.) wird das 
anlautende d und g der suffixe durch progressive assimilation 
tonlos (t, c). Persze nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy e 
szabálynak, akárhogy fogalmazzuk is, csak gyakorlati értéke van 
(noha sJUuU ^Jutj-jí >úSjj^ van írva, dallal, olvasd: basta, 
kustan, büjüktür stb.), s az oszmanli nyelvben csakugyan végbe
ment hasonulásokról teljesen hamis képet ad. Ha pl. a loc. 
ragját veszem, a köktürkben általában véve -da, -dá alakban 
fordul elő (tehát basda cá la tété', lalykda "dans la ville5 is), 
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viszont azonban l, r, n után zöngétlen -ta -ta alakja lép föl: 
jolta csur le cherain', jirtá r& un lieu' (vö. THOMSEN, SUS. Tóim. 
V. 22—3). Ha mármost feltesszük, a mi éppen nem valószí
nűtlen, hogy a loc. ragjának valamikor az oszmanliban is két 
alakja volt, s a zöngétlen változat az l, r és n végű névszó
tövekhez járult, akkor valójában nemcsak a s j u t b basta és 
»t\54>s«í ördekte-íéle esetekben, hanem pl. a sjdL> jolda<.*jolta, 
S4>*Lclk> damarda <C*damarta esetében is progressis assimilatio 
történt. A nomen poss. eredeti alakja -ci, -cy volt (vö. pl. L E 
COQ, Chuast. 25 : Ötágci), az oszmanliban tehát éppen a ^ y y v 
tütüngü, ^s \ j^L) jalangy-téle esetekben történt progressiv haso
nulás, míg a «3jűlj balykcy-íéle esetekben nem történt változás. 
N. a képzőnek c-vel való alakját nem említi, s a példák között 
sincsen egy balykcy típus sem; így azután a nyelvtan olvasója 
nem veheti észre, hogy ebben az esetben a képző kétalakúságát 
a helyesírás is jelzi. A most tárgyalt 26. §-on kívül a hasonu
lásról nem történik említés, s így az olvasó kétségben marad 
az iránt, hogy egyéb esetekben, ha pl. a rag v. képző nem d-
és /-vei kezdődik, a tővégi mássalhangzó és a suffixum kezdő 
mássalhangzója között van-e regressiv hasonulás vagy nincs? 
(hogy progressiv nincs, az a 26. §-ból is következik). Nem tudja 
eldönteni, hogy u v w helyes olvasása jüssüz-e, vagy hasonulás 
nélkül: jüzsüz, y*wc=*)»j így olvasandó-e: borcsuz, vagy így: 
borjsuz; ^Juof esetében imdi-e a szokásos kiejtés vagy indi, 
vagy mind a kettő.' 

Ha a szerző a k ^ ?, k~>j, t «-*» d váltakozást a hangtani 
részben említi, vájjon nem lett volna-e következetesebb eljárás 
az ayyz ~ ayzym, alyn ~ alnym váltakozást is a hangtani részben 
tárgyalni ? 

A ragok és képzők magánhangzója. Mivel o és ö az első 
szótagon túl nem fordul elő, a képzőkben és ragokban csak 
magas (i, ü, y, u) vagy alacsony nyelvállású (a, ej magán
hangzók fordulhatnak elő (a nyílt e hangot is az alsó nyelv-
állásúak közé számítva). Magánhangzójuk szerint a suffixumok-
nak három típusát külömböztethetjük meg, t. i. a kétalakú 
(pl. -lar-, -ler), négyalakú (pl. -lik, -lük, -lyk, -luk) és hatalakú 
suffixumokat (pl. -$ak, -§ek, -gik, -$ük, -gyk, -$uk). A suffixum 
magánhangzóját az a-e típusnál a palato-velaris, az i-ü-y-u 
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típusnál a palato-velaris és a labialis-illabialis illeszkedés szabja 
meg. Ez a nagy szabályosság, különösen a mi a labiális illesz
kedést illeti, aránylag újabb fejlemény. A feltűnő csak az, hogy 
a legtöbb esetben nem az ü-u, hanem az i-y formák a másod
lagosak. Csak egy példát említek. A praesens participii r kép
zőjének a kötőhangzója (a mennyiben nem a-e : jaz-ar, gec-er) 
-i, -ü, -y, -u, tehát labiálisán is illeszkedik: bilir, öliir, alyr, 
bulur. Ezzel szemben az ó-oszmanliban a képző illabiális magán
hangzó után is -ür, -ur; a XIV. századi Iszkendernáméban: 
bilür, virür, gelür, kalnr, jatur, varur; még az 1665-ben meg
jelent s pontosan írásjelezett BERNARDiNO-féle szótárban (Voca-
bolario italiano-turchesco, compilato dal BERNARDINO de Par ig i . . . 
Boma, 1665) is ilyen alakokat találunk : bilür, kalur, gelür, sőt 
még MENiNSKinól is 1680-ban: bilür, gelür (de már gelir is), 
vö. THÚRY, NyK. XXXIV. 158. Ugyanilyen alakokat találunk a 
Cod. Cumanicusban i s : alurmen 'sumo', kalurmen 'remaneo', 
bilurmen (olv. bilürmen) cscio', ervr (olv. erür) cest' stb. Az uj-
gurban: bilür, kálür Kut. Bil. 5, 14—5 (így az ujgur betűkkel 
írt bécsi kéziratban, vö. BADLOFF, I. s, de a kairói kéziratban 
vjJb és yjJS', vö. BADL. II. 1 : V); ajur, kylur (Kut. Bil. 7, 14; 
a kairói kéziratban is « j | és »JLűf); ritkán: baryr-kalur (Kut. 
Bil. 15, i4; így a kéziratban is, de a rím hiánya gyanússá teszi 
a helyet). Az orkhoni feliratokban: barur, alur, bárür, bilür 
BADLOFF, Inschr. Neue folge 419 (az -ir, -yr ritkán). Ugyanilyen 
fejlődést találunk a caus. -ir, -ur, a refl. -in, -un esetében is. 
Megérdemelné ez a kérdés, a melyet GRÖNBECH (Forstudier til 
tyrkisk lydhistorie 19) inkább csak említ, a rendszeres és ki
merítő tárgyalást. 

Megoldatlan kérdés a hatalakú képzőknél az a-e és az i-u 
formák egymáshoz való viszonya is. Vájjon az -dk -ek. nomen 
verbale-képzőben az a-e jelentős elem-e, vagy pedig csak 'kötő
hangzó', mint ugyané képző -ik -uk alakjában ? Talán ez utóbbi 
mellett bizonyít, hogy az alakpárok, néha másodlagos jelentés
megoszlással, éppen nem ritkák: oszm. tutum 1. 'poignée, anse; 
% maniére d'agir, conduite, procédé' «̂» tutam cpoignée, anse' 
BARB. DE MEYN. ( < tut-) ; koriak 'nachtquartier' ~ konuk 'der 
gast' ( < kon- csich niederlassen'; vö. kel. türk. kunak ra guest ; 
alsó: a nights lodging' BARKLEY-SHAW II, 158); ölüt 'die seuche5 
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~-> csag. ölát EADL., ülat BARKLEY-SHAW 'épidemie'; oszm. öját 
'lobenswert5 ^ öjüt crat' (ha ugyan ez utóbbi is az öjmek 'lobén' 
igéből származik, a mint N. gondolja). 

NÉMETHnél a képzők tárgyalásában, kül. a mi a kötőhang
zók megjelölését illeti, nem találok teljes következetességet. 
A (kötőhangzó) + mássalhangzóból álló képzőket részben magán
hangzó nélkül (vö. 38. 1.: -d: gecid, -k: dilek stb., -m: jem, 
ölüm), részben magánhangzóval együtt idézi (vö. 39. 1.: -yn 
stb.: tütün, -ys stb. : sevis). Leghelyesebbnek tartanám az ilyen 
esetekben a képzőnek azt az alakját idézni, a melyik a magán
hangzóra végződő tövekhez járul s két, négy, ill. hat kötőhang-
zós alakját zárójelben utána tenni, tehát pl. -n (-in, -ün, -yn, -un). 
A példákat lehetőleg úgy kellene megválasztani, hogy minden 
változatra jusson egy-egy. NÉMETHnél a -k képzőre közölt pél
dák mind az -ak típusból valók, holott természetesen van drtik, 
jazyk típus is. Az -yn képzőre csupán egy példát említ: tütün, 
de vö. még akyn craubzug' < ak- 'fliessen, störmen5, ekin cdie 
saat' < ek- csáen'. A -yyc képzőnek még csak -gec alakját említi, 
de van -yac i s : utanyac 'timide, qui a honte' BAEB. DE MEYN. 
Persze mindaddig, a míg az oszmanli szóképzés anyaga rendszere
sen összegyűjtve nincsen, a nyelvtaníró is nehéz helyzetben van. 

Szóragozás. A legtöbb nyelvtaníró hat esetet külömböztet 
meg: nom. gen. dat. acc. loc. és abl. NÉMETH annyiban eltér a 
jobb nyelvtanok hagyományától, hogy hetediknek felveszi a 
casus privativust (die privative form): -syz stb. suffixummal. 
Igaz, hogy a paradigmáknál ismét elhagyja s csak az utolsónál, 
a su szónál veszi fel a susuz cohne wasser' alakot is. Nem tar
tom szerencsés újításnak. Nem szenved kétséget, hogy a -syz 
nem rag, hanem képző (a 43. lapon természetes újra elő is 
kerül a denom. melléknévképzők között); tehát susuz finnül nem 
vedetta, hanem vesitön. Ha BARBIER DE MEYNARD a susuz cöl 
kifejezést így fordítja: cplaine sans eau', fordítása helyes ugyan, 
de KADLOFF fordítása: cdie wasserlose steppe', a török kifejezést 
mégis pontosabban adja vissza. A köktürkben is a -siz képzős 
szóalak melléknév: biligsiz kaján cein unwissender Chan5, bág-
lári buduni tüzsiz ücün cda die furatén und das volk ungerecht 
waren5, stb. A Kutadyu Biligben a -siz képzős melléknév, ha a 
mondatban határozói szerepe van, rendszerint az instrumentális 
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ragjával van ellátva: arksizin [Kut. Bil. 56,13] rohne kraft', 
sdksizin [no.] fohne zweifel'; ötsüzin [uo. 136,17] 'ohne verzug', 
vö. még vTjWUal 'ungláubig' BROCKELMANN, ZDMG. LXX. 206— 
207. Az instrumentális ragja van a ma is járatos gelmeksizin 
féle alakokban. Ha mármost a mai oszmanliban susuz a mon
datban nem csak jelző, hanem határozó is lehet, az ugyanolyan 
jelenség, mint mikor a vogul ühmtal 'álmatlan5, süp-úelmtal 
'szótalan' a vogul mondatban minden rag nélkül határozó is 
lehet: nay sUpúelmtal üntsdti 'szótlanul letelepedtél', ühmtal 
ünli "álmatlanul ül'. Hogy ez a megjegyzésem, noha szinte 
magától értetődő dolgot állapít meg, nem volt egészen feles
leges, azt egyebek közt az is bizonyítja, hogy még MÜLLER A. 
is, a kinek a nyelvtana egyébként a jobbak közé tartozik, a -siz 
suffixumos alakok jelentésfejlődését éppen megfordítva képzeli: 
«adverbia verneinenden sinnes werden gebildet durch *«*# . . . 
doch erscheinen diese an sich adverbialen verbindungen im 
sprachgebrauch regelmássig als adjektive».(!) 

Mindenki természetesnek találja, hogy a török nyelvtanok — 
NÉMETHÓ is — a képzők lajstromába az élő képzők mellé fel
veszik a ritkábban, csak egy-két származékban szereplő holt kép
zőket is. Ezzel szemben a ragok a legtöbb nyelvtanban mostohább 
sorsban részesülnek. Az élő ragokat: a genitivus, dativus stb. 
ragját bőven tárgyalják ugyan, de már a ritkább határozóragok 
jelentésük pontosabb megállapítása nélkül mint «adverbial-
suffixe» szerepelnek, a megmerevedett határozóragos alakok egy 
részét a névutókkal foglalkozó fejezetben sorolják fel. Pedig 
nem tudom belátni, miért volna fontosabb, hogy a törökül 
tanuló (vagy akár a nyelvtant tanuló török gyerek) a gecid, 
öjüt vagy tütün ritka származékokat elemezni tudja, mint hogy 
az ugyancsak gyakran előforduló icün, gelmeksizin vagy gelin$e 
alakok szerkezetéről világos képe legyen? Különösen három 
határozórag érdemelné meg a bővebb tárgyalást, a melyeknek 
az oszmanli alaktanban még ma is nagy szerepe van: az in
s t r u m e n t á l i s , az s e q u a t i v u s és a d i r e c t i v u s ragja. 

- A mi mindenekelőtt az instrumentálist illeti, NÉMETH 
ZDMG. LXVI. 574 megjegyzése: «der instrumental fehlt im 
türkischen», legfellebb annyiban helyes, hogy a ma beszélt 
török nyelvekben az instrumentális ragja nem tartozik olyan 
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értelemben az élő ragok közé, mint pl. a genitivusé vagy a 
locativusé. Kétségtelen azonban, hogy az inst. -in, -un, -yn, 
-ün ragja a köktürkben még élő rag, a mely minden névszóhoz 
hozzájárulhat (pl. arin mit dem manne', kulkakyn cmit den 
ohren5 RADLOFF, Inschr. Neue f. 63, THOMSEN, SUS. Tóim. V. 
154), valamint az ujgurban is (adayyn rauf den füssen', álkin 
cmit der hand5, atkün o: ádgün cgut' adv., EADL. Wb.). Az -in 
ragnak szorosabban vett instrumentalisi értékén kivül essivusi 
értéke is van (ujg. adayyn turup 'aufrecht stehend5 Kut. Bil. 
30, ás; acyn kodmaz cer lásst nicht hungrig' uo. 4, ie ; köktürk 
jayyn kalti cals feind kam er SUS. Aik. XXX. 3,21, vö. finn 
vihollisena lahestyi) s a mondatban praedicativ szerepben is elő
fordul. Az oszmanliban nemcsak a kysyn cim winter', gügün 
fschwerlich'-féle alakokban szerepel az instrumentális ragja, ha
nem a -lajyn, -$ylajyn összetett ragokban, a gelmeksizin, ser-
mejin stb. igenevek végén, s az icün névutóban is. 

A mi a -lajyn, -lejin határozóragot illeti, régebben SALE-
MANN Zap. Vost. Otd. I. R. Archeol. 0. III. 392 -in -yn végze
tében a praesens participii képzőjét látta (vö. fentebb a tiitün, 
akyn, ekin származékokat) ; később Mél. As. X. 212 régibb ma
gyarázatát visszavonta, s a gegelejin 'nachts'-féle alakokban az 
intsr. -in ragját kereste. Legújabban BEOCKELMANN a ZDMG. 
legújabb füzetében megjent «Zur türkischen grammatika czimű 
sok érdekes megfigyelést tartalmazó czikkében visszatér SALEMANN 
régibb magyarázatához; pl. az oszm. angylajyn szerinte «vom 
aequativ des demonstrativs mit dem bekarmten -la suffix gebil-
dete verbalform». A törökségben a raghalmozás nem ritka 
dolog (vö. pl. kel. türk. sunday 'such', munday 'this-like', munca 
cthis amount, this much', ragbokorral: andayca cto an amount 
similar to that' BAEKLEY-SHAW I, 26), minden aggodalom nélkül 
elfogadhatjuk tehát BEOCKELMANN magyarázatából azt, hogy a 
-fylajyn összetett rag s első eleme az oszm. -ja, -gá sequa-
tivusi rag -§y változata. De már a -lajyn -lejin suffixumnak 
BEOCKELMANN ajánlotta elemzésébe (-la -le denominalis ige
képző + -yn, ül. -j-yn nom. verbale-képző) sehogy sem tudnék 
belenyugodni. BEOCKELMANN is említi, hogy ugyané ragnak az 
ujgurban -laju változata van (arslanlaju Svie der löwe' Kut. 
Bil. 86, 27; ancolaju, muncolaju fso verfahrend1 MÜLLEE, Uigurica 
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I. 54, ancolaju fso' L E COQ, Ghuast. 35), de figyelmen kívül 
hagyja, hogy a legtöbb északi török nyelvben rövidebb -laj 
alakja járatos : kaz. sulaj cúgy', bylaj cígy\ tereláj ''élve', gyak
ran hozzájárul a jelen-jövő participiumához is : kainarlaj 'forrón5 

BÁLINT, Kaz.-tat. nyt. 9 1 ; karáé, sulaj Vie wasser', «doch er-
scheinen solche bildungen meistens als adiektiva u. adverbia, 
können aber auch als hauptwörter behandelt werden : buláj so', 
bulajdá chier, bulajdán cvon hier5 stb.» PEÖHLE, KSZ. X. 224; 
ugyanígy a balkarban is : bulláj bir kyz 'ein solches mádchen* 
KSz. XV. 183 ; mind a karac.-ban, mind a balkarban a -yan deverb. 
nomenképző + -laj egyidejűséget kifejező gerundiumokat képez: 
balk. bara turyalláj cals er gieng', üjüné ktlgelléj cals er nach 
hause kam', karac. sení k'örgellej cals ich dich sah' KSz. X. 
233, XV. 192. A bask. -daj, -tai: táudaj 'mint a hegy', tastaj 
"mint a kő5 PEÖHLE, KSZ. IV. 201 aligha tartozik ide ( = ? csag. 
-day: sunday 'sucrr, munday cthis-like' BA.RKLEY-SHAW I. 26). 
Abban nem kételkedhetünk, hogy a kaz.-karac.-balk. stb. -laj 
(-naj) suffixum összetartozik az oszm. -lajyn raggal, nyilván
való tehát, hogy BROCKELMANN téved, mikor a -lajyn j elemét 
olyan (hiatustöltő ?) hangnak tartja, mint a milyen az oszm. 
adajan, söjlejen-íéle alakok j hangja. 

A -laj suffixum magyarázatával eddig tudtommal ketten 
próbálkoztak meg. BÖHTLINGK Jakutische gramm. 258. ezt írja: 
«das affix. ^ i í ist nach meiner ansicht nichst anderes, als das 
denominativsuffix if mit der endung des tatarischen gerun-
diums». BÁLINT Kazáni tat. nyt. 91 szerint pedig a -laj, -laj, 
-naj, -naj a -la, -la vagy -l igeképző és -j vagy -aj, -áj állapot
jelző képző vagy rag kapcsolata. BÖHTLINGK magyarázatát magam 
is elfogadhatónak tartom, noha kissé feltűnő, hogy GIGANOFF 
Gramm. 182 ilyen genitivusos szerkezeteket is említ: ^ ^ vlLit 
*mint ő', s hogy a csagatajban van egy -las rag is, a melynek 
a viszonya a -laj suffixumhoz még nincs tisztázva (jokarilaé 
''upward', aralas 'mixedly5, tubanlas '"downwards"' BARKLEY-SHAW 
I. 68). Akárhogy álljon is azonban a dolog a -laj eredetét illető
leg, annyi kétségtelen, hogy az oszmanliban is járatos hosszabb 
-lajyn változat -w-jében nem a praesens participii képzőjét, ha
nem az instrumentális ragját kell látnunk, tehát nem -la-j-yn, 
a mint BROOKELMANN gondolja, hanem -laj-yn. 

28* . 
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Magyarázatomat támogatja a törökségben meglehetősen 
elterjedt almaj «•*» almajyn típusú negativ igenév, ill. gerundium 
analógiája is : köktürk adyrylmaj 'sich nicht trennend' EADLOFF, 
Inschr. 350 | kún etilmey 'infectus5 CCum. 211, is, acmey cohne 
zu öffnen' THOMSEN-Festschrift 42 | kaz. asamyj fnem éve3 BÁLINT, 
Nyt. | karac. álmaj 'nicht nehmend' PRÖHLE, KSZ. X. 224 | a 
kel. turkesztániban a határozott tagadó jelent képezik belőle (a 
személyes névmások hozzáfüggesztésével): kelmaiman 1 do not', 
de : kelmasman 1 am not about doing' BAKKLEY- SHAW I. 55 ~ 
köktürk bolmajyn cnicht seiend' Inschr. des Tonjukuk 3, 102, 
EADLOFF | kún jetmeyin 'non attingentes' Mar. Ps. 16, 4, armain 

'unermüdlich' CCum. 240,10 | csag. ^jA+Js+ál cohne zu eilen' 
Rab^üzi 7, 3 (idézi BROCKELMANN : i. h. 201) | karac. almajyn 
fohne zu nehmen' stb. BROCKELMANN persze következetes marad 
önmagához s az almajyn-íéle gerundiumokat is -n képzős ige
neveknek tartja, s az almaj ~ almajyn alakok viszonyáról ezt 
jegyzi meg: «neben dieser endung in steht eine andere i, die 
sich zu jener verhalten mag, wie etwa das gerundium auf a 
zum part. auf an». A helyes magyarázatot már PRÖHLE balkar 
tanulmányaiban megtaláljuk (csak éppen az instrumentális szó 
hiányzik): «das suffix -n, welches in einigen adverbialen aus-
drücken erstarrt erscheint, an negativen verbal-adverbien die 
volle lebendigkeit bewahrt hat : kélmejin cnicht kommend'» 
KSz. XV. 183. Megemlítem mellékesen, hogy egy hasonló szer
kezetű gerundium van a köktürkben is: almatyn. EADLOFF, 
Inschr. 89 helytelenül egy meg nem lévő * almát névszó instru
mentálisának tartotta, míg THOMSEN, SUS. Tóim. V. 171 sze
rint ögérondif de la forme negatíve de al- cprendre'»; Inschr. 
Zweite folge 94 EADLOFF is csatlakozik THOMSEN magyarázatá
hoz. Pedig voltaképpen alaktani tekintetben a két magyarázat 
között nincs ellentét: almatyn nyilván ugyanolyan szerkezetű 
gerundivum, mint almajyn, t. i. alma- tagadó igető, -t dever-
balis névszóképző (vö. az ölüt, ölát, öjüt igei származékokat) és 
-yn instrumentális rag. Hogy az oszm. gelmeksizin, valamint az 
elavult JJSJJCOJAW sevmejin, l!*jJL*JU kalmayyn (ez utóbbiaknak 
NÉMETH 91. 1. nem adja a jelentését) az instrumentális -n rag
jával szerkesztett alakok, azt BROCKELMANN sem tagadja. 

BROCKELMANN anti-instrumentalis elméletének helytelensé-
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gét legjobban az icün névutó származtatása mutatja. BÖHTLINGK 
Jak. gramm. 402. § szerint: «jak. isin = jj^ssoj cfür, wegen' 
scheint mit is == ̂ o t cdas innere' in zusammenhang zu stehen». 
Persze ma már **tudjuk, hogy az oszm. icün, icin újabb alak, 
töm agánhangzója eredetileg labiális (orkh. ücün, alt. ucun), míg 
az ic rdas innere' töhangzója mindig i volt. VÁMBÉRY NyK. 
XIII. 318 az iic 'harag, boszú' szóra gondol, s magyarázatát 
SIMONYI, MHat. II. 273 is hajlandó elfogadni. KUNOS, NyK. 
XVI. 459 és SALEMANN, Mél. As. X. 212 az' uc vég, hegy' (a 
SALEMANN idézte magashangú üc cende' szót forrásaimban nem 
találom) szóra utalnak. E magyarázatokkal szemben, a melyek 
mind megegyeznek abban, hogy az ücün névutót névszói szárma
zéknak tartják, legújabban BROCKELMANN ZDMG. LXX. 203 azt 
az elméletet állítja fel, hogy ücün egy ki nem mutatható *üc-
igének -ün képzős igeneve! Az egyetlen érv, a melyet BROCKEL
MANN magyarázata mellett fel tud hozni, az, hogy ücün a kök-
türkben ós az ujgurban rendszerint casus indennitussal áll 
ugyan (vö. söz ugun o: ücün 'szóért, szó végett'; ürk ücün 'féle
lemből' Kut. Bil. 45, 11), de néha accusativussal is előfordul: 
ujg. mini ücün MÜLLER, Uig. I. 29,14, any ü. uo. II. 34,9, L E 
COQ, Chuast. 25, 7.*) Csakhogy ezzel szemben áll az a tény, 
hogy ücün a mai török nyelvekben (s részben nyelvemlékekben 
is) vagy casus indefinitussal (pl. oszm. kyz icün fwegen des 
mádchens'), vagy (különösen névmások után) genitivussal áll : 
oszm. onun icün 'deshalb' (vö. már a Rabáb-Náma szeldzsuk 
verseiben: ^j*22yJu*jf anung icün RADLOFF, Mél. As. X. 40); 
alt. anyn ucun 'noTOMy' VERB. 407; mániy ucün 'meinetwegen', 
sudün ucün cdes flusses halber' RADL. Wb. I. 1725; tar. enin 
ücün 'seinetwegen' RADL. Wb. | csag. ucun BARKLEY-SHAW II. 19 
szerint gen.-szal. BROCKELMANN figyelmen kívül hagyja azt is, 
hogy ücün a törökség egy részében mélyhangú változatban ól 

*) RADLOFF Inschr . Zweite f. 103 szerint a köktürkben ücün vagy 
casus indennitussal, vagy instrumentál issal áll, pl. táyri jár bulyakyn 
üciin cda hímmel und erde in verwirrung geraten waren' ; igaza lehet 
BEocKELMANNnak, hogy az -yn nem instrumentális , hanem a 3. sz. birtokos 
accusativusának ,a ragja. Erre muta t egyébként az is, hogy az i magán
hangzó jele az n előtt ki van írva, a mi az instrumentál isnál nem fordul 
elő (vö. erre THOMSEN, SUS. Tóim. V, 145—6). 
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(alt. tel. csag. ucun, leb. sor ugari), s így az uc, ug szóval való 
kapcsolatának mi sem áll útjában. BROCKELMANN, úgy látom, 
semasiologiai okokból is valószínűtlennek tartja, hogy ücün az 
cende5 jelentésű uc instrumentálisa volna. Pedig nemcsak a magy. 
végett, ném. des endes kifejezésekre hivatkozhatott volna, hanem 
magára a törökségre is. Az oszmanliban ugyanis az ug (üc) 
szónak nemcsak az instrumentálisa, hanem személyragos abla-
tivusa is előfordul mint névutó, az icün-éhez nagyon közelálló 
jelentéssel: tama ugundan belaja düsmek ctomber dans le mal-
heur par avidité' BARB. DE MEYN., hasad ugundan caus neid' 
BADLOFF, Wb. I, 1734. Ezzel a nagyobbrészt BROCKELMANN ellen 
irányuló pár megjegyzéssel csak annyit akartam bizonyítani, 
hogy a casus instrumentális története szintén a tudományos 
török nyelvtan megírandó fejezetei közé tartozik. 

Az instrumentális mellett meglehetősen nagy szerepe van 
még az oszmanliban az aequativus (vagy BADLOFF kevésbbé sze
rencsés terminusa szerint: quantitativus) ragjának is, a melyet 
a török nyelvtanok (NÉMETHé is) «adverbialsuffix» néven tárgyalnak. 
Eredeti alakja -ca, -ce (vö. pl. köktürk subca ccomme de l'eau5, 
otca 'comme du feu' THOMSEN, SUS. Tóim. V. 34), s az oszman
liban nemcsak az ilyen kifejezésekben szerepel: tatlyga csüss\ 
benge fnach meiner ansicht', adamga fmenschlictr (91. §), gibice 
(97. §), hanem több gerundialis kifejezésben is. A gittikce cje 
mehr er gegangen ist5 szerkezetet NÉMETH is említi; de nyilván 
az aequativus ragja van a 91. lapon említett sevínge 'so lange 
ich liebe', kojúnga gerundiumok végén is. Az aequativus ragját 
megelőző -in stb. képzőről BROCKELMANN többször idézett érte
kezésében ezt olvassuk : «Der gleiche einwand i s t . . . auch gegen 
die vermutung von BANG SBBA. 1915 : 634 zu erheben, das 
gerundium des osm. auf -inga, neg. -maingá sei durch schwund 
eines y aus -yanca wie xjsül£>«j* so lange es dauert5 Bab^üzi 
15, 18 entstanden. Bei dieser annahme bietet der vokalwechsel 
a > i eine weitere schwierigkeit . . . am einfachsten wird man 
-inga auf das suffix -in zurückführen, das zur bildung von par-
ticipien und verbalabstracta diente, in den neueren dialekten 
freilich nicht mehr lebendig ist». BEOCKELMANN kifogásaival 
Szemben egyszerűen utalok az északi török dialektusokra, ame
lyekben az oszm. -inga- gerundium limitativum megfelelője 
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-ginéi, -yyncy alakban van meg (kaz. bulyynéy 'a léteiig', kii-
g?nc? caz eljövésig' BÁLINT, Nyt. 54; karac. men kelginci cbis 
ich komme' KSz. X. 234, balk. men kelginci ua. KSz. XV, 196), 
tehát BANG magyarázatának ebben a módosított formában: 
oszm. -inge ~ -yngcK-ginée ~ -yynca semmi sem áll az útjá
ban. Az sequativus ragjának -ga -fie mellett az oszmanliban is 
előfordul -$y ~§i és -§ak -$eh változata is. Az előbbi a -gylajyn 
-jilejin ragbokorban (1. fentebb és vö. az idézett kaz. -ginéi, 
-fynéy gerundium limitativum képzőt), az utóbbi egyebek közt 
az -ygak -igék gerundium képzőben, a melynek első eleme nyil
ván az -i -y igenévképző. Valószínűleg ugyanígy kell az angak 
cnur, bloss' határozószót is elemeznünk (o-, ol- és -$ak aequ. 
rag), a melynek második -f}ak részét BÜDENZ NyK. X. 95 a éak 
czeit, mass' szóval azonosította. 

A harmadik ritkább rag, a mely megérdemelné, hogy a 
szóragozás fejezetében megemlíttessék, a directivus ragja. Ere
deti alakja a köktürkben -yaru -gerü, az oszmanliban a pala
tális explosiva vokalizálódásával -ary -eri a következő határozó
szókban (a melyek önállósulva névszói használatban is előfor
dulnak): iéeri "durch—dinéin; innerer teil' == ujg. kun iékari 
'hinein' < ié "innerer teil'; ileri cnach vorn, vorderteil' = orkh. 
ilgarü 'nach vorn'; dymry 'durch— hinaus' = alt. kaz. tyskary 
ua. < tys 'aussenseite'; jokary cdas obere' = orkh. ujg. joyaru 
'aufwárts'. A -farú -gárü rag második eleme magára is előfordul 
lativusi értelemben: orkh. ábrü ~á la maisén' SUS. Tóim. V. 
179. Valószínűleg ez a rag van az oszm. gerü, geri chinterer 
teil' szóban is, vö. orkh. ujg. karü czurück (vö. még PRÖHLE, 
KSz. XV. 183 is). 

Szóképzés. A 62. §-ban NÉMETH maga kiemeli, hogy a fő
név és melléknév a törökben nem különül el annyira, mint pl. 
a németben, s hogy a főnevek gyakran előfordulnak mellék
névi értelemben és viszont. Mindamellett a főnévképzőket el
választja a melléknévképzőktől s mindkettőt külön tárgyalja. 
Megengedem, hogy ennek a beosztásnak gyakorlati szempontból 
sok előnye van, de van hátránya is. A -J deverbalis főnév
képzőre felhozott két példa közül az egyik melléknév: korkung 
'fürchterlich'; viszont a denom. melléknévképzök közé sorolt -si, 
-sy képzőre felhozott mindkét példa főnév : abdalsy 'dummkopf, 
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etkeksi ceine frau, die sich wie ein mann benimmt'. A -gak, 
-gik stb. deminutivképzőt mind a főnév, mind a melléknév
képzők között fel kellett említeni. A -lyk főnév- és a -ly mel
léknévképző mai szerepéhez nyilván csak újabb jelentésmeg
oszlás után jutot t A bairamlyk 'bajramsgeschenk', ajlyk fmonats-
gehalt' stb. származékok a mai nyelvhasználat szempontjából 
főneveknek tekinthetők ugyan, de nyilván állandó jelzős kap
csolatokból váltak ki (tehát tapadás és elvonás utján keletkez
tek), s így eredetileg mégis csak melléknevek voltak. Tudomá 
nyos nyelvtanban, ha a fejlődés menetét is szemléltetni akarjuk, 
mindenesetre tanácsosabb volna a névszóképzőket egy fejezetben 
tárgyalni. 

A mi az egyes képzőket illeti, a 37. lapon említett -asy, 
-esi képzőnek legújabban egész kis irodalma keletkezett. Az osz-
manliban az ilyen képzős névszóknak kétféle szerepük van. Az 
icesim geldi-íéle kifejezések jelentésileg pontosan a magy. ihat-
nékom van fordulatnak felelnek meg. Ezenkívül gyakrabban elő
fordul az -asy -esi képzős deverbalis névszó az efféle áldó vagy 
átkozó felkiáltásokban: o$ayy janasy! rmöge sein herd bren-
nen = mögé er glücklich sein' (vö. NÉMETH, 37. 1.). A szó
tárakban található ^*vSo« ver esi 'kredit' talán csak a szótár
írók elvonása a veresije cauf kredit' dativusból (vö. veresije 
almák cprendre á credit'). Nyilvánvaló, hogy egy eredetileg gaz
dagabb használatú török igenévvel van dolgunk, a mely az 
oszmanliban már csak néhány állandó kifejezésben tengeti az 
életét. Szerencsére a rokonnyelvek^az igenév eredeti jelentését 
és használati körét illetőleg értékes útbaigazítást nyújtanak. 
A kazáni tatárban pl. az -asy, -ás? élő képző, a part. futuri 
képzője : bulasy ca ki leend', kilásd ca ki jövend5, tehát a mon
datban mint jelző is szerepelhet: kilásd jyl ca jövő év', min 
jazasy kenágá ca könyv, a melyet írni fogok'. E mellett a bul-
mak és a bar igével kapcsolva a necessitativus kifejezője: jazasy 
bulamyn (vagy megfordítva : jazasym bula; ez utóbbi -a képzős 
igenóv) "írnom kell'; jazasym bar círnom kell' (mintegy: irandóm 
van). A joklasym kilá cal hatnám' (vagy így személyrag nélkül : 
cyyasy kilá 'kimehetnék'), asasyy kilá 'ehetnél' kifejezés meg
felel az oszm. icesim geldi kifejezésnek. A kaz. jazasym bar ki
fejezés analógiájára talán feltehetjük, hogy az oszm. o^ayy ja-
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nasy is elliptikus mondat e helyett: o. janasy var. A mi az -asy 
-esi képző elemeit illeti, KUNOS KSZ. VI. 10 szerint az icesi, 
janasy a névszóvá merevedett opt. 3. sz. és a -si deverb. név
szóképző (jatsi 'esteli ima'; tütsü 'füstölő') kapcsolata. Legújab
ban BROCKELMANN ZDMG. LXX. 212 és BANG SBBA. 1916, XXII. 
522 is az -asy- -esi képző egyik elmének a -si névszóképzőt 
tartja. Ezzel szemben NÉMETH (S a mint BROCKELMANN czikké-
ből látom, előtte már más nyelvtaníró is) szerint «^*us<s zei-
chen des optativs -j- ^u* poss. personalsuffix 3. p.». Lényegé
ben ugyanezen az állásponton van BÁLINT Nyt. 69 is ; abból, 
hogy a jazasy, kilásd származékok csak az 1. és 2. birtokos sze
mélyragot vehetik fel, s a harmadikat nem, azt következteti, 
hogy az -asy-ásd képző elemei az -a-e gerundium continuitatis 
képzője és -sy-sd 3. szem. birt. személyrag. Én is kétségtelen
nek tartom, hogy az oszm. icesi személyragos alak, s NÉMETH 
magyarázatát csak annyiban módosítanám, hogy az ice-, jana-
alaprészt nem az optativus tövével, hanem az -a-e képzős ige
névvel egyeztetném. Ez persze voltaképpen nem ellentét, mert 
kétségtelennek tartom, hogy az oszm. optativus voltaképpen nem 
egyéb, mint az -a-e képzős igenév (az 1. és a 2. személyben a 
személyragokkal), tehát azonos a csag., kaz. stb. határozott 
jelennel, a mely némi modalis színezetet nyert. A mi alaki vi
szonyukat illeti, az oszmanli kalajym 'ich möchte bleiben', kala-
syn 'du möchtest bleiben', kala stb., úgy viszonylik pl. a kasgari 
kalaman, kalasan, kazáni kalamyn, kalasyn, kala 'ich bleibe, du 
bleibest' stb. alakokhoz, mint az oszmanli kalyrym, kalyrsyn, 
kalyr praesens a kasgari kalurman, kalursan, kalur, kaz. kalyr-
myn, kalyrsyn, kalyr jelenhez. 

Az 57. §-ban a denominalis melléknévképzők között első 
helyen említi NÉMETH a ~ga -ge képzőt, s a következő két pél
dát hozza fel r á : uzunja 'ziemlich láng' < uzun clang'; türkce 
'türkisch' (meist adverbial, immer in bezúg auf die sprache) 
< türk 'türké'. Viszont a 91. §-ban a -ja •§& 'adverbialsuffix'-ra 
felhozott példák között is szerepel a türkce párja: alman^a 'in 
deutscher sprache'. Úgy látom, itt két suffixum van összekeverve, 
nemcsak NÉMETHnél, hanem pl. KÚNosnál KSz. VI. 7 is (itt 
pláne ezt olvassuk: -5a stb. rendszerint határozókat képez, pl. 
•uzunga 'hosszúkás', abdaiga 'bolondos'. .!). Az uzun3a képzője 
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deminutiv melléknévképző, -ca -ce, -§a -ge változatokkal: akca 
Veisslich', karaja 'schwárzlich', jüksege cnicht allzu hoch5, güzelge 
'hübsch'; majd gyakori jelentésváltozással a melléknévből főnév: 
saryga ceine wilde biene' ( = csag. sarica cein kleiner raubvogel 
mit gelbem rücken'), kyzylfia cdie rote schminke' ( = kirg. kyzylsa 
cmasern; eine pflanze'); alaga 'buntes zeug\ 

Ellenben a türkce -ce suffixuma nem a -ce dem. képző, 
hanem az íequativus ragja, ugyanaz a rag, a mely a maga helyén 
emiitett almanga, valamint a benge, tatlyga stb. határozókban 
is szerepel. Ha a mai oszmanliban azt is lehet mondani: türkce 
lisan, tehát a türkce ragos alak a mondatban jelzőül is állhat, 
az ugyanolyan fejlődés, mintha a mai magyarban hirtelen harag
ról- beszélünk hirtelen való harag h., tehát a határozóragos hir
telen alakot jelzőül alkalmazzuk. 

A 63. § szerint «als zusammengesetzte adjektive sind im 
türkischen gewisse attributive ausdrücke aufzufassen: aksakal 
Sveissbártig', karagöz 'schwarzáugig'. . .» Ha az aksakal-féle 
jelzős kapcsolat a török mondatban nem szerepelhet jelzőképpen, 
alig tekinthetjük összetett melléknévnek, már pedig én úgy 
látom, hogy a törökben pl. aksakal csak annyit jelenthet: 'valaki, 
a kinek fehér szakálla van; a falu bírája3 (vö. REDHOUSE : ca 
grey beard; a kind of mayor of a village'), karagöz cvalaki, a 
kinek fekete szeme van' (vö. REDHOUSE : cany black eyed per-
son; the black bream, cantharus'). Tehát németre is helyesebb 
volna így fordítani: weissbart, nem pedig weissbdrtig. 

Igeragozás. Sajnálom, hogy NÉMETH a dyr verbum sub-
stantivum tárgyalásában nem tért el a török nyelvtanok szokott 
sablonjától; pedig ez a sablon tudományos szempontból hely
telen, s gyakorlati hasznát sem látom. A dyr «hilfsverbum» prae-
sens indicativija NÉMETH szerint is 

1. sz. ym, im, um, üm c(ich) bin' 
2. sz. syn, sin, sun, sün f(du) bist5 

3. sz. dyr, dir, dur, dür l(er, sie, es) ist' stb. 

A praet. definitum: 

1. sz. ydym, idim, udum, üdüm cich war' 
2. sz. ydyn, idin, udun, üdün stb. 
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A tájékozatlan olvasó e schema láttára könnyen azt gon
dolhatná, hogy ym csakugyan a. m. cbin', syn a. m. fbist' stb., 
annál is inkább, mert még az -ym, -dyr stb. enklitikus voltát 
jelző kötőjelek is hiányzanak, s így pl. az ym, synyz az ydym, 
imíiim-mel egyenlő értékű teljes és önálló igealakoknak lát
szanak. 

Valójában az oszm. dyr 'est' ige története egyike a nyelv
beli kiegészülés legérdekesebb eseteinek. A mi mindenekelőtt az 
adámym, adamsyn, adamyz, adamsynyz alakokat illeti, jelentésük 
ugyan homo síim, homo es, de a rsum, es' persze nincs nyelvi
leg kifejezve. Adamym stb. igei személyraggal ellátott főnév, 
tebát szakasztott olyan szerkezet, mint pL a kalyrym, kalyrsyn, 
kalyryz, kalyrsynyz aoristos. Hogy ezek a személyragok milyen 
kapcsolatban vannak a ben, sen, biz, siz személynévmásokkal, 
annak a vizsgálata messze vezetne. Annyi bizonyos, hogy a nyelv
emlékek és a rokon nyelvek még az oszmanlinál is világosab
ban mutatják, hogy a törökségben a homo sum, homo es ver
bális mondattípus helyett a homo ego, homo tu típus van elter
jedve. A köktürkben ilyen mondatokat találunk: icraki-bán 'ich 
bin der beamte . . .', Umai bdg-biz Svir sind Umai-beg'; a keleti 
turkesztániban usak-man 'szomjas vagyok'; kicik-san "kicsi vagy'. 
Helyes magyarázatukat már BARKLEY-SHAwnál megtaláljuk: «the 
verb substantive is simply sous-entendu, or perhaps its neces-
sity is not felt in a primitive language, as neither is it in the 
language of children, e. g. rne coachmanv (I. 58). Természetesen 
azokban a török nyelvekben, a melyekben az oszm. adamym mon
dattípussal szemben a névszóból és személynévmásból álló usak-
man, kiciksan mondattípus fejlődött ki, az oszmanli sevérim,, sevériz 
igealakoknak is nomen verbale és személynévmás kapcsolatából álló 
szerkezetek felelnek meg: köktürk kazyan-urman 'ich erwerbe', 
baryn-myz Vir gehen'; kel. türk., keldrman, kelársan, kelar CI am 
doing' (man T , san cthou") BARKLEY-SHAW I. 35. Az oszm. 
adamym, adamsyn pontos mása megvan a fgr. nyelvek közül a 
mordvinban: aía cöreg ember: ata-n cöreg ember vagyok', ata-t 
'öreg ember vagy', son aia % öreg ember' (az igei személyragok : je-
ran, jorat, joraj, vö. BÜDENZ, NyK. XIII. 73, WIEDEMANN, Mord. 
gramm. 61). 

Nominális mondat az adamdyr is, mégis azzal a külömbség-
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gel. hogy állítmánya igenév, tehát adamdyr olyanféle mondat 
mint a tör. it ürür, finn mies tekevi, magy. Péter járt. A -dyr 
négy változata közül a velaris-labialis -dur az eredeti, míg a 
többi három az enclisisben hangzóilleszkedéssel keletkezett. A dur 
alak viszont a régibb durur összerántása (haplologia; így ma
gyarázta már FOY, MSOB. V. 272, BROCKELMANN, ZDMG. LXX. 
192), a mely a régibb oszmanli emlékekben még elég gyakori, 
vö. KASEM, BEÖ-ZENKER 97, THÚRY, NyK. XXXIV. 167. A ó-oszm. 
durur bari már könnyű ráismerni az oszm. durmak, ktör. turmak 
igére, a melynek eredeti 'stat' jelentését az adam durur-íéle 
mondatokban a színtelen cest! jelentés váltotta fel (hasonló volt 
a lat. stare jelentésfejlődése is, a mely a román nyelvekben az 
essere < esse létigével alkot egy suppletivistikus paradigmát, 
pl. fr. était < lat. stabat). Az adam durur fhomo stat' > adam
dyr 'homo est' nem sajátos oszmanli fejlemény, hanem éppen 
ellenkezőleg, a durmak azelőtt jóval tágabb körű csegédigei' sze
lepének utolsó maradványa. Több más török nyelvben és nyelv
emlékben a turmak igének első és második személye is előfor
dul sum, es jelentésben, nemcsak a jelenben, hanem a múlt
ban is. A köktürkben ugyan nem találom nyomát, de már a 
Kutadvu Biligben gyakoriak az ilyen mondatok : ikinci kut davlat 
turur cdas zweite ist das glück' 3, w, sőt ritkábban (58, s) már 
megrövidült tur változata is előfordul. A csagatajban BARKLEY-
SHAW szerint: dunnán (<. *dururman), dursan, dur, durmiz, dur-
siz, durlar 1 stand' . . . (meaning hardly more than is), durran, 
durmis stb. A keleti dialektusokban (EADLOFF terminológiája sze
rint) : turum, turuy (tursun), tur stb. (pl. alyp-turum cich bin 
der held'), Gramm. jaz. 60, EADLOFF, Inschr. II. 92. 

Az oszm. adamdym az adamym és adamdyr típussal szem
ben már igazi verbális mondat, a melynek állítmánya az alany 
személyét is megjelölő határozott igealak. Az oszm. idim, isem 
stb. eredeti töve ugyan kétségtelenül ir- volt, tehát idim < *ir-
dim, isem < *irsem, csakhogy az r eltűnése igen régen történt, 
mert a ma élő török nyelvekben r-es alakokat már nem talá
lunk: kaz. djdm cvalék', ?p 'vala, ikan part. perf. BÁLTNT, Nyt. 
79; kkirg. edim, edin, edi *J.Jof, *iJLoJol, ekén <jlX>(> emes 
(jjul+jf MELIORANSKIJ, Kratkaja grammatika kazak-kirgizskago ja-
zyka, 1894, p. 45. A csagataj irodalmi nyelvben ugyan még 
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- j ^o l , viLbi>oí ritkán j.of, még ritkábban iobof írott alako
kat találunk, de a mai nyelvre BARKLEY-SHAW I. 29 megjegyzi, 
hogy «this word is pronounced idim etc. dropping the r». Az 
oszm. idim < irdim változás egyébként nem példátlan az osz-
manliban sem; az r vocalizálódását több dialektusban meg
figyelték : északszíriai diai. bi < bir, di < dir HAETMANN, KSZ. 
I. 154, aidini diai. dotijöm < *dotijorom cich halté' FOY, KSZ. 
I. 194. Noha a köktürk emlékek és a Kut. Bil. szerint az imák 
ige eredeti tőhangzója á lett volna, nyilván nem nyilt, hanem 
zártabb e hanggal van dolgunk, a melyből a csagatajban, és az 
oszmanliban is (nemcsak a volgai dialektusokban) i fejlődhetett 
(vö. THOMSEN, SÜS. Tóim. V. 160, FOY, MSOB. III. 198), Egyéb
iránt a nyelvemlékekben az ermak igének nemcsak azok az 
alakjai fordulnak elő, a melyek az oszmanliban is megvannak 
(oszm. idim stb. = köktürk ártim, ujg. drdim Kut. Bil. 4, i, 
23, u , kún érdi cerat' CCum. 192, oszm. isem stb.. = köktürk 

arsa, ujg. arsa, a kairói kéziratban: Lljjf, Kut. Bil. 177,5; 
oszm. imis = ujg. drmis, kairói kézir.: u&jyoof; oszm. iketi = 
ujg. arkdn Kut. Bil. 60, 12, L E COQ, Chuast. 16, is stb.\ hanem 
a jelen ideje is közönséges: köktürk drür THOMSEN, Journ. Boy. 
As. Soc. 1912: 219, ujg. árür Kut. Bil. 4, 1, kún ervr 'est' 
CCum. 188; csag. irur «found in old books» BARKLEY-SHAW I, 29. 

A gdny cyka jazdy 'majdnem kiadta a lelkét'-féle szerke
zetben szereplő jazmak igéről NÉMETH a 96. lapon csak annyit 
mond: nicht identisch mit jazmak 'schreiben' (a mi persze nem 
fölösleges megjegyzésemért pl. BARBIER DE MEYNARD szótára is 
egy lemma alatt tárgyalja a két jazmak igét), de jelentését nem 
adja. A jazmak ideülő jelentése megvan még az ujgurban és az 
altáji tatárban: 'vorbeigehen, verfehlen, nicht treffen, sich 
irren' (pl. Aba jazdy arsa baját kyjnady fwenn Eva gefehlt hat, so 
hat ihn Gott bestraft' Kut. Bil. 100,21), s származéka: jazyk 
cdie sünde, das vergehen' él az oszmanliban is. A gele jazdy 
szerkezetnek tehát pontos mása a fr. il a failli venir. Furcsa, 
hogy BADLOFF Wb. III. 213—4 az cauflösen, entwirren jelentésű 
ujg. stb. jaz- (nála helytelenül jas-J igét helyesen különválasztja 
ugyan az 'irren, verfehlen' jelentésűtől, s mégis néhány lappal 
odább az oszm. ede jazmak szerkezetet az első ujgur igének 
megfelelő oszm. jaz- 'entfalten' alatt tárgyalja. 
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Mondattan. A 183. §-ban az alany és az állítmány egye
zésével kapcsolatban NÉMETH megemlíti, hogy ha a többesszámi 
alany élettelen tárgy neve, az állítmány egyes számban marad : 
cojuklar tembel dirler, de: ayajlar cicek acar. Eszembe juttatja 
ez WiKLUNDnak egy érdekes megjegyzését az uráli nyelvek
ben megvolt grammatikai genusról (De uraliska fölken och 
sprdken, MO. IX. 109—10); utal arra, hogy az osztják-szamo
jédben az élő személyek nevének bizonyos esetekben más a 
ragozása, mint az élettelen tárgyakénak, s hogy a mordvin
ban is két dativusrag van, s e ragok egyike megfelel az élő 
lények nevéhez járuló osztj.-szam. dativus-ragnak. Mindebből azt 
következteti, hogy az uráli alapnyelvben a genuskülönbség meg
volt: «I öfrigt har genusskillnaden alldeles försvunnit i de finsk-
ugriska spráken liksom ocksá i álla andra samojediska sprák án 
ostjak-samojediskan. Men i det uraliska grundspráket bör den ha 
existerat — sá och sá mánga tusén ár főre Kristi födelse.» 
Hasonló megjegyzés van már K. F. BECKER híres munkájában, 
az Organism der Sprache-ban i s : «Der gegensatz von persori 
und sache ist in der sprache offenbar álter, als die unterschei-
dung der geschlechter: die unterscheidung der geschlechter setzt 
den gegensatz von person und sache schon voraus. Die finnische 
sprache, in welcher das natürliche geschlecht auch nicht durch 
personalpronomen unterschieden wird, bezeichnet den unter-
schied von person u. sache noch durch besondere unseren wer 
und was entsprechende formen des interrogativpronomens» 
(91. 1.). Világosan látszik ez a mandzsuban is. HARLEZ, Manuel 
de la langue mandchoue 33. 1. szerint «le manchou n'a de 
formes particuliéres pour le pluriel que pour un petit nombre 
de mots désignant des étres animés et mérne presque tous des 
personnes: láma ~ lamasa cprétre', haha ~ hahasi 'honimé'». 
Egyébként vagy reduplicatio (se se 'années') vagy s o k a s á g o t 
jelentő külön szavak (geren cfoule5 ~ geren irgen 'peuples') jel
zik a plurálist. 

* 

Hosszúra nyúlt ismertetésemet hadd fejezzem be MÜLLER 
MIKSA egyik felolvasásából vett szép idézettel: «It is a reál 
pleasur to reád a Turkish Grammar evén though one may have 
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n o wish to acquire it practically. The ingenious manner in 
which the numerous grammatical forms are hrougt out, the 
regularity which pervades the system of declension and conju-
gation . . . mus t strike all who have a sense of tha t wonderful 
power of the h u m á n mind which has deplayed itself in lan-
guage». 
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Zűrjén szövegek. 
(Negyedik közlemény.) 

45. kud'z muíik isuk I! a gs kotdzis. 

1. olg'ma-vilg'ma gozja. i muéi'kis mgdas pesla. pes-t'sipgs 
din§ voas, a t'sukla puka'lg pes-Uipgs vilin i muéi'kli pessg oz 
set. «vai — suas tsukl'ais — kotdza teng, seki i seta». a muzik 
sili suas : «vai me teng pervei ko(dza, a vgtdze i meng te kod'é». 
t'sukHa sgglasi'tísas i kolksg puktas pekil'-vilg. a muéik Uernas i 
sgtas. t'sukta sili suas: «vai me vgtd'ée koreait, muéik oz set % 
suas: vmed-a'suv kod'én. 

muéik pes nug'das gortas i sogni pondas. asu'vsg saidmas, 
a oz l'isti pesla mgdni. i babai'sli vista'las: nme — suas — 
pes-isipgs doram űukl'ags kofái, a to-lun meng sija kotdzas)). — 

45. H o g y a n k a s z t r á l t a az e m b e r az ö r d ö g ö t . 

1. Élt-volt egy házaspár. Az ember meg elmegy tűzifáért. 
Odajön a farakáshoz, az ördög meg ott ül a farakáson és nem 
adja oda az embernek a fáját. «Nos — mondja az ördög — 
kikasztrállak, akkor (azután) adok.» Az ember meg mondja 
neki: «Nos, először én kasztrállak ki téged, azután te is kasz
trálj ki engem». Az ördög beleegyezik és a monyát egy tuskóra 
teszi. Az ember meg fejszével levágja. Az ördög mondja neki: 
«Nosza ezután én kasztrállak ki». Az ember nem engedi és 
mondja: «Holnap kasztrálj ki». 

Az ember hazaviszi a fát és elkezd szomorkodni. Reggel 
fölébred, de nem mer fáért menni. És elmondja a feleségének: 
«En — úgymond — a farakásom mellett kikasztráltam az ördö
göt, máma meg ő kasztrál ki engem». — «Te bolond, bolond ! — 
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«durakg, durakg! — suas — a/sid-na muzik, a eta vgfáis polanf 
vai menim platí'e, kgm-kottg. me pdítd'éla da vetla.v 

2. baba pdstd'éas, kgmd'sas muii'kis-plaUggn i medas. voas 
pes-Uipes • dorg, a Uukta puka'le pes-Uipes vilin, i pondas komi 
muii'kgs kod'éni. mu£ik suas: urai petke'dli, ko(dé§'ma ali abu 
tengi* — widliv — suas — ved Uistg vir kissas.» muéik suas: 
«a, teng térit kofái dei estse burdgm, a vot, vidliv meng (— sija 
gat'ssg leidzas i petkg'dlas — ) } komin vo nin kotdzg'ma dei to 
veksg-na rana'is vijim/» Uukta povéas da sidz i pisjg. 

mondja — még te vagy a férfi és ettől félsz! Add ide a ruhá
dat, csizmádat. Én fölöltözöm és én megyek». 

2. Az asszony fölölti az ura ruháját, csizmáját és- elindul. 
Odajön a farakáshoz, az ördög meg ott ül a farakas tetején. És 
kezdi kérni az embert kikasztrálni. Az ember mondja: «Nos, 
mutasd meg, ki vagy-e kasztrálva vagy nem?» — «Nézd meg —-
mondja — csupa vér folyikw. Az ember mondja: «Ej, téged 
tegnap kasztráltalak és még meggyógyult volna! Hát íme, nézz 
meg engem (— ő leereszti a gatyáját és megmutatja —), már 
harmincz éve vagyok kasztrálva, és hát még mindig seb van 
(ott)!» Az ördög megijed és így el is fut. 

J e g y z e t e k : 1. nug'das tnpüBe3r& (kocsin, szánon)' | 
durak < or. ,nypaKr& | eta vg(dzis polan COTT> aToro óoHmbCfl'. 

2. pondas komi muíi'kgs kodzni ccTajn. npocuTt MyjKima 
oxojiocTHTb' J kotdzg'7na , . . teng szerkezetére nézve v. ö. 39. sz. 
szövegünk 1. jegyz. | estse burdem cte még azt akarnád, hogy 
olyan hamar meggyógyuljon' | rana < or. paHa. 

46. vglgm-tor. 
1. kik mórt mgda'sni vgra'vni tulisin Uir vivti. gfíi'slgn 

nimis mitrei, a mgdi'slen vasit, sije'zda vgra'vni os-vilg. osse 

46. M e g t ö r t é n t d o l o g . 
1. Két ember elindul tavaszszal a hó jégkérgén vadászni. 

Az egyiknek Demeter a neve, a másiknak meg Vaszilyij. Ok 
medvére vadásznak. A medvét (már) őszszel kinyomozták és 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. ^9 
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kglgma'es arse i mung'nis uged'd'aa'nis jertim-v adjg. sen lun-
ja'sni i meda'sni oskgs korsi'ni. gii lun vetlg'ni i oz ad'd'éi'ni i 
kosa'sni bgrg paral'ei ding kerka'g. sen uéa'sni i mgd-asu'las m§-
da'sni lizgn. i v ásil'i'slgn lizis pazalg, a mitréjis os-kok-tuisg 
ad'd'éas i v§tas. oskis ponjis vilg kujimjez lebgtUi'las i mitréjis 
suas osse. oskis vglgma siv kié sajin i oskis mortis ding pondas 
lökni, kor mata'mas, mitréjis i liias i pondas bekg pisji'ni sutga-ki 
vilas. i siAgn lizis vgjg limjas, a aféis usg kimsa. oskis lebe'iiéas, 
kis liig'ma. sen mortis abu i pondas kivzi'ni. a mitr éjis patronse 
pondas jgrni, a silgn oz pondi sedni. oskis sijg kilas i lebg'üt'sas 
si-vilg. sen kivzas i kaéa'las, stg mortis nem-tor oz eri karni. 
i sija lié-vilas suvtas, a mortis pistsal'-dula'nas morgsas toji'stas. 
sija bgk-viv lebg'tíéas i bgran suvtas i kgsjas lapnas sut'ski'ni. no 
mitréjis bgran pistsa'Vnas jotskas. vgtd'zg oskis pijtsa'l'sg kurt'tsas 
i pondas bgr-viv kiski'ni i kittiedé su^'éas mortis, setisedz pis-

mennek az erdei vadászkunyhójukba ajertim vad (jertim-tó)-hoz. 
.Ott egy napot töltenek és elindulnak a medvét megkeresni. 
Egy napig járnak és nem találják meg és visszafordulnak a 
párhuzamos erdei út mellé a kunyhójukba. Ott meghálnak és 
másnap elindulnak hótalpon. Vaszüyijnak meg eltörik a hó-
talpa. Demeter azonban megtalálja a medve lábanyomát és 
követi (üldözőbe veszi). A medve háromszor veti rá magát a 
kutyára, és Demeter utóiéri a medvét. A medve húsz ölnyire 
volt ós a medve az ember felé (tkp. emberhez) kezd jönni. 
A mikor közeledik, Demeter lő és oldalt kezd futni balkéz felé. 
És az ő hótalpa belesüpped a hóba, maga meg arczra (tkp. hom
lokra) bukik. A medve (arra felé) veti magát, a honnan meg
lőtték. Ott nincsen ember, és elkezd figyelni. Demeter meg a 
(kilőtt) töltényt kezdi (a puskából) kihúzni, de nem sikerül neki. 
A medve meghallja azt és feléje rohan. Ott figyel és észre
veszi, hogy az ember semmit se bír csinálni, és ő rááll a hó-
talpra. Az ember meg a puska csövének végével mellbe löki. 
Az oldalt esik és megint fölkel és meg akarja ütni a talpával, 
csakhogy Demeter megint meglöki a puskájával. Erre a medve 
beleharap a puskába és kezdi hátrafelé húzni, és a meddig az 
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tja'l'sg kiri'méis oz ledé. vgtdzg kisis mynas i oskis gli'stas pis-
tsa'l'sg bgkg. vgtdzg kok-vilas suvtas i morgsas sut'skas lapnas i 
mortis usg gats-moz. a oskis kaas vili'sas i pondas kurtísi'ni 
nir-vemsg. no mortis veskid kinas kutg'das tsgkae'dis i oskis 
oz vermi kurtísi'ni rgzasg, a kurtísas veskid kisg. silgn sija 
doimas i pondas sulga kinas kutni, i sulga kisg tg£g kurti-
Uas. vgtdzg koksg kurtísas ladviig'dj,s. si-bgrin soisg kurtísas i 
girddza'sis jdisg juknas nejsi'stas. si-bgrin oskis lapsg morti'sli 
jur-vilas puktas i pondas oskis vilg vifág'dni. a mortis oz 
pondi vgrni i sidz oskis mortis vilin sula'lg minut das i usg 
bgk-vilas i kulg. 

2. a mortis suvtas i ranaje'sse pondas vidl^vni. sulga sojas 
karg'ma ekmis rana, veéki'das kikgs i l'advi'ias kikgs, a jurás 
gtígs. setísg voas tgvari'sis i sija povzas. kgsjas ossg kuüni, no oz 
vermi, i mgda's?ii kerka-dorg. i sen silgn kiknan kiis piktg. i 
tgvarisis sijg pondas verdni i juti'ni, a ajsis ne-kodnan kisg oz 

ember ér, addig nem ereszti ki a puskát a kezéből. Azután ki
szakad a kezéből, és a medve félre lendíti a puskát. Azután a 
lábára, áll és a talpával mellbe üti, és az ember hanyatt vágó
dik. A medve meg ráhág és kezdi az arczát harapni. De az 
ember jobb kezével megfogja az állánál, és a medve nem bírja 
az arczát megharapni, hanem a jobb kezét megharapja. Neki 
fáj az (a keze) és kezdi a bal kezével fogni. És a bal kezét 
szintén megharapja. Azután a lábát harapja meg a czombjánál. 
Azután a karját harapja meg és a könyökéből egészen kitépi a 
húsát. Azután a medve az embernek a fejére teszi a talpát és 
a medve fölfelé kezd nézni. Az ember meg mozdulatlan marad 
{tkp. nem kezd mozogni), és így tíz perczig áll a medve az em
beren. És (erre) oldalt esik és meghal. 

2. Az ember meg fölkel és kezdi a sebeit vizsgálgatni: bal 
karján kilencz sebet ejtett, jobb karján (tkp. jobbján) kettőt és 
a czombján kettőt, a fején meg egyet. Odajön a társa és az meg
ijed. Le akarja nyúzni a medvét, de nem bírja. És elindulnak 
a kunyhóhoz. És ott mind a két keze megdagad, és a társa 
kezdi őt etetni és itatni, ő maga meg egyik kezét se bírja 

29* 
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vermi vgrgjsd'itni. ses sije'zda letísa'sni jertim-v adj as. i sen olg'ni 
k%k veza'-lun. jiis si-bgrin silg'ma i mgda'sni kivtni jertimg'dis. 
no lovma jisis tiktim i oz vermi'ni kivtni. i sen olg'ni kik lun. 
sije'slen zapas bi'rgma i mung'ni udor podgn, a os-kusg dzebg-
ma'es lirnje. i sen olg'ma kik ve&a'-lun. sije'zda udor-kerka dorsis 
vola'sni os-kula i pal'ita'sni. sen kerka doras tuvsalg'ma muzik 
kipra ped'. i sija sije'zdg verdg'ma jiis sivtedz. jiis silg'ma i 
kj/vtgma'eé gorte'd'énis. i gortas kuilg'ma bolniUa'in kujim veia'-
lun i stav rana'is gni-na tgt'üsas. 

megmozdítani. Onnan a jertim vad-hoz mennek le és ott két 
hétig élnek. A jég azután elolvadt és elindulnak (csónakon) a 
7'eríjm-folyón lefelé. De a jég föltorlódott (tkp. a jégből torlasz 
lett) és nem bírnak lefelé csónakázni. És ott két napig marad
nak (tkp. élnek). Az ő készletük elfogyott, és mennek a folyó 
irányában gyalog. A medve bőrét a hóba rejtették. És ott két 
hétig maradt. Ok az alsó kunyhójuktól eljönnek a medvebőrért 
és kifeszítik. Ott a kunyhó mellett tavaszi vadászaton volt egy 
ember: kipra Fedor. És az adott nekik enni a jég elolvadtáig. 
A jég elolvadt és csónakon mentek egészen hazáig. És otthon 
három hétig feküdt a kórházban, ós összes sebei (még) most 
is látszanak. 

J e g y z e t e k : 1. t'éir naara/ | kglgma'eé ^aMÍTmni'; kevni = 
vifág'dni gusgn cBHCJii>3KHBaTi>5 | arse cőszszel' (accusativusi idő
határozó) | vad 'öojusmoe 03epo'; a jertim-vad körülbelül 100 
versztnyire van a falutól a jertim folyócskán fölfelé; ennek a 
tónak a partján volt a vadászkunyhójuk. [ paral'ei < or. napan-
jiejib 'napajLiejibHaa npoo&Ka n^ymaa c t sana^a Ha BOCTOKI' ; 
itt tehát egy másik kunyhójuk állott. | suas c ;̂oroHHTi>' | kimsa 
'HHHKOM'L3 j patron < or. naTpoHB j dula'nas ^yjrOMB' j minas 
cBbipBaJiocB5 [ kutg'das tsgkag'dis, azaz: fölfelé szorította a medve 
állát I l'advi < or. jia^Bea (KALIMA 74) | juknas CCOBCEMT>, cpa3y'. 

2. tgva'r[s< or. TOBapHurt j vgrg'Uá'itni < or. BopoqaTt j 
tiktim c3anopT>' j udor CBHH3B no TeieHÍKV j udor-kerka c(a folyó 
irányában) alsó kunyhó (H3ŐymKa, KOT. CTOHTB HHST. no Te î.)? ; 
pali'tni < or. ÜAJTHTB | tuvsa'vni OXOTHTBCH BCCHOK)' | kipra v. 
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kipriis ped' | botniföa < or. 6ojií>min,a; jertim-din-ben mint járási 
székhelyen kis kórház is van. 

A vadászat hősét meg is mutatták nekem jertim-din-hen. 

47. velem-tor. — o s • viiem. 
aja-piia mgda'sni arin os vini. i sije'zda addza'sni os-gu. 

pistsa'ljes velema'eé lokeé, póni ruza ur-liianjes, i vglgma zara-
d'i'ttgm. piis kaas os-gu vilas, a ajj,s sula'lg bgkin. piis bostas 
rggaü'nasg i bitskas os-guas i iijXzg oski'sli i jonas kutas r§ga~ 
ünae'dis mortis i os-gusis (tié) miiUi'las oskis jursg. a ajis pon-
das zarad'i'tni vintgvkaje'ssg. oskis i mgdjez miiUi'las jursg, a 
sije'zda dumálta''sni, ste rani'tísgm oskis mittéi'slas. i seé guéis 
os-mamis pete i mgdas murza ped'ais diné. sija pondas piis 
diné kosni i usg gats-moz limjas. a oskis' kaas vili'sas. piis rgga-
íi'nasg nettsi'stas guéis i pondas bitski'ni oski'sli, kodi kag'ma 
ajis-vilg, no oskis lapnas rggaíi'nasg suískas i oz eri kirni. sija 
i mgdjez bitski'las, no oskis bgra suískas regaűna'as. sifágn 

47. M e g t ö r t é n t d o l o g . — M e d v e v a d á s z T a t . 
Apa ós fiú elindulnak őszszel medvevadászatra (tkp. med

vét ölni). És ők találnak egy medvebarlangot. A puskáik rosz-
szak voltak, kis-kaliberű (tkp. kisnyilású) mókuslövők, és nem 
voltak megtöltve. A fiú fölmászik a medvebarlangra, az apa 
meg oldalt áll. A fiú fogja a vadászgerelyét és beledöfi a medve
barlangba és az a medvét találja, és az ember erősen fogja a 
gerelyét (tkp. a gerelyénél fogva), és a medvebarlangból (onnan) 
a medve kidugja a fejét. Az apa meg tölteni kezdi a puskákat. 
A medve másodszor is kidugja a fejét, és ők azt hiszik, hogy 
a megsebesült medve mutatkozik. Onnan a barlangból meg 
kijön az anyamedve és murza Fedor felé (tkp.-hoz) tart. Az a 
fia mellé kezd hátrálni és hanyatt esik a hóba. A medve meg 
reáhág. A fiú kirántja a gerelyét a barlangból és a medve felé 
akar döfni, a melyik az apjára ráhágott, csakhogy a medve a 
talpával ráüt a gerelyre (tkp. megüti a gerelyt) és (ő) nem bírja 
megszúrni. 0 másodszor is döfni akar, de a medve megint rá-
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sija zavgdi'tlas bitski'ni raz vitjez, no veksg oz vermi bitski'ni, 
a oékis ajis vili'sis letíéas i pondas pisji'ni. vitdégda'sni, a gusis 
petg mgd os. i sija tgíg pisjg i gusis bgran (bgra) petg koimgd 
os. i sili sid'zlg'ma rggaünanas vedé kokas. i sija oskis pondas 
sije'zdg vgtni. mortje'sis si-vg(d'zis eskg piéjg'ni, no oskis sije'zdg 
suas i aji'sli lapnas sutski'las miskas. no jonas sut'ski'ni oz vermi 
i sgmin loze'dis girsni'tlas. i si-kosta mortje'sis vgtdég piéjg'ni. a 
os veksg kujim kok vilas vgtas. vgtdég oskis puksas mir-vilg i 
pondas sen go'rzini. i piis setí'sg i viias. aji'slis koksg kwrtüg'ma 
oski'slgn pir i sijg ajis abu i tgdlg'ma. gortas vo'gma i vo-mistan 
povég'msis kulg'ma. 

csap a gerelyre. így ötször kezd döfni; de egyszer se (tkp. min
dig nem) bírja megdöfni. A medve azonban az apáról leszáll 
ós elfut (tkp. futni kezd). Nézik, hát a barlangból egy másik 
medve jön ki. És ez szintén elfut. És a barlangból megint egy 
harmadik medve jön ki. Ezt. érte a gerelylyel a mellső lábán. 
És ez a medve kezdi őket üldözőbe venni. Az emberek futná
nak előle, csakhogy a medve utóiéri őket és az apának rávág 
a talpával a hátára. De nagyot ütni nem bír, és csak a felső
ruhájánál karmolja meg. Azalatt meg az emberek tovább fut
nak, a medve pedig három lábon egyre üldözi őket. Azután a 
medve leül egy fatönkre és elkezd ott ordítani. A fiú meg is 
öli ott (tkp. oda). A medve keresztülharapta az apának a lábát, 
és az apa ezt észre sem vette. Hazajött és egy óv múlva az 
ijedségbe belehalt (tkp. félelemből meghalt). 

J e g y z e t e k : vglgm-tor: a történet egy ib (HŐT.)-falvi 
emberrel (jertim-din-töl 29 versztnyire) esett meg. — rggaü'na < 
or. poraTHHa | jonas kutas rggat'inag'dis 'erősen fogja a gerelyt 
a nyelénél' | rani'tíégm cpaHeHHíi' | kirni fnpoTKHyTb, npoKOJiOTi.' j 
raz vitjez cpa3i> HATL5 | sili sid'zlg'ma rggaünanas vedé kokas cejviy 
nonajio poraTHHOfi BT. nepe^Hioio jrany5 | loz cjiy3aHT>' | girs
ni'tlas ^apanHyjTb5 | setí'sg i viias Ty,a;a H yfinjn.' | aji'slis koksg 
kurtí'sg'ma oski'slgn pir v . . . .oskis pir, az előbbi szerkezetre nézve 
v. ö. a 45. mese 2. pontjának jegyz. j povég'msis 'CT. ncnyry\ 
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48. sv adba - stangvi't gm. 
gt-pir vglgma kujim svadba srazu, a bid svadba'in vijim 

vi(déi'sjes. i ponda'sni osji'vni, kodi med pervei viUkgg voas, i 
sija loug i(dzid vok. vgv-vilg ponda'sni sgvnj, i eíi vifózis et-pir 
t'setísi'las vev-vilas, dei oz vo, mgdis UeUéas i v§vs§ kgttsgb mun§, 
koimg'djez UeUéas i mis-vilas uég. kattsin glgsis i suas: 
«no — suas — te al'i me voam vgiti viíékggh) sija veksg suas: 
«me». i kajsin glgsis letd'zas sgvni, a atUis vgtdzg mune i 
vgvje'ssg stanevi'tas (tsikg'das). svad'ba-koti/r mgdas. si-dinedz 
voas i vgvjes suvta'sni, a ajéis bgrg kosas. ka(tsin glgsis i 
med svadba-kotirnas mgdas laz-uv pir. kinim vgv vglgma, stavsg 
liddg'ma i laé-uledz burás mung. a laé-uvéis gii vgv sodg i sijg 
oz viéta'vni katsin éles isii i meda'sni laz-ulié taiiée i sija 
ne-kudz oz vermi velis lökni, i veé i'éistg bigzas. vgtdz§ viétala'sni 
kattsin glgsisli i sija vgvsg mali'stas i vgv gprgmei mgdas. 

48. L a k o d a l o m m e g á l l í t á s a . 
Egyszer három lakodalom volt egyszerre; mindegyik lako

dalomnak meg rendezője van. És elkezdenek dicsekedni, (hogy) 
a melyik legelsőnek ér a templomba, az lesz a legidősebb test
vér (azaz: a legnagyobb varázsló). Kezdenek lóra szállni és az 
egyik rendező egyszer fölugrik a lóra, és nem jut föl, másod
szor ugrik és átugrik a lován, harmadszor ugrik és a hátára 
esik. Kacsin Elek meg mondja: «Nos — mondja — te vagy 
én érünk-e előbb a templomba?)) Az egyre mondja: «En». 
Kacsin Elek engedi fölszállni, maga meg előre megy és meg
állítja (megigézi) a lovait. A lakodalmas menet elindul. Őhozzá 
ér, és a lovak megállnak, ő maga meg visszafordul. Kacsin Elek 
a másik lakodalmas menettel elindul laz-uv falván keresztül. 
A hány lova volt, mind megolvasta és laz-uv-ig jól megy. Azon
ban laz-uv-ból egy ló hozzájön, ós azt nem mondják meg Kacsin 
Eleknek és elindulnak laz-uv-ból ide (jertim-din falvába), és az 
a ló semmiképpen nem bír jönni és csupa tajték (tkp. egészen 
tajtékzik). Erre jelentik (ezt) Kacsin Eleknek és ő megsimogatja 
a lovat, és a ló vágtatva elindul. Mennek az esküvőre, meg-
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venejsg kaa'sni, veniJísáiUsa'sni i mgda'sni b§r§ j§v-n§ris§. a tui-
vilas pervei svad'ba'is, kod§s suvt§de'ma k aj sin §l!§sis, veksg-na 
sula'lg. i suas kajsin gl'gsis: «muja—suas— kodnim-ja i(dzid 
vokh) — «da, te« — suas. vgfáe letd'éas i svad'ba-kotir burás 
gortas mung. a koimg'dis gtkazi'iUas i(dzid vokgn lőni i le(dzas 
silis svadíba'sg. i vetle'ni vitskgg i burás voa'sni. a glavasg setgma'es 
ka(tsin el'gsli. — pom. 

esküsznek és elindulnak vissza jgv-ngris falvába. Az úton meg 
az első lakodalom, melyet Kacsin Elek megállított, még mindig 
áll. És mondja Kacsin Elek : «Mit — mondja — vájjon melyi
künk a nagyobbik testvér ?» — «Igenis, te» — mondja. Erre 
föloldja (elereszti őket), és a lakodalmas nép jól hazajut. A har
madik (rendező) azonban lemond (róla), hogy legnagyobb testvér 
legyen, és (ő) elengedi ennek a lakodalmas népét. Es elmennek 
a templomba és szerencsésen megérkeznek. Az elsőséget azon
ban Kacsin Eleknek adták. — Vége. 

J e g y z e t e k : Ez az elbeszélés azért is érdekes, mert a 
varázslónak a nevét és a lakóhelyét is megjelöli. Hogy az el
beszélés színhelye nem jertim-din maga, az csak természetes. 
Az egész Udora-vidék híres ugyan a varázslóiról (ezt már első 
tanulmányutam alkalmával is hallottam Uszüzlszohzkban), de 
azért mindig egy másik falu az, a hol varázslót találhat az 
ember, és nem az a falu, a hol éppen varázslót keres az ember. 
L. «Eine Studienreise zu den Syrjánen» ez. jelentésemet (KSz. 
XVI. 86—92). 

siangvi'tem 'ocTaHOBjieHÍe' | srazu < or. cpa3y | vifáis 
'oxpaHHTejit CBa^fcőii, pacnopaflUTeJib' j osji'vni rxBacTaTi>ca' 
i.dzid vok 'cTapmiö ópaTi. (rjiaBHiiMfc 3HaxapeMi> KTO óy^eTT.)' 
svad'ba-kotir cCBa,w>őa eb po^Heíi, co Bcet CBa^bőoíi, co Bceíi 
po^Het' I l'aéuv: oroszul ,a;. JIfl3K)BCKaa (1 versztnyire jertim-
din-tői) \ bigzas rCTajia BI> KEHÍ ' | venejsg kaa'sni 'IIOITTJIH WB 
BÍHity' | jgv-ngris: oroszul R . YcTLeBCKaa | le(d'éas fOTnycTMjn> 
(cHajii. KOJI^OBCTBO)' | gtkaírit'sas cOTKa3ajrcH' | glava < or. raaBa 
"rjiaBeHCTBo, nepBeHCTBO, CTapnuracTBo'. 
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49. tsikg'd gm. 
mu£i'kjes zev jonas gorali'ni lev nasta vilg (sl§b§dsa niv 

vilg). i sija osji'ii tsike'dni starsina-gozjags i zgia mik § les. 
i goig'msg muni'ni jue u^dza'vni i ve£a'-lun mistan vajedi'sni 
starsina-gozjags gorta'nis. i kikna'nnis kuvni ni vi(dz§da'sni i 
visni pondgma'es sije'zda asu'vsg, a ritsg kuvtedz vovma'eé. sije'zdg 
vajgdi'sni bolúiföag i kikna'nnis vgsg'ni i sorni'tni oz vermi'ni. 
sije'zdg veékgíísi'ni i iz vermi'ni veékg'dni i mu£i'kis kuli sutki 
mistan, a baba'is oli ared'z. lun kujim-nol! mistan vajedi'sni i 
z gia mikglgs i sija tgzg sutki mistan kuli. i si-bgrin l ev nast aj,s 
osjilg'ma, stg 'me kujim mortgs tsikg'di i nestaes-na tsikg'da\ i 
mgd éiksa'jes pondi'sni povni i mui koras, sijg i pondi'sni éetni 
i pop prgvad'i'tis gortas. 

49. B o n t á s . 
Az emberek nagyon kiabáltak l'ev Anasztázia (slgbeda-falvi 

leány) ellen (azaz: szidták). És ez dicsekedett, hogy megrontja 
a falu elöljáróját a feleségével együtt (tkp. az előljáró-házaspárt) 
és zgia Miklóst. És nyáron kimentek a patakokra dolgozni és 
egy hét múlva hazahozták az elöljárót a feleségével együtt. 
Mindkettejük már halálán van, és ők reggel megbetegedtek, 
este pedig már halálukon vannak. Őket elvitték a kórházba, és 
mindketten hánynak és nem bírnak beszélni. Gyógyították őket, 
de nem bírják kigyógyítani; és az ember egy nap múlva meg
halt, az asszony meg egészen őszig élt. Három-négy nap múlva 
zgia Miklóst is hazahozták, és ő szintén egy nap múlva meg
hal. Ezután meg lev Anasztázia eldicsekedett, hogy cén három 
embert rontottam meg ós még valakit megrontok'. És a más 
falubeliek elkezdtek félni, és a mit kér, azt meg is adták, és a 
pap küldte őt haza. 

J e g y z e t e k : tsikg'dem rnopiia5 | nasta: or. Hacxacba | 
slebgda = TJIOTOBO falva a Mezeny mellett | starsina < or. CTap-
inuHa | mikgl: or. HnKOJiaií, MnKyjia; zgia mikgl, orosz nevén 
HüKOJiaií IlaBJieKOBT. | jug cHa pfciKH5 | kuvni ni vijd'zgdn'sni 
cnpa CMepTH5 | veékgíísi'ni 'JTEIUJIH' | ngstaes-na ceme KOTO-
HHÖy^L' | prgvad'i'tis cOTnpaBHjn> ( < or. npoBa,HHTL). 
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50. 
güla'in olg'ni k%k mórt. i gíi mestgin vgralg'ni i gtt'i'sli 

undzik pondas surni, a mgdj,'sli i zabedng loug. i sija le(dzas 
pastgm ur i pistsa'l'sg mgdi'slis vomd'éa'las. sija gt-pir liias pas
tgm uri'sli i silgn girdgn petg. a mgdis tg&g tgdié vglgma i sija 
kul'sas pastgm afóis i liias kok kosmg'dis i pastgm ur surg i 
sija tsikg'das mgd mortsg i lefáas sili gtgr bgkas bi, a mgdg'ras 
va. sija povzas i veéa'-lun mistan kulg. 

50. 
Egy helyen két ember él. És egy helyen vadásznak, és az 

egyiknek több (zsákmánya) kezd akadni, a másiknak meg hát
rányára lesz. És ez elenged egy lenyúzott mókust és szemével 
megrontja a másiknak a puskáját. Az egyszer lő a megnyúzott 
mókusra, és vér fröcscsen ki (a puskájából). De a másik is 
varázsló volt, és ő maga levetkőzik meztelenre és a lába között 
(tartva a puskát) lő és eltalálja a megnyúzott mókust és ő meg
rontja a másik embert és az egyik oldalára tüzet bocsát, a 
másik oldalára meg vizet. Ez megijed és egy hét múlva megbal. 

Jegyzetek: zabedng loug CO6H,H;HO CTA.NO5 | pastgm ur c64jiKa 
őesi* niKypH, rojraa' | vomd'éa'las fHCiiopTHJi'b, 0K0Jî ,0BajiT>, crjia-
3HJIT.5 | girdgn petg CH3T. pyjKta xjiHHyjia, 6pH3Hyjia KpoBt5 [ kok 
kosmg'dis 'npOMeacb Hori>\ 

51. sin-kgrtma'lgm slgb gda'in. 
slgb gda'in vglgma sitnei. et-pir seberiüsa'sni niv-zon jukg 

i sija sen-zg vglgma. i suas : «me tian pokus petkg'dla: kerka'is 
Ueri ponda kiini)). i sija ibgs vestas i j,bg'sgd pondas va pirni. 

51. S z e m f é n y v e s z t é s slgbgda f a l v á b a n . 
Slgbgda falvában volt egy (községileg) száműzött. Egyszer 

összegyűlnek a leányok meg legények, és ő is ott volt. És 
mondja: «Én bűvészmutatványt mutatok nektek: a szobában 
halat fogok fogni». És ő kinyitja az ajtót, és az ajtón viz kezd 
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kerka'j/n va loug una i sija tiv kiskas dei piz. i sija pondas 
tila'vni i veks§ éur§ keltéi da jokis. keltéi d'etina'li éetas, a jokis 
nivli. §ti zon i kvati'ttéas i gorfttéas: «zo, ti muja kara'nnidh) 
§stalnei ponda'sni vitdz§'dni: a nivjes kuitéiéema'eé d'etinaje'sli 
kutukjesa'nis, a d'et'ina'jes nivje'sli mananjesa'nis (manana'nis). 

bejönni. A szobában sok lesz a víz, és ö hálót húz elő és csó
nakot. És ő elkezd halászni, és egyre akad keszeg meg sügér. 
A keszeget a legényeknek adja, a sügért meg a leányoknak. 
Az egyik legény kapja magát és elkiáltja magát: «Ej, mit csi
náltok ti?» A többiek kezdenek körülnézni: hát a leányok a 
legények penisét fogták meg, a legények meg a leányoknak a 
membrum muliebre-jét. 

J e g y z e t e k : sil'nei < or. CCHJIBHMH (co6in,ecTBeHHHKT>' J 
pokus < or. fcOKyci. | keltéi 'copora5 j jokis cOKyHb' | §stalnei < 
Or. OCTajIBHOH. 

52. 
v§l§ma praznik i nivjes guláitg'ni sik kuza. a sen ker-vilin 

kik zon pukalg'ni. i §ti zonmis suas m§d zonmi'sli: «vi(d'z§d, mui 
me kara^. i sija lefáas va tui-vilas. nivjes ponda'sni kuntei-
ni'ss§ lepti'ni. pervei lepta'sni piflzg'sedz, v§tdzg lepta'sni i g§g-
iedz, i nakedz v§(avé§ lepta'sni. i ponda'sni gorzi'ni: o-karavu! 
p§dni pondim/)) lud sijes vile vifáeda'sni i éeral§'ni. kvat'it-
téa'sni, a mun§'ni tui-vivti nake'dznis kustié§ma'eé da i ponda'sni 
viéta'vni, ste tui-vilas nakedz va véli. 

52. 
Ünnepnap volt és a lányok a falun végig sétálnak. Azon

ban ott egy gerendán két legény ül. És az egyik legény mondja 
a másik legénynek: «Nézd, mit csinálok én». És ő vizet bocsát 
az útra. A leányok kezdik a ruhájukat emelni. Először térdig 
emelik, azután köldökig emelik, azután meg a csecsükig emelik. 
És elkezdik kiáltani: ((Segítség! Belefúlunk!* Az emberek rájuk 
néznek és nevetnek. Észbe kapnak, ők az úton mennek csecsükig 
föltakarózva, és kezdik mesélni, hogy az úton egészen a csecsükig 
ért (tkp. volt) a víz. 

i 
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J e g y z e t e k : praznik < or. npa3^HHKi> | kuntei ccapa-
4>aHT>' | karavu < or. Kapayji't | tud < or. jnofli.. 

53. 
vgli slgb gda'is piia'lem niv i sija kuzis tsikgttéi'ni. et-pir 

sije sen p eda-ggtir koras tatéi pivse'dni povzg'mis. sija voas. 
kgsjg va kurtas i ul'i(t'éis Ugktas iz ledzni vaas. vgjdzg kerka'is 
tsektas i pivsan-gorjis. i kor puktas pivsan-gorsis k§tdzid iz, silen 
vais puzas, a sija povéas da sidz i pisje. 

53. 
Volt egy sl§b§da-falubeli leány, a ki már gyereket szült, 

és az tudott varázsolni. Egyszer Simon-fia Fedornak a felesége 
hívja őt, hogy megfüröszsze a gyermekét ijedség miatt (ellen, 
tkp. -bői). Az eljön. A merítő-edénybe vizet mer és megparan
csolja, hogy az utczáról egy követ tegyen (tkp. ereszszen) a 
vízbe. Azután a szobából parancsolja (hogy egy követ tegyen a 
vízbe) meg a fürdőkamra kemenczéjéből. És a mikor a fürdő
kamra kemenczéjéről tesz bele egy hideg követ, az ő vize föl
forr, az (asszony) meg megijed és így el is fut. 

J e g y z e t e k : tsikgttéi'ni 'KOJi.noBaTb5 [ peda 'Oe^opt ' ; 
sen 'CeMeHt'; sen peda 'CeMeirb IlaBjiOBt fia cDe.nopt' | pivsg'dni 
povéemis 'napHTL OTT. ncnyry' | pivsan-gorjis cH3i> KaMeHKH BT» 
óaHíi5. 

54. 
sor dla'in muzi'kjes karti'en vorsg'ni edd a mis ordin. 

i sija voas komi. puksas lavij'sas. a settsg lavits-gor-ulas tgttgm 
pukta'sni sulga zavertka. sili seta'sni milgstina i sija oz pondi 

54. 
/S'ordZa-falvában az emberek kártyáznak gdda Mihálynál. 

És az (a slgbgda-i leány) odajön (alamizsnát) kérni. Leül a 
padra. Azonban oda a pad alá észrevétlenül egy (a szán) bal 
(rúdjára való) vesszőcsomót tesznek. Adnak neki alamizsnát, de 
az (csak) nem indul. Nem bír fölkelni. És nagyon sokáig ül, 
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mgdni. oz eri suvtni. i dir zev puka'lg, t'sas, mgd. i veks§ oz 
mgd. vgfág sili sua'sni: emuja on munh> a sija suas: érned-£g 
soiit'si'sta*. i vgtdzg koras baba'sg jursg korsi'ni. sija pondas 
jursg korsi'ni, a nilis suvtas i mgdas. 

egy órát, még egy (órát). És még mindig nem indul. Azután 
mondják neki: «Miért nem mész?» 0 meg mondja: «Hadd 
pihenjek egy kicsit». Azután megkéri az asszonyt, hogy tetvezze 
(tkp. keresse) a fejét. Az kezdi a fejét tetvezni, a leány meg 
fölkel és elmegy. 

J e g y z e t e k : sordia : oroszul IIImiaeBO-falva Uep.) jertim-
din-tő\ 2 versztnyire ! ed'd'a mis: orosz nevén MaxaMJii 3HH0BeB,B 
jurse korsi'ni CBT> TOJIOBIÍ Bmeíi HCKaTb5. A míg hozzá nem nyúl-
'tak,~ nem ~bírt fölkelni. (L. még KSz. XVI. 91.) 

(55. B a b o n á k . ) 

a) g arUé em. 
bosta'sni bl'udoe va i kik sunis-pom. sunis-pomje'ssg gar-

da'sni, gítsg sutga-viv, a mgdse veskid-viv i pukta'sni vaas kres. 
gíi mortis, kndjes kuta'sni suni'ssg. suas: «menam suni'sis loug 
ignik, a tenad neve'stav. i dumdita'sni niles da zonmgs i lefi'za'sni 
kiéi'nis. jesl'i-kg sunisje'sis garíisa'sni, to sije'zda jukg voa'sni il'i 
veniféáiit'sasni. 

b) 
bosta'sni bludo. etgr bgkas pukta'sni ndn da sov, a mgdgr 

bgkas pukta'sni Ion. i jiriísd'nis suúi'sgn gsgda'sni jeni ndna-lona 
sgras i sua'sni: «ndn — Ion, nán — lon», i kodo'ras jemis 
kat'sni'íísas, jesli nánla-doras-kg, to loug nana vo, a jesli lonla-
doras, to loug tsig vo. 

c) viiiíégm. 
gíi mortgs pastgda'sni pgkginikg i votta'sni gé-dor-pel'g'sg 

(jen-pel'e'sg) lavit's vilg i jur-doras gzta'sni svejlsa i bi kuse-
da'sni, a stav ludis pira'sni gglgbetUg i giign-gíign petalg'ni 
vi^zg'dni, i mui ka£i'iisas, sija i loug. 
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á)pelénei-va kargm. 
boéta'sni va-kgs i mung'ni paié-kimgs dorg i kina'nis paíé-

kimg'sas vasg kiékala'sni i tojégda'sni berg kgsjas i éua'sni: 
«BO m a Ónja H CHHa H ÜBHTaro ^yxa*. i sijg juta'sni pov-
ég'mié. 

e) vgskre'snei moli'tva lid'd'gm. 

boéta'sni va-t'éáé i pukta'sni pizan-vilg i ponda'sni lid'd'i'ni 
vgskre'snei moti'tva: «,a;a BOcupecHeTT* Eori>» ipurtgn kresta'vni 
i sijgn vanas juta'sni povzg'mié i pizja'sni. 

f) gadd'iiíégm v aéil ei- dir é i. — kivzi'é gm. 

niv da zon sgberitíéa'sni jukg i med vgli gii mórt lisnei i 
kor ne-kodi oz ov i iéistg uza'sni, pira'sni ovtgm kerka'g. dim-
niksg vgéta'sni i blaggslgviiiéi'tgm puksa'sni: gtik dimnik dorg ili 
bgkgvei dorg, mgd ibgs dorg (•— kodi puksas ibes doras, iéalei-
t'suúnas kuiiéi'éas ibgs-krukgvat'g — ) , a gstalnejis lavijég libg 
dzo(dzg i kuiiéiéa'sni t'éale'jié-t'éale'jg i éua'sni: «kodli mui vo-
tégénas loug, sija med i kilg». i ponda'sni pervei gti mortli kiv-
zi'ni i jesli d'eiina'li ggtra'égm vg(dzin, to kiig tilge'ja vglgn lok-
tg'ni. a jesli saldatg boéta'sni, to tilge'ja vglen mung'ni i bgrde'ni. 
a jesli kulg, to podgn mung'ni i bgrdgni ili Igsa'égm kiig. kor 
nivli ponda'sni kivzi'ni i jesli sija mung vergs sajg, to kiig til
ge'ja vgla mung, a jeéli kulg, to tgíg kiig igsa'égm ili podgn 
mung'ni i bgrdg'ni. 

g) kivzi'égm útidéin, tui- voZje'sin. 
puksa'sni limjas i veiiiiéa'sni vgnjgn. gii mórt kgpja'gn 

gezi'stas vgnse ggggr i a(t'éis piras vgnjas i sid'é-ég kivza'sni, kud'é 
i kerka'as. sid'é kivziég'ni tui-vo éj e'sin. 

h) v iiiiégm. 
gii mortes pukégda'sni kik pizan kosmg, laémid ulgs vilg i 

mgd mgdg'ras gzta'sni jen-évet'éa, a mgd mórt kgtééd'nis vitd'zg'das 
zerkala'as as jur vivti'is i mui vo-tsgénas log, sija i tida'lg. jeéli 
kulg ajéis libg as éemja'éis kod-kg, to égd viz pukéas libg li(iég'is 
piktg, a jeéli vergs sajg mung libg ggtrd'éas, to sek véneié pukéas 
jur-vilas. 
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i) petuk - dur§'dgm. 
boéta'sni t'éun-kitsje'zdg i pukta'sni dZodí vile i bid Uun-

kits pitskg'sg tuéje'zdg pukta'sni. boéta'sni petuk i ggg§r berggd-
la'sni. v§tdé§ lefiza'sni i kod téun-kittsié tuésg koki'stas, sija i 
mung vergs sajg iti ggtrd'éas i kodo'rg Mun-kitssg petukis 
koji'stas, sila-dor stgrena'g i mung Ubg bostas vergs sajg. 

j) kgbi'la-totskgm. 
gua'sni karta-vjAié pgris kgbi'la i petkgda'sni ulit's-sgrg i 

iinsg doma'sni balagangn i gű mórt puksas kgbi'la vilas i kgbi-
lasg ggggr berggdla'sni i lefáa'sni. kodo'rg kgbilais mgdas munni, 
seíUdtí — jesli niv — to mung vergs sajg, a jesl'i zon, to seti-
Uá'nié vajg'das nevestasg; a jesl'i-ke kgbilais sita'las nivli, to sija 
piia'lg, a jesl'i d'eíina'li sita'las, to sija piig'das kodgs-kg. 

k) jem- izgm. 
boéta'sni pistgm jem i pukta'sni izkig i ponda'sni izni. a gti 

mórt piras izki-gor-ulas i pondas kivzi'ni. muja jemis suas, 
3ija i loug. 

1) ropkg'itégm. 
boéta'sni skgvrgd, pukta'sni setfée va i stgka'ng pukta'sni 

kud'eta. i kud'elasg gzta'sni i kima'sni skgvrg'das i vais pondas 
ropkg'mgn pirni stgka'nas i mui suas ropkgdigg'nis, sija i loug. 

55. 

a) S o d r á s . 
Egy tálba vizet vesznek és két fonálvéget. A fonálvégeket 

sodorják : az egyiket balra, a másikat meg jobbra, és a vízbe 
teszik keresztben. Az egyik ember (azok közül), a kik a fonalat 
fogják, mondja: «Az én fonalam lesz a vőlegény, a tied meg a 
menyasszony*). És gondolnak egy leányt és egy legényt és ki
engedik a kezükből. Ha a fonalak egymásba sodródnak, akkor 

'azok összekerülnek vagy megesküsznek. 
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h) 
Vesznek egy tálat. Az egyik oldalára kenyeret tesznek meg 

sót, a másik oldalára meg szenet tesznek. És a mennyezetről 
egy fonálon fölfüggesztenek (tkp. engednek lelógni) egy tűt a 
kenyér és szén közé és mondják: «Kenyér (vagy) szén, kenyér 
(vagy) szén», és a melyik oldal felé a tű hajlik: ha a kenyeres 
oldal felé, akkor bő (tkp. kenyeres) év lesz, ha meg a szenes 
oldal felé, akkor ínséges (tkp. éhes) év lesz. 

c) N é z é s . 
Egy embert halottnak öltöztetnek föl és lefektetik az elülső 

sarokba a padra és a fejénél gyertyát gyújtanak ós a tüzet el
oltják. Az emberek pedig mind a padlóaljba mennek és egyen
ként jönnek ki nézni, és a mit látnak (tkp. a mi mutatkozik), 
az is lesz. 

d) K e m e n c z e v í z k é s z í t é s e . 
Vesznek egy vízzel telt merítőedényt és a kemencze ele

jéhez (tkp. homlokához) mennek és kézzel (tkp. kezükkel) a 
vizet a kemencze elejére öntik és visszacsöpögtetik a merítő-
edénybe és mondják: «Az Atya, Fiú és Szentlélek nevében». 
És ezt (a vizet) itatják ijedség ellen. 

e) A f ö l t á m a d á s i i m a o l v a s á s a . 
Vesznek egy vizes csészét és az asztalra teszik és kezdik 

a föltámadási imát olvasni: «És föltámad Isten . . . » és késsel 
keresztet húznak (a vizén) és azt a vizet itatják ijedség ellen 
és ráfröccsentik (az illető emberre). 

f) J ö v e n d ő m o n d á s ( V a s z i l y i j , azaz) újév n a p j á n . — 
H a l l g a t ó d z á s . 

A leányok és legények egybegyűlnek úgy, hogy egy ember
nek nincsen párja (azaz: páratlan számban), és a mikor senki 
sincs (már) ébren és mindenki alszik, bemennek egy lakatlan 
házba. A füstlyukat (a kéményt) kinyitják és áldás nélkül 
(azaz a nélkül, hogy keresztet vetettek volna magukra) leülnek : 
az egyik a kémény mellé vagy a kemencze oldalsó ajtaja mellé, 
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a másik az ajtó mellé (— a ki az ajtó mellé ül, az a kis
ujjával az ajtó fogójába kapaszkodik —), a többiek meg a padra 
vagy a padlóra és egymásnak a kisujjába fogódzkodnak és 
mondják: «A kivel a mi az év folyamán lesz, az hadd hal-
lassék». És elkezdenek először az egyik ember részére hall
gatódzni, és hogyha legény részére (hallgatódznak) nősülés előtt, 
akkor (úgy) hallatszik, (mintha) csöngős lóval jönnek. Ha azon
ban katonának fogják bevenni, akkor (úgy hallatszik, hogy) 
csöngős lóval elmennek ós sírnak; hogyha meg meghal, akkor 
gyalog mennek és sírnak, vagy deszkafaragás hallatszik. A mikor 
leány részére kezdenek hallgatódzni, és ha az férjhez megy, 
akkor hallatszik: csöngős lóval elmegy, ha azonban meghal, 
akkor szintén deszkafaragás hallatszik, vagy (pedig) gyalog men
nek és sírnak. 

g) H a l l g a t ó d z á s az u t c z á n , k e r e s z t u t a k o n . 
Leülnek a hóba és egy ágy függönynyel takaródznak be, Az 

egyik ember (vadász-) lándzsával vonalat húz az ágyfüggöny körül 
és maga is az ágy függöny alá bújik, és ugyanúgy hallgatódznak, 
mint a szobában. így hallgatódznak a keresztutakon. 

kJ N é z é s . 
Az egyik embert két asztal közé ültetik egy alacsony székre 

•és mindkét oldalán viaszgyertyát gyújtanak, a másik ember 
meg a hátsó sarokból a maga feje fölött a tükörbe néz, és a 
mi az év folyamán lesz, az látszik is. Ha meghal ő maga vagy 
valaki az ő családjából, akkor fekete vonal mutatkozik (tkp. ül 
oda) vagy földagad az arcza, hogyha azonban férjhez megy, 
illetve (tkp. vagy) megházasodik, akkor koszorú látszik a fején. 

ij K a k a s - b o l o n d í t á s . 
Veszik a gyűrűket (értsd: a jelenlévők gyűrűit) és leteszik 

a padlóra és mindegyik gyűrűbe (gabona-) szemeket tesznek. Fog
nak egy kakast és köröskörül megforgatják. Azután eleresztik, 
és a melyik gyűrűből fölcsípi a szemet, az férjhez megy vagy 
megnősül, és a melyik irányba a kakas a gyűrűt kilöki, arra 
.felé megy férjhez, illetőleg (tkp. vagy) vesz feleséget. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. 30 
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jj K a n c z a - ü t é s . 
Kilopnak egy istállóból egy öreg kanczát és kiviszik az 

utcza közepére és a szemét hosszú férfiinggel kötik be, és egy 
ember fölül a kanczára ós a kanczát körös-körül forgatják és 
eleresztik. Amerre a kancza elindul, oda — ha leány — niegy 
férjhez, hogyha meg legény, úgy onnan hoz menyasszonyt ; 
hogyha azonban a . kancza ganéjoz leányra, úgy az (törvény
telen) gyereket szül, hogyha meg legényre ganéjoz, úgy az vala
kivel törvénytelen gyereket szülét (megejt egy leányt). 

k) Tű ő r l é s e . 

Vesznek egy foknélküli tűt és kézimalomba teszik és el
kezdik őrölni. Egy ember meg a kézimalom alá megy és elkezd 
hallgatódzni. A mit a tű mond, az be is következik (tkp. az 
is lesz). 

I) B u g y b o r é k o l á s . 
Vesznek egy serpenyőt, abba vizet tesznek és egy pohárba 

kóczot tesznek. A kóczot meggyújtják és (a poharat) fölborítják 
a serpenyőbe, és a víz bugyborékolva hatol be a pohárba, és a 
mit bugyborékolása közben mond, az be is következik. 

J e g y z e t e k : a) gariUem 'Kpy^eme' | bl'udo < or. ÓJIK>,HO 
ettse = §(-t (átmeneti hang) -s§ \ kres cKpecTB Ha KpecTB1 | sije'zda 
t. i. npn^yMaHHHe napeHB H fliiBima. 

b) kodo'ras CBB KOTopyio CTopoHy' | kaünvtíéas ( < or. Kaq-
HVTB) cnoKaqHeTca' | nana vo ypoataímBiíí ro^B5 . 

c) viiiUem 'rjra^imie, CMOTptme' (vid'éni.- viitísi'ni éppúgy 
min t led'zni : UiUéi'ni) \ p§keinik < or. ÜOKOHHHKB [ éveUa < or. 
CBfcqa | gelebeU<.ox. rojiöeHB (KALIMA 5 1 , 184). 

d) peUnei < or. neiHBiü | va-kes 'KOBBTB CB BO^OH' | tojse-
da'sni b§r§ kesjas cno,fl;cTaBjraiOTB KOBIIIB, *ITO6BI BO^a HaEanajia 
oŐpaTHo Ty^a' . 

e) v§skre'snei mol'i'tva lid'd'§m ' iTeme BOCKpecHOű MOJIHTBBI' ! 
kresta'vni fHaiepTaTB KpeCTB (Ha BO^B) 5 | sij§n vanas juta'sni... 
fa T o M BOfloÉ nosTB OTB Hcnyry ' . 

f) lisnei < or. JIMUIHÍÍI (őe3B napBi') [ dimriik < or. ^BIM-
HHKB (cne*raaa Tpyöa5) I blagesl§vitísi't§m He ŐJiarocjiOBjrHHCB, 
He nepeKpecTBCB' | bgkgvei dor§ 'KB öoKOByniKB' ('BBioniKa 
öoKOBaír') | krukgvat ^BepHaa CKOÓKa' | med i kil§ cnycTB H 
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ycjrHmHTca' I Igsa'éem, kile 'CJTHUIUTCH, I T O Teniyri . Tect , TecaHte 
Teca UJIH rpo6a) \ 

h) med med§'ras ezta'sni jen-sveféa 'no őOKaM'B, no O6Í>HMT> 
CTopoHaMi 3a)KryTT> BOCKOBHH CB^MH5 | k§tssd'nis cci> 3a^Hsrro 
yrjia H3ŐH' | zerkala < or. sepitajio | as jur vivti'is a magasra 
('a maga feje fölé3) tar tot t tükörből nézi a másik embert , a ki 
az asztalok között ül | semja < or. ceMbfl. 

i) petuk - dure'dgm cy^ypqnBaHÍe, o^ypuBame niiTyxa' ; 
kodo'rg 'BI> KOTopyio CTopoHy' | sila-dor st§r§na'§ 'BT. 9Ty CTO-
pOHy' | mun§ Ube bostas veres saj§ 'abból az irányból, abban az 
i rányban lévő faluból nősül az illető legény, ül. abba az irány
ba megy férjhez az illető leány'. 

j) balaganen (or.) 'xojimeBOH MVJKCKOH ^JIHHHOH BepxHen 
pyőamKoli' (a Luza vidékén ennek a ruha fölött viselt, a r u h á t 
a bepiszkolódás ellen védő ruhadarabnak bugái a neve | piifdas 
'caE-naeTT. peöemta5 . 

1) ropk§'tUem 'öypqaHie' | skgvrgd < or. CKOBopo^a | kud'el'a 
< or. Ky^ejra | kima'sni 'onpoKH^HBaiOTL5 ] ropke'mgn v. rop-
ketís§'m§n (ch óypjieHieMTb5. 

56. ( T a l á l ó s , m e s é k . ) 

a) ti kettsgb pel kufáá'ég. — p§rt. 
b) baba vodas, muiik sujas, pomsis va tofóa'lg. — pii i pelis. 
c) si-tir bal'a, a §ii me£ baks§. — pinjes i kiv. 

d) §ii slapa-gor-ulin nót vak puka'le. — pizan-pev i 

pizan-kok. 

56. 

a) A tavon keresztül egy öreg ember hugyozik. — Az 

üst (fogója). 

b) Az asszony lefekszik, az ember beledugja, a végéről viz 
csöpög. — A csónak és az evező. 

c) Egész akol tele juhval, de (csak) egy kos béget — 
A fogak és a nyelv. 

d) Egy kalap alatt négy testvér ül. — Az asztal deszkája 
és az asztal lába. 

J e g y z e t e k : A találós mesét (t§d§-tíéan-kiv) rendesen 
így vezetik be : ted-é§ ted, muja lou§ 'találd csak ki, mi lesz ez' 
vagy ted§-£§ t§de, muja lou§ 'találjátok csak ki, mi lesz ez5. 

a) Vö. FOKOS 26. tm | c) Vö. FOKOS 43. tm. | d) Vö. 
EOGOV 25. tm. 

30* 
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57. 

dud§, dud§, kiüse m§din ? 
— toses vuza'vni m§di. 
muja tos-vilad korán ? 
— kosa da narman kora. 

5 muja kosa'nad da narma'nnad karán t 
— turun-tor itska. 
muja turu'nnad karán ? 
— mgsk§s, kukgs verda. 
mui mes-kuknad karán 2 

10 — l'§l!ei-tor Usta. 
mui t§l'e'inad karán ? 
— nila-pia'§s verda. 
mui nila-pia'id kare'ni 1 
— éir-Uag §kt§'ni, 

15 zárni pad§s v§it§'ni, 
ezié pad§s lepte'ni. 

. 57. 

dude, dude, hová készültél ? 
— Szakállamat eladni indultam. 
Mit kérsz a szakálladért ? 
— Kaszát meg gereblyét kérek. 

5 Mit csinálsz a kaszáddal és a gereblyéddel? 
— Egy kis szénát kaszálok. 
Mit csinálsz a szénáddal? 
— A tehenemet, borjúmat etetem. 
Mit csinálsz a teheneddel-borjúddal? 

10 Egy kis tejet fejek. 
Mit csinálsz a tejecskéddel? 
— Leányomat-fiamat táplálom. 
Mit csinál leányod-fiad ? 
— Gyantás forgácsot szednek, 

15 arany oszlopot tesznek (a földbe), 
ezüst oszlopot emelnek ki. 
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58. 
mame'je, mam§ ! 

k§de'it§ p§2a'lin-§ ? 
— p§£a'li. 
kiUsi-ja puktin ? 

5 — iz-ki pome pukti. 
abu tai. 
— égd kijééi pisje'dis. 
ken-ja s§d kifée'jis ? 
— j§r-kosm§ sibdfma. 

10 k§n-ja jer is ? 
— biis so'tgma. 
kgn-ja biis ? 
— vais kusede'ma. 
kgn-ja vais ? 

15 — kodz §skis vaalg'ma. 
k§n-ja kod'z §ékis ? 
— Íb-jil§ varte'ma. 

58. 
Anyuskám, anyám ! 
A czipódat megsütötted-e? 
— Megsütöttem. 
Hová tetted? 

5 — A malomkő szélére tettem. 
Nincs ott. 
— A fekete kutyakölyök elvitte. 
Hol van a fekete kutyakölyök? 
— A kerítés résébe akadt bele. 

10 Hol van a kerítés? 
— A tűz elégette. 
Hol van a tüz? 
— A víz eloltotta. 
Hol van a víz? 

15 — Herélt ökör megitta. 
Hol van a herélt ökör? 
— A hegy tetejére futott. 
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k§n-ja ib-jilis ? 
— t'ser§n-purt§n keral§'ma. 

Hol van a begy teteje? 
— Fejszével és késsel kivágták. 

J e g y z e t e k 57-hez: Vö. jelen gyűjteményünk 26. sz. 
szövegével. 9. sor változata: muja m§snad-kuknad karán | 14-— 
16. sor helyett így i s : sir-pad§8 lepta'sni — zárni pad§8 v§ita'sni 
'gyantás oszlopot emelnek ki, arany oszlopot tesznek bele5. 

J e g y z e t e k 58-hoz: Vö. 27. sz. szövegünkkel. 2. kgdei 
'KOJIOÖOKT., xjrfcÖ'b KpyrjiLiH3 | 10. változata: k§n-ja jer-kosmis ? 
chol van a kerítés köze?' | 15. vaal&ma helyett így is: dungg'ma 
CBBIIIHJIT>' | keral§'ma fBHpy6njiH5. 

( G ú n y v e r s e k . ) 

59. 
i v a n-kovan, lYán-kovan, 
pitskil'-patskil, pitskil'-patskil', 
mait§g-natskié, szappanrágó, 
toiin-sojis, mozsártörőt evő, 

5 koéál'-kok. 5 guzsalylábú. 

J e g y z e t e k : 2. pitskil-patskil vö. V. pitskil'-patskil' hang
utánzó szó (gyors ütés vagy pl. gyors tésztagyúrás kifejezésére). 

60. 
stepan, lopan, korlopan, István, lopan, korlopan, 
men§ sojis t§r§kan, engem megevő csótán, 
U§8'tui vil§ sita'lié, tőrös vadászösvényre szaró, 
baid gor ul§ kutd'éa'lis. fűzfa alá hugyozó. 

J e g y z e t e k : 1. lopan, korlopan, lop§d az István gúny
nevei ; vö. az előbbi versben kován | 2. t§r§kan < or. TapaitaHT. | 
3. U§s-tui fnpoMHCJioBaa jTECHaa Tpona, ^opoatKa r^B HacTaB-
JieHH CHJIKH ^JIS AHIH5. 
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61. ( J á t é k o k . ) 

a) beée'da. pangm i razgm. 
nivjes suvta'sni jukg i ponda'sni sivni : «oxi. ryjiHHbe, 

Hrpam>e Moe!» a kik deti'na jgktg'ni i bosta'sni sgra kosma'nis 
gti nilgs, a kodi bgr zonmis, sija bostas mgd nilgs, a niv boétas 
bgr art zonmgs, i sitd'zgn stavsg bostalá'sni i vgtdzg dugda'sni i 
ponda'sni rázni, med b§r zonmis pervei pondas jekti'ni, a nilis 
si-geggr berga'vni veskid ki vivla'únis (vivla'nis), vgtdzg kuttsi-
sa'sni i bergalg'ni, a si-bgrin salga ki vilg pondas berga'vni deti-
nasg ggggr i bgra bergalg'ni. si-bgrin vgfizg pervei d'eünais pon
das jgkti'ni i sid'z-ég kud'é i pervei para'is; a razigg'nis nivjes 
silg'ni: «npomy Baca y Te6a, #a He ÖOJIHTB-JIH roJiOBa». 

b) slep ekur. 
kara'sni tserta i kórsa'sni kik bed i siv vit-kvait sajg téer-

ta'éis bitska'sni póni tuv i gti mórt gti bedsg puktas Uerta'as 
koknas tati'stas bed-vilas, a med bednas lebg'das vivlan i med sija 
bedjis bergg'ttsas i uég bed-vilas. jesli oz inm%, to mgd mórt sijg-íg 
karas i sid'z vg^déis vgtd'zg bid vorsis karas. a jesli inmas, to bedsg 
pukta'sni mgd bed pomas, kodnas lebgda'sni i kini'mis inmas, vekig 
nugda'sni bed pome'\dzis, kittsed'z oz pet bitskgm tuv saje\d'zis. a 
kodi med bgrja'is kolg, silis sinsg öten doma'sni i novlgdla'sni 
•üUU kuza'is, kiti lokdzik mestg. vgtdzg vajgda'sni tuv dore\d'éis i 
tsgkta'sni bednas korsi'ni tuvsg, kittsed'z oz sur. a éurg-si, vil-pev 
zavgd'ita'sni. 

c) irgmli. 
stav vorsi'sis juksa'sni kik pelg i pudjasg'ni, kodi'sli d'zeb-

si'ni i kodi'sli kuta'sni: kara'sni dzu i gti parüia'is dzebsas; a 
mgd parüia'is kuta'sni pondas, korsi'ni sije'zdg, kodi d'zebsg'ma, 
i jesli ad'déas, to pondas gorzi'ni: «irgmli, irgmli!)) setas znak, 
med loktg'ni stav kutasi'sis d'zug. i jesli oz sur ne-kodi, to kodgs 
ad'd'éa'sni, sija vgkd'zg oz dzebsi i bgra mgda'sni korsi'ni, i ad-
dza'sni-si, tgég ponda'sni gorzi'ni. jesli surg-kg, kodi kutasg'ni, ses 
gti mórt sili kuttsi'sas sivjas i kolg kiski'ni dzuedz i stavis mi-
na'sni i bgra dzebsa'sni. jesli stavsg kutala'sni, to kutasisje'sis 
dzebéa'sni ve&gn. 
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d) t'uri§n vorsgm. 

vorsisje'sjs juksa'sni i kodi kol'g med bgrja, sija loug kuta'
sis, a gstal'nejis kittéi-kg dzebéa'sni, i gorgtt'éa'sni «turu» ili «p§ru» 
i kutasi'sis pondas korsi'ni i kol§ korsi'ni stavsg. jeéli kod-kg 
voas d'zue, to gorg'ttéas: «téur d'zue/» i sek mina'sni staris i 
d'éebsa'sni mgdjez kittsed'z stavsg oz kutav. a kodi pervei éure, to 
sija loug kuta'éié. 

e) suvtts as p ad §8. 

para'gn-para'gn suvtala'sni ggggr i gükla'in sulalg'ni kujim 
mórt. a gti mórt kuta'ég i sija veksg pisjg i ordjg'ttéas vosji'ni 
vgt'ti\d£ik kujim morta padg'séis kjka pade'sas. a jeél'i kujima 
padg'séis gti mortis ud'itas vonj, siis vgtti, to kutasi'sis pisjg vg(dzg 
mgd pad§'sas. jesl'i vgtti-kg voas kutasi'sis, to loug kuta'éni, kodi 
oz udit vonj,. 

f) puksas pad§s. 

juksa'sni, Mk morten — Hk mcrtgn i gti mortis byd para'is 
pukéa'sni ggggr i gti vijj/m Visnej, i sija kuta'sis. g(i pára ding 
suvtas i sula'lis morti'skgt pisjg krugse ggggr vgitté a i kodms 
vgtti\dzik voa'sni, siis suvtas, a kodi bgrin voas, sija loug kuta'
sis. sidz vg(d'zié-vgtd

rzg i piMjalg'ni. 

g) kgrjgn vorsgm. 

suvta'sni para'gn-para'gn gti vizg, a gti mórt vgdz-vila'nis 
suvtas. bgrla-dorsd'nnis (dorsd'nis) gti pára pisjg, a kodi vgfizin 
sula'lg, sija kutas, oz-kg surm, suvta'sni vgdz-vila'nis i pisjg 
mgd pára i kuta'sis bgran kuttég. jesl'i surg kodis, to sj,kgt suvtas 
vg(dzg, a mgdis pondas kuta'éni,. 

h) zu-bovggm. 
boéta'snj, zu i ibgs-krukgvat pir nugda'sni sunis i sunis-

pomas doma'sni zu. suni'sas pi/rtala'sni téun-kitsje'zdg i ping)i 
pomg'dis kuta'sni i tája loug bovggm. 

i) as gugn vorsgm. 
Mnim vorsis mórt, bidgn karas aslis gu gti vizg i geggr 

suvta'sni, a kik mórt: gtt'js gtgr poméá'nis, a mgdis mgdgr pom-
éd'ms ponda'sni, golzgtisi'ni mattégn i kod gug usg, sija maj'éa'las 
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kodli-k§. i jeéli oz éid'z, to lou§ silgn téun. a jeéli éi(d'z§, to sija 
b§ra majéa'las vili'éli. oz-k§ éid'z, to sili lou§ téun. kodlen 
lou§ vit téun, sija gujes doréis vitjez sagi'stas i sili ponda'sni 
majléavli'ni. a kodlen oz sid'z, to sili majéa'las kod§s pervei 
majéavli'sni. 

j) pud-jur §n v or s §m. 
stav vorsi'éis jukéas kik pele i pudjaéa'sni, kodi'sli kuta'éni 

i kodi'sli pisja'vni. kod partiia'is lou§ kuta'éis, sija suvtas dzu-
kosmas. a v§Üi\dzik kara'sni d'zuje'zd§, a §ü kuta'éis pondas 
gatit'Usi'ni, a pisjalisje'sis maiése ponda'sni suUki'ni i med dzued'z 
pisji'ni, a §ű mórt koUUas pud-jur suUki'ni i kiíísedz pud-jur 
oz sutski'ni, to §t§r dzusis m§d dzuas, k§n sutékié§'ni, oz pod'z 
lökni, a jeéli kujim p u d-j u r sutékas da oz voni, seki maténas 
v§ta'sni i lebeda'sni, k§n éur§, s§min oz d'zuas, k§n sutékiée'ni. 
jeéli sure kod-k§ majéa'vnj,, to pisjalisje'sis ponda'sni kuta'éni, a 
kutaéi'éjes pj,sja'vnj,. 

k) él epet a. 
§ttes doma'sni ot§n éins§, miskas tapka'sni(s) i sua'sni: 

néveféa ali kekuskah) «kekuska)) suas i sili sua'sni: «tenid 
nemt§ i vekt§ éo pudja Áz kiska'vni». i sija pondas kuta'vni, a 
mukgdje'sis pisjalg'ni i oz éurttéi'ni i tapk§da'sni miskas. a jeéli 
kodi éure, to kol§ tgdni nimse i sija loue kuta'éié. jeéli oz t§d i 
vermas virvittéi'ni, to b§ra sili lou§ kuta'éni. 

a) T á r s a s á g . K e z d e t e és f ö l b o n t á s a . 
A leányok együvé állnak föl és kezdik énekelni: «0, az 

én sétálásom, játszásom!» Két legény meg tánczol és maguk 
közé vesznek egy leányt, a melyik meg az utolsó legény, az 
egy másik leányt visz, a leány megint egy legényt fog, és így 
mindnyájukat viszik, azután meg abbahagyják és kezdik föl
bontani (a társaságot). A legutolsó legény elsőnek kezd tánczolni, 
a leány meg őkörülötte forogni jobbkéz felé, azután megfogják 
egymás (kezét) és forognak, azután meg balkéz felé kezd a legénye 
körül tánczolni, és megint forognak. Azután megint az első 
legény kezd tánczolni és éppúgy mint az első pár (válik el a 
leánytól); mialatt meg szétválnak, a leányok éneklik : «Kérdem, 
Vaszilyij, tőled, nem fáj-e a fejed ?» 
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b) S z e m b e k ö t ő s d i . 
Egy vonalat húznak (tkp. csinálnak) és két botot keresnek 

és öt-hat ölnyire a vonaltól beszúrnak egy kis darab fát, és az 
egyik ember az egyik botot a vonalra teszi és a lábával rálép 
a botra, a másik botot meg földobja (tkp. a másik bottal föl
dob), úgyhogy ez a bot megforduljon és ráessék a botra (a mely 
t. i. a vonalon fekszik). Hogyha nem talál oda, akkor a másik 
ember ugyanazt teszi, és így egymásután minden játszó tesz. 
Hogyha azonban eltalálja, akkor a botot odateszik a másik 
botnak a végéhez, a melylyel dobnak, és valahányszor eltalálja, 
mindig odaviszik a bot végéig, a meddig nem jut a bevert fa
darabhoz. A ki meg legutolsónak marad, annak kendővel be
kötik a szemét és az utczán végig vezetik, a merre rosszabb az 
út (tkp. a hely). Azután a fadarab mellé vezetik és mondják 
neki, hogy bottal keresse a fadarabot, a meddig meg nem találja. 
Hogyha meg megkerül, újra kezdik. 

c) ir§ml!i. 
Az összes játszók két részre oszlanak és sorsot húznak, 

kinek (kelljen) elbújnia és kinek keresnie (tkp. fognia). Csinál
nak egy «állomást» és az egyik csoport elbújik; a másik csoport 
meg fogni kezd, keresni azokat, a kik elbújtak, és hogyha meg
látja, akkor kezdi kiáltani: «irgml!i, ir§mI!i/» Jelt ad, hogy az 
összes fogók az «állomás»-hoz jöjjenek. Hogyha azonban nem 
kerül meg (más) senki, akkor, a kit meglátnak, az tovább nem 
bújik el, ós megint elindulnak keresni, és ha meglátnak (vala
kit), szintén elkezdenek kiáltani. Hogyha megkerül valaki (azok 
közül), a kik keresnek, onnan az egyik ember a nyakába kapaszko
dik, és oda kell őt húznia az «állomás»-hoz, és mind megmene
külnek (attól t. i. hogy most ők legyenek a keresők) és megint 
elbújnak. Hogyha mindnyájukat elfogják, akkor a keresők bújnak 
el viszont. 

d) iuri - j á t ék. ( B u j ó s d i . ) 
A játszók (két csoportra) oszlanak, és a ki utolsónak marad, 

az lesz a kereső, a többiek meg elbújnak valahová és kiáltják 
«Huru» vagy «perw». A fogó meg keresni kezd, és mindnyájukat 
meg kell keresnie. Hogyha valaki az «állomás»-hoz jön, az 
elkiáltja magát: «t'sur! Állomás!» és akkor mind megmenekül
nek és elbújnak másodszor, a meddig mind meg nem fogja őket. 
A ki azonban elsőnek kerül meg, az lesz a kereső. 
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e) Á l l ó o s z l o p . 
Párosával állnak föl körben, és az egyik helyen három 

ember áll. Egy ember meg a fogó, és az mindig szalad ós ipar
kodik megelőzni (t. i. azt a harmadik embert), (hogy) hamarább 
odaérjen a három emberes oszloptól a kettős oszlophoz. Hogyha 
a három emberes oszlopból az egyik ember nálánál hamarább 
tud odaérni, akkor a fogó tovább szalad a másik oszlophoz. 
Hogyha a fogó ér oda hamarább, akkor annak kell fognia, a ki 
nem tud odajutni. 

/ ; Ü l ő o s z l o p . 
Párokra oszolnak (tkp. két emberenként oszlanak), és mind

egyik párból egy-egy ember körben leül, és egy páratlan (azaz: 
a játszók közül az egyiknek nincsen párja), és ő a fogó. Az 
egyik párhoz áll és az álló emberrel a kör körül fut szembe, 
és a melyikük hamarább ér oda, az megáll (ott), a melyik meg 
utóbb jön, az lesz a fogó. És így tovább futnak. 

g) « E é n s z a r v a s * - j á t ék. 
Párosával állnak föl egy sorba, az egyik ember meg eléjük 

áll. Hátulról az egyik pár fut, az meg, a ki elül áll, az a fogó. 
Ha nem fogja el (tkp. nem kerülnek meg), (akkor) előre állnak, 
és a másik pár fut, és a fogó megint fog. Ha valamelyiket el
fogja, akkor azzal együtt előre áll, és a másik kezd fogni. 

h) G e r e b e n i n g á s a ( c s ö n g é s e ) . 
Egy gerebent vesznek és az ajtó fogóján fonalat húznak 

keresztül és a fonál végére kötik a gerebent. A fonálra gyűrűket 
húznak ós (a fonalat) fogukkal tartják a végén, és ez lesz a 
csöngés. 

i) L y u k b a - j á t é k . 
A hány játszó (van), mind kis gödröt csinál a maga részére 

egy vonalba és köréjük állnak, két ember meg: az egyik az 
egyik vége felől, a másik meg a másik vége felől kezdik a labdát 
gurítani, és a kinek a gödrébe esik (tkp. a melyik lyukba esik), 
az megdob valakit a labdával; és hogyha nem találja el, akkor 
«ujja» lesz neki (azaz : rovást kap). Hogyha azonban eltalálja, 
akkor az megint egy másikat dob meg. Ha nem találja el, akkor 
«ujja» lesz neki. Á kinek öt rovása van, az a lyukak mellől öt 
lépést tesz (tkp. ötször lép egyet), ós őt kezdik a labdával 
dobálni. A ki nem találja el, azt dobja meg az, a kit előbb 
dobtak a labdával. 
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j) pud-jur - j á t é k . 
Az összes játszók két csoportra oszlanak és sorsot húznak, 

ki fogjon és ki fusson. A melyik csoport a fogó, az az «állo
mások » (vonalak) közé áll. Előbb meg (két) vonalat húznak, 
a fogók közül az egyik kezdi (a labdát) adogatni, a futók meg 
kezdik a labdát elütni és a másik vonalig futnak. Egy ember 
meg ott marad pud-jur-t ütni (háromszor megütni a labdát), és 
a meddig nem ütnek pud-jur-t, addig nem szabad az egyik 
vonaltól a másik vonalig futni, a hol elütik a labdát. Hogyha 
három pudjur-t ütött, és nem érnek oda, akkor kergetik a 
labdával és megdobják, a hol érik, csak a vonalon nem, a hol 
ütik a labdát. Hogyha sikerül valakit megdobni, akkor a futók 
kezdenek fogni, a fogók ellenben futni. 

k) S z e m b e k ö t ő s d i . 
Egynek (tkp. egyet) kendővel bekötik a szemét, hátára ütnek 

(tenyérrel) és mondják: «Gyertya vagy kakuk?» «Kakuk» feleli, 
és mondják neki: «Neked egész életeden át és örökké százpudos 
követ (kell) húznod». És ő fogni kezd, a többiek meg szaladnak 
és nem engedik magukat megfogni (tkp. nem kerülnek meg) és 
ütögetik a hátát. Hogyha azonban megfog valakit, akkor ki kell 
találnia annak a nevét, és az lesz a fogó. Hogyha nem találja ki, 
ós az ki bírja magát ragadni, akkor megint csak neki kell fognia. 

J e g y z e t e k : a) bese'da<or. öecfe^a ('nrpunje, BeiepKa') j 
pan§m i raéem "Ha îaTie H pa3BH3Ka arpti ' . 

b) sl'epekur < or. cjrí>noKyprb | kiti lokdzik mest§ TRh no-
xyace MÍCTO' | sure-si "ecin Hafi^eTca, OTtimeTca'. 

c) d'éu 'cTaHOKt, CTaHnia, cTaHt, qepTa, oTKy^a ^OJDKHH 
őfcacaTb ürparoinje' («méta») | paríiia < or. napria | ses "onnan, 
a másik pártból' | ve£§n cB3aM,feHi>\ 

d) iuri§n vorsni "BT> npaTKH nrpaTb' [ juksa'sni "oszlanak'. 
Ennél a következő kiolvasó mondókák járják: 

1. peri | neri \ stsoko \ liko | pjato | soto \ sémi \ remi j dttk \ 
pr§s j karandis \ vgs. 

2. anka | takatanka | zima | éija \ uz \ ti \ kova \ éel'en | 
belén \ bors. 

Egy másik följegyzésem szerint a fogó kérdezi: ut'uru ali 
abu?» "elbujtatok-e, vagy nem; kereshetlek-e már, vagy nem?' 
A vicsegdai nyelvjárás területén ez a kérdés így hangzik: kuku 
ali paruí \ t'sur! < or. qypT>! ("lypfc, Moe!) "megállj!' 

e) Vö. az ((üsd a harmadikat» nevű játékot. | ordjeit'sas 
vosjrni . . . "cTapaeTca oŐorHaTL a npa^TH paHJbme OTI. Tpext 
qejioBtK'b KT> TOMy wbcTj, r̂ -fe pa^OMi CTOHTI. ,n;Boe'. 
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f) Vö. puksas mórt v. pukaiis mórt 'ülő ember' éppúgy, mint 
suvttsas mórt v. sula'lis mórt 'álló ember' | . . . pukéa'sni g egér 
'одинъ человъкъ изъ каждой пары садится и образуютъ 
кругъ' [ siis 'az' (cközülük az'). 

g) Vö. az «utolsó pár előre» vagy «sokpáros czicza» (Kiss 
AEON, Magyar gyermekjáték-gyűjtemény, 60. 1.; ВАША JAKAB, 
100 gyermekjáték, 56. 1.) elnevezés alatt ismert játékot. | k§rj§n 
vorsem 'игра въ олени5 | §tt viz§ 'въ одну лишю' | sure kodis 
'попадаетъ который-нибудь'. 

h) bovgini 'качаться, ВИСЕТЬ; звенъть'. 
i) as дщп vors§m 'игра въ свои лунки5 | goUeUsi'ni скатать'; 

vö. puvse kol§ goUe'dni 'бруснику надо вычистить черезъ про-
катываше (végiggurítással, hengergetéssel)' | maßa'las 'бросить 
мячикомъ въ кого-нибудь' | (sun 'палецъ, отмътка, что онъ 
разъ промахнулся" (az illetőnek a gödre mellé vonást csinálnak). 

j) gali'tni 'подбросить' | pud-jur sutéki'ni 'ударять въ 
мачъ три раза, которые называются pud-jur. (pud-juren vorsni 
'игра въ лапту5. — Vö. a «nagy méta» játékot.) 

k) sl'epeta < or. слъпота 'жмурки' (egy másik közlőm sze
r int : élepeta'en t)ors§m 'жмурки') | miskas tapka'snis 'въ спину 
хлопнуть5 ( sveßsa < or. свъча I kgkuska < or. кокутка | sveßa 
al'i kgkuska 'látsz-e, vagy nem látsz f A felelet: kekuska 'nem 
látok'. | oz surUsi'ni 'не попадаются5 virviUéi'ni (or.) 'вырваться'. 

62. 
1. kivzg mensim, skazka. 
vaéen olini kujim mama-nila. mamis asuv v§d'é suvtis p§* 

äavni i med i.dzid nivsg istis kapusta-korla. niv letísis i vi-
ßzedas: bugl'dée zárni tupit. sija zárni tupil' bersan m§das v§t-
lisnj, i zárni tupil! karsas oskg i nivtg bostas i nuas. 

mamis istas ser-kos niles i sija bar a addzas zárni tupil'gs. 
medas vgtlisni zárni tupil! bgrsan. sije bara bostas i nuas. 

62. 

1. Hallgassátok meg az én mesémet. 
Eégen élt három leány meg az anyjuk. Az anya korán 

reggel fölkelt sütni és a legnagyobbik leányát káposztáért küldte. 
A leány lement és körülnéz: egy arany gombolyag gurul. О az 
arany gombolyag után kezd futni, és az arany gombolyag 
medvévé változik át és fogja a leányt és elviszi. 

Az anya a középső leányt küldi, és az szintén (tkp. megint) 
meglátja az arany gombolyagot. Kezd az arany gombolyag után 
futni. (Az) őt szintén fogja és elviszi. 
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i med póni nilgs istas. sija bara ad'd'éas zárni tupil'§s. vgt-
lisas, vgtliéas sibgréan, tupil bara boétas i nuas. 

2. mamii i zev sog loe. kor-ke dyrji os vgravni mune i 
voas vgra'lan-inié. med ijdéid niv tsgktas karni zev i<dzid jastsik. 
suas: «mgd-a'suv meam nim-lun». os karas jastsik. iclzid nilgs 
puktas ser-kos iéoi i tomnalas i mamisli ggéíiniíéje'zde puktalas 
i osli tsgktasni nuni i ojin kril't'ég vilas puktini. os nuas i kriWég 
vilg lebedas. med-a'suv asuv vgd'z mamis suvtas i petg. krilíég 
vilié ad'd'éas jastsik. vgétas jastsik i ad'd'éas med idzid nilgs. 
mamii zev log tűbe. 

sid'é letísasni kujimnan nilis. os köreiéig i ne-kitié oz ad'dzi. 
pom etalen skazkaislgn. 

A legkisebbik leányát is elküldi. Az is meglátja az arany-
gombolyagot. Utána fut, fut, a gombolyag megint kapja és elviszi. 

2. Az anya nagyon bánkódik. Valamikor a medve elmegy 
vadászni és megjön a vadászatból. A legidősbik leány meg
parancsolja neki, hogy egy nagyon nagy ládát csináljon. Mondja : 
«Holnap van az én nevemnapja». A medve egy ládát csinál. 
A legnagyobbik leányt a középső nővére beteszi (a ládába), le
zárja és ajándékokat tesz bele az anyja számára, és a medvé
nek megparancsolják, hogy vigye el és éjjel tegye a lépcsőre. 
A medve elviszi ós a lépcsőre teszi föl. Másnap korán reggel 
az anya fölkel és kimegy. A lépcsőn meglátja a ládát. Kinyitja 
a ládát, és (ott) látja a legidősbik leányát. Az anya nagyon 
megörül. 

így hazamegy mind a három leány. A medve keresi és 
sehol nem találja meg őket. 

Vége ennek a mesének. 

J e g y z e t e k : Ezt a mesét az Udora-vidék legdélibb részé
ben, Aikino falvától 57 versztnyire, Яренга-póstaházban jegyez
tem föl. Közlője a nevezett postaház vállalkozójának (содер
жатель) a fia, а Сёлибъ falvából való Aeaímciíí Яковлевичъ 
В а н ъ e в ъ. 

1. mama-nila canya és leány' mintegy egy fogalom, így 
tehát kujim mama-nila 'három anya- és -leány', azaz chárom 
leány az anyjukkal'. 

2. vgralan-inié 1. FOKOS 12—13 | ggsüniU < or. гостинець. 
FOKOS DÁVID. 



Ismertetések és bírálatok. 
Poscb J e n ő : Lelki j e l ensége ink és természetük. Egy realista 

lélektan tervezete. Első rész. Budapest, 1915. 8-rét 1—708 1. — Má
sodik rész. 709—1150. 1. 

A modern lélektannak elemébe vágó vitás kérdése a lélektan 
viszonya egyrészt a filozófiához, másrészt a természettudományhoz. 
Az előbbi kérdés a psychologismus és ellenfeleinek vitájában tisztá
zódott. A másik kérdés pedig a természeti, illetőleg a testi és a lelki 
jelenségek közötti kritériumok megállapítása körül forog. BAIN a ter
mészeti jelenségekkel szemben egy negativ kritériumot állított fel a 
lelki jelenségek számára: hogy nem térbeliek. E negativ meghatáro
zás elégtelenségére való utalással BRENTANO pozitív kritériumot álla
pított meg a lelki jelenségek számára azoknak intentionalis tulajdon
ságában. Ezen a vágáson haladva jutott el MÜNSTERBERG az ő aktua-
lista elméletéhez, mely a WuNDT-féle folyamat helyébe az actiót teszi. 
Az empiriokriticizmus AVENARIUS és MACH elméletében még tovább 
menve a psychofizikai parallelismus tagadásával a test és a lélek 
között minden választófalat ledöntött s a psychicumok és általában 
a psychologia tagadásához vezetett. 

A jelen munka is ilyen apsychikus lélektan. Feladatául azt tűzte 
ki, hogy a FOUILLÉE, JAMES, MÜNSTERBERG motorikus elvét a lélek
tani jelenségeken végigvezesse, a felmerülő ellenmondásokat meg
szüntesse, hogy visszavezesse a lélektant azon pontig, a hol a tiszta 
tapasztalás útjából kitért a szóképek mezejére, t. i. a fiziológia pozi
tív birodalmába. «Nemo psychologus, nisi pliyBiológus», mondta 
MÜLLER JOHANNES. Szerzőnk is a fiziológiától váija a lélektani problé
mák vizsgálatát és megoldását. 

Egyik legfontosabb feladatát abban látja szerzőnk, hogy a lélek
tanokban divatozó nagyszámú, bonyodalmas lelki működéseket egy
szerűsítse. Szerinte egyetlenegy lelki működést kell elfogadni: azt, 
a melyet ő innervatión-ak, mozdulatnak, mozdulatkezdetnek, maga
tartásnak, viselkedésnek stb. nevez 1095. 1.). Az az egész halom 
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bonyodalmas lelki működés, melyet a hagyományos lélektan felsorol, 
a lelki jelentésű szók félreértéséből keletkezett. Szerzőnk MÜLLEE 
MIKSA elavult nézeteire támaszkodva (Ujabb felolvasásai, ford. SIMONYI, 
367. 1.), unos-untalan emlegeti könyvében a félreértett metaforák, 
lelki jelentésű szók használatának káros hatását. Erre vonatkozólag 
azt hiszi, hogy a psycbólogusok a nyelvi fejleményeket vették számba, 
azokat gyűjtötték csoportokba s így szerkesztették meg e csoportok 
alapján a lélek életét (109. 1.). Fontos dolog tehát ezeket a lelki 
jelentésű szókat külön is vizsgálni. Az elvont értelmű szókat a my-
thologizáló álláspont helyébe lépő mai felfogás valami szellemi való
ság, gondolati tárgy jelentésével ruházta fel (564. 1.). Pedig azok ere
detüket vizsgálva mindig valami konkrétumot, a más ember maga
tartásait kifejező szóknak bizonyulnak (579. 1.). 

Köztudomású dolog, hogy az elvont jelentésű, átvitel útján 
keletkezett szók konkrét jelentésekből fejlődtek. Ezekkel mindenki így 
vet számot. Csodálatos, hogy miért nyugtalanítják ezek annyira az 
egész munkán keresztül a szerzőt. Mikor ezek félreértéséről panasz
kodik, inkább az ő részén van a félreértés. Ó még mindig MÜLLEE 
MIKSA fonák megvilágításában látja ezek keletkezését, mely szerint a 
szó termel az emberben bizonyos jelentéseket. Ki hiszi ezt ma el 
MÜLLEE MiKSÁnak ? Az a bizonyos mythologikus korszak a nyelvekben 
olyan formájában és időhöz kötöttségében legenda. A nyelv fejlődésé
ben közreműködő tényezők ma sem lehetnek mások, mint évezredekkel 
ezelőtt. Az emberi ismeretek, társadalmi viszonyok változnak, fejlődnek 
a nélkül, hogy a nyelv vagy szókészlet bármiféle félrevezető hatással 
volna rájuk. A napról való ismereteink ma mennyivel fejlettebbek, mint 
a HoMERoséi, de azért bátran nevezhetjük ugyanazzal a szóval, mint 
ezer évvel ezelőtt. A szó mindenkinek annyit ér, a mennyit kifejez 
vele, és semmi valószínűsége nincs annak, hogy a lélektan fejlődésére 
a nyelv, a szó akár káros, akár hasznos befolyást gyakorolt volna. 

Fölösleges kísértetlátásnak, semmiért való nyugtalankodásnak 
látom ezért a szerzőnek a képelmélet terén vívott rendkívül terjedel
mes polémiáját is. A szerző sem tagadhatja, hogy szükséges a lélek
tanban azokat a jelenségeket elhatárolni, melyeket a lélektan képeknek 
nevez. Ellenmondást látunk azon elkeseredett, epés vagdalkozás közt, 
melylyel a szerző a «képhívő» psychologusok ellen küzd és azon eljá
rása közt, melylyel végre is meghatározza, hogy mégis van kép, mely 
az ő voluntarista elvű mozdulatos elmélete szerint «nem több, mint az 
őt állítólag csak kísérő úgy külső, mint testünk belsejében végbe
menő kis izommozdulatoknak összességei) (37. L). A szerző küzdelme 
kettős. Küzd először a kép elnevezés ellen, bár a végén mint árlatlan 
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szóvirágnak megkegyelmez (487), ha az ő elmélete értelmében hasz
nálják. Küzd másodszor azon felfogás ellen, mely a képben valami 
tárgyiasságot sejt, mintha valami idegen anyag vagy legalább is 
tőlünk független, külön létező volna. Hogy azonban realiter mégis 
léteznek magunktartása formájában, azt — bármennyire képtagadó
nak vallja is magát — éppen szerzőnk állít]a. Hiába, ez belső ellen
mondás az ő fejtegetéseiben. És akárhogyan protestál ellene (494 1.), 
ő nem a képeket küszöbölte ki, hanem a régibb kópelméletek helyébe 
újat állított: a mozdulatos képelméletet. S bocsásson meg érte, de 
ezt az elméletet is mindaddig föltevés érvényűnek tekintjük, míg a 
fiziológia segítségével valahogyan nem lesz módunkban ellenőrizni. 

Az ő képelmélete szerint: a kép a külső és belső kis izom
mozdulatok összessége. A külső izommozdulatokkal tisztában vagyunk. 
Vegyük az ő példáját. A velenczei campanilét bámuló ember szem-, 
leletének ideje alatt könnyen megfigyelhet magán bizonyos mozdu
latokat : napernyőjét kifeszítve tartja, fejét fölfelé fordítja, szemizmai 
módosítják a szemgolyót, szívműködése, légzése módosulhat, torok
izmai összehúzódhatnak a szó útján való reagálás vágyában. A nyu
godt rágondolás pillanatában ezek közül vissza is tér egyik-másik, 
míg a mellékesekre nem gondolunk vagy elnyomjuk őket. Helyes : 
ezek könnyűszerrel észlelhető mozdulatok. De itt aztán szakadás áll 
be vizsgálatunkban. A mi most jön, ott álltak elő a kicsúfolt föl
tevések. Logikailag mi sem szól ellene, de nem is kényszerít, hogy 
ezeknek a nem észlelt, beljebb való folytatásait is mozdulatoknak 
tekintsük. A szerző is érzi és világosan látja nálam nélkül is itt a 
nehézségeket s feleletet reá a haladó fiziológiától vár (61. 1.) Más 
fogalmazásban is próbálja ezt az ismeretlent a szerző megközelíteni 
avval a kiegészítéssel, hogy a k é p ú g y t e v é s , m i n t h cl 9J L cl í ff y 
e l ő t t ü n k v o l n a , t e h á t m a g a t a r t á s . Kérdés azonban, hogy 
a lélektan megelégedhetik-e ezzel a nagyon is általános megjelöléssel. 
Ötletes hasonlattal teszi szemléletessé a szerző az ő föltevését: az 
egy pontból kiinduló sugárnyaláb és a remegő kristálycsepp példá
jával (66. 1.). A mint nem szabad a középponttól távolodó vonala
kat másnak minősítenem, mint a metszési pont táján, úgy nem sza
bad a nem látható taglejtéseket, mozdulatokat a láthatóktól minő
ségileg külömböző fejleményeknek tekintenem. Helyes. De az emberi 
elmének éppen az a mikroszkopikus metszési pont kell, meg az a 
rezgő kristálycsepp úgy, a mint e példákban a valóságban látjuk. 
Csak akkor áll be a kielégedós szülte megnyugvás az emberben, ha 
a megismerés megszakadt folyamatát nemcsak, bármennyire is tet
szetős föltevéssel, hanem valóságos pozitívummal egészítjük ki. 

Nyelvtudományi Közlemények. XLIV. Hl 
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Nem feladatunk a szerzőt végig kísérni a lélektan birodalmán 
keresztül való utazásában, a mint az ő mozdulatos elvét végigvezeti 
a főbb lélektani jelenségeken. Az emberi szervezet egységes voltának 
hangsúlyozása, a tehetségolméletről, a lelki tevékenységek csökken
téséről s az egyes lelki functiókról való kritikája, bár nincs minde
nütt túlzás nélkül és nem egy pontban vitás, párosulva a szerző 
olvasottságával ós a modern lélektani irodalomban való jártasságával 
tanulságos könyvvé teszi a szerző művét. Nagy kár, hogy pongyola 
szerkezetén nagyon is meglátszik jegyzetszerű volfa, előadásának 
vitázó jellege, polémiájának itt-ott a hangja és nyelvezete sokat levon 
olvashatóságából. 

Tisztán lélektani eredményeinél a nyelvtudományt inkább érdek
lik a könyvnek azon fejezetei, melyekben nyelvészeti nézeteit fejtegeti 
a szerző. A nyelvi alakulatok iránt, mint láttuk, általában is külö
nösebb érdeklődéssel viseltetik. Tisztán nyelvészeti fejtegetéseinek 
lélektana kereteibe illesztését két okból tartotta szükségesnek : 1. mert 
a nyelv «az a térség, a melyen a modern embernek elméje leginkább 
mozgolódik*, 2. hogy visszavezesse a mondatokat és szavakat az ő 
mozdulatos elvét igazoló konkrétumokra. 

Fejtegetésének első nagyobb részében a b e s z é d s z e r v e z e 
t é v e l foglalkozik, melyen ő — mint látszik — bár meg nem okolja, 
a mondattant érti. A beszédnek degsarkalatosabb formája az ítélet, 
a mondat* (499. 1.). Nem helyeselhetjük, hogy a szerző ide keveri a 
logikai formulákat: az egyszerű mondat közé az ítéletet, az össze
tett mondat közé a következtetést. (Vö. STEINTHAL, Einleitung in 
die Psychologie und Sprachwissenschaft 70—71.) Mielőtt a mondat 
tárgyalásába kezdene, kiemeli, hogy a természetes egység a beszéd 
és nem a mondat. A ki valamit elbeszél vagy fejteget, azt mindig 
valami egység es képzet foglalkoztatja, melynek kifejezése nem az 
első, hanem az utolsó mondat határán fejeződik be. WuNDinak a 
mondatra vonatkozó analitikus meghatározását az egész összefüggő 
beszédre ki kellene terjeszteni. A szerző ez érdekes gondolatának 
tanulságait az összetett mondatról szóló fejtegetésében vonja le. Ott 
foglalkozunk behatóbban a bírálatával is. 

A megszólalások legősibb módja az ösztönszerű volt, ebből fej
lődött a szabályszerű. Az «ösztönszertí megszólamlások» fejezetében a 
nyelv eredetének kérdésével foglalkozik. Az eredet kérdésében a szerző 
a WUNDT nézetét fogadja el. Csak azt nem értjük, mi czímen tar
tozik a felszólító mondat meg az ú. n. meteorológikus mondat az 
«ösztönszerű megszólamlások* közé. A szerző szerint a felszólító 
mondat nem más, mint okos indulatszó (510. L). Csakhogy az indulat-
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szó és az állati üvöltés meg az eszeveszett kapálódzás közt is óriási 
lépés van: az előbbi emberi beszédforma, ez utóbbi pedig csak ösztön
szerű megszólalás, nem nyelv, csak annak hypothetikus, nyelv eló'tti 
csirája. A szerző szerint a puszta, tagolatlan kiabálást a felszólító 
.mondat váltotta fel (507. 1.). Nem magyarázza meg, hogyan képzeli el 
e hypothetikus fejlődési folyamatot, szerintük azonban lélektani szem
pontból természetesebb volna a felkiáltó mondatot állítani az indulat -
szóknak megfelelő haladási irányba, mert bennük jelenik meg az 
indulat értelmes nyelvi formában. Ez lélektanilag primitívebbnek is 
látszik, mint a felszólítás. A felszólításban lélektanilag több momen
tum van, mint az egyszerű felkiáltásban. 

A szerző a felszólító mondatban látja «összes mondataink végső 
gyökerét* (510. 1.), de hasztalan várjuk, hogy legalább a lélektani 
kapcsolatra rámutasson közöttük. Mindössze a «leíró ítéletet» (ki
jelentő mondat ?) jelöli meg mint a felszólító mondat fejleményét 
Csakhogy az a baj, hogy két lappal hátrább már azt mondja, 
miután a felszólító mondattal végzett: «Ezek után rátérhetünk a 
l e í r ó m o n d a t n a k (kijelentő mondat? Cs.) ama közvetlen ősére 
melyet az alany nélkül való felkiáltó, csodálkozó kifejezésekben 
(felkiáltó mondat ? Cs.) kell felismernünk». Most már melyikből 
származott hát a «leíró mondat» vagy «leíró ítélet ?» Avagy külömb-
ség van és mi külömbsóg van m o n d a t és í t é l e t között a szerző 
frazeológiájában ? A tudományban általában is szükséges az egységes, 
szabatos frazeológia. Egyetlen munkában pedi» teljességgel elkerül
hetetlen, máskülömben zavar és homály származik belőle. A felkiáltó 
mondatokat is rövid, néhány sornyi egymásutánban a l a n y n é l k ü l 
v a l ó , c s o d á l k o z ó k i f e j e z é s e k n e k , e g y s z a v ú f e l k i á l 
t á s o k nak, é r z e l e m - s u g a l l t a e g y s z a v ú m e g s z ó l a l á s o k 
nak nevezi. Az ember alig tud köztük eligazodni. A szerző lekicsinyli 
a psychologusoknak azon eljárását, hogy oly gondosan ügyelnek ki
fejezéseik szabatosságára, hogy tőlük az olvasó a lelki szókra vonatkozó 
philologiai műveltséget nyer s hogy «tételeik jobbára olyanok, miket 
definitióknak szokás nevezni» (1132—34. 1.). Csakhogy az ő művében 
nagyon is érezzük a hiányát pl. a WUNDT szabatosságának ós rend
szerességének. A fejezet végén a meteorológikus mondatokról való 
terjedelmes fejtegetése nyelvtudományi tekintetben terméketlen. 

«A szabályos megszólamlás» fejezetében szól az állító, tagadó, 
kérdő ós az összetett mondatokról. Az állító mondatban a kéttagúság 
nem szükségszerű. Az alany megnevezésére embertársaink iránt való 
tekintet indít bennünket. A gyermeket az alany kiejtésére azoknak a 
kérdéseknek emléke szorítja rá, a melyek ostromának kitette magát, 

31* 
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mikor kedve szerint alany nélkül beszélt (520. 1.). A szerző volun
tarista elvének s a nyelveredetről vallott felfogása szerinti természe
tes sorrendnek megfelelően a kéttagú mondat alanyát későbbi fejle
ménynek tartja. A fontosabbik rész az állítmány, az alany csak a 
többinél fontosabb határozó, értelmező, a minek BRASSAI is tekintette. 

Az állító mondatot «az érdekes változás iránti érdeklődés pat
tantotta ki az emberből». A tagadó mondatban való megszólalásra 
ismét érzelem, az eltérés érdekessége birta az embert. A kérdő mon
datban pedig a bizonytalan, találgató ember segítségért folyamodása 
nyilvánul meg s jelentkezése föltételezi az állító mondat használatát. 
Szerzőnk is elfogadja a WuNDT-féle A u s r u f u n g - , Aussage-, Frage-
satz genetikus sorrendet. 

A kérdés mindig valami ismerthez keres valamit, nem pedig 
a semmi helyébe valamit. Épp azért szerinte nincs mélyebb lélektani 
alapja a névmásos és névmástalan kérdés megkülömböztetésének. 
Hiszen egyformán kérdezhetjük az ismeretlen részt névszóval vagy 
névmással. Szerintünk ez nem elegendő megokolás az említett meg-
külömböztetés elvetésére. WUNDT teljesen megfelelő lélektani magya
rázatát adta a kettő külömbségének. A kérdés nem mindig ismerthez 
keres valami ismeretlent, hanem, mint pár lappal előbb (534. 1) a 
szerző is mondja: «döntésért folyamodik valamely találgató, habozó 
állapotában*. WUNDT helyesen észlelte a két lelkiállapot külömbségét, 
mikor a n é v m á s t a l a n k é r d é s (Zweifelsfrage) kiinduló pont
jául a lehetőnek tartott, de még bizonytalan tényt, a névmástalané-
nak (Tatsachenfrage) pedig az ismeretlen tartalmat jelöli meg. (Vp. 
H. 2 6 0 - 6 1 . ) Ki volt itt? — e kérdésből a hallgató nem következ
tethet másra, mint hogy a kérdező előtt az alanyra vonatkozás isme
retlen, ebből pedig: «Károly volt itt?» az következik, hogy az alanyra 
vonatkozás valószínű, lehetséges. 

Az összetett mondat keletkezési módjára vonatkozólag a mellé-
és alárendelésnek WuNDTtól kifejtett viszonyához kiegészítésül azt az 
érdekes megjegyzést teszi, hogy a nyelvben a természetes egység a 
beszéd, nem pedig a mondat, s hogy minden összefüggő beszédet, 
olvasmányt, akárhány mondatból áll is, alapjában egyetlen hosszú 
összetett mondatnak kell tekinteni. Ez érdekes gondolatból a nyelv
tudomány csak a következőket értékesítheti: az ö s s z e f ü g g ő , 
l o g i k u s b e s z é d e g y e s m o n d a t a i n a k k a p c s o l a t a , t a r 
t a l m i ö s s z e f ü g g é s e az ö s s z e t e t t , m o n d a t c s i r á i t 
r e j t i m a g á b a n . A m o n d a t o k e h e l y z e t e e l ő s e g í t 
h e t t e a z ö s s z e t e t t m o n d a t k i f e j l ő d é s é t . De nagyon 
messze megy a szerző, mikor azt állítja, hogy az összefüggő beszéd, a 
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fejtegetés stb. a természetes nyelvbeli egység. A mondat tartalmi egy
sége mellett főkép formai egység : egy teljes képzet szétbontására való 
egységes nyelvi képlet, melynek kötött, határozott formája van. Ezt 
a zárt, határozott, kötött egységet szerző hiába keresi az olvasmány
ban. Ott tartalmi egységet igen, de formai egységet — nem eszté
tikai, hanem — grammatikai értelemben nem talál. Abban kell 
maradnunk, hogy a természetes nyelvbeli egység mégis csak a mondat. 

A szerző nyelvtudományi fejtegetéseinek két bajuk van: 1. túl
ságosan logikai magyarázatok és 2. hijával vannak a történeti fel
fogásnak. Egy WUNDT nyelvtudományi készültségére, rendszeressé
gére és szabatosságára volna szükség, hogy psychologus mélyebb ered
ményeket érjen el nyelvtudomány terén. 

Végezetül néhány nyelvi botlásra mutatunk reá azok közül, 
melyek nagyon is szemet szúrnak. Ilyen a keleszt helytelen haszná
lata a kélt szó helyett. (Pl. «Elegendő, hogy . . . bizonyos hangsornak 
a képét kelessze*. 32. 1.) A gyermek a szerző nyelvén a pénznek 
gömbölyűségében, nem pedig kerek voltában gyönyörködik (33. 1.). 
a Nem egyike azon íróknak. . . (helyesen: Nem egy azon írók 
közül. . .) (23. 1.). Nem tartózkodik ilyenféle szók gyártásától: el-
mennyiségiesítése (94. 1.) 

A vita hevében nem egyszer a jóízlés rovására élezel. Szerin
tünk a tudomány köntöséül nem az élczeskedŐ előadásnak rikító, 
hanem a meggyőződésnek komoly öltözéke illik. 

CSŰRI BÁLINT. 



Kisebb közlemények. 
Még egyszer az Árpádok korabeli szóvégi u (v) és i (y) betűk 

hangértékéről. 

Hogy a névszóvégi eredeti rövid magánhangzók teljes el
veszését redukálódás előzte meg, abban egyetértünk mind a 
hárman, a kik a kérdéssel újabb időben foglalkoztunk, t. i. 
GOMBOOZ, MBLICH és e sorok írója. (A kérdés irodalmát 1. NyH.5 

57.) Arról azonban, hogy a redukálódás mikor történt és miben 
állott, egymástól eltérő nézeteket nyilvánítottunk. Az én nézetem 
az volt, hogy a redukálódás már a hazai nyelvtörténet kezdete 
előtt megtörtént. MELICH szerint: «A régi magyar szóvégi nyílt 
szótagban álló magánhangzók (emlékeinkben -ou, -u, rj, u, e, i, 
y, a betűkkel vannak írva) rövid teljes hangok, a melyek kivétel 
nélkül lekoptak.. . . E változás . . . . a magyar nyelv nyelvemlé
kekkel, jövevényszavakkal igazolható történeti korában fejező
dött be» (MNyv. VI. 158). GOMBOCZ pedig (MBLICH tanulmányára 
hivatkozva) azt mondja: «Besonders wichtig sind lehnwörter 
wie olasz, pünközsd, polgár, die aus sachlichen grundén nicht 
vor dem X. jh. und nicht nach dem XI. jh. ins ungarische 
aufgenommen worden sein können. Da nun auslautend i und y 
in vlási, *pinkosti, purgdri, nadragy u. s. w. ohne zweifel als 
volltönige vokale aufzufassen sind, kann die reduktion (und 
dann der gánzliche schwund) der geschlossenen auslautvokale 
im ungarischen erst nach dem XI. jh. vor sich gegangen sein» 
(BTürkL. 163). 

Ennek ellenében nekem az a nézetem, hogy az idézett 
jövevényszavak végső magánhangzójának az átadó nyelvbeli 
teljeshangúsága nem bizonyítja azt, hogy a redukálódás és aztán 
a teljes elveszés csak ezeknek az átvétele után mehetett végbe. 
Hiszen hanghelyettesítésre is gondolhatunk. A szláv cudo, séno 
stb. o-végű szavak az átvételkor az a-végű magyar szavak cso
portjába illeszkedtek bele, vagyis o-juk helyébe a hozzá leg
közelebb álló a hang lépett, mert akkor a magyarban o-ra vég
ződő szavak már nem voltak. Éppígy lehetséges az is, hogy a 
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GOMBOCZ idézte német és szláv szavak átvételekor a magyarban 
a fölső nyelvállású rövid magánhangzók már redukálva voltak, 
s ennek következtében az átvett szavak teljeshangú véghangzó
ját is redukálttal helyettesítették. így tehát ezeknek korhatározó 
értéke egyáltalában nem kétségtelen. 

Viszont meg kell engednem, hogy arra, hogy a redukáló
dás a hazai nyelvtörténet kezdete előtt már be volt fejezve, 
döntő bizonyítékot nem lehet fölhozni. Kétségtelennek kell 
ugyan tartanunk azt, hogy a teljes elveszést redukálódás előzte 
meg; de az írásbeli ingadozás, hogy t. i. magánhangzós- és 
mássalhangzós-végű alakok vegyest fordulnak elő, nem bizonyítja 
okvetlenül azt, hogy az előbbiek a fejlődésnek utolsóelőtti fokán 
állók vagyis redukált véghangúak voltak. A finnországi salmi 
nyelvjárásban, a mely az aunusi (oloneczi) nyelvjáráshoz tarto
zik, egymás mellett él a szóvégi a és a fejleményeinek három 
foka, ú. m. 1. teljeshangú u és ü; 2. zöngétlen u ós ü; 
3. a magánhangzó hiánya (vö. KUJOLA, Áánneopillinen tutkimus 
Salmin murteesta 27). A juvai finn nyelvjárásban (Savó) szin
tén találunk szóvégi iuü~ivii<~0 váltakozást (vö. Suomi 
4. j . II. 14). Ha másutt így áll a dolog, — hangfiziológiai 
jelenségről lévén szó — föltehetünk a mi nyelvünk régibb 
korában is ilyen egymásmellettiséget. Az egészen bizonyos, 
hogy nemcsak a redukálódás, hanem már a teljes elveszés 
kezdete is a hazai nyelvtörténet előtti időbe esik, mert már 
a legrégebben följegyzett szavak között is vannak véghangzó 
nélküliek. De ebből nem következik az, hogy már kezdettől 
fogva minden szóvégi u és i (t, y) betűt redukált magánhangzó 
jelének kell tartanunk. Viszont arra sincsen semmi kényszerítő 
ok, hogy — akár csak bizonyos korig is — minden ilyen betűt 
teljeshangú magánhangzó jelének tartsunk. A hangfejlődési 
folyamatok időtartama nagyon hosszú is, de aránylag rövid is 
lehet. A finn (suomi) nyelv magánhangzórendszerében — a balti 
(litván-lett) és a germán jövevényszavak tanúbizonysága sze
rint*) — több mint harmadfél évezred alatt csak egészen jelen
téktelen változások történtek; ellenben az osztjákban van egy 
hangváltozás (az irtisi nyelvjárás spiráns Z-jeinek t, n-\é fejlő
dése), a mely nem egészen egy évszázad alatt ment végbe (1. az 
utóbbira nézve PAASONEN : FUF. II. 98—101); sőt a lív nyelv
ben az ü és az ö hang egy emberöltő alatt fejlődött i-vé és 
e-vé (vö. SETALA: NyK. XXI. 256—258). Tehát egyrészt több 

*) KAESTEN T. E. (Germanisch-finnische Lehnwortstudien, 1915) sze
r in t a legrégibb germán jövevényszavak a finn nyelvekben legkésőbb a 
Kr. sz. előtti évezred közepén honosodtak m e g ; a balti szavak javarészé
nek átvétele, mint THOMSEN kimutat ta , még régebben történt . 
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évezredes változatlanság, másrészt pedig rövid idő alatt történt 
változás. 

A redukálódás mineműségére nézve régebben az volt a 
nézetem, hogy a hodu, utu, kereku-iéle szavak végén levő u betű 
az ú. n. határozatlan magánhangzó jele volt (NyK. XXXIV. 10). 
A tökéletlenedés folyamatát ilyennek gondoltam: 1. teljeshangú 
magánhangzó > 2. megfelelő mormolt magánhangzó > 3. hatá
rozatlan (mormolt) magánhangzó > 4. semmi (MNyv. IV. 14). 
Hogy a teljes elveszés megelőzője nem a második, hanem a 
harmadik fok volt, annak a föltevésére a véghangzó jelölésé
nek — akkori nézetem szerinti — egyformasága (u, v) indítót. 
Azóta arról győződtem meg, hogy a Fotudi, Havad:, Surkudi, 
Tumurdi-íélék i (i)-jét*) n e m lehet a szóbanforgó véghangok 
sorából kirekesztenünk, mint előbb gondoltam (NyK. XXXIV. 
10); tehát a jelölés nem egységes, ennélfogva egységes voltára 
alapított következtetésem nem állhat meg. 

GOMBOCZ az én akkori nézetemmel szemben valószínűbb
nek tartotta, «hogy a véghangzók előbb zöngétlenekké lettek s 
a képzés reductiója csak azután következett be», és szerinte 
nem lehetetlen, «hogy a magyarban valamikor a szóvégen teljes 
magánhangzó helyett zöngétlen i, i, u, ü hangzott, s hogy az 
Árpád-kori u betű legalább közülök háromnak (i, u, ü) közös 
jelevolt» (MNyv. V. 395).**) Ez ellen én a következő ellenvetést 
tettem: «Az az írásmód, a melyet a következő szavakban talá
lunk : hodu (had), sedu (séd), zadu (szád), zegu (szeg), Vendegu 
(Vendég) [OklSz.j, Oundu, Gundu, Zeguholmu, Ousadu, Zuardu, 
Bulhadu, Hungu, Eleudu, Botondu [ANON.J stb. arra vall, hogy 
a véghangzó előtti mássalhangzó zöngés (d, g) volt. Ennélfogva 

*) Mások (nem tővéghangzókl azok az i (y)-k, a melyeket a XIV. 
és a köv. századokban találunk helynevek végén, pl. Horuati 1419, Hor-
wathy 1460—70 k. ~ Horwath 1335, 1513 (CSÁNKI III . 62); Nemethy 1322— 
28, 1470, Nempty 1319 ~ Nemet 1233 (III. 243); Chehy 1370 ~ Cheh 1400, 
1436 (III. 42) | Kovachy 1474 ~ Coach 1267 (III. 73); Lowazy 1513 ~ Lo-
waz 1415(111.79); Molnary 1321, 1460, 1467, 1482, 1484, Molnári 1513 ~ 
Molnár 1331 (III. 84); Mestery 1501 ~ Mestur 1371, Mesther 1488 (III. 
242) | Marky imi ~ Mark 1381, 1389 (III. 81); Pethry 1407, 1466, Petthry 
1493, 1513 ~ Petur 1260, Felseívpetur 1439 (III. 94); Sandory 1478 ~ Sán
dor 1396, 1481, 1488 (III. 249); Isthuandy 1421, Istuandhy 1437 ~ Istuandh 
1437 (II. 614) | Magasy Um^Mogas 1356, Magas 1416(11.626); Poklosy 
1431, 1448, 1453 ~ Poklos 1470 (II. 637); Barazthy 1346, 1347, 1449, 
Ulh^Harazth 1347 (II. 488); Byky 1389, 1524 ~ £ ; # 1381, 1513 (Ili. 
33) | ühaby 1379, 1383, 1407, 1455 ~ Chob 1355, Cha'b 1379, 1383, 1407, 
1455, Gha'ab 1447 (Itt. 40) | Kegyery 1478, 1488 ~ Kwger 1392 (III. 237); 
Bary 1382 ~ Bar 1341, 1437, 1483 "(II. 471); Thabaydy, Thobaydy 1470 ~ 
Thobayd, Thopayd 1470 (II. 529); Zorkandi 1330 ~ Zarkand 1406, 1471, 
1472 (II. 537) stb. 

**) A BTürkL.-ben a redukálódás mineműségéről nem nyilatkozik. 



KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 469 

a véghangzó nem lehetett zöngétlen, mert ityen előtt a zöngés 
mássalhangzó helyett megfelelő zöngétlent (t, k) ejtettek volna, 
s azt nem írták volna d-vel és #-vel» (MNyv. VI. 14). Ezt a 
nézetemet most is fönntartom, de csak az idézett és a hozzájuk 
hasonló esetekre vonatkozólag. Vannak azonban másféle esetek 
is, t. i. olyan szavak, a melyekben a vóghangzó előtt vagy a 
véghangzója-vesztett alakban d helyett t (th)-t találunk írva, 
pl. Chigisti (Hegyesd), Ruozti (Ravaszd) 1095/XIII. sz. el., Cuest 
(Kövesd) 1055, 1211, Forcost (Farkasd, szn.) 1211 stb. Egy 
csomó ilyen van fölsorolva PAIS DEZSŐ czikkében: MNyv. XII. 
366; az ő adatait még megszerezhetem ezzel a kettővel: Borost 
(Borosd) 1237 (OklSz. s. v. kopó), Fizesth (Füzesd) 1270—90 
(CSÁNKI II. 484). PAIS i. h. a d > t hangváltozást a megelőző s 
és sz hasonító hatásának tulajdonítja, más hangok után pedig 
az előbbi-félék analógiájára való alakulásnak magyarázza. Ezt a 
magyarázatot el lehetne fogadni, mert előfordul — igaz, hogy 
ritkábban — ilyen irányú hasonítás (vö. KRAUTEB F. A mással
hangzók hasonulása a magyarban, NyF. 44 : 33); azonban az 
sem lehetetlen, sőt talán valószínűbb, hogy itt a -di képző 
magánhangzója zöngétlennó vált, s ez a változás vonta maga 
után a d-nek t-re változását. Az ilyen eseteket tehát annak 
bizonyítékául lehet tekinteni, hogy csakugyan előfordulhatott a 
szóvégi rövid magánhangzók redukálódásának az a módja, a 
melyet GOMBOOZ egy fonetikai analógia alapján föltett. De semmi 
esetre sem volt általános. Az ilyen módon fejlődött í-végü ala
kokat később kiszorították az eredetibb d-végűek. Ezt vagy a 
ragos alakok hatása okozta, a melyekben a d nem fejlődött í-vé, 
mert a tővégi magánhangzó a szó belsejében zöngés maradt; 
vagy pedig az a magyarázata a dolognak, hogy a zöngétlenné 
válással a tővéghangzónak olyan redukálódása váltakozott, a 
mely a d-t érintetlenül hagyta. 

MELIOH megengedi, hogy a tővéghangzó elveszését úgy is 
el lehet képzelni, a hogy GOMBOCZ magyarázza, úgy is, a hogy 
én magyarázom. «HangphysioIbgiailag, más nyelvekből vett pél
dákkal támogatva — úgymond — mindkét tanítás helyes lehetne. 
Mindazonáltal azt hiszem, hogy a lekopás máskép történt. Ennek 
oka, hogy én a mi véghangzóink jelölése és lekopása történeté
ben bizonyos chronologiai sorrendet látok. Én úgy képzelem, 
hogy a rövid magánhangzók közül először az -a, majd az -a, 
utána az -*, -ü, s legutoljára az -u, -i qualitását megtartva elő
ször a rendesnél rövidebb lett, majd pedig súlytalansága folvtán 
eltűnt» (MNyv. VI. 158). 

Tagadhatatlan, hogy a teljes elveszést a redukálódásnak 
harmadik faja, a rendesnél rövidebbé (vagyis «nagyon röviddé») 
válás is megelőzhette. Csak azt jegyzem meg, hogy kétségtelen 
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tővéghangzót máskép, mint u (v) s i (y) betűvel és görög egy-
értékeseikkel jelölve nem találunk.*) Ez nagyon valószínűvé 
teszi azt a föltevést, hogy a névszóvégi alsó és középső nyelv
állású rövid magánhangzók helyébe a magyar nyelv történeti 
kora előtt általában fölső nyelvállással képzettek léptek, s ezek
nek redukálódása után következett be a teljes elveszés. (Vö. 
BALASSA: NyK. XIX. 153; SIMONYI, TMNy. I. 286; GOMBOCZ : 
MNyv. V. 395; BTürkL. 162.) 

Mindent összevéve és kellő óvatossággal következtetve arra 
az eredményre jutunk, hogy a lehetőségek közül egyet sem sza
bad kizárnunk. Jelölhettek a szóbanforgó betűk: 1. még teljes
hangú rövid u, ü\ i-t; 2. megfelelő redukált hangokat, még
pedig : aj tökéletlen képzésűeket (lazán artikuláltakat), bj zön
gétleneket, c) nagyon rövideket. És hozzá kell tennem, hogy 
nemcsak a fejlődésnek három foka: a teljesbanguság, egyféle 
redukáltság és a magánhangzó-hiány lehetett meg egy időben, 
mint a salmi és a juvai nyelvjárás tanúsítja (1. fönnebb), hanem 
a délnyugati finn nyelvjárások tanúsága szerint (a melyekre 
NyK. XXXIV. 8. 1. hivatkoztam) a redukálódásnak különféle 
fajai is meglehettek egymás mellett. 

Végül — tudván azt, hogy a helyesírásban mennyire ural
kodik és uralkodott minden időben a hagyományos szokás — 
valószínűnek tarthatjuk, hogy a szóvégi magánhangzók eltűné
sével nem tűntek el mindjárt a jeleik is; tehát a szóvégi u és 
i (y) betűk között akadhatnak olyanok is, a melyek már semmi
féle hangot sem jelöltek. 

SZINNYEI JÓZSEF. 

A perzsa saman etymonja. 

NÉMETH GYULA turkológusunk ,Über den Ursprung des 
Wortes Saman' ez. értekezésében [Keleti Szemle XIV. 240—249] 
arra az eredményre jutott, hogy a tunguz saman saman etc. 
ősrégi török-mongol eredetű szó. Thesisének corollariuma, hogy 
a p e r z s a saman török- mongol jövevény volna [1. c. 245—246], 
a mi ellen minden esetre óvást kell emelni. 

Iranista szaktekintélyek szerint [1. DARMESTETER, Le Zend-
Avesta, III. p. KVIII. HORN, Neupers. Schriftspr.: ír. Grr. I. 2. 
p. 7, 88] a perzsa saman ,idololatra, [VULLERS, Lex. Persico-
Lat. II. 466] i n d jövevény: < ói. sramaná- ,Bettelmönch, 
insbes. ein buddhistischer' BŐHTLINGK, Skt Wb. VI. 268], resp. 
pali samana- ,mendicant monk, esp. (by von-Buddhists) said of 
the Buddhist mendicants' [ANDERSEN Páli gloss. 258]. 

*) A szóvégi a-kat (Ursa, Bibura, Fehera stb. MNyv. VI. 154) újab
ban MELICH sem tartja már tővéghangzó jeleinek (vö. MNyv. X. 153). 
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Ez az etymon úgy hangtani, mint művelődéstörténeti tekin
tetben megállja helyét. 

H a n g t a n i szempontból az etymon teljesen kifogástalan. Az 
egyik lehetőség az, hogy a p. saman directe <C ói. sramaná- v. ö. 
pl. p. sayal < srgala- etc. [HÜBSCHMANN, Pers. Stud. 80. HORN, 
Grundr. der neupers. Etymologie, 173—174. Neupers. Schriftspr. 
88. UHLENBECK, Etwb. der altind. Spr. 315] vagy pedig < pali 
samana- v. ö. pl. p. sán < sán ,Wetzstein' etc. [HORN, Neupers. 
88, 90]. A másik, különös figyelemre méltó. lehetőség az, hogy 
a p. saman < ,tochár' samane, a mely szónak kiindulópontja 
természetesen végelemzésben megint csak a pali samana-, resp. 
a skt. sramaná-

M ű v e l ő d é s t ö r t é n e t i szempontból a közvetlen vagy 
közvetett ind eredet thesise a legnagyobb mértékben plausibilis. 
A saman megjelen már a Sáhnámahban [ed. VULLERS, p. 1450, 
vs. 95 = p. 1632, vs. 2400] — mégpedig mint but parast ,ido-
lolatra' [VULLERS, Lex. Persico-Lat. I. 189], a ki egy helyen 
[Sáhn. ed. VULLERS, p. 748, vs. 1194. MOHL, Le livre des rois, 
II. 426] I n d i á v a l ( H i n d ü s t á n ) van kapcsolatba hozva. 
Mivel pedig a p. but ,idolum' szó kétségkivül < B u d d h a 
[SPIEGEL' Eránische Alterthumsk. II. 134. DARMESTETER, ZA. 
III. p. XLVIII. Pizzi, Antológia Firdusiana, 318. HORN, Neu
pers. Schriftspr. 80], azért kétségtelen, hogy saman a Sáhná-
mahban a b u d d h i s t a s z e r z e t e s megjelölése akar lenni 
[SPIEGEL, 1. c. 664. DARMESTETER, 1. c. II. p. 259. III. p. 
XLVIII.]. A saman szó már a Sásánida korbeli pahlaví nyelvű 
XTatái-námak krónikában is meglehetett s esetleg innen jutott 
be a Sáhnámahba. De a szó még régebben, az ársakida perió
dusban, is megyolt, a mint ezt a hasonló hangalakú gör. Sá
pi a v a í o Q szó mutatja, a melylyel ALEXANDROS POLYHÍSTOR (ca 
Ee. e. 80—60) B a k t r i a papjait jelöli [LASSEN, Indische Alter
thumsk. II. 705. 1092. III. 3 5 4 - 3 5 5 . DARMESTETER, 1. c. III. 
p. XLVIII.]. Ez a Eajiavoüo? szintén nem lehet más, mint a 
buddhista szerzetes neve, a mivel összhangban "van az. hogy a 
buddhizmus már legalább a Kr. e. 2. század körül jól meg
vetette lábát Baktriában [LASSEN, 1. c. III. 1093—1094. IV. 279. 
JUSTI, Gesch. Irans: ír. Grr. II. 403. G. A. VAN DEN BERGH 
VAN EYSINGA, Indische Einfmsse auf evang. Erzáhlungen,2 48. 
97. PISCHEL, Lében u. Lehre des Buddha,2 18 etc] s tartotta 
magát a Kr. u. 7. századig, az islám felléptéig [SPIEGEL, 1. c. 
I. 671]. — Ha a p. saman a ,tochár' nyelvből indult volna ki, 
akkor is régibb, mint a Sáhnámah, mert már a ,tochár' kéz
iratok is a Kr. u. 1 —10. századból valók [MEÍLLET, Bevue du 
Mois, No 80. p. 139]. Ha a ,tochár nyelvet csakugyan a tochá-
rok v. indoshythák (ói. saka-, sin. Yue-tsi) beszélték, akkor 
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helyén való utalni arra is, hogy leghatalmasabb fejedelmük, 
Kaniska (Kr. u. 1. század körül), a buddhizmus legnagyobb 
protektorainak egyike volt [LASSEN, 1. c. II. 1093. SCHROEDER, 
Indiens Literatur u. Cultur, 310., SMITH, Hist. of. India,2 249. 
286. The Oxf. Stud. Hist. of. India,2 50—51. HOERNLE, Hist. 
of. India, 43. EOMESH CHUNDER DUTT, Ancient India, 119. The 
Civilization of India, 56 etc.]. 

A perzsa safnan tehát, ha csak minden nyelvi és műve
lődéstörténeti indicium nem csal, határozottan ind eredetű 
jövevényszó. Azok a kifogások, a melyeket e régi thesis ellen a 
NÉMETH által idézett CH DE HARLEZ [La religion nationale des 
Tartares orientaux, Mandchous et Mongols etc. p. 28] felhozott, 
ma már aligha tarthatók fönn. 

HARLEZ érveinek egyike ez: ,11 n' est guére probable, que 
l'on ait appliqué le nom des ascétes brahmaniques ou des 
pénitents bouddhistes aux enchanteurs du désert; leurs profes-
sions, leurs genres de vie sönt trop différents pour cela'. Tény
leg azonban a brahmani ,ascéte' és a buddhista ,pénitent' alka
lom adtán éppoly ,enchanteur' mint egy vérbeli tunguz saman. 
L. v. SCHROEDER neves indologus a brachmani Yajurvéda rituá
léjáról ezt mondja: ,So habén wir eigentlich in diesem indischen 
Cultus eine Art S c h a m a n i s m u s vor uns', s indokolásul 
0. PESCHEL [Völkerkunde, 283] szavait: ,Besteht das Wesen des 
Schamanismus in der Ansübung irgend eines Zaubers, der sei-
nen Zwang auf göttlich gedachte Máchte erstreckt . . . . . . so 
ist es offenbar ganz gleichgültig, ob das angewendete Mittel, 
im Kühren einer Trommel, im Schütteln einer Klapper. in 
Opfern, in Fasten oder Bussübungen, im Befragen thierischer 
Eingeweide oder des Vogelflugs bestehe', s aztán még egyszer 
megismétli: ,Wir werden somit die Brahmanen des Yajurvéda 
nicht freisprechen können von dem Vorwurf, Gebét und Opfer 
s c h a m a n i s t i s c h zu missbrauchen, [Indiens Lit. u. Cultur, 
117—118; vö. még p. 94 et seqq; 1. továbbá BARTH, The Be-
ligions of India, 201—202. HOPKINS, The Religions of India, 
47—48. HILLEBRANDT, Rituallitteratur, 167—168. WINTERNITZ, 
Gesch. der ind. Litteratur, I. 161 etc.]. Az ind. bráhmana épp
úgy önkínzással készült hozzá az áldozathoz, mint a varázsló 
a varázsláshoz, s az ói. sramaná > pali samana- tényleg a sram 
,sich abmühen, sich abquálen' gyökér származéka [WINTERNITZ, 
1. c. I. 191. UHLENBEOK, Ai. EtWb. 318 etc.]. Az önkínzás 
varázserejébe vetett hit bölcseleti alakja, a yöga, már a bud
dhizmus legrégibb fázisában is kimutatható [OLDENBERG, Buddha,4 

79—80] s a vele kapcsolatos t a n t r i . z m u s , varázserejű for
mulák és manipulácziók samanisztikus rendszere, éppúgy meg
van a hinduizmusban, mint az északi buddhizmusban [KERN, 
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Manuál of indián Buddhism, 133. MILLOUÉ, Hist. des religions 
de l'Inde, 189, 191 etc.]. Lényegbe vágó külömbség tehát a 
hindu brahinana, az északi-buddhista samana és a tunguz 
saman között nincsen: többé-kevésbbé saman valamennyi. Hogy a 
tunguz saman speciális foglalkozása az exorcizálás, az — a török
mongol népek primitív kultúráját tekintve — nem feltűnő, sőt 
egyenesen várható: a buddhista samana — primitívebb viszo
nyok között szükségkép a saman niveaujára süllyedt s idővel 
szükségkép egészen mássá lett, mint volt, s így egészen termé
szetes, hogy HARLEZ szerint a sinaiaknál a buddhista sha-men 
és a mandsu saman meg van külömböztetve egymástól. 

HARLEZ másik argumentuma a következő: a saman szó 
csak Tatárország szélső keletén otthonos; ha Indiából jött 
volna, előbb Középázsiában kellett volna meghonosodnia, mert 
a tunguz-mandzsu törzsek nem állottak közvetlen kapcsolatban 
Indiával, s a sinaiak, a kik egyet-mást adtak nekik a buddhiz
musból, nem fogadták el ezt a terminust a buddhista szerzete
sek megjelölésére. A dolog úgy áll, hogy India és Sina között 
K e l e t t u r k e s z t á n közvetített, a melynek területén a sinai 
H i u e n - T h s a n g közlése szerint még a 7. században min
denütt a buddhizmus volt az uralkodó vallás [LASSEN, 1. c. 
IV. 736—739. LÜDERS, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1914. p. 3.] 
s a melynek területén az újabb ásatások útján mindenütt bud
dhista eredetű emlékek, épületek, képek, kéziratok etc. kerültek 
napfényre [GEIGER, Die arch. u. literar. Funde in Chinesisch 
Turkestán etc. LÜDERS, Sitzungsber. der Berl. Akad. 1913. p. 
8 6 4 - 8 8 4 . FEIST, Kultur etc. der Indogerm. 421, 424, 428. 
MEILLET, Eevue du Mois. No 80. p. 137—147 pass. PISCHEL, 
Lében u. Lehre des Buddha,2 18 etc.]. Ha tehát a buddhizmus 
Középázsiában meg volt honosodva, akkor a tunguz-mandzsu 
törzseknek nem volt szükségük Indiával való közvetlen kapcso
latra vagy sinai közvetítésre a végből, hogy a buddhista pappal 
és nevével megismerkedhessenek: a saman Keletturkesztánból 
jutott el hozzájuk és a buddhizmusból indult ki, a mely tény
leg nem egy tekintetben volt befolyással a sámánizmusra [cf. 
CHANTEPIE DE LA SAÜSSAYE, Lehrb. der Beligionsgesch. I. 53. 
ORELLI, Alig. Beligionsgesch. I. 93—94, 99J. Az átadó közeg 
pedig Keletturkesztánban éppúgy lehetett perzsa, mint ,tochár'. 
Keletturkesztánban ugyanis többek közt a perzsa zoroastrismus 
és manichaeizmus is hagyott hátra emlékeket [PISCHEL, 1. c. 
18—19. LÜDERS, 1. c. 1914, p. 3. MEILLET, 1. c. p. 143, 144], 
s így nem lehetetlen, hogy a tunguz etc. saman keletturkesz-
táni perzsákból indult ki. Ilyetén lehetőség bizonysága többek 
közt a turko-tatár sámánizmusban szereplő Kudai nevű felsőbb 
lények neve, a mely kétségkívül > perzsa xuda ,Herr' [CHANTEPIE, 
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1. c. I. 53]. Másrészt mivel a keletturkesztáni ásatások útján 
nagy ,tochár' nyelvű buddhista irodalom tárult föl [MEILLET, 
Idg. Jahrb. I. p. 3—4 etc.J, könnyen lehet, hogy a ,tochár' 
samane a tunguz etc. saman eredetije [1. MEILLET, 1. c. p. 19]. 
Ennek lehetőségét illusztrálja pl. mongol Karkásündi Garga-
sundi < ,tochár' Krakasundi <C skt. Krakucchanda- [SIEG U. SIEG-
LÍNG, Sitzungsber. der Berl. Ak. 1908. p. 930], sinai poyeti < 
,tochár' pditi [MEILLET, 1. c 19] etc. 

Ha azonban a t u n g u z etc. saman mindezek ellenére 
sem lehetne < perzsa saman vagy ,tochár' samane, akkor csak 
az a feltevés maradna hátra, hogy véletlen homonymia forog 
fönn, mert a p e r z s a saman — ismételjük — csak ind ere
detű lehet: < pali samana- vagy skt. sramand- — directe vagy 
a ,tochár' samane közvetítésével. 

SOHMIDT JÓZSEF. 

A cseremisz sorszámképzőről. 

Cseremisz nyelvtanainkban a sorszámoknak nincs meg á 
teljes sora, pedig nagyon érdekes ezek összeállítása, mivel nem
csak a többi finnugor nyelvtől eltérő képzésmódot tüntetnek föl, 
hanem még magán a cseremisz nyelven belül sem egyformák 
az összes nyelvjárásokban, sőt még ugyanazon nyelvjárásban is 
többfélekép alakulnak. Most alkalmam volt egy Petrusimb nevű 
faluból való urzumi cseremisz hadifogoly ajkáról följegyezni őket. 
Minthogy képzőjük eredetét akarom jelen czikkemben tárgyalni, 
legjobb lesz, ha magukat a sorszámneveket itt teljes sorrend
jükben közlöm. 

1. =pör$Ö'£d (vö. or. nepBtiít) | 2. = @e'Í9, fie'sHés (2 = 
kok ; kb'ktdt) | 3. = ku'mSéS (3 = kum; ku'mSt) \ 4. = 7ii'ldmvéd 
(4 = nil; rii'föt) | 5. = ^%'zdmdsd (5 = ftiii; fii'zdt) | 6. = kif-
dSm§s§ (6 = kut; küdSt) | 7. = s§'m§s§ (7 = s§m ; sd'mSt) | 8. = 
kandd4sSnidéd (8 = kandd's ; kandd's§) j 9. = inde's9m9S9 (9 = 
inde's; inde'sH) | 10. = lú'm§s§ (10 = lu) | 11. = lat/i'kt9m9S9 | 
12. == latkb'kWm§s§ \ 13. — latkű'mSsS J 14. = latnrWmdSd j 15. = 
latSl'zdmdéd | 16. = latku'dSmSsS | 17. = lats§'m§s§ | 18. = latkan-
dd'sSmSsS | 19. = latináé'é&rrid89 | 20. = kb'l§m§s§, kbl§s§ | 21. = 
küli'ktdmdsd | 22. = kb:l§yb'kt§m§sS j 23. = kb:lSyu'mdsS | 24. = 
kb:Wnl'l3m§s§ | 25. = kb:ld$Vz9mdS9 j 26. = kb:ldyu'd3mSsd | 27. — 
kb:l§s§'m§s§ | 28. = kb:l§]-andd'ssm§s§ | 29. = kö:linde'édmdS9 | 
30. = ku'mldmdsd, ku'ml§s§ | 3 l. = kü:mlí'kt'§m9~s9 \ 32. = kú:mW-
yb'ktSmSsd | 33. = kü'mldyú'mSéd j 34. = ku:ml§n\'ldnwsd | 35. = 
kú:mld@i'zdmdsd | 36. = kú:ml§yü'Sdm§s§ | 37. = kü:ml§s§'mds§ 
38. = ku:mldyandd's§m§s§ j 39. = kü'mlinde'sdmdsd \ 40. = ni'lW-
mdsd, rii'lldSd | 50. = í3í'tV9m9~sl>, ffi'tWsd | 60. = ku'tl§mdsS, kú't-
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l§s§ | 70. = s§'ml§m§s§, sS"mlSs§ | 80. = kanda'sl§m§s§ (s!), kan-
da'sldsS | 90. — inde'éfámdsd, inde'sÍ9S9 | 100. = su'Ő9m9S9, su-
ddsd \ 1000. tüíe'méd. 

A permi keleti nyelvjárásból GENETznél a következő sor
számok találhatók: 1. — per^oj (< or. nepBHÍt) | 2. = fies, fíese \ 
3. = kumeso | 4. == nelemese j 5. = (Üizemese | 6. = kudemeso | 
9. == indese. 

A kozmodemjanszki (hegyi) nyelvjárás sorszámnevei EAM-
STEDT följegyzése szerint a következők : 1. = perfíí'id | 2. = fíes, 
fie'Sd | 3. = k§'ms§ j 4. = ndhjnéd | 5. — [3d0zims9 | 6. = kwd§ms§ | 
7. = s\ms9. 

BUDENZ pedig EEGULY erdei följegyzései alapján a követ
kező adatokat közli: 1. = pervojso (iktese) | 2. = vese (koktoso) | 
3. = kumuso, kumuso (kumutuso) | 4. = nilemise, -mise (nile-
tise) | 5. — vizemise, -mise (vizitise) \ 7. == sememese (semetese) | 
8. = kandaksemese (kandaksese) | 9. = indiksemese (indiksese) |. 
10. = lumuso (luso) | 11. = luad-ikteie | 12. = luat-koktotso j 
13. = luat-kumutso. 

Mármost egyelőre az urzumi adatokat vizsgálva, azt lát
juk, hogy a 'második' kifejezésére a többi nyelvjárásokkal egye
zően külön szó van: fie'sÜ. A legtöbb számnév képzője -mSs§, 
-m§s§; 20.-tól kezdve a tízeseké -s§, S9 is lehet, az m-re vég
ződő néhány számé pedig csakis ez. 

A permi és a kozmodemjanszki nyelvjárásban a 3—7. 
éppúgy alakul, mint az urzsumiban, a 8. és a 9. azonban a tő-
számok főnévi alakjával azonos,*) tehát nem vesz föl képzőt; 
a további alakokra már nincs adatom. 

A EEGULY-féle adatok meglehetősen eltérnek a többitől. 
Itt pl. a képző -mise féle alakja s-szel is előkerül (PoRKKÁnál 
is van a czarevokoksajszki nyelvjárásból egy ku'mese alak); s a 
7. 8. 9. és 10. szintén alakulhat ezzel a -mise-képzővel. A 11-től 
kezdve azonban már a 3. személyű birtokragot veszik föl a tő-
számok. Ezenkívül az még a föltűnő, hogy 1-től 10-ig vala
mennyi sorszámnév úgy is képezhető, hogy a főnévi alakú tő-
számnév -so, -se képzőt vesz föl. 

BUDENZ UA. 255., NyK. III. 438. ezt az utóbbi képzőt a 
helyhez és időhöz tartozást jelentő hasonló alakú képzővel egyez
teti, a -mise-t meg a finn -maisé-, maise-vel (vö. ensimainen 
relső5). A -mosó, -mese pedig szerinte a két képző vegyülete. 

Sajnos, a czarevokoksajszki nyelvjárásból csak egy kumese= 
3. adat áll rendelkezésünkre, s így ezekhez a REGULY-féle ada-

*) A kozmodemjanszki (hegyi) cseremisz nyelvjárásra nézve 
vö. WIEDEMANN és CASTRÉN nyelvtanait. 
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tokhoz nem szólhatunk hozzá.*) Cseremisz nyelvtanomban azt 
a nézetet vallottam, hogy a -m§s§, msS-íéle képzőkben is a fön-
nebb emiitett, helyhez és időhöz tartozást kifejező képző rejlik, 
az -m et pedig úgy magyaráztam, hogy a k§msS = 3. (és sajnsa = 
7.) alakokból terjedt át a többibe. Ezt a föltevést azonban most 
már nem tartom lehetségesnek, már azért sem, mert az s-féle 
hangok nem egyeznek meg pontosan a két képzőben. A hegyi 
cseremiszben ugyan mindkét képző mássalhangzója s, a permi
ben és urzumiban azonban a sorszámképzőben s van, míg a 
másikban é.**) Most azt hiszem, hogy az egész sorszámképzőt 
idegen eredetűnek kell magyaráznunk, még pedig a csuvasból 
valónak. A k§ms§, kü'm§s§ és S90ms9, sS'mSsS pedig valószínűleg 
*k§m§ms§, *kú'7n§m§s§ és ^sdjridmdsd, *s§m§m§s§ alakok rövidülé
sei, összevonásai. (Az ily szótagösszevonásra nézve vö. kuyeüsst 
'húsvét' < kurS-keís9 'nagy nap' WICHM. NyK. XXXVIII. 209; 
3rf$e-sam§(s 'gyermekek' < *srftez9-sam.ítt's uo. 229.; tolmeygena 
'jövetelünk után' <*tolme-meygena POEKKA 15; magyar ele
gendő < elégedendő'.). — A tízeseknél előforduló urzumi -s§, -s» 
képzőre ezúttal nem térhetek ki. 

A csuvasban ugyanis a sorszámnevek képzője teljesen meg
egyezik a cseremisszel; pl. ikkdniBs 'második3 (ikkd, ik, ÍG» 'két, 
kettő') PAASONEN : Csuvas Szótár 16., viéédnws 'harmadik' (viidt 
viséd 'három') ibid. 202; pdrremas 'első'; ikkdmds, ikkdmdéd 'má
sodik'; vissdnidéd 'harmadik'; t§vatt9m»i, t§vatt§m§s *) 'negyedik' 
ASMABIN, MaTepiajiH 181. 

Az az érdekes már most, hogy egyes csuvas nyelvjárások
ban ilyen kifejezések vannak: viédm kun 'TpeTLflio ^ H S ' ('har
mad napja'); t§vat§m kun 'qeTBepTaio ^ H Í ('negyed napja'); 
viédm éul CBT> ^eTBepTOMi. (no3anponooMT.) IO^-B' ('harmadéve'); 
tSvatSm éul 'BK qeTBepTOMT. K ^ ' ('negyedéve'); kurm. vié-
mine 'nocjrB 3aBTpa' ('holnapután'); t§vatmine 'qepe3t Tpa RHÍI 
nocjrii HhiH'knrHíno XHH' ('negyednap') ASMAKIN 181. 

ASMABIN már most azt a föltevést koczkáztatja meg, hogy 

*) Annyi azonban bizonyos, hogy a 11—13. végső eleme a 
3. személyű birtokrag, nem pedig a másik sorszámképző, bár 
BÜDENZ egynek veszi a kettőt. 

**) WiCHMANnál r tenesd 'mostani' NyK. XXXVIII. 245. — 
A következő adatok a magam följegyzései: tene'sS 'mostani'; 
fiará'éd későbbi'; ti'&d 'itteni'; tü'sS, tú'sfáéd 'ottani'; ola'éd jey 
'városi ember'; kú'rSk @a'ln§£d puie'pg'S 'a hegyen levő fa'; mu'n-
ddrrídsd ku'rSk 'messze levő hegy'; ftÜ'ddst'dsd kaska' 'vízben levő 
tuskó'; milandümba'ln§s9 kaska' 'a földön fekvő tuskó'. 

*) Az § hangot ASMAKIN a-val jelöli. 
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á csuvas sorszámképző eredeti alakja ezekben az adatokban 
maradt fönn, tehát a tulajdonképeni képző csak az -m, az s 
elem pedig szerinte a 3. személyű birtokrag, mely eleinte csak 
önálló használatban járult a sorszámnévhez, később azonban a 
két elemet egységesnek fogták föl, s már jelzőileg is állhatott. 
A fejlődés folyamata tehát megegyezett volna a magyar har
mad i k, negyed i k keletkezésmódjával, a hol a tulajdonképeni 
képző — a mint ismeretes — csak a -d, az -ik pedig a többes 
3. személyű birtokosrag. (Vö. Iiarmadnap, negyedéve, ötödfél stb.) 

A föltevés nagyon elmés, de aligha valószínű. A csuvas 
•mds, -mdh, -m§s képző ugyanis AÖMARIN szerint is azonos a 
török-tatár nyelvekben meglevő kaz. -inéi, -enée, ozm. -(i)n,ji, 
-(l)n$i, -(ü)ngü, -(u)n$u sorszámképzővel, ezek pedig nem ele
mezhetők ASMARIN föltevése szerint. Igaz ugyan, hogy így ma
gyarázatlan marad a csuvas -m képző, de elvégre az sem lehe
tetlen, hogy ennek semmi kapcsolata sincs a másik sorszám
képzővel. 

Az már most az érdekes, hogy a cseremisz sorszámképzőt 
már BUDENZ is egyeztette a török képzővel (NyK. III. 438), de 
ő régi urál-altaji egyezést tett föl. A csuvas képzőről azonban 
mit sem tudott, mivel a csuvas nyelvjárások egy részében nincs 
meg ez a képző (1. ASMAEIN i. m. 182.) s az az anyag, melyet 
BUDENZ «Csuvas közlések és tanulmányok" czímű értekezésében 
földolgozott, úgy látszik, éppen ezekből a nyelvjárásokból való 
volt, úgy hogy BUDENZ abban a hitben volt, hogy a csuvasban 
egyáltalán nincsenek is sorszámnevek (NyK. I. 243). 

BEKÉ ÖDÖN. 

A birtokos személyragozáshoz. 
Az egyesszámi 3. személy =e és =i rag-alakjának viszonyát 

régebben úgy fogtam föl, hogy az egykori kettőshangzó egy
részt é-vé, másrészt i-vé fejlődött, azután mind a két hosszú 
hang megrövidült, s az é'-ből e lett : a) *szémé > szemé > szeme, 
(3) *szémí > szémi (NyH.4 110). Újabban nem a kettőshangzónak 
kétféle összevonódását tettem föl, hanem *gi > **é > ¥-í fejlő
dést és azután történt megrövidülést (NyH.5 114). Most arra a 
meggyőződésre jutottam, hogy ez az utóbbi föltevésem sem 
állhat meg. 

Valamikor így volt: *kezé *<r kezé-t^ kezé-nek, kezé-be, stb. 
A szóbelsei -é a legtöbb nyelvjárásban st'-vé fejlődött, s ez azután 
íi-»vé rövidült: kezi-t, kezi-nek, kezi-be stb. Ha a szó végén is 
történt volna a szóbelseinek megfelelő *;<?">*;?' fejlődés, akkor 
mindenütt, ahol a kezit-íé\e íagos alakok járják, — tehát leg
több nyelvjárásunkban — kézi volna az alanyeset. Már pedig 

Nyelvtudó mányi Közlemények. XL1V. ;!:» 
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nem úgy van. Sokkal közönségesebb a kézit ~ keze, mint a 
kézit ~ kézi váltakozás, mégpedig nemcsak a mai nyelvjárásokban, 
hanem a régi irodalomban is. Ehhez járul még az, hogy azokban a 
nyelvjárásokban is, a melyekben az egybirtokú egyesszámi alany
eset íi-végű, pl. könyvi, képi, teheni, a több-birtokú tő nem *könyvii-, 
¥k'epii-, *tehenii-, hanem könyvei-, képei-, tehenei- (vö. NyK. XLTJI. 
123). Ezek a tények egyrészt azt bizonyítják, hogy a keze és a kezi-
féle alam^esetek nem lehetnek párhuzamos szóvégi fejlődés (*-é> 
*sé' > ;<? ~ *H > -%) eredményei, másrészt meg azt, hogy az -e 
régibb, mint az 4. A keze-féle alakok rendes hangfejlődés útján 
keletkeztek, a kézi-félék ellenben analógiás alakulások. Az erede
tibb se csak a szó belsejében fejlődött 4-vé, majd -i-vé, s azután 
a kézit, kézinek, kezibe-íé\e ragos alakok hatása alatt lépett — ott 
a hol — keze helyébe kézi. Erre vall az is, hogy az 4 mellett 
jóformán mindenütt megvan az -e (vagy az ebből fejlődött *é" > -Ö) 
is. Föltevésemet még az is támogatja, hogy a könyvi, képi, teheni-
félék mellett a határozószók személyragos alakja tudtomra sehol 
sem =i-végű, vagyis nincs *veli, *benni, ^közötti, ¥elöli stb., ami
nek az az oka, hogy ezekben a belső analógia nem hathatott. 
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