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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Szongor. Ennek a Schl. és a Beszt. Szójegyzékből igazolt 
sólyomféle madarat jelentő régi magyar szónak {zongor 'grifalco' 
= 'gyrfalco') török eredetét mutattam ki a KSz. VIII. kötetében 
(342. 1.) ráutalván az ugyancsak sólyomfajtát jelölő ujgur soykur, 
oszm. sorjyur, csag. surjkur, sungar, kirgiz surjkar megfelelőkre, 
továbbá a CodCum. songur 'pielfalchus' adatára, mely középkori 
latin kifejezést KADLOPP 'ein kleiner vogel' értelemmel fordítja (Das 
türk. sprachmatériái des CodCum., 65). Régi forrásokból idevonható 
egyéb adatok még: MAHMÜD AL-KA'^ARI Díván-jából (1066): sorjqur 
'falke' (C. BROCKELMANN, Mitteltürkischer wortschatz, 183), a C. HOUTS-
MÁtól „Ein türkisch-arabisches glossar" címen (1894) kiadott s a 
XIII. század elejéről származó kéziratból: ^ sonkor 'eine art falke' 

(78. 1.) s a P. M. MELIORANSKIJ-IÓI „Arab filolog o tureckom jazyké" 
címen (1900) kiadott szójegyzékből (XVI. sz.) surjkur, surjkur id. 
(sokol; 097, 099. 1.). 

Érdekes kapcsolatai vannak e szónak a törö!<ség körén kívül 
is. Már a kun kódexben feltűnik, hogy a songur a madarak kún 
jegyzékén kívül a p e r z s a jegyzékben is előfordul (KUUN GÉZA gr. 
kiadásában 134. 1.) s újabban O. SCHRADER „Reallexikon der iudo-
germ. altertumskunde" művében (211. 1.) szintén említi az újperzsa 
sonkur 'gierfalke' madárnevet, mint a vadászsólymok egyik régi 
bizánci nevének, ao7%oóp'.ov-nak eredetijét. VULLERS bő perzsa szó
tárában seminő sólymot jelző sonkur szót nem találuuk; de ha
sonló hangzású ez a régi szógyűjtésből (Burhaní Qatiu) idézett ma
dárnév: f̂csL t££- „nomen avis parvae, nigrae coloris, instar passe-
ris et crista praeditae, quae glaream deglutire dicitur, ar. dLlí dictae" 
(Lexicon persico-latinum II, 337). Ezt az utóbbi arab madárnevet a 
dobos gémre (ardea stellaris v. onocrotahis) alkalmazzák, miből látoi-
való, hogy a VULLERSÍŐI közölt ornilhologiai meghatározás téves; 
mert hiszen a dobosgém nem „avis parva", nem „nigrae coloris" 
és nem „crista praedita". Jelentős ez adatban a név: sarjg-xvar, 
mely szó szerint elemezve (talán népetimológiával) 'kő-evőt' jelent 
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arra célozva, hogy „glaream deglutire dicitur". KUUN GÉZA ezzel 
azonosítja a kún kódex perzsa songur szavát (337.1.) s úgy látszik, 
helyes nyomon van ; mert a régi perzsa sarig-xvar ejtés megmagya
rázza egyrészt a csag. sungar és kirgiz surjhar utótagjának a hang
zóját, másrészt a BUDAGOV szótárában (I, 649) található siygur 
(-= *swgur, .»ÍL-.) változat s a görög 007x06,0 IOV első szótagjának 
hangrendileg még nem illeszkedett palatális hangzóját. Tanulságos 
e perzsa és törők alakok összefüggése szempontjából a török soykur 
sólyomnévnek LE COQÍÓI följegyzett keleti török saygqárö változata, 
melynek magyarázata: 'eine art raubvogel (milvus) zur falkenjagd 
unbrauchbar' (Sprichwörter u. lieder aus der gegend von Turfan, 
93. l.)> melyen tehát hója- vagy kányaféle madár értendő. Ez egye
zik a sar}g-xvar-nak ugyancsák VuLLEftstől följegyzett egyjelentésű 

öjfyí- *£lú = sayg-'fará képzésivel (II, 337) a hangrendileg illesz
kedett véghangzónak olyan alakulatával, mint ezekben : alö ~ köztör. 
ala 'bűnt' (LE COQ id. h. 82), páltö e mellett páltá 'axt' 00 köztör. 
balta (uo. 85), támyö és támya 'siegel' ~ köztör. tamya (uo. 87), 
darö és dörá 'medizin; schiesspulver' (uo. 91. 1.) s az első szótag
ban is, pl. turfáni öcúq 'ofíen', orúq 'dünn', jörúq 'hell', qömús* 
'schilfrohr' = kasgári ácúq, áríq, jarúq, qamis (uo. 3). Mindé jelen" 
ségek arra vallanak, hogy a török sungar, surjkar madárnév perzsa 
eredetű régi jövevényszó, mely fölvétellel a sorjJcur, soyyur változat 
utótagjának hangzóját is megérthetjük tekintetbe véve, hogy a régi 
perzsa "fa- szótagnak az újperzsában szabályos fejleménye %u-
hogy a y?ar- 'enni' igető is az újperzsában xur- (HORN, Neupers. 
etym. 112; HÜBSCHMANN, Pers. stud. 127), úgyhogy a sarjg-xvár mellett 
a török soyyur előképe gyanánt *sayg-xur változat is föltehető. Ezek 
szerint a szongor perzsa eredetű török szó átvétele volna, úgymint 
a sátor -= tör. catir, catur <» cadir -= per. cadir, a bársony -= tör. 
barcin, barcun (1. GOMBOCZ : MNy. XXIV, 344. és ÁKE. 151) s való
színűleg a vásár (1. ÁKE. 627). 

Olló. A háztartás és a mesterségek e fontos szerszámának 
nevét eredete, illetve alapjelentése szempontjából tudtommal még 
nem tárgyalta az újabb nyelvészeti irodalom. A NyK. V. kötetében 
(1866) FÁBIÁN ISTVÁN írt róla, úgy vélvén, hogy „tője or, ar, honnét 
arat secat, metit ige, melyből lett az arai ma divatlan ige, ennek 
részesülője arló, orló, áthasonítva: olló forfex" (242. 1.) CzF. szó-
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tára szintén orló előzményből származtatja s a székely ori = irt 
igéhez csatolja. De sem a föltett előbbi rl hangcsoportnak, sem 
egy *ollani „vágni" igének semmi nyoma a nyelvtörténetben s táj
szólásokban. Úgy látszik, hogy ez az olló szerszámnév nem más, 
mint a fiatal juhot vagy kecskét jelentő olló-nak képes alkalmazása. 
Közönséges jelzése ugyanis a keresztágas munkaállványoknak kecske 
vagy kecske-láb és olló. A NySz. adata PP1. nyomán: „Ketske, 
mellyen a nagy fát faragják: cantherii fabrorum" s COMENIÜS mű
veiből idézve: „A lóczek szarufákon, ollókon, ragokon feküsznek". 
KREszNERicsnél találhatók: „kecske-lábok, melyekre az ácsok állást 
csinálnak", „olló-fa: cantherius", „olló-kötés: junctura cantheriorum, 
quae fit per transtra, vei fibias", „olló-talp: tignum, cui cantherius 
insistit". A Tájszótár szerint a székelyeknél: kecske „három vagy 
négylábú, keskenypadú magas állvány szék, amilyeneket rögtönzött 
deszkaasztalokuál v. építő állványoknál használnak"; Szegeden: 
kecske „háztető vázzá". Több vidéken: kecske-láb „állványszék, 
amilyenekre a kőmívesek az állás deszkáit fektetik" és „kétágú fa, 
mely a csűr v. az x>l födelét v. az asztagot lefoglalja". A széke
lyek beszédében: „fel-kecskéli a lábát" a. m. „egymásra teszi" és „f. k. 
a kenderkévéket" a. m. „fölállítgatja, úgy hogy az alsó végüket 
szétterpeszti". Szintígy jelenti az olló (álló) „a szelementartó szaru
fákat, amelyek a felső végük felé keresztben egymásba vannak 
eresztve", ollóba venni a. m. „két keresztbe vetett rúddal fölemelni 
(fatörzsököt, gerendát)". Mindé példákban azt látjuk, hogy a nép
képzelet „kecske" vagy „olló" ( = „fiatal kecske v. juh") képében 
fogja fel, illetve szemléli az olyan alkotmányokat és műveleteket, 
melyekben a tartó vagy működő alkatrészek ágasak, szétállanak 
vagy egymást keresztezik, amint ez az olló vágószerszámnál is 
történik. így tehát az olló 'forfex' azonos az olló (-«= tör. oylak) 
'fiatal kecske v. bárány' szóval. 

Szekér. Több előbbi kutató után (1. ÁKE. 566) legutoljára 
SCHMIDT JÓZSEF írt e szavunkról (Nyr. LIII, 99) megerősítvén annak 
összetartozását a szkt. (játóa-'szekér' szóval, mely „Indiában ősrégi 
időktől fogva megvolt s mai napig is megvan, vö. hiudűstáni sokat, 
sakat 'a cárt, a small waggon'". SCHMIDT lényegesebb megállapításai 
e tárgyra nézve: 1. „Indokolt a gyanú, hogy eredetileg nem volt 
meg (a fakata- szó) az Indiába bevándorló árják nyelvében, ha
nem á t v a n v é v e — é s p e d i g I n d i a a u t o c h t o n ős-
l a k ó i t ó l , a mai dravidák elődeitől, akik jelentékeny kultúra 
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birtokában voltak s körülbelül a bevándorlók műveltségi színvona
lán állottak." 2. „A szkt. fákata- nem csupán autochton indiai szó, 
hanem ind földön p r á k r í t d i a l e k t u s o k b a n nyerhette azt az 
alakját is, amelyben a fgr. nyelvekbe bejutott. Cerebralis t hangzók 
között a prákritokban általánosan d lesz s az így keletkezett má
sodlagos d aztán, éppúgy, mint az eredeti d, sokszor mint l (l), 
vagy néha mint r is jelentkezik. Magának a szkt. fakata- szónak is 
vannak prákrit variánsai: sagada és saala, amelyek mellett igen 
könnyen egy * sakara4é\e alak is elő áll hatott." 3. Ez az alak „a 
fgr. népekhez kétségkívül nem közvetlenül jutott el, hanem iráni 
törzsek, jelesül s z k í t á k közveiítésével, akik lovas nép lévén, 
ökrös szekerekkel vándoroltak" (Nyr. uo. 102). 

Az az ind területen föltett alak, melyben a szkt. cákata- lin-
guális mássalhangzója r változatban jelentkezik, a valóságban elő
került. A múlt évben jelent meg Londonban F. A. UXBOND nevű 
szerzőtől egy „Munda-Magyar-Maori, an Indián link between the 
antipodes. New tracks ot Hungárián origins" c. könyv, melynek 
tartalmi értéke nem áll ugyan arányban fényes kiállításával, vannak 
benne mégis egyes tanulságos megfigyelések is. Ezek közé tartozik 
szekér szavuuknak egybevetése az indiai munda nyelvcsoport s z á n 
t a i ágában élő sayar 'a cárt having solid wheels' szóval (389- 1.).. 
A. CAMPBELL „A Santali-English Dictionary" (Pokhuria, Manbhum 
1899) művében e szónak alakja: sagar s jelentés-meghatározása: 
„A solid cárt wheel, a cárt having solid wheels without irón tyres, 
to cárt" (549. 1.). Ebben az alakban a r, mint SCHMIDT fejtegetései
ből kitetszik, nem előzménye, hanem fejleménye a szkt. t-i\ek, 
illetve prákrit d-nek (úgymint prákrit birdla •*« szkt. bidala- 'macska'), 
tehát aránylag kései, másodlagos alakulat. S nevezetes, hogy a 
szekér s a vele egybetartozó déli osztják Aiker (CASTE.) 'szán' szók 
magánhangzói az ind megfelelők a jávai szemben éppúgy palatá
lisok, mint a név, méz, szeg ('Nagel'), nemez, részeg, méreg, üveg, 
kincs stb. szók eseteiben (1. KSz. IV, 382) jeléül annak, hogy 
ez a hangállapot korántsem valamely ősrégi, az árja vagy indoger
mán közösségből fennmaradt jelenség, mint egyesek vélik, hanem 
újabban keletkezett változat, úgy mint az újperzsa és oszét a -*= 
iráni a ( I P . HOEN, Neupers. etym. Einl. XII. és H. HÜBSCHMANN, 
Etym. u. lautlehre d. osset. spr., 76). Tanulságos a kormeghatározás 
szempontjából az osztják Aiker szókezdője is, mely csak a prákrit 
alakulat s s nem a szkt. fákata- régibb s szókezdőjéből fejlődhetett. 
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Kén. Feltűnő, hogy a fejlettebb műveltség ismeretkörébe tar
tozó „sulphur" ásványnak a magyar kén szóban saját külön neve 
van, mely sem nem átvétel az egykor vagy most környező kultúrák 
műkifejezéseiből (mint pl. a só, gyanta, kréta, gipsz, salétrom), sem 
körülíró ielzés (mint pl. a népies büdöskö 'kén', vagy a finn tuli-
kivi 'ken', tkp. 'tűzkő'). Nincs mása a rokonnyelvekben sem, melyek 
közül a vogul és az osztják a kénre a 'mézga, gyanta, szurok' 
M)K (ÉV.), áyk'u (PV., KV.), öyx (K.O.), brjk (Ing.) szavát alkal-
mazza; helyenként jelzővel kiegészítve, mint KO. rük'-orix- tkp. 
'orosz gyanta' ('schwefel' PAASONEN Ostjak. Wb. 205 1.), PV. rus 
tayku áyFii 'orosz-tűzmoszat-gyanta' (vö. rus tayku 'kénes gyufa, 
cfcpHHKa,' a szárítva tűzgyújtásra használt tayku, ÉV. tarJm moszat 
nevével, 1. Vog. NGy. 1, 201), továbbá 10. rnösőnk' (PAASONEN, id. 
m. 130), melynek előtagjára nézve CASTTÉN (Ostjak. sprachl. 104) 
a tibeti musi szóra utal. Más nevezet az ÉO. ískk' (Nizjam; KAR-
JALAINEN, Ostjak. lautgesch. 209), mely a zűrjén iztög (WIED., LYTKIN), 
istög (CEMBEB, PyccK0-3HpaHCKÍH CUoBapt: komi-istög cfepa) átvétele, 
mint ezt már AHLQVIST észrevette (Nordostjak. Wb.). Ez utóbbi szó 
homályos eredetű, éppúgy mint a kénnek finn rikki, lapp rihk, rihk 
(Kóla, GENETZ), rissa (Lule, WIKLUND) és mordvin pali-gandir (M.), 
pali-kandal jelzései (mely utóbbi összetételnek előtagját AHLQVIST 
mint a md. palo- 'égni' igenevót 'égő'-nek magyarázza, Kulturw. 73.). 
A votják sera és cserem, sira 'kén' az orosz cfepa ('gyanta; kén') 
átvételei, míg az észt veevel a kfn. swével, swébel 'schwefel' jöve
vénymása. 

Nagyobb eredménnyel biztat kutatásunk, ha a kén szó erede
tét magának a magyar nyelvtörténetnek keretén belül keressük. Itt 
t. i. minden előtt megállapítható, hogy az önálló kén szó a régi és a 
népnyelvben most is élő kén-kő meg az utóbb mutatkozó kén gyertya 
összetételekből csak a XVIII. század elején keletkezett nyelvújítási 
elvonás s mint a NyÚSz. megjegyzi, különválasztva először SÁNDOR 
IsTvÁNnál található a kén-bűz, kén-fonál s kénes szavakkal együtt 
(167). A régibb irodalomban a kénkő, mint a NySz. adataiból ki
tetszik, főkép a szurokkal és kénkővel égő pokol, a kénkő láng
jához hasonlatos tekintetű Sátán s egyéb ily szörnyűségek rajzában 
jelentkezik, s ezért nem hiába írják kín-kőnek is (kinkú GuaryK., 
kynkew MA., kinko Illyés, NySz.). De a pokol kénkövén kívül 
bizonyára sűrűn emlegették egyházi tanítások és beszédek a bűnö
sökre égből szakadó s esső gyanánt hulló kénkövet is, melynek 
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őspéldája Sodorna. így olvassuk a JordK. bibliafordításában (IXa) 
1.) Mózes I. könyvének (19. fej. 25. v.) e szavait: „Wr ysten azerth 
boczata Sodomara gomorrara Nagy keen kówes esset es tyzeth 
menyből". Szintígy a KulcsK. (48. 1.) meg a DöbrK. (28. 1.) 
zsoltárfordításaiban (10. zs., 7. v.): „Esyk bynesekre tewr zeen 
ken kw ees háborgató ?еёГ. Továbbá Lukács evangéliumában (17. 
f., 29- v.) a MünchK. szerint (151. ].): „MeV napon kédeg ki 
mène lot ßodomabol ese tüzet es budôs keneßot ménből (pluit ignem 
et sulphur de caelo)". Meglepő az utóbbi idézetben, hogy az ere
deti szöveg 'sulphur' szavát „büdös kénesőnek" fordítja, de 
CzF. szótára szerint is a kéneső nemcsak a cseppfolyós hydrargy-
rumot jelenti, hanem „szoros ért. vörös színű ásvány, mely higany
ból és k é n b ő l van vegyítve (Cynabaris)", vagyis egyszersmind a 
sulphurid cinóbernek nevezete. Ezek alapján úgy látszik, hogy 
a kén-kö a kéneső régi kén-essö-Ше népetimologiai elemzésének 
köszöni létét (vö. kén eső két szóba írva CoMENiusnál és HALLEMiél, 
NySz.), melyre hatással lehetett a bűnösöket sújtó sodomai „kén
köves eső" képzete is. Az „eső" vagy „esőcsepp" folyékony alak
jában jelentkező kén-eső mellett egész természetesen alakulhatott a 
szilárd állapotú „kénesőnek", vagyis a „sulphurnak" jelzőjévé a 
kén-kö. Tudvalevő, hogy a kéneső-nek egyéb népetimologiai alaku
lata is vannak, mint kines üög, kényes üög, eleven kényes, kényesitő 
(MTsz.). 

Magának a kéneső-nek eredetére nézve utalhatok a Keleti 
Szemlében „Zur benennung des quecksilbers" címen írt közlemé
nyemre (II, 237), melynek adataihoz itt pótlólag hozzácsatolom még 
a magyar szónak következő megfelelőit: tobolszki tatár künä su 
(к ю ня су, Краткш Русско-Татарскгй Словарь на нар^чт татаръ 
Тобольской губернш, 1904; 37. 1), melyhez vö. к и н я пет (olv. 
kinä v. künä pet 'клещь' = 'kullancstetü', uo. 35), krimi tatár ku-
nesu (ZAATOV), azerbajdzsán-tatár г енесу , melynek átvételével: 
kabard r i н а с у (Л. Лопатинсшй, Русско-Кабардинсшй Словарь, 
1890; 146.1.) =- oszét dfonasu 'kéneső'. Ez az utóbbi alak nyilván 
az eredeti tatár nyelvterületen keletkezett változat, melynek számba
vételével a székely kénasó, kinasó 'kéneső' is oly alakulatnak te
kinthető, melyben a hangrendi alkalmazkodás nem az összetétel 
(tör. känä-su, könä su) előtagjához történt, mint a közkeletű kéneső 
hangalakban, hanem a mélyhangú utótaghoz. 
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Tokhal. Az 'acipenser (antacaea)' halfajtának tok nevét az 
OklSz. már 1329-ből igazolja s tekintve, hogy e szó a környező 
nyelvek közül még csak a tótban ismeretes, itt azonban a tok 
'acipenser huso', mint MATZENAUER megállapítja (Cizí Slova, 348), 
magyarból eredt jövevény — bízvást vélhetjük, hogy benne szó
készletünknek keletről hozott régi eleme él. Megerősíti e felfogá
sunkat, hogy a keleti törökségben hangtanilag és jelentésben pon
tosan megfelelő mására akadunk. A tobolszki tatárban ugyanis az 
'acipenser sturio (océTpt, Stör)' hal neve: tuyu (KADLOFF, Türk Wb. 
III, 1432), az 1904-ben kiadott szótár szerint togo (bálik), melynek 
hangszóközi y, g mássalhangzója a magy. megfelelő ujához úgy 
viszonylik, mint a m. békó °° tat. b§yau, bika °° tob. tat. piga, ozm-
buya, buga, ökör «= tat. ügdz, iker <*> tat. igdz stb. szavakban, a szóvégi 
rövid u enyésztére pedig a m. kút «> ujgur kuduy, ozm. kuju mutat 
egyező példát (1. a szóvégi rövid i, i, ü hasonló elenyésztére nézve 
GOMBOCZ BTL. 161.). A tok halnévre vonatkozó s hangtani okból 
amúgy sem fenntartható régibb magyarázatom (Ethn. IV, 182) e 
szerint elejtendő. 

MUNKÁCSI BERNÁT. 

Mordvin M. t i í , an ' l eg - \ Ez a szó igen gyakran fordul 
elő a mdM. felsőfokú szerkezetekben: in siretna 'legöregebbek', 
in otsu 'legnagyobb', an otsu 'legnagyobb', an klók 'legfőbb' stb. 
(1. NyK. XLVII, 122, 123). Az in, an szót PAASONEN, SÜS. Aik. 
XV2, 33 és NyH.7 109 nyomán én is a talár iy-ból származtattam, 
de ez a magyarázat nem tudott megnyugtatni. PAASONEN ugyanis csak 
AHLQVIST gyűjteményéből ismeri a szót, s nagyon csodálom, hogy 
maga nem jegyezte fel, holott, amint említettem, a moksa felső
fokú szerkezetekben igen gyakori. AHLQVIST nyomán pedig a szót 
in, en alakban közli, de a mássalhangzó itt nem n, hanem é: in, 
an; s végiglapozva PAAsoNENnak a mordvin nyelv török elemeiről 
írt munkáját, nem találtam egy n-es mordvin szót sem, amelynek 
tatár y felelne meg. így aztán jogosult az a feltevés, hogy a fel-
tűuő jelentés-egyezés mellett (md. 'leg-' : lat. 'nagyon, leg-') sem 
vethetjük össze a tatár szóval. Eredetét tehát másutt kell keres
nünk, s meg is találhatjuk magában a moksa nyelvben. 

A mdM-ban (alanyi r.) paláé 'ő csókolt': iz v. áé pala (z -c é, 
vö. mdE. es pala) 'ő nem csókolt'; palást 'ők csókoltak': isf v. 
üst pala 'ők nem csókoltak'. Nem akarom most a bonyolult mord-
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vín tagadó igeragozás eredetét megfejteni, de lényegére, legalább 
részben, világot vetnek a fenti kifejezés-párok: az ige multidejű 
jelét elvesszük az igétől, eléje tesszük s így alkotjuk meg a mult
idejű tagadó alakot. Ez így, magában szemlélve, különös jelenség; 
az i, a-ben névmástövet (vö. a-sa 'ott', a-sta, i-sta 'akkor, a-z 'oda' 
stb.) keresni képtelenség, s legfeljebb valamilyen ősi tagadó ige 
nyomát sejthetjük bennük. Erre azonban nincs szükségünk, ha te
kintetbe vesszük, hogy az iz, az, isf, asf mellett éppen oly gyako
riak ezek az alakok i s : asiz, asisf. Az as jelentése 'nincs; nem', 
van as' változata is, így aztán megérthetjük, hogy az i, á csak 
kötőhang, helyesebben mondva az as (as') szó tővéghangzója; a - i 
{-= -s), -sf jel pedig, nem egyedül állva az ige előtt, fejezi ki annak 
tagadó formáját, hanem eredetileg az as (as) szóhoz járult, de ezt 
az as (aí) szót a moksa nyelvben el is hagyhatjuk. Igaz, hogy ez 
ma nem ilyen világos az egész moksa tagadó igeragozásban (mind
azáltal vö., hogy az alanyi praet. pl. 1. sz. as'dme v. dédme PAAB. 
dhrest. alak mellett ilyen változatot is ismerek: asizme, asezma), 
de meg vagyok győződve, hogy a mordvin tagadó igeragozás ere
detét ezen a nyomon kell kutatnunk. 

Látjuk tehát, hogy az iz, az, isf, üst' mellől elmaradt az as 
(as'). Amint most már az iz, isf-nek van az, asf változata, éppen 
úgy van az in szónak an alakja is, s így érthető az a sejtésünk, 
hogy az in, an is olyan szó, amely mellől elmaradt valami. Ezt 
az elmaradt szót pedig nem nehéz megtalálnunk. 

Az iz, isf-vől tudjuk már, hogy voltaképpen csak -z, -sf, s így 
az in, an is egész biztosan voltaképpen csak -n. Tudjuk, hogy a 
mordvin nyelvben az -n a genitivus ragja, s azt is tudjuk, hogy 
a moksa nyelvben gyakori felsőfokú szerkesztésmód a genitivus -\-
alapfok: sembodon, andedon, sven, se%ton stb. -f- alapfok (1. NyK. 
XLV1I, 122—4). Az iz stb. mellől elmaradt az as (as'), s éppen 
úgy kifejezi a tagadást, mint az asiz stb. Most már az in, an 
(helyesebben <w) mellől is elmaradt, kétségtelenül, vagy a semba 
ill. semboda, vagy a sve- 'minden' szó, s ez is éppen úgy kifejezi 
a felsőfokot, mint a semba, sve- szóval. 

Megjegyzem, hogy a magyarban is van egy hasonló szerkesz
tési mód, s éppen a felsőfoknál: nájnagyobb (-= nál -< nálamnál 
nagyobb); különös játéka a véletlennek, hogy amint a moksa in 
szót idegen (tatár) szóval egyeztették, feltűnő alaki és jelentésbeli 
egyezése miatt, úgy akarták a magyar náj- szót is, feltűnő alaki 



KI3BBB KÖZLEMÉNYEK 317 

és jelentésbeli megfelelése miatt, idegen (szláv) szóval egyeztetni 
(1. MELICH, MNy. VIII, 385). 

A NyK. XLV1I, 122. lapján említett ándedon szó ennek az 
in, an szónak továbbragozása, a következő moksa szók analógiá
jára : mondedon 'tőlem' (-= mon 'én', ill. gen. mon), sondedonza, 
'tőle' (.-« son 'ő', iil. gen. son, vö. sondedonza simi 'nála korhe
lyebb') stb. 

JUHÁSZ JENŐ. 
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