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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

1. 
L. Hjelmslev: Principes de grammaire génórale. Kebenhavn, 

1928. 8° 362. 
Fokozott érdeklődéssel és felcsigázott igényekkel vesz az ember 

kézbe egy ilyen könyvet, mely már címében is sokat ígér: a mind
inkább elaprózódó nyelvészeti részletmunkák után összefoglalást, eset
leg új szempontokat is, amelyeket a gazdag tapasztalat szűrt le, hogy 
utat nyisson velük nem várt eredményeknek — és ha olvasás közben 
nem is csappan érdeklődésünk, igényeinket egyre mérsékelnünk kell, 
mert mindinkább látjuk, hogy a szerző a cím ígéretét nem képes meg
tartani és beváltani. Nem merném azt mondani, hogy a végén csaló
dással tesszük le a könyvet. HJELMSLEV kellemes causeur, akit szívesen 
hallgat az ember akár negyedfélszáz oldalon is, ügyes teoretikus, aki 
sokszor tájékozottan mozog az elvont témák útvesztőiben, de mégis az 
az érzésünk, hogy ennyi szóval nemcsak lehetett, de illett is volna 
többet mondani. Igen, HJELMSLEV kissé bőbeszédű, ós a túlságos közlé-
kenység rendszerint megbosszulja magát. A túláradó szavakra nehéz 
úgy vigyázni, hogy ne okozzanak kellemetlenséget, fellázadnak és rend
szerint olyankor szereznek kínos meglepetést, amikor senki sem várná. 
Hogy csak egy példát említsek, HJELMSLEV nagy hévvel és joggal osto
rozza azokat, akik, dacára SAüssuRE-nek és WiwEL-nek, még mindig 
összezavarják a diachronia és synchronia szempontjait és miközben ezt 
teszi, kétszer-háromszor is kicsúszik tollából egy „systéme diachronique" 
féle elszólás, ami azt a látszatot kelti, minthogyha maga sem volna 
mentes az ostorozott bűntől. Pedig szó sincs róla, HJELMSLEV tisztán 
látja a szempontok kétféleségét, csak éppen enged a szavak sodrának, 
és nem vigyáz arra, amit mond. 

Ebben a közlékenységben elkallódik a munka belső konstrukciója 
is, amely pedig szoros és zárt. A bevezető fejezet után, amely a gram
matika helyét jelöli meg a határtudományok sorában, tulaj donképen csak 
három, erősen egymásba fonódó fogalomkör kerül tárgyalásra: a gram
matikai forma, kategória és rendszer fogalma, mégis az az impressziónk, 
hogy céltalanul és tervtelenül ődöngünk egymással lazán összefüggő 
témák területén. 
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Az első fogalommal különben mindjárt baj van. A legbuzgóbb 
igyekezettel sem lehet pontosan megtudni, mit ért a szerző nyelvtani 
formán. Egyszer azt mondja, hogy a forma kategória (p. 113), másszor 
meg, hogy egyik válfaja a funkciónak (p. 123). Még a legkonkrétebb 
az a megállapítása, hogy a forma mindaz, ami a jelben közvetlenül 
megfogható („directement tangible"), kivéve azt, ami konvencionális 
benne. Ez célzás a hangalakra, melyet HJELMSLEV szerint nem szabad 
összetéveszteni a formával. Lélektanilag szólva tehát a hangképet 
mindig meg kell különböztetni az „image grammaticaleí'-tól, melynek 
helye SAÜSSURE képletében ez volna: 

signe 
concept (image phonique + image grammaticale) 

• signiflé ~ - - — - — — ( p m 

Ha már most azt kérdezzük, miért nem azonos az „image gram-
maticale" az „image phonique"-kai, akkor kapunk két illusztráló pél
dát, amelyek közül az egyik hibás, a másik semmitmondó. A hibás 
példa bizonyítékként az angol többes -s jelét vonultatja fel, amely hol 
zöngétlen, mint cats esetében, hol pedig zöngés, mint a dogs szóban 
{p. 117—18). HJELMSLEV szerint itt hangképkülönbség van jelen, de ez nem 
érinti a formát, amely a két szóban ugyanaz. Ez a beállítás alapjában 
téves, mert a cats és a dogs -s eleme egy főném, amely extragramma-
tikális tényezők hatására kétféleképen realizálódik. Ha pedig ez egy 
főném, akkor hol van a hangképkülönbség, amely szembenálma a 
forma azonosságával? 

A másik példa nem elhibázott ugyan, de az sem árul él többet 
a formáról. HJELMSLEV utal arra, hogy előfordulnak a nyelvben formális 
különbségek, melyek nem járnak jelentéskülönbséggel. A lat. bonus, 
-a, -ww-nak három alakja van egy jelentéssel. A formai különbség csak 
azt jelzi, hogy hím-, nő- vagy semlegesnemű főnévtől függ-e a mellék
név (p. 118). Ez igaz, de mi lesz, ha máskép fogalmazom meg a tételt, 
és azt mondom, hogy ilyen esetben a hangkép-külonbsés; nem jár jelen
tési differenciával? Nyilván tökéletesen igazam lesz, ami nem volna 
lehetséges, ha a példa úgy volna megválasztva, hogy eleve kizárná a 
két fogalom felcserélésének lehetőségét. 

Még furcsább értelmezése csillan meg a formának a következő 
sorokban : „Tegyük fel — írja — hogy két nyelvnek van egy genitivusa, 
mely mind a kettőben ugyanazt jelenti, mondjuk, a possessivitást, és 
más jelentése (pl. partitivusi) nincs is. Ugyanakkor tegyük fel azt is, 
hogy ezt a genitivust az A nyelv x praefíxummal fejezi ki, a B pedig 
y sufíixummal. Már most helytelen volna azt állítani, hogy itt formai 
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különbség van a két nyelv között, mert csak a fonikus külsőség külön
bözik, a forma ellenben ugyanaz" (p. 118). Ez éppenséggel nem áll, 
mert ebben az esetben legfeljebb csak kategória-azonosságot lehet 
megállapítani a két nyelv között, más-más formai megoldással. Ha meg
hagyjuk az eredeti fogalmazást, akkor el kell ejtenünk a forma és a 
kategória elválasztásának lehetőségét, ami pedig ellenkezik a szerző 
intenciójával. Az idézet egyébként azt is sejteti, hogy HJELMSLEV haj
landó megfosztani a formát konkrét megjelenésének jegyeitől, pedig 
ha ezt megcsinálja, mindennek elkeresztelheti absztrakcióját, csak éppen 
formának nem. 

De nem is lehet tiszta fogalma HjELMSLEV-nek a formáról, hisz, 
amitől el akarja határolni, az „aspect phonique" fogalma is hibás értel
mezésen alapszik. Ő nem tesz különbséget hang és hang között, nem 
vesz tudomást a hangok nyelvtani szerepéről, és elhamarkodottságában 
kijelenti: „la notion de valeur est inexistante dans le systeme des 
sons" (p. 49). Elemi tévedés, ós ezt nem enyhíti az sem, hogy egyéb
ként különbséget igyekszik konstruálni hang és főném között terminolő-
giailag. Ez utóbbi csak annyit jelent nála, mint „hangalak", és így a 
megkülönböztetés teljesen felesleges és zavaró. 

A kategóriák terén három csoportot állít fel HJELMSLEV: az alak
tani és funkciós kategóriák csoportja mellé, mint lehetséges harmadikat, 
a jelentési kategóriát (catégories de sémantémes) is felveszi, az olyan 
esetekre is gondolva, amikor bizonyos jelentési csoportoknak (érzetek
nek, érzelmeknek, stb.) formai közösségük van, főleg exotikus nyelvek
ben, amelyekben a nyelvi symbolismus nagy mértékben ki van fejlődve. 
Evvel kapcsolatban érdekesen kerül szőnyegre a név és tárgykép kap
csolatának kérdése, ós igazat kell adnunk a szerzőnek, hogy synchro-
nikusan lehet ez a kapcsolat reális is (p. 194). Az alaktani kategóriá
kon (idő, személy, szám, eset, mód, stb.) éppen hogy csak átsiklunk, 
és máris a funkciós kategóriák tárgyalása (p. 198—204) következik. 
Funkció alatt kombinációs képességet ért a szerző, a sémantémeknek 
azt a képességót, hogy bizonyos morfémekkel kombinálódhatnak és 
más sémantémekkel is vonatkozásba kerülhetnek meghatározott morfémek 
útján. A francia homme kombinálódhat pl. a többes szám, az esetek 
morfémjeivel, de idő-morfémekkel már nem. Ugyancsak kombinálódhat 
az egyeztetés révén melléknévvel is, míg egy ige, mondjuk, a courir 
erre nem képes. A funkciónak ilyetén értelmezéséből következik, hogy 
a funkciós kategória elnevezés alatt tulaj donképen a beszédrészek kér
dése húzódik meg, ennek a megoldása viszont — HJELMSLEV véleménye 
szerint — az általános grammatika legfontosabb feladata. 

A beszédrószek osztályozására és meghatározására a következő 
schémát találjuk (p. 331): 
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I. névszó 
a) névmás 
V) főnév, mely syntagmatikus kapcsolatokban rendszerint 

elsődleges 
c) melléknév, amely syntagmatikus kapcsolatokban rend

szerint másodlagos 
d) határozószó, amely syntagmatikus kapcsolatokban rend

szerint harmadlagos jelentőségű; 
II. ige, amely syntagmatikus kapcsolatokban mindig másodlagos 

szereppel bír. 
A hagyományos felosztásból tehát elmarad a praepositió és kötőszó — 
ezeket H. a határozószóhoz sorolja az indulatszóval együtt — aztán a 
számnév, amely tulaj donkép jelentéskategória, formailag viszont több 
kategóriához tartozhat, és végül a névelő, amely a szerző szerint 
morfém, a konkretizáció morfémje. 

Evvel a felosztással nem igen lehet perbeszállni, mert maga 
HJBLMSLEV is csak kísérletinek jelzi schémáját, amely tulaj donképen 
nem is az övé, hanem JESPEESENÉ (1. Philosophy of grammar, London, 
1924. p. 91). Teoretikus értéke a felosztásnak aligha van, praktikusan 
is csak azt jelenti, hogy az elhagyott kategóriákkal fel kell duzzasz
tani a megmaradtakat, alkategóriákat kell létesítenünk (pl. a határozó
szónál), tehát lényegileg minden marad a régiben, legfeljebb a zavar 
nagyobb. Sovány vigasz, hogy a legkisebb terjedelmű kategória, a név
elő, elesik. 

Az egyes kategóriák meghatározásánál feltűnő, hogy a névmás 
kivételével mindenütt figyelembe van véve az a szerep, melyet az 
illető funkciós kategória syntagmatikus kapcsolatokban betölt. Ez azon
ban csak a névszói csoporton belül jelent előnyt, mert már a mellék
név és ige elhatárolásához nem ad támpontot. Hogy ezt az összeesést 
elkerülje, HjELMSLEV-nek keresnie kellett olyan formai kritériumot, amely 
a két nagy kategóriát, a névszót és az igét világosan elválasztja. 
Sorra is veszi a számbajövő lehetőségeket, és csak egy ilyet talál, de 
ezt aztán teljesen biztosnak jelzi: hogy csak a nomen vehet fel eset-
morfémeket, a verbum nem. Ha nem volnának nomen-verbumok, igaz 
is volna a megállapítás, mivel azonban a finnugorságban — sajnos — 
vannak, a kritérium gyengének bizonyul. Ebből is látnivaló, milyen 
nehéz általános érvényű meghatározásokat csinálni a grammatikában, 
mert ha 99 nyelvre áll is valami, mindig félő, hogy a századik halomra 
dönti a legóvatosabb és legkörültekintőbb fogalmazást is. 

A syntagmatikus szerep elbírálásánál abból indul ki HJELMSLEV, 
hogy az egyezés és vonzat voltakép egy kalap alá vonható: az egy
szerű vonzat (rection pure) körébe tartozik az egyezés nemben (con-
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cordance pure), számban, személyben, esetben (concordance complexe) 
a komplexvonzat (rection complexe) körébe minden más nyelvtani von
zat (pl. a praepositiók vonzata, vagy az igék adverbiális vonzata). 
A rectiónak ilyetén felfogása állítólag módot ad arra, hogy a syntagma-
rész rangját tisztázzuk. „Est terme primaire un terme qui est régissant 
en concordance pure. Est terme secondaire un terme qui est régi en 
concordance pure, et qui ne peut pas étre régi en rection complexe. 
Est terme tertiaire un terme qui est non-affecté en concordance" 
(p. 153). Jó, jó — mondhatná erre valaki — de akkor miféle szerzet 
az a „terme primaire" egy olyan nyelvben, ahol „concordance pure", 
vagyis nemben való egyezés nincsen? 

A munka légsikerültebb fejezete az, mely a rendszert tárgyalja 
(p. 214—296). Igaz, hogy itt csak nagy általánosságokról van szó, de 
az elvek, melyek a szerző elgondolását megalapozzák, hibátlanok. 
A kategóriák minden nyelvben — egy adott időpontot véve alapul — 
összefüggő konkrét rendszert alkotnak, amelynek megismerése rend
kívül fontos. Synchronikus feladat ez, melynél nem az ú. n. leíráson 
van a hangsúly, hanem annak a megállapításán, hogy egyes kategóriák 
szükségképen feltételezik, mások kizárják egymást. Ami a synchronikus 
causalitáson kívül marad, része ugyan a konkrét rendszernek, csak a 
szálak nem láthatók, melyek a rendszerbe kapcsolják azt. A diachro-
nikus fejlődés szemszögéből motivált, de synchronikus szempontból 
rendszeri causalitáson kívül álló tényeknek a száma lényegileg soha
sem nagy, de ha nagy volna is, nem mentesítené a nyelvészt megis
merésük kötelességétől. 

Minden időpontban minden nyelvnek megvan a maga konkrét 
rendszere, és mikor ez változik, az új kialakulása mindig megelőzi 
a régi végleges eltűnését. Ez a körülmény biztosítja a nyelvi kontinui
tást, és ha a rendszer diachronikusan nézve nem is állandó, synchro-
nikusan mindig létező és mindig stabil. Lehetnek egyéni eltérések a 
részletekben, a rendszer lényege, a norma azonban mindig szociálisan 
kötelező. 

A konkrét rendszerekből, ha elég széles alapon történik a vizs
gálat, meg lehet állapítani a nyelv rendszerét, az absztrakt rendszert, 
mely egy nyelvre talán semmit sem mond, de tartalmazza azokat a 
lehetőségeket, melyek felett az ember nyelvileg rendelkezik, és meg
világítja azokat a feltételeket is, melyek a lehetőségeket valóságra 
váltják. Az absztrakt rendszer megállapítása az általános, panchronikus 
nyelvtan célja. Ennek eléréséről eleve nem szabad lemondani, de ezt 
a célt csak akkor tudjuk elérni, ha használható és megbízható syn
chronikus nyelvtanok állnak majd rendelkezésünkre. A panchronikus 
célhoz synchronián át vezet az út. 
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Jól látja HJELMSLEV a diachronia egyoldalúságát is, azt, hogy 
csak az elszigetelt nyelvi tények történeti megismerését szolgálta, és 
a coexistens összefüggéseket nem vette figyelembe. Ezáltal sokszor 
elérkezett olyan problémákhoz, melyeknek megoldása többféleképen is 
kínálkozott és mégsem sikerült, mert nem volt megállapítható, hogy 
a lehetőségek közül melyik közelíti meg a valóságot. Ki tudja azt 
eldönteni, hogy igaz-e az idg. iiominativusi *-s eredetéről vallott fel
tevés, mely szerint ez az *-s egy *so- névmási bázissal függ össze, 
vagyis hogy az *ek'uo-s alakulat ugyanazon a fokon állott valamikor, 
mint a postpositiós névelővel ellátott alakok a skandináv nyelvekben, 
az oláhban, a bolgárban, vagy kisebb mértékben (főleg nyelvjárásilag) 
az oroszban? A diachronia önmagában ezt nem tudja igazolni. Lehet 
igaz is, nem is. Ha azonban ismernők a rendszeri összefüggéseket, 
melyek az ilyen alakulatokat lehetővé teszik, rögtön meg lehetne mon
dani, hogy e származtatási teória helyes-e ? Az ilyen pontokon találkoz
nia kell a két szögesen ellentétes szemléletnek, hogy kölcsönösen 
segítsék, kiegészítsék egymást. 

A rendszerről írtakon kívül elismeréssel kell említenünk még a 
szerző irodalmi tájékozottságát, amely meglepően széleskörű. Részlet
kérdéseknél sok, jó adatot hord össze, forrásai is legtöbbször elsőran-
gúak. Kivételt csak az orosz hivatkozásai képeznek, melyek majdnem 
kizárólag harmadrangú szerzőkre (Porzezinski, Peskovskij, stb.) vonat
koznak. T 

LAZICZIUS GYULA. 

II. 

A háború utáni oláh nyelvészet magyar vonatkozásairól. „Nagy
román" tudományos életről csak a világháborút követő években lehet 
szó. Azelőtt mindössze két központja volt az oláh szellemi életnek Iasi 
(a hajdani Jászvásár) és Bukarest, az egyetlen, az európai tudomány
nak is exportáló állomás. Ezek a szűk keretek teszik érthetővé, hogy 
a háborúelőtti oláh szellemi élet számos kimagasló alakja, a filológusok 
közül SAINEANU, GASTER, CIHAC (PU?CARIU a csernovici egyetemen) stb. kül
földön működtek s eredményeiknek javarészét külföldi folyóiratokban 
publikálták. 1919-ben Nagyrománia megalakulásával az oláh tudományos 
életben is nagy változás állott be. Román kézre került a monarchia két 
egyeteme, az Universitatea „Daciei Superioare" névre átkeresztelt kolozs
vári egyetem és a csernovici. Az egyetemek kebelében különféle inté
zetek alakultak, amelyek terjedelmes szakközlönyök birtokában tág teret 
biztosíthattak a kutatók munkáinak. 

A kolozsvári egyetem kebelében működő Muzeul Limbei Románé 
orgánuma a „Daeoromania", amelynek első kötete PETRU MAIOR emléké-
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nek van szentelve, SBXTIL PUSCARIU szerkesztésében a gyakran túlzásba 
vitt latinizáló irányt képviseli. Modernebb formában folytatja ugyanazt 
az erdélyi talajból kinőtt dákoromán hagyományt, amelynek SINCAI, KLAIN 
és MAIOR az első tudatos kezdeményezői, folytatói pedig a sok tekintet
ben hasonló körülmények között nevelkedett PUSCARIU, GIUGLEA és DRAGANU. 
A Dacoromaniával egyidőben indult meg BARBULESCU szerkesztésében az 
új életre támasztott iasi-i Arhiva, DENSUSIANU 1924-ben a Grai si Suflet 
(Nyelv és Szellem) c. filológiai és néprajzi folyóiratot adja ki. A csernovici 
egyetemnek két nyelvészeti és történeti orgánuma érdekel bennünket 
közelebbről, a romantikus című Codrul Cosminului (C. erdeje), melyet 
I. NISTOR szerkeszt és a Revista Filologicá, mely A. PROCOPOVICI szer
kesztésében jelenik meg. A két utóbbi 1927-ben indult meg.1) Nyelvé
szeti szempontból elsősorban ezek érdekelnek bennünket, emellett azon
ban történeti és nehezen hozzáférhető szépirodalmi és napilapokban is 
jelennek meg magyar szempontból érdekes közlemények.2) 

Őstörténet. Az oláh őshaza kérdésével az újabb eredmények figye
lembevételével más helyen foglalkoztunk.3) Láttuk, hogy az oláh nyelv
tudomány Nagyrománia megalakulása után sem hagyott fel azzal a 
háború előtti időkben propagandisztikus célokat szolgáló irányzattal, 
amely minden őstörténeti problémát a dákoromán elmélet szempontjai 
szerint igyekezett megoldani. Haladás mindössze annyiban tapasztalható, 
hogy legalább az isztro-, megleno- és macedorománokat tartják balkáni 
eredetúeknek, a balkáni latinság leszármazottjainak, a mai északdunai 
oláhságról azonban egyelőre még főbenjáró bűn volna hasonló meg
állapítások hangoztatása. Természetes dolognak vehető, hogy A. PHÍLIPPIDE 
széles alapokra fektetett munkáját (Originea Rominilor), amely a törté
neti és nyelvtörténeti tényeknek a román tudósoknál szokatlanul tárgyi
lagos figyelembevételével készült, az otthoni kritika agyonhallgatja. Sőt 
még az is megtörténik, hogy JORGA megdicsér egy olyan történeti érte
kezést, amely PHÍLIPPIDE alapvető munkájának eredményeit azért nem 
veszi figyelembe, mert a mű a szerző saját szavai szerint nem esett a 
keze ügyébe (vö. E. SACERDOTEANU, Considérations sur l'Histoire des 
Roumains au Moyen-Áge. Mélanges de l'École Roumaine en Francé VII. 
Paris 1929.). Ugyanezt mondja K. KADLEC oláh jogtörténeti szempontból 
is elsőrangú fontosságú művéről (Valasi i valasské právo v zemích 
slovanskych a uherskych, v Praze 1916). 

x) Vö. Revue des Etudes Hongroises 1928. Nr. 4, 391—92. 
2) L. ezekre nézve a Dacoromániának Revista periodicelor c. bibliográfiai 

rovatát (II, 853 kk., 111, 986 kk., IV2, 1412 kk., V, 801 kk.). 
3) JANCSÓ Bt-NEDEK Emlékkönyv. Szerk. ASZTALOS MIKLÓS. Budapest 1931. 

81—96. 
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Etimológiák. 1922-ben a kolozsvári Muzeul Limbei Románé elkezdte 
azoknak a kérdőíveknek a szétküldését, amelyeken az oláh népnyelv 
anyagát akarja összegyűjteni egy nagy oláh nyelvatlasz számára.1) A 
vállalkozás célja a mostani állapotok rögzítése, még mielőtt az új állam
ban fellépő egységesítő kultúrhatások az egyes vidékek nyelvéből ki 
nem gyomlálják a tájszavakat és egyéb régiségeket (vö. Dacor. V, 51). 
Ha meggondoljuk, hogy az oláh nyelvterületen, különösen Erdélybe^ 
milyen rengeteg magyar eredetű tájszó van forgalomban, úgy ennek az 
anyaggyűjtésnek a jelentőségét a mi szempontunkból sem lesz nehéz 
megérteni. Az új államrend fojtó légkörében a magyar tájszavak és 
magyaros kifejezések élet- és átütőereje könnyen megrokkanhat az iskola, 
a közigazgatás ós a sajtó nivelláló hatása következtében. T. PAPAHAGI 
jegyzi meg Máramarosról írt monográfiájában (Graiul ?i Folklórul Mara-
mure?ului. Bucure§ti 1925. LIV), hogy a magyar tessék mintájára el
harapódzott erdélyi oláh piaca mindinkább tért veszít a régi királyság
ból behurcolt poftim javára. A magyar elemek történetére vonatkozóan 
már azért is sok becses adatra van kilátásunk, mert a kérdőívekre első
sorban Erdélyből érkeznek válaszok, míg a regátiak a legnagyobb 
szenvtelenséggel hallgatnak (S. POP, Cáteva capitole din terminológia 
ealului. Dacor. V, 53., ismertetve Ung. Jb. IX, 338., 1. még u. o. 337). 
Elsősorban a kérdőívek anyagából merít ST. PASCA mintegy 2000 tájszót 
tartalmazó munkája Glosar dialectal alcátuit dupá matériái cules de 
corespondenti din diferite regiuni. Buc. 1928. Acad. Rom. Mem. Sec^. 
Lit. Seria III. Tómul IV. Ezenkívül említendő A. VICIU, 1906-ban meg
jelent erdélyi oláh tájszótárának pótfüzete Suplement la „Glosar de 
cuvinte dialectale" din graiul viu al poporului román din Ardeal (Buc. 
1925. Acad. Rom. Mem. Seet Lit. Seria III. Tómul III. Mem. 2.). Sok 
magyar tájszó található erdélyi oláh népdalgyűjtésekben és nyelvjárás-
tanulmányokban, de a moldvaiakban sem ritkák (vö. a TAöLuviNinél 
közölt bibliográfiát, Lex. Mars. 15—24., továbbá a MOLDOVÁN G. által 
szerkesztett Magyar-román Szemlében közölt tájszógyüjtéseket). 

Az oláh etimológiai szótár anyaga szintén bővelkedik magyar 
vonatkozásokban. Már HASDEU hozzáfogott a gyűjtéséhez, de Etymologicum 
Magnum-ában a Bárbat címszónál nem jutott tovább. 1897-ben A. PHILIP-
PIDE folytatta a munkát, de az oláh akadémia még mindig keresztül-
vihetetlennek találta az ő tervezetét is, úgyhogy 1906-ban S. PuscARiut 
bízta meg a munkálatok irányításával. A világháború kitöréséig eljutottak 
az a cánl (-= kenni) táj szóig, amikor egy egészen 1927-ig tartó munka
szünet vette kezdetét. Még az első kötet befejezése előtt hozzáfogtak 

l) Véleményünk szerint sokkal kézenfekvőbb lett volna a ló terminológiája 
helyett a gyűjtést a pásztorélet szókincsével kezdeni. 
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a másodiknak a publikálásához, amely 1929-ben érkezett el az 
I-b etiiig.1) 

Az Etsz.-tól annyiban különbözik, hogy személy- és helyneveket 
nem tárgyal. Fogyatkozása, hogy az oláh nyelv szórvány elemeit nem 
méltatja figyelemre. Éppen ezért az oláh vajdaságokból származó szláv 
oklevelek magyar elemeinek vizsgálatánál súlyt helyeztem a nyelvtörté
neti adatok összeállítására (Ung. Jb. IX, 274—317), úgyhogy legalább 
a magyar eredetű szórványokról tájékozódhatunk. A tájszavak elő
fordulását igen hiányosan közli, legtöbbször, talán helyszűke miatt is, 
megelégszik két-három adattal. Magyar etimológiái, a gyakori ékezet
hibáktól eltekintve, legtöbbször helyesek, de egészen téves magyaráza
tokkal is gyakran találkozunk. Pld. kétségbevonja a ban „pénz, bán" 
ws bán (méltóságnév) magyar eredetét, amelyet előtte HABDEU, TIKTIN és-
JORGA fogadtak el. Egy közelebbről meg sem határozott előrómai bann-
tőből indul ki, amelyből a macedoromán bana és az albán me bán „lakni" 
ige keletkezett volna. Ennek postverbális származéka szerinte a banr 
amely a következő jelentésváltozáson ment át: „élet" <*>„állat" °o „pénz" 
(I, 474). Ennél erőszakoltabb magyarázatot elképzelni sem lehet, külö
nösen ha a báni pénzeknek elterjedtségére gondolunk a vajdaságok 
megalakulása utáni századokban, és arra, hogy a vajdák többször kaptak 
pénzverósi jogot hűbéruruktól, akit pénzverő kamarák felállításában is. 
utánoztak. 

Az a alipul „ranger, disposer, placer" igét az alapitni-ból származ
tatja (I, 118), ami jelentéstanilag egészen valószínűtlen, nyilván az állapít 
„colloco, stellen, feststellen" (NySz.) igénk átvételével van dolgunk. 
A békésmegyei oláhoknál visszaható alakban is előfordul „letelepedni, 
megállapodni" jelentésben. 

A magyar nyelv közvetítő szerepét gyakran elhallgatja. Az alodial 
melléknevet a franciából vett neologizmusnak tartja, de már a SINCAI-
ból idézett alodiu-t még sem meri az alleu-loől származtatni. Röviden 
annyit jegyez meg, hogy a középkori latinságból ered (I, 120), ami 
persze igaz, csak az a különös, hogy nem egyenesen az ó-frank allöd 
„Ganzbesitz"-re nyúl vissza, amivel legalább az újabban divatozó ó-ger
mán jövevényszóvadászat ügyét szolgálhatná. Annyi bizonyos, hogy 
magyar közvetítéssel hamarább került az oláh irodalomba az alodial 
szó, több testvérével együtt, mint franciával, hisz pld. SINCAI korában 
a francia hatás egyáltalában nem rendelkezett olyan erőiekéi, amelyek 
révén közvetlenül az oláhba kerülhettek volna hasonló neologizmusok. 

') Itt jegyezzük meg, hogy TIKTIN Dictionar román-german-ja, amely 
etymológiái révén is figyelmet érdemel, 1926-ban nyert befejezést. Addig, míg 
az akadémia szótárát be nem végzik, ez marad a leggazdagabb szó- és kifejezés 
anyagot felölelő egyetlen teljes szótár. 
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A magyar közvetítésű latin elemek vizsgálata egyelőre még a jövő 
feladata, de annál is inkább megérdemli a fáradságot, mivel az oláh 
tudósok hajlandók a lengyel közvetítés kizárólagossága mellett kardos
kodni (BARBULESCU, Curentele literare la Románi In epoca slavonismului 
cultural. Bucuresti 1928. 73.>. 

Ha mindazokat az etimológiákat be akarnók mutatni, amelyeknek 
tényleges, vagy vélt magyar vonatkozásaik vannak, írhatnánk egész 
kötetre valót, anélkül azonban, hogy az eredmény arányban állana a 
fáradsággal. A komoly nyelvészek mellett olyan elégtelen készültségű 
dilettánsokkal is találkozunk, akik egyéb tudományokban talán meg
állják helyüket, az etimologizálástól azonban távol állanak. A iasi-i 
Arhivá-ba írogató A. SORIBAN ötleteinek és szófejtéseinek bírálata egy
értelmű volna Augias istállójának a kitakarításával. Találomra idézzük 
a bongoase „Sprüche, Zaubersprüche" szót, amelyet a magy. böngészet-
tel vet össze (XXX, 277) s az utóbbiról azt hiszi, hogy „szüret" a jelen
tése. Tipikus fületimológus, aki hang- és jelentéstani nehézségeken nem 
akad fenn. Van egy használható közleménye is, amelyben MANDREBCU, 
Elemente unguresti ín limba romána (1892) ma már meglehetősen ritka 
munkájának szóanyagát állítja össze alfabetikus sorrendben, kiegészítve 
azt az újabban tárgyalt magyar elemek hevenyészett jegyzékével (Lista 
ungurismelor limbii románesti. Arhiva XXX, 273 kk.). A rendelkezé
sünkre álló szűk keretek között nem terjeszkedhetünk ki mindazoknak 
az etimológiáknak a tárgyalására, amelyek a háború után oláh nyelvé
szeti folyóiratokban jelentek meg. Meg kell elégednünk néhány érdeke
sebb szófejtés ismertetésével, illetőleg bírálatával. Idézni fogunk egy-két 
példát arra nézve is, mennyire távol áll egyik-másik oláh tudós nyel
vünk történetének ismeretétől: 

alakor (Dacor. IV/1, 162). Egyike azoknak a homályos eredetű sza
vaknak, amelyek mind a magyarban, mind másutt minden megfej
tési kísérletnek ellenállának. DRÁGANU i. h.-n ol. alac (ul), esetleg 
alacru-hól magyarázza, de közelebbről nem indokolja nézetét. 
Nyelvünkben általában oláh jövevénynek tekintik (ALBXICS, SZINNYEI, 
SIMONYI, EtSz.), sőt MEYER-LÜBKE, aki etimológiai szótárának II. ki
adásában még csak annyit jegyezett meg, hogy „Rum. alác kann 
wegen des Akzentes und des -l- nicht direct alíca sein", a III. 
kiadásban határozott állásfoglalással kijelenti: „Rum- alác „Spelt" 
ist magy. alakor". Előtte már DUMKE szintén a magyarból származ
tatta. Szerinte áz álakor-i az oláhban többes alaknak fogták fel: 
alacuri s ebből vonták el az egyes számú alac alakot (Jahresbe-
richte XIX—XX, 84—85). Ha meg akarunk maradni a szó oláh 
eredete mellett, fel kell tételeznünk, hogy éppen a legrégibb ránk-

Ny'elvtudományi Közlemények XLVIII. • 
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maradt alakok illeszkedtek alacul, v. alacuri =- alakar (EtSz.). Az 
oláh akadémia szótára szerint ismeretlen eredetű. 

áfonya (Rev. Fii. I, 99-104.) Ugyanolyan problematikus eredetű szó, 
amely a magyaron és az oláhon kívül a kisoroszban is megvan. 
E. HERZOG megpróbálja HASDEU (Et. M. I, 439) ötletének bizonyítását, 
amely szerint az oláh afind, afin a görög öacpvr)-ból származnék, de 
annyi hangtani nehézséget kell magyaráznia, hogy szófejtését 
lehetetlenség elfogadnunk. Ennek ellenére hihető, hogy a szó az 
oláhból került nyelvünkbe. (EtSz.), mért a macedorománban is 
megvan és nem megfordítva, ahogy ROSETTI hajlandó feltételezni 
(Étude sur le rhotacisme en roumain. Paris 1924. 12). PUSCARIU, 
DRAGANU és PROCOPOVICI szintén az oláhból származtatják (DAeR., 
Dacor. I, 133; IV/2, 1163). 

bekecs (PASCA, Glosar dialectal, 10). E szavunk mint tájszó szerepel 
néhány erdélyi oláh nyelvjárásban. P. Biharból közöl egy adatot 
becéciu „cojoc de piele de oaie, frumos lucrat" s ezt a magyar 
becses „valoros"-ból származtatja, holott nyilvánvalóan bekecs sza
vunk átvételével van dolgunk. Tévedése annál különösebb, mivel 
ő maga közli a beches „orice imbrácáminte" alakot is, mely az 
alsófehérmegyei oláhoknál is használatos (MOLDOVÁN, Alsóf. vm. rom. 
népe 89) nem hasonult alak. Itt említjük, hogy az EtSz.-ban ALEXICS 
nyomán a bekecs cikkben említett bitusá (bitu?á) DRAGANU meggyőző 
érvelése szerint nem a bekecs, hanem bojtos szavunk átvétele (Dacor. 
V, 333). Ugyancsak a bojtos-ból származik botoasá butusaná „levá
gásra hizlalt fogatlan öreg juh". 

golyva (Dacor. V, 334—36). A DAcR-ben ismeretlen eredetűnek fel
tüntetett bolfá „umfláturá, tumoare" szót DRAGANU a magyar golyva, 
golva-ból magyarázza. Fejtegetése úgy hangtani, mint jelentéstani 
szempontból helytálló. A különben is előforduló g ^ b megfelelést 
a hasonló jelentéskörből való boalá, buba, bolovánl stb. szavak 
hatásával teszi elfogadhatóvá. Emellett lehetségesnek tartja egy 
volyva, volva (MNy. XVI, 124) alakváltozat átvételét is, amelyből 
szintén válhatott bolfa. A v <*> f váltakozásra példának a válva,, 
vdlfá szópárt hozza fel (szl. vlühvü). A kisorosz holva közvetlen 
átvétel a magyarból, míg a bolfa oláh közvetítéssel került belé. 

kommenció (PASCA, i. h. 21). Ez a mindmáig nagy elterjedtségnek 
örvendő táj kifejezésünk (-= lat. conventio) népies hangalakban a 
bihari oláhok nyelvébe került: comenfie, cominfáu „platá de viticule 
datá servitorilor" értelemben. Igaz, hogy a tájszótárból hiányzik a 
szó, de BARTAL ismeri „pactum, contractus" (béresek fizetése) jelen
tésben, úgyhogy PAscAnak nem lett volna szabad egy már száza
dokkal ezelőtt kihalt szláv és csak az oroszból ismeretes komon-
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tőből képezett komonica-val egyeztetnie. MIKLOSICH Lexiconának 
használata más esetekben is tévedésbe ejtette az oláh nyelvészeket 
(v. ö. Ung. Jb, IX, 283). Ugyanilyen magyar közvetítési! latin szó 
a Beszterce-Naszód megyében és mócoknál ismeretes continafii, 
contináfii „etaj, un fel de cládire eare are de obiceiu pi etaj" -« 
kontignáció, amelyet DRAGANU helyesén hazai latinságunkból ma
gyaráz (Dacor. IV/2, 755). V. ö. még TAGLIAVINI, Léx. Mass. 131—132. 

Ián (AL. BOCANETU, Codrul Cosm. II—III, 132, 214, 226—27). Ez aszó, 
amelyre a XIV—XVII. sz.-ból vannak adataink (OklSz.), az oláhban 
mindmáig használatos „o intindere maré de suté de falci de pámánt 
cultivat" értelemben. OTTOKÁR cseh király 1234-es oklevelében talál
juk először (Du CANGE), azonkívül megvan a lengyelben, kisoroszban 
és orosz nyelvjárásokban (BERNEKER). BOCANETU a szó történetével 
nem foglalkozik, csak annyit jegyez meg, hogy az oláhba lengyel, 
vagy magyar közvetítéssel került. Abból, hogy a lan megvan az oláh
ban, BERNEKER tévesen azt következteti, hogy a délszlávban valamikor 
elterjedtebb volt a szó s hajlandó ősszláv elemnek tekinteni. A nyelv
történeti adatok azonban nyugati forrásra mutatnak, jóllehet a léken, 
len-nel való egyeztetésnek hangtani akadályai vannak. Az oláhban 
már azért sem valószínű a délszláv eredet, mert inkább Moldvában 
használatos, ahol még három magyar eredetű földmértéknevet talá
lunk fartai (régebbi alakja fertal), falka (vö. Ung. Jb. IX, 290—91) 
és holdá^holá. Mindezek a szavak éppen az ellenkezőjét bizonyítják 
annak, amit BOCANETU az oláh földművelés terminológiájáról írt 
gazdagon illusztrált cikkében állít, hogy t. i. az oláhok a legrégibb 
időktől kezdve elsősorban földműveléssel foglalkoztak és csak 
másodsorban pásztorkodással! Kevesebb elfogultsággal tárgyalta a 
kérdést P. CANCEL (Termini slavi de plug ín dacoromána. Bucure^ti 
1921), aki szerint a XII—XIII. sz.-tól kezdve a bolgárok voltak az 
oláhok tanítómesterei. 

mát káló (Rev. Fii. II, 75—77). DRAGANU az oláh mátcáláu-n&k nevezett 
népi szokás (Bánság, Mehedinti) eredetét kutatva megállapítja, hogy 
az nevével együtt magyar (-= mátkáló, mátkázó, Nyr. XXXI, 43; 
MTsz. I, 1414). Közvetítői a hunyadmegyei katolikus, vagy bánsági 
református oláhok voltak. A mátcáláu napja leginkább a húsvét 
utáni hétfőre vagy keddre esik (néhol mind a kettőre), amikor a 
falusi legények testvéri barátságot kötnek egymással, ugyanúgy a 
hajadon leányok is (1. At. M. MARIENESCU, Mátcálául sau infártania §i 
Insurátia. Família, Nagyvárad XXX, 126 és S. FL. MARIAN, Sárbátorile 
la Románi III, 189. Bucure?ti 1901.). 

-u l (Dacor. III, 803). BOGREA az Anonymus Caransebesiensis szótárában 
előforduló lupiul „more lupino" határozószó -ul képzőjét a magyar-

7* 
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ból származtatja. Ezt a nézetet megerősítik DRAGANU adatai: adesul 
„frequenter", amenuntul „minunatim", ararul „raro" (Anon. Car.), 
nebuniul „nebuneste, bolond módjára" és orbiul „orbe?te, vakon" 
(VISKI). A képző egykori elterjedtségének okát abban látja, hogy a 
XVII. sz.-i művelt kálvinista oláhok nyelvében a magyar hatás a 
csupán szavakat kölcsönző foknál erősebb volt (Dacor. TVV 147). 
Az átvétel tudós jellegét misem bizonyítja jobban, mint az, hogy az 
idézett példák között egy magyar eredetű tőből képezett határozó 
sincs, ami, ha az átvétel a népnyelvben történik, elképzelhetetlen. 

Földrajzi nevek. 1) Helynevek. A román helynévkutatást általá
ban jellemzi az a törekvés, hogy az északdunai, különösen pedig az 
erdélyi oláh folytonosságot bizonyítsa. A hazafias érdemeket hajhászó 
dilettantizmusnak az ó-germán jövevényszavakon kívül ezen a téren 
van a legnagyobb megnyilatkozási lehetősége. Bármily különösen hang
zik is, tény az, hogy Erdély nevének magyar eredetét többen még ma 
is kótségbevonhatónak vélik, jóllehet ezt már CIHAC, DENSU?IANU, BOG
DÁN, JORGA, TIKTIN, TOCILESCU stb. elintézett problémának tartották. Ujab
ban DRAGANunak jutott a hálátlan feladat, hogy teljesen iskolázatlan, 
de annál fanatikusabb néptanítókkal (J. MARTIAN, V. MOTOGNA, S. PAVE-
LEA) bocsátkozzék helynévi vitákba. MARTIAN meg is fenyegette DRAGANUT, 
hogy „majd visszatér arra a magyar etimológiaözönre", amelyet a ro
mánok nyakába zúdít, s „le fogja azokat való értékükre szállítani" 
(Ardeal, constatári ?i lámuriri. Bistrita 1925 ós Ardeai nu derivá din 
ungureste u. o.). Aligha tévedünk, ha a román közvéleménynek a ma
gyar elemek kutatóival szemben tanúsított idegességét a román iskola
könyvek magyargyűlölő szellemének tudjuk bé. MARTIAN a trák Arda-
lus sz.-névből próbálja Erdély nevét megfejteni, de elfelejti, hogy ebben 
az esetben *Ardar alakot várnánk az oláh nyelv hangtörténetének meg
felelően. Egy más alkalommal pedig egy örmény város nevét (Ardil) 
szedi elő, amely egy kazár fejedelemnek a kordovai rabbihoz írt leve
lében szerepel (1. még Societate de Máine II, 339—40, 357—58 és Erd. 
ír. Sz. II, 319—326). A vitába BARBULESCU is beleszólt, aki leszögezte, 
hogy se MARTiANnak, se DRAGANunak nincs igaza (!). A maga részéről 
kelta eredetre gondol (Cu privire la etimológia cuvántului „Ardeal". 
Arhiva XXXII, 120—24, 255—58 és XXXV, 252). Ezek után érthető, 
miért emlegeti DRAGANU ia?i-i kollegájának „közmondásosán sötét és 
zavaros" logikáját. Az Ardeal névnek szűkebb, vidékenként változó ér
telmezésére érdekes adatokat találunk Toponimie §i Istorie c. cikkében 
(Anuarul Institutului de Ist. Nat. II, 233 kk. 1.). 

DRAGANU józanságának is megvannak a maga határai s bár
mennyire magyarónnak is tartják a szélsőséges dákoromanisták, lénye
gében ő is ezeknek a táborába tartozik. Viszont igazságtalanság volna 
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el nem ismernünk, hogy ő legalább a nyilvánvalóan magyar, vagy szláv 
eredetű helynevek megfejtésében igyekszik tárgyilagos szempontok sze
rint eljárni. De mihelyt több megfejtés kínálkozik, ő is azonnal bekap
csolódik a dákoromán szemlélet áramkörébe." A Felső-Szamos völgyé
nek helyneveiről írt értekezésében (Toponimie $i Istorie. Bibi. Inst. de 
Ist. Nat. I. Cluj 1928) számos helynévnek mutatja ki a magyar erede
tét, de nem ritkán önkényes következtetések kíséretében. A Bichigiu 
falunévről (~= *bükkigy, esetleg bükkügy) hajlandó feltételezni, hogy egy 
régebbi oláh Fáget, vagy szláv Bucov hivatalos fordítása. Ezt az „új" 
nevet vették át az oláhok s megőrizték akkor is, amikor a falut Bük-
MS-TQ keresztelték át. Ha t. i. az utóbbit is kölcsönvették volna, az 
ma l-re, vagy á-re végződnék, nem g-re (v.ö. Lugo§, Lugoj). A hesz-
tercenaszódmegyei Badna szláv nevét DRAGANU szerint az oláhok őriz
ték meg, tőlük ment át a honfoglaló magyarok nyelvébe, ahonnan egy 
fokkal nyíltabb tőmagánhangzóval visszakerült az oláhba, ahol mind
máig Bodna, Bocna, Bogna az alakja. MELICH érveiről, amelyek azt bi
zonyítják, hogy a Badna elnevezés a XI. sz. végénél nem lehet régibb 
(A honf.-kori Magyarország 259—60), DRAGANU nem vesz tudomást, való
színűleg azért, mert zavarják elgondolását. Nem komoly tudóshoz illő 
az a feltevése sem, hogy a Bistrifa pataknév egy régibb oláh Bepede 
fordítása lehet, amit az oláhok azután megint csak átvettek a szlávok-
tól. Hogy ilyen módon nem lehet ősoláh toponimiát rekonstruálni, azt 
még az értelmesebb laikusnak is be kell látnia. Tipikusan dákoromán 
ötlet, Pü?cARiu-nak Ton£a-magyarázata. Úgy gondolja, hogy a helynév 
eredeti alakja * Tur(r)idava, összetett szó, amelynek első alkotó eleme 
a szláv turz dák megfelelője, a második pedig a dák helynevekben 
gyakori -dava (!). Ebből az oláhban Turda lett, amelyet azután mi is 
átvettünk (Dacor. IV2, 1353). DRAGANU ezúttal mellőz minden bonyodal
mat s egyszerűen a lat. *turda (a turdus „rigó" nőneme) madárnévvel 
egyezteti, azzal az indokolással, hogy hasonló elnevezés a Corbul, Vran-
cea, Giahláu stb. is. „Miért ne lehetne latin elem?" — kérdezi (a. o. 
1133), de a válasszal adós marad. Az a feltevése, hogy a turda szó a 
XII—XIII. sz.-ban még élhetett a dákooláhban s miután vele Tordát 
elnevezték, kiveszett, még dilettáns nyelvésztől is meglepő volna. Ezt 
a nézetét Toponimie ?i Istorie c. munkájában is fenntartja, azzal a kü
lönbséggel, hogy a Turda -= ó-bolg. tvzrdz egyeztetés lehetőségét is el
fogadja (149). Mivel azonban a dákoknak a programúiból nem szabad 
hiányozniuk, véleményét így fogalmazza: „ . . Turda vagy az ó-bolg. 
tvzrdz szóból, vagy ennek dák megfelelőjéből származik, vagy ha állat
név lappang benne, úgy ez a lat. turda = sturzoaie.,."l) 

*) Torda nevére v. ö. még Liebhart, Die Ortsnamen des Seklergebietes 
in Siebenbürgen. Balkan-Archív III, 74—76. A WEiGANo-féle erdélyi helynév-
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Mint látjuk, a hiányzó erdélyi ősoláh toponimia rekonstruálására 
az oláh tudósok két főforrásból merítenek: 1) Feltételezik, hogy a régi 
szláv és magyar nevek oláhból vett fordítások. 2) Feltételezik, hogy a 
szláv tövekben tulajdonképpen dák nyelvi megfelelők rejlenek. Ezzel 
a mulatságos módszerrel az eredmény biztos tudatában oldják meg 
azután a legbonyolultabb problémákat. Honfoglaláselőtti eredeti oláh 
erdélyi helynevek kimutatását is kitűzték programmul. Ilyennek gon
dolja DEAGANU a XIII. sz.-ban felbukkanó Fatatelekét, amellyel más he
lyen foglalkoztunk (1. JANCSÓ B. Emlékkönyv 92—93) és a ma már 
nem létező Bachuná-t (i. h. 128—137). 

Folyónevek. PUSCAEIU helyeslő értelemben ismerteti GAMILLSCHEG-
nek a Dunárea (a Duna oláh neve) trák eredetéről írt cikkét (ZSIPh. 
III, 149—54 ül., Dacor. V, 799—80), amelyben a német tudós az oláh
ban megőrzött név autochton jellegét igyekszik bizonyítani. Abból, hogy 
az oláhok a Duna trák nevét (Donare, * Donaris) örökölték, G. arra kö
vetkeztet, hogy Olténiában és a Bánságban nem szakadt meg a foly
tonosságuk, mert ha Dácia kiürítése teljes lett volna, érthetetlen ma
radna, miért éppen az oláhok őrizték meg a Duna autochton nevét. 
Eltekintve attól, hogy G. értekezése a név eredetének kérdését nem 
oldja meg véglegesen, nem tudjuk megérteni, miért kellett volna az 
oláhok őseinek az állítólagos trák nevet okvetlenül a Dunától északra 
átvenniök, mikor az egész Balkánon találunk thrákokat. GAMILLSCHEG 
nézete lényegében megegyezik PAscuéval és PísvANÉval. Még két véle
ményt említünk, az egyik MOTOGNÍÍÓI származik (Dunáre -«s szkita 
don „folyó" + a + szarmata pá „folyó". Rev. Ist. VII, 166—71), a 
másik, amely egészen naiv, P. PAPAHAGitól (Dunáre -<• Duna -\- ol. „rea" (!) 
,rossz£. Analele Dobrogei IV, 33—34 és 46—48). 

MELICH magyarázatát a Maros, Szamos, Körös és Temes történe
tére vonatkozólag az oláh tudósok nem fogadják el már azért sem, 
mert ezen folyónevek átszármaztatásában az oláhoknak semilyen sze
repet sem juttat. MOTOGNA szerint („Anonymus ín istoriograíia ungure-
ascá mai nouá. Rev. Ist. 1927. 361 kk. 1.) Trajanus gyarmatosainak 
nyelvében a barbár nyelvi folyónevek latinos végződést kaptak. A Mápig-
ból (Herodotos) így lett volna *Marisius (a történeti forrásokban csak 
Mápioog, Marisus, Marisia ismeretesek), a *Gris-ből *Grisius (a forrá
sokban csak Grisia, Grissia, Gresia), a Samus-ból *Samusius, *Sami-
sius (a forrásokban ismeretlen) és a *Tibis-ből *Tibisius (a forrásokban 
Tífhoig, Típioxog, TicpTJoa?, Tibissus). Hasonló nézeten van DEAGANU is (To
pon. ?i Ist. 71). Hogy miért éppen az -ius végződést tételezik fel az 

kutatás további irodalmát 1. Ung. Jb. VIII, 395—97 és GYÖRFFY I. VI, 146— 
52. Az oláh helynevek Irodalmát J. JORDÁN állította össze Incercare de biblio-
grafie toponimica románeascá. Buc. 1928. 
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oláh tudósok mind a négy esetben, annak az a magyarázata, hogy 
egyedül ebből lehet az oláh hangtörténet mellőzése nélkül kihozni a 
szóvégi -s-et Azon sem akadnak fenn, hogy a Szamos és Maros oláh 
nevében: Some§, Móres, Mures, az eredeti a helyett o, u van. Egysze
rűen kölcsönadják azokat a szlávoknak, akik a szóbanforgó hangválto
zás eszközlése után visszaszolgáltatják a neveket. Arról meg igazán 
nem tartják érdemesnek beszélni, hogyan lesz *Grisius-ból Gris (PHI-
LIPPIDE helyesen jegyzi meg, hogy egy ilyen alak csak *Crisius-ból volna 
érthető, ha ilyen egyáltalában léteznék, Őrig. Rom. I, 457), vagy a 
Tibis-ből, Timis (már MELICH helyesen jegyezte meg i. h. 23, 56, hogy 
az oláhban Tibis-nek Tie, vagy még inkább Tie lenne a folytatása).1) 
PU?CARIU MELICH eredményeiből legalább annyit tesz magáévá, hogy a 
mai folyónevek az oláhból nem magyarázhatók (Dacor. IV2, 1348), de 
azonnal hozzáfűzi, hogy éz a körülmény nem bizonyítja az oláhok ké
sei bevándorlását. Néhány példát említ, amelyekben az oláh elnevezé
seket a hivatalos magyar név szorította ki (Vatra Dornei oo Dorna 
Watra; Ilva micá oo Kisilva >- Ghisilva; Nou oo Noa; Satu-mare (!) <x> 
Szatmár =- Sátmar, Sácmar stb.) s ezzel nyilván bebizonyítottnak véli, 
hogy ennek minden egyes esetben így kellett történnie. Az OZí-nak is 
biztosan *Arut, *Altu volt a neve, de az oláhok szláv urai a saját el
nevezésüket kényszerítették alattvalóikra. Ebben az esetben azonban 
az említett ősoláh alakokból a szlávságban legfeljebb * Arytz, *Orytz, 
*Arztz, *Orztz, *Lot$, *Latz megfelelőket várhatnánk, amelyek az oláhba 
visszavándorolva *Arát, *Urit stb. formában élnének tovább. 

Hegynevek. PUSCARIU a Csaholy, Gsaholcz helyneveket a moldvai 
Giahláu hegynévvel összetartozónak véli s az utóbbit a csaholó jelen
idejű melléknévi igenévből származtatja (Dacor. III, 673—75). A Giah
láu madárnévből lett hegynév (ciahláu „Gypaetus barbatus"), éppúgy, 
mint a Baráu oo raráu •**: ráró „aquila haliaétus" (ib.), a Cárcedea -= 
kerecset és a Sóim, Soimus (DRAGANÜ, Top. si Ist. 18). Személynevekből 
le t tek: Sandru -< Sándor, Demácusá, Valea Demácusii ~== Domokos, Ba-
rabusa -= Barabás, Botos - s botos (Bukovina; vö. DRAÖANUÍ. h. 69). Magyar 
eredetűek m é g : Lapos -=• lapos, Feredeu -= /"eredő (Moldva; 16.), Geo-
mal -c Diómái, ma erdélyi községnév (16.), Cáliman -< Kelemen (16.26). 

Az oláh helynévadás alapelveivel .foglalkozik J. JORDÁN Ruma-
nische Toponomastik c. munkája, amely magyar szempontból is sok 
érdekes, ha mindjárt néha téves adatot is tartalmaz (Bonn-Leipzig 
1924—26). 

Szótárirodalmi vonatkozások. A szláv minták hatása alatt kelet
kezett oláh szójegyzékek története már régebben megtalálta a maga 

*) Erdélyi hely- és folyóneveket tárgyal a rájuk vonatkozó irodalom is
mertetésével A. SACERDOTEANU is (i. h. 100), de minden kritika nélkül. 
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művelőit. Ezzel szemben a magyar hatások rendszeres tanulmányozása 
csak a háború utáni években vette kezdetét. Ma már általában tisztá
ban vagyunk a XVII—XVIII. sz.-i erdélyi és moldvai oláh szótárak 
magyar vonatkozásaival s hogy számos részletkérdést mindeddig nem 
sikerült megoldani, annak főoka, hogy az annak idején kéziratban 
maradt munkák csak többé-kevésbbé használható kivonatokban állanak 
a tudományos kutatás rendelkezésére. A BoBB-féle román-latin-magyar 
szótár az első, amely nyomdafestéket látott (Kolozsvár 1822—23), az 
ezt megelőző kéziratos próbálkozások közül a Lexicon Marsilianum az 
egyetlen, amely a maga egész terjedelmében talált szakavatott kiadóra. 

A kezdeményező tanulmányt e téren N. DRAGANU írta (Mihail Ha
liéi, contribu^ie la istoria culturalá romáueascá din sec. XVII. Daco-
romania 1927. IV/1 77—168). A budapesti egyetemi könyvtárban őrzött 
Dictionarium Valachico-Latinum szerzőjének igyekszik nyomára jönni 
s meggyőző érveléssel sikerül valószínűvé tennie, hogy a kétnyelvű 
szótár M. ÜALicitól származik, aki PÁmz-PÁPAival együtt járt a nagy-
enyedi református kollégiumba s mindvégig jó barátja maradt. Ha 
latin-oláh szótárt írt volna, valószínűleg P. P.-t használta volna, de így 
is feltehető, hogy munkája magyar ösztönzésre készült. HALICI típusa a 
XVII. sz.-i református magyar műveltségű erdélyi románnak, aki ma
gyar kulturális elemeket közvetít a nemzeti nyelvét először Erdélyben 
felfedező oláhságnak. Szótára becses emléke a XVII. sz.-i magyar ele
mekkel sűrűn átitatott bánsági oláh nyelvnek. DRAGANU tanulmányában 
megtaláljuk a magyar elemek teljesnek nevezhető jegyzékét is (POPO-
VICI felületes közlését 1. Nyr. XXXVIII, 212—13). A ritkán, vagy csak 
a HALicinak tulajdonított szótárban előfordulók közül említendők: Ajké -= 
ajak; Czekle Béta -= cékla; Gyontar. •*< gyantár; Eerike Rotula -< ka
rika ; Kincs Thesaurus —a kincs; Lugseu Lixivium -«e lugsó; Nosa Eia 
Agedum -<= nosza; Peharszek Abacus "* pohárszék (különben pársec, par-
seichiu); Pinkosh Pentecoste -« pünkösd, Shishak Galea -< sisak, Tár
kony Pirethrum -< tárkony, Vigh Exitus -« vég, Zomalcz Crusta -«= zo-
málc stb. 

P. P. szótárainak hatását az oláh szótárirodalomra DRAGANU HALICI-
ról írt dolgozatában külön fejezetben vizsgálja (Dictionarul lui P. P. in 
literatura romána 109—12). CRETU nyomán utal arra, hogy TUDOR CORBEÁ-
nak a moldvai Buzáuban készült nagy latin-román szótára, amelyet 
T. CIPARIU balázsfalvi könyvtárában őriznek, nem P. P.-ból, hanem 
MOLNÁR A..-ből meríti anyagát. A forrásul használt kiadást egyikük sem 
igyekszik pontosabban megállapítani. TAGLIAVINI összefoglaló cikkében 
(L'influsso ungherese sull'antica lessicografia rumena. REH. VI, 24) 
CRETuval szemben, aki a három első kiadás valamelyikének használatára 
gondol, az első kiadásét hajlandó feltételezni. A kérdést a szótárak 
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tényleges összevetésével GÖBL L.-nak sikerült eldöntenie. Értekezésében 
kimutatja, hogy CORBBA kétségtelenül MOLNÁR 161 l-es második bővített 
kiadását vette alapul (1. bővebben ugyanebben a számban megjelent 
A magyar szótárirodalom hatása az oláhra c. dolgozatát). 

Ellenben nyilván P. P.-ból merített S. MICU-KLAIN Dictionarium 
latino-valachico-germanico-hungaricumához, még pedig DRAGANU szerint 
elsősorban az 1801-es kiadásból. A szótárnak Budán 1806-ban kellett 
volna megjelennie, de erre, valószínűleg anyagi nehézségek miatt nem 
kerülhetett sor. Kéziratos töredékeit a balázsfalvi Biblioteca Archidie-
cesaná-ban őrzik. Nyomtatásban csak CIPARIU adott ki belőle néhány 
szemelvényt (Arhiv pentru Filologie fi Istorie 278). Ismeretes továbbá 
a Magyar Nemzeti Múzeumban levő prospektusa, amely nemcsak a fenti 
szótárból közöl két oldalnyi mutatót, hanem KLAIN Dictionarium Valachico-
Latinum-jából is, mely a nagyváradi görög-katholikus püspökség kéz
iratai között hever. GÖBL említett értekezésében számos új eredmény
nyel gazdagítja DRAGANU megállapításait s általában mélyrehatóbban 
foglalkozik a források kérdésével. 

A bennünket érdeklő szótárak közül a legalaposabb feldolgozás
ban eddig a Lexicon Marsilianum részesült, amelyet TAGLIAVINI adott 
ki Marsigli kéziratos hagyatékából (II „Lexicon Marsilianum" Dizio-
nario latino-rumeno-ungherese del sec. XVII. Acad. Rom. Etudes et 
Recherches V. Bucure?ti 1930.). Elismerést érdemlő filológiai aprólékos
sággal elemzi annak hangtani, alaktani és lexikális sajátságait s ezek 
alapján kissé talán túlzott pontossággal a Fáget-Susani-Lippa három
szöget tartja a szótár hazájának. Szerzője német anyanyelvű ember, 
valószínűleg erdélyi szász lehetett, aki MARSIGLI megbízásából írta három
nyelvű szójegyzékét. TAGLIAVINI munkájának további érdeme, hogy a 
magyar elemek földrajzi elterjedtségét számos, eddig kiaknázatlanul 
hagyott forrás segítségével igyekszik megállapítani. Találunk a szótár
ban erdélyi tájszavakat: Berbécs (48), Csitko (578), Mirigy Contagio (342), 
F'okulár (1672), Posár Carpio (164, a szó Dunántúl is ismeretes), stb., 
azonkívül csak a L. M.-ban előforduló magyar elemeket: Folloseu 
(különben foisor) Porticus -= folyosó, Fosztuesk Rapio -= fosztani, Kess-
det (283) Kessdett (601), Keszdett, (1134, 1901) Coeptum Exordium Initium 
Princípium -= kezdet, Koszperdie Pugio —; koszperd, Kukta Lixa -« kukta, 
Oroslán Leo -> oroszlán, Paczian Phasianus -< pácán, Pais Clypeus -*: 

paizs, Parasznic Colonus Ruricola «•* *parasztnok, Vellö Medulla -= velő. 

A L. M. forrásainak kiderítésére TAGLIAVINI átnézte a XVI—XVIII. 
sz.-i magyar szótárirodalomnak minden szóbajöhető termékét, de ez-
irányú kutatásai negatív eredménnyel végződtek. Újabban GöBLnek 
sikerült a MoLNÁR-féle 1708-as kiadás hatását bizonyítania (MNy. XXVII, 
43 - 4 6 ) . Emellett azt is lehetségesnek tartja, hogy a L. M. szerzője 
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egy közelebbről meg nem határozott latin-német szótárt is felhasznált, 
talán éppen azt, amelyből BEÉR KRISTÓF a szóbanforgó MoLNÁR-kiadást 
toldotta meg. Ebben az esetben megváltoznék a TAOLIAVINI által meg
állapított terminus ad quem (1701, MARSIGLI erdélyi tartózkodásának 
utolsó éve) s fel kellene tételeznünk, hogy a szótárt Erdélyből való 
távozása után küldték utána Bolognába. Ha azonban valamelyik korábbi 
MoLNÁR-kiadás (kivéve az elsőt) volt a L. M. összeírójának a kezében, 
akkor megmaradhatunk az 1701-es terminus mellett, feltéve, hogy vele 
egyidejűleg egy külön latin-német szótárt is felhasznált. Teljesen alap
talanok BARBULESCU bíráló megjegyzései, amelyek szerint a L. M. egy 
XIX. sz.-i román szerzőtől származnék (Arhiva, Ta?i XXXVII, 261—81) 
A román tudós figyelmen kívül hagyja, hogy a kézirat a bolognai 
egyetemi könyvtár 1712-i katalógusában már megtalálható (!). 

A kéziratban maradt oláh szótárak magyar vonatkozásait és az 
ezekkel kapcsolatos problémákat a tudományos kutatásnak sikerült 
megismertetnie. További feladatát a nyomtatásban megjelent szótárak 
keletkezési viszonyainak tisztázása képezi, amelyeknek élén Bőbb szó
tára és az 1825-ben Pesten megjelent Budai Lexikon áll. 

TREML LAJOS. 

ni. 

A finnugor kutatások újabb alakulása. A világháború fergetege 
és a nyomában örvénylő kavarodás gyökeres változásokat idézett 
elő jóformán minden finnugor nép életében s ezzel együtt a finnugor 
tárgyú tudományszakok munkájában is: tápláló erek zárultak el, ame
lyek korábban tudományunk szerves fejlődésének legfőbb biztosítékaiul 
szolgáltak, másfelől meg friss források fakadtak, váratlan lehetőségek 
nyíltak, új kutató központok keletkeztek, amelyekre eddig még gondolni 
is alig mertünk. 

Hogy a hátrányos változásokon kezdjük : Oroszországot manapság 
kínai fal zárja körül, csak elvétve juthat be kutató az orosz földön élő 
nyelvrokonainkhoz, holott a finnugor nyelv- és néptudomány kifejlődé
sében, európai színvonalra emelkedésében döntő jelentőségük volt azok
nak a tanulmányutaknak, helyszíni anyaggyűjtéseknek, amelyeket főleg 
finn és magyar nyelvészek, etnográfusok és archeológusok annak idején 
akadálytalanul, sőt az orosz hatóságok és az orosz társadalom támoga
tása mellett végezhettek. A kutatási terület legnagyobb részének el
zártságát legközvetlenebbül a Finnugor Társaság sínyli meg, amely 
megalapítása óta tervszerűen gondoskodott az oroszországi nyelvrokonok 
állandó tanulmányozásáról, s amelynek még jelenleg is rendelkezésére 
állnának a szükséges anyagi eszközök is, az alkalmas munkaerők is 
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(SUS.Aik. XLIV4, 43). Kétszeresen fájdalmasan érint bennünket az 
érintkezéseknek ez a megszakadása éppen napjainkban, amikor az 
orosz föld népei életüknek sorsdöntő szakaszát viaskodjak keresztül, 
amikor kerülő utakon szerzett értesüléseink szerint a világfelfordulás
ban egyik nyelvrokonunk feje felett az idegen népek árja csap össze, 
a másik, a szerencsésebb végzetű pedig évezredes tetszhalottságából 
az európai civilizáció verőfényes magaslatára látszik lendülni. 

A veszteség-lista másik, valamennyiünket nyilván legsúlyosabban 
érintő tételének a gazdasági helyzet általános leromlását kell tekin
tenünk. Többé-kevésbbé Finnországban is érezhető volt s érezhető rész
ben ma is a gazdasági válság nyomasztó hatása, mi pedig, akik szintén 
minden erőnkkel igyekeznénk a nemzeti tudományszakjaink közé sorolt 
finnugor stúdiumok ügyét szolgálni, kenytenek vagyunk lemondani 
mindennemű kezdeményezésről, nagyobbszabású terveink megvalósítá
sáról, s még örülnünk kell, ha nagymultú folyóiratainkat sikerül meg
mentenünk, ha csipp-csupp adagokban is, közkinccsé tudjuk tenni a 
jó időkben megindult fontos vállalkozások régen kész folytatását. Külön
ben a magyarországi és a finnországi nyelvtudományi munkásságra 
szakadt hét szükesztendőt, SETALA találó szava szerint a p u 1 a k a u s i-t 
minden szónál ékesebben jellemzik azok a statisztikai adatok, amelye
ket a Finnugor Társaság 1928. évi közgyűlésén tartott előadásában 
WICHMANN állított egybe (SUS.Aik. XLIV4, 5). 

Ha teljességre törekednénk, egyéb olyan kedvezőtlen körülmé
nyekre is rámutathatnánk, amelyek akadályozzák a finnugor tudomá
nyoknak a régi keretekben és irányokban való eredményes működését. 
Mivel azonban ezek az akadályok jobbára az említett alapnehézségek 
függvényei vagy csak múló tünetek, nézzünk át az érem másik olda
lára, a nyereségekre. Kissé meglepően hangzik ugyan, de történtek 
előnyös változások is, a súlyos veszteségek némi kárpótlásául hasznot 
is húzott tudományunk a háborúból és a mostani konstellációból: 
véletlen alkalmak kínálkoztak anyaggyűjtésre, Észtország bekapcsolód
hatott a komoly munkába, kezdenek számottevőbb segítséget nyújtani 
az autonómiával megajándékozott oroszországi finnugorok is és az 
orosz tudomány is. 

Már a háború elején felvetődött az az életrevaló gondolat, hogy 
a hadifogolytáborok tarka-barka emberanyagát fel lehetne használni 
különféle tudományos kutatásokra. Elsősorban a nyelvészek, etnográfu
sok és antropológusok ragadták meg a kínálkozó alkalmat és jegyeztek 
össze igen sok becses adalékot a távoli rokonok hozzánk vetődött fiai
tól, fiairól, úgyhogy az utóbbi években kiadott és a közeljövőben ki
adásra váró új finnugor anyag részben Németország, Ausztria és 
Magyarország hadifogolytáboraiban végzett gyűjtések, felvételek, meg-
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figyelések eredménye. Tagadhatatlan ugyan, hogy ezek a világégés 
közben folytatott idillikus hatású alkalmi tanulmányok korántsem pótol
hatják a merő véletlenségektől sokkal függetlenebb rendszeres hely
színi kutatásokat, de azért a jelen helyzetben kapva-kapunk ezeken a 
friss, nem egyszer hézagokat pótolgató morzsákon is. — Itt említhetjük 
meg, hogy Finnországban a szerencsétlen karjalai menekültektől sike
rült nagyobb mennyiségű nyelvi és néprajzi anyagot gyűjteni, nem
régiben pedig a petrográdi Keleti Intézettől — HHcTHTyT SKHBHX BOC-
TOHHHX ,H3HKOB — rövid időre „kölcsönkapott" három északázsiai 
származású növendék tanulmányozásával igyekeztek a finn szaktudósok 
elszigeteltségük veszedelmén enyhíteni. 

Az új korszak nyereségeinek oldalán nagy súllyal esik latba a 
megérdemelten önállóvá lett Észtország csatlakozása a finnugor tudo
mányok eddigi művelőihez. Voltak ugyan korábban is érdemes észt szak
emberek — gondoljunk csak WiEDEMANNra, WEsore, ÁNDERsoNra —, csak
hogy ők kénytelenek voltak az észtségtől elszakítva, szinte számkivetetten 
a cári birodalom orosz lobogója alatt dolgozni. Egészen más ma a 
helyzet: Észtország tartui egyetemén három tanszék, több tudományos 
társaság és színvonalas folyóirat szolgálja intézményesen a nemzeti 
nyelv ügyét. Tíz éve dolgoznak pl. az észt nyelvjárások megbecsülhe
tetlen anyagának rendszeres összegyűjtésén, közzétették legrégibb nyelv
emlékeiket, megkezdték nyelvjárásaik lexikológiai osztályozását, meg
fejtettek számos fontos észt nyelvtörténeti kérdést, sőt nemcsak saját 
nyelvük tudományos feldolgozásával járulnak hozzá a finnugor nyelv
tudomány céljainak megvalósításához, hanem a rokon nyelvek tanul
mányozásában is annyira jutottak már, hogy az utóbbi évek egyik 
legszebb összehasonlító monográfiáját is nekik köszönhetjük. 

Amennyire természetes szaporulatnak, már régóta esedékes nyere
ségnek tekinthetjük az észtek előlépését, annyira meglepett bennünket, 
hogy más segítségek is jelentkeztek, nem remélt új erők szegődtek a 
finnugor tudomány szolgálatába, akik jelenleg tán még csak kézhez 
adogató tanoncoknak számíthatók, de akik, ha igyekezetüknek kedvez 
a sors, a mesterek egyenlőrangú társaivá fejlődhetnek. Oroszországban 
élő egyes nyelvrokonainkra, a zürjénekre, votjákokra, cseremiszekre 
és mordvinokra gondolok, akik az orosz uralmi politikában bekövet
kezett változás lehetőségeit kihasználva részleges autonómiát vívtak ki 
s annak védelmében nemzeti műveltségük kiépítéséhez láttak hozzá. 
Nem ismerjük kellően ezeknek a lázasan folyó építkezéseknek terv
rajzát, a munka mozgatóit és mozzanatait sem, de a hozzánk kerülő 
hírekből, helyzetképekből világosan kitetszik, hogy a munka rohamosan 
halad előre, hogy büszkén vallja meg nemzetiségét, aki az imént még 
restelkedett miatta, hogy általános tankötelezettséget vezettek be ott, ahol 
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nemrég még kivételszámba ment a betűvetés tudománya, hogy anya
nyelven és a cirill betűkből idomított saját abc-vel írva egymásután 
jelennek meg 5—10 ezres példányszámban az általános műveltség 
elemeit terjesztő tankönyvek, napilapok, folyóiratok, műfordítások, szép
irodalmi alkotások, gyakorlati és tudományos kézikönyvek ott, ahol a 
papírt azelőtt jóformán csak cigarettasodrásra használták. E vadonatúj 
mordvin, cseremisz, votják és zűrjén irodalomnak furcsaságokkal, kez
deti gyarlóságokkal, néha primitív tudálékossággal és eszefitty politikai 
bugyborékokkal tarka zsengéiből sok általános művelődéstörténeti tanul
ságot is kiolvashat az érdeklődő, nekünk azonban természetesen első
sorban a szakismereteinket kiegészítő adatok és megállapítások érté
kesítésére kell szorítkoznunk. Különösen kezünkre járnak ebben a 
tekintetben a feltűnően nagyszámú gyakorlati és tudományos igényű 
nyelvtanok, nyelvjárástanulmányok, paradigma-gyűjtemények, úgyszintén 
a kisebb-nagyobb terjedelmű szótárak, nem is szólva a már magasabb 
nyelvészeti készültséget tanúsító részlettanulmányokról, pl. a zűrjén 
V. LYTKIN hang- és alaktani dolgozatairól, amelyek éppúgy megállják 
helyüket az Orosz Tudományos Akadémia Doklady nevű kiadványában, 
a NyK-ben vagy a SUS.Aik.-ban, mint a Komi Mu című zűrjén folyó
irat hasábjain. 

Hogy merre és meddig jut oroszországi nyelvrokonaink e fiatalos 
nekibuzdulása, azt senki sem tudja kiszámítani. Mi örömmel és köszö
nettel fogadjuk azt is, amivel eddig megajándékoztak bennünket, és 
bízva-bízunk a folytatás sikerében, amely eddig nem sejtett lehető
ségekkel kecsegteti tudományunkat. Rendkívül kívánatosnak tartanok 
azonban, hogy — ha erre mód található — intézményesen biztosítsuk 
oroszországi nyelvrokonaink minket is érdeklő kiadványainak meg
szerzését, összegyűjtését, mert jelenleg csak olyasmihez próbálgatunk 
hozzájutni, aminek létéről véletlenül értesülünk. 

A tárgyilagos oroszok el szokták ismerni, hogy a finnugor kuta
tások terén megközelítőleg sem tettek annyit, amennyit a tárgynak 
tisztán orosz szempontból való fontossága megkívánna. A jelekből ítélve 
ezen a téren is örvendetes fordulat következett be, és az Orosz Tudo
mányos Akadémia 1928-ban kiadott Finnougorszkij SzborniJc-ja, csak
ugyan egy rendszeres munkát ígérő, termékeny időszak beköszöntője. 
Egyelőre még inkább a szervezkedésnél és anyaggyűjtésnél tartanak, 
de legutóbb már megindult az anyag szakszerű feldolgozása és közzé
tétele is. Ezek a kezünkbe került orosz kiadványok jobbára az újabb 
statisztikai, antropológiai és történeti kutatások, valamint az évről-évre 
megismétlődő néprajzi és archeológiai érdekű expedíciók eredményeit 
foglalják össze,1) azaz éppen azokon a vonalakon számíthatunk hat-

*) Csupán az Orosz Tudományos Akadémia KIPS (= KOMHCCHS HO HS-
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hatos közreműködésükre, ahol az orosz határok elzártsága miatt leg
nagyobb szükséget látunk. Nyelvi anyaghoz ezen a réven eddigelé 
ritkábban jutottunk. Értékes kivétel ebben a tekintetben LENsunak a 
Zapadofinszkij szbornikban tavaly közzétett vót nyelvtani vázlata és 
közel 100 oldalnyi vót népköltési gyűjtése, valamint a BOGDANOV karjalai 
runo-gyüjteményéből kiadott szemelvények. 

I. Újabb cseremisz nyelvészeti irodalom. 
A finnugor kutatások jelenlegi viszonyairól adott összefoglaló 

jellemzésünk megvilágítására először az újabb cseremisz nyelvészeti 
irodalmat ismertetjük. Választásunk azért esett a cseremiszre, mert 
mint példán rajta szemléltethetjük legkönnyebben a régi és az újabb 
kutatások formáját, tartalmát. 

1) YRJÖ WICHMANN, Volksdichtung und volksbráuche der tschere-
missen. SUS, Tóim. LIX. — Helsinki 1931. — 16+479 1. 

Az utóbbi évek nagyszámú cseremisz nyelvi kiadványai között 
mennyiség és minőség tekintetében kétségtelenül Wichmannak most 
megjelent népköltési gyűjteményét illeti meg az első hely. Nyelvtudo
mány és folklór egyaránt várva-várta ezt a testes kötetet, mert minden 
szakember tudta, hogy ma Wichmann a cseremisz kérdéseknek össze
hasonlíthatatlanul legalaposabb ismerője, kutatója, aki 1905-6. évi csere
miszföldi tanulmányútja során nemcsak az aránylag elég jól ismert 
cseremisz nyelvjárások területéről jegyzett össze friss szövegeket, 
legmagasabb igényeinket is kielégítő fonetikai átírásban, hanem több 
addig egyáltalán nem ismert vagy alig-alig ismert cseremisz nyelv
járást (jaranszki, urzsumi, malmyzsi, jelabugai) is sikerült felfedeznie 
és tudományunk számára meghódítania. 

A bevezetés után, amelyben cseremisz útja lefolyásáról, a tanul
mány állomásairól, nyelvmestereiről, a gyűjtött anyag múfajbeli meg
oszlásáról és összefoglalóan a cseremisz népköltési gyűjtések eddigi 
eredményeiről tájékoztat bennünket Wichmann, a következő tartalmi 
kategóriák rendjében sorakoznak fel a pompás német fordítással kísért 
szövegek: 1) gazdaság, paraszt-regulák; 2) szokások, ünnepségek; 
3) babonák; 4) a kuyu sorta nevű cseremisz szekta vallási élete; 5) 

yíeavuo n^iesieHHoro cocTaBa Haee-iemra CCCP H conpe^ejitHUx CTpaH) bizottsá
gának Trudy c. kiadványsorozatában a következő finnugor tárgyú kötetek je 
lentek m e g : <í>. A. fffuejiwmpyn, 9THHH6CKHM cocTas nace^ieHHa Ilpnypa^iba; 
,3,. A. 3oJiomapee, STHuiecKnö cocTaB Hace^eHna ces.-3an. oó^iacTH n Kape^iiCKOH 
ACCP; 8THorpa*HHecKaa KapTa CnöapH; 3ana^o*HHCKHH cöopHHK; továbbá: 
fi,, A. 3oJiomapee, Ko^tCKite .nőnapit; H. A. AjiemKoe a B. H. TopoÖKoe, CeBep-
HMH y"pa.\. 
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közmondások; 6) találós kérdések; 7) mesék; 8) dalok. — Függelék
képpen Wichmann gyűjteményéhez a cseremisz KARMAziNnak a csere
misz dal típusairól, versformájáról és költői sajátságairól írt érdekes 
dolgozata, úgyszintén 233 darabból álló keleti-cseremisz dalgyűjteménye 
csatlakozik. 

Méltó folytatása ez a kiadvány Wichmann korábban közzétett 
votják és zűrjén népköltési gyűjteményeinek. A finnugor nyelv- és nép
tudomány mindenkor hálás lesz az önfeláldozó gyűjtőnek ós tudós fel
dolgozónak ezeknek a szinte kiaknázhatatlanul gazdag bányáknak fel
tárásáért. Sőt remélhetjük, hogy ez az alapvető kiadvány nagy tudo
mányos szolgálatain felül öntudatra riasztja azt a veszélyben forgó kis 
rokon népet is, amelynek fia aggódva gondol a jövőre: „Zum schluss 
möchte ich, als tscheremisse, mein herzliches bedauern darüber aus-
sprechen, dass unsere tscheremissischen lieder in nicht ferner zu-
kunft nur noch historische bedeutung für die gelehrte welt darstellen 
werden, da unsere tscheremissische jugend heute mit hingebung tata-
rische lieder in der originalsprache singt" (383. 1.). 

Az utóbbi időben megjelent néhány hadifoglyoktól való gyűjtés. 
Készségesén elismerjük ezeknek a gyűjtéseknek a hasznavehetőségét, 
egyik-másik részletüknek még Wichmann mellett is elsőrendű forrás
értókét, de általában megállapíthatjuk róluk, hogy nem vetekedhetnek 
Wichmannak a régi módszerű helyszíni kutatásokon alapuló, nyelvi és 
tartalmi tekintetben kitűnően megválogatott anyagával. A magyarázatot 
természetesen nem a gyűjtők hivatottságának, szakképzettségének gyen
gébb voltában, hanem a gyűjtés körülményeiben: kötöttségében és eset
legességekre utaltságában kell keresnünk. 

2. ERNST LEWY, Tscheremissische Grammatik. Darstellung einer 
wiesentscheremissischen Mundart. — Leipzig 1922. — X I + 
185 1. 

3. ERNST LEWY, Tscheremissische Texte. — I. Text. — Hannover 
1926. — 64 1. — II. Übersetzung. — Hannover 1925. — VÍIIH-
73 1. 

A németországi hadifogolytáborok cseremisz lakóival folytatott 
tanulmányai eredményeit tette ezekben a kiadványokban közzé V. Lewy, 
az ismert nevű német finnugrista. — A korábban kiadott nyelvtani rész 
anyagának zömét a Krasznokoksajszk (1917-ig Carevokoksajszk) vidékéről 
való A. Dmitrev szolgáltatta ; lényegében BEKÉ cseremisz nyelvtanát kiegé
szítő adatok, példák gyűjteménye, helyenként érdekes magyarázó kísér
letekkel. Legeredetibbnek látszik a különféle mondatfonetikai változá
sokat tárgyaló fejezet és a hangsúlyviszonyokat ismertető rész. — A 
szövegek, amelyek lapalji nyelvi és tárgyi magyarázatokkal vannak el-
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látva, túlnyomó részben az aránylag jól ismert krasznokoksajszki nyelv
járásból valók. 

Kár, hogy Lewy eltér az általánosan használt finnugor fonetikai 
átírástól s szokatlan hangjelölési rendszerével meglehetósen megnehe
zíti a különben sok új adatot és szempontot tartalmazó nyelvtan és a 
tartalmi tekintetben sem érdektelen szöveggyűjtemény használatát. 

4. RÓBERT LACH, Gesánge russischer Kriegsgefangener. I Bánd. 
3. Abteilung: Tscheremissische Gesánge. Transkription und 
Übersetzung der tscheremissischen Gesangstexte ins Ungarische 
von Dr. BEKÉ ÖDÖN, Übersetzung der Texte aus dem Unga-
risehen ins Deutsche von Dr. CHRISTINE ROHR. — Wien und 
Leipzig 1929. — 186 1. 

233 cseremisz dal szövegét, magyar és német fordítását, kottáját, 
valamint Lachnak érdekes zenetudományi dolgozatát tartalmazza, amely 
megállapítja, hogy a cseremisz népi zene fejlődéstani tekintetben maga
sabb színvonalat képvisel, mint a votjákoké, zürjéneké és a mordvinoké, 
ami az érintkező tatárság igen erős hatásának tulajdonítható. Lach 
dolgozata alapvető kísérlet a finnugor összehasonlító zenetudományi 
irodalomban. 

A legnagyobbrészt kozmodemjanszki és urzsumi, kisebb részben 
jaranszki, malmyzsi és ufai dalszövegek pontos fonetikai lejegyzéséért 
és magyar fordításáért BEKÉ ÖDöN-t illeti az elismerés. A finnugor 
stúdiumoktól távol álló Lach a bevezetést is megmutathatta volna neki 
s akkor időben értesült volna, hogy a csuvasokat már rég nem tartják 
eltörökösödött finnugor népnek, hogy a cseremiszek kétszer annyian 
vannak, mint ahogy a Schurtz-féle Völkerkunde véli, s hogy a csere
miszek nem „Maara"-nak hívják magukat. 

5. ÖDÖN BEKÉ, Tscheremissische Texte zűr Religion und Volks-
kunde. — Oslo Etnografiske Museum Bulletin 4. — Oslo 1931. 
— 4° 100 1. 

A gyönyörű kiállítású kötet Beké Ödönnek a háború alatt hadi
fogolytáborainkban gyűjtött cseremisz nyelvanyagából közöl népkölté
szeti termékeket (varázsigéket, közmondásokat) és etnográfiai érdekű 
leírásokat (a hitéletről, a házasságról, a temetésről, a méhészetről1) 
német fordítással valamint rövidke nyelvi, tárgyi és könyvészeti jegy
zetekkel. — A kiadványnak az összehasonlító néptudomány is nagy 

*) E leírásokat nagyon érdekes összevetnünk HAMÁLAINEN tüzetes tanul
mányaival : Tseremissien mehilalsviljelyksesta (SUS. Aik. XXVI.), Mordvalaisten, 
tseremissien ja votjakkien kosinta-ja haátavoista (SUS. Aik. XXIX.) és Beitrage 
zur ethnographie der ostfinnen (SUS. Aik. XLIV.). 
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hasznát fogja látni, elsősorban azonban a nyelvészetnek tesz értékes 
szolgálatot, mivel a szövegek a korábban alig-alig ismert jaranszki 
nyelvjárásterületről (turso—wr© tsas, orosz nevén Turso—Mucaks faluból) 
valók és gyakorlott szakember pontos átírásában állnak a kutató 
rendelkezésére. 

A cseremisz szerzőtől cseremisz nyelven megjelent szépszámú 
munkák közül kettőt mutatok be, két olyan munkát, amely már tár
gyánál fogva is leginkább érdekel bennünket s amely egyúttal a fiatal 
cseremisz tudományos irodalom rendelkezésemre álló termékei közül 
legérettebbnek tetszik, 

6. V. M. VASZILJEV, MAPHH MyT8P. — Moszkva 1926. — 
347 1. 

Nem egészen ismeretlen előttünk e terjedelmes cseremisz szótár 
cseremisz származású szerzője: tudjuk róla, hogy 1911-ben közzétett 
egy kisebb cseremisz-orosz szójegyzéket, Mapii Mypo (= cseremisz 
énekek) címen 1920-ban Kazánban, 1923-ban pedig Moszkvában kiadott 
egy-egy cseremisz dalgyűjteményt, s hogy általában a cseremisz nyelvű 
és szellemű műveltség kiépítéséért folyó mozgalom egyik lelkes vezére. 
Ennek a mozgalomnak a céljait kívánja szolgálni Vasziljev a szótárával 
is, mert meggyőződése szerint az egész cseremisz nyelvterület szókészle
tének egybeállításával sikerül letompítania a széthúzó, az elsőségért 
vetélkedő nyelvjárások ellentéteit s ilyenformán elősegítheti az eddig 
sajnálattal nélkülözött egységes cseremisz irodalmi nyelv mielőbbi meg
teremtését. 

Nem tudom megítélni mennyire felelhet meg Vasziljev szótára ennek 
a feltétlenül igen fontos gyakorlati rendeltetésnek, de az kétségtelen, 
hogy a munkának a finnugor nyelvtudomány mostani formájában is 
nagy hasznát láthatja. Már az előszóban olvassuk, de némi tanulmá-
nyozgatás után magunk is megállapíthatjuk, hogy Vasziljev számottevő 
mértékben kibővítette az eddig rendelkezésünkre állt cseremisz szó
anyag kereteit: feldolgozta a cseremisz nyelvű nyomtatványokat (régibb 
misszionárius-fordításokat, újabbkori kiadványokat), kéziratokat (főleg 
népköltési gyűjtéseket) s megszerezte mindezt az élőbeszéd adalékaival 
és érdeklődések meg speciális gyűjtések eredményeivel. Azzal is nagyon 
jó szolgálatot tesz, hogy rendesen nem elégszik meg a szavak egy
szerű orosz értelmezésével, hanem szólásokkal, néha a példamondatok 
egész tömegével világítja meg a címszó különféle jelentésárnyalatait 
és alkalmazásának eseteit. Majd csak később válik el, milyen ered
ménnyel fordulhatunk hozzá cseremisz és általában finnugor szófejtó 
kutatásainkban. 

Már a futólagos átlapozás alkalmával is feltűnnek a cseremisz 
nyelvújítás talpraesett modern alkotásai, minők: 

Nyelvtudományi Közlemények XLVI1I. . 8 
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Mymsp 'szótár' -* Mym 'szó' + dp gyűlőhelyképző (vö. nynuö, 
WICHM. piinldz'd 'fenyő': nynvdp 'fenyves'; pu 'fa': puer 'fasor, erdő' 
vö. BEKÉ, Cser. nyelvt. 133. 1.); 

jiyM-ojiMwm 'névmás' *«e lüm 'név' + olmes 'helyett, gyanánt'; 
möpmmyji 'elektromosság' •* möpuimüiuö 'ugró' + myji 'tűz' 

(törstem 'ugrani', tul 'tűz'). 
Mivel a munka a cirill betűkből átalakított új-cseremisz abc-vel 

van írva és csak három cseremisz nyelvjárást, ill. nyelvjáráscsoportot 
különböztet meg (1. keleti v. ufai nyelj arás: Ynö Mapuü, 2. mezei 
cseremisz: OjibiK Mapuü, 3. hegyi cseremisz: Kypyn Mapuü), ponto
sabb hangtani búvárlatainkban csekély segítséget várhatunk tőle. 

7. G. KAEMAZIN, MAPHÉ HBL1M9 .AOHHBIIH. I-II. k. Moszkva 
1929. — 123 + 179 1. 

Már a háború előtt tudtuk ennek a kétkötetes cseremisz nyelvtan
nak a szerzőjéről, a cseremisz származású Gurij Karmazin tanítóról, 
hogy tekintélyes mennyiségű keleti-cseremisz népköltési terméket gyűj
tött össze és anyanyelve grammatikájának megírásával is foglalkozik. 
Népköltési gyűjtésének java Wichmann kötetének függelékeként látott 
napvilágot, nyelvtana pedig először 1925-ben, második kiadásban 1929-
ben került ki a sajtó alól. — Az I. kötet a beszéd, a mondat, a szó, a 
szótag, a hang című fejezetekből áll, míg a II. kötet a szóragozást és 
a szóképzést tárgyalja. Nyilván nem tudományos babérokra vágyott a 
szerző, hanem mindenek előtt a cseremisz tanuló ifjúságot és a csere-
miszség müveit rétegét igyekezett megismertetni a nyelvtan alapfogal
maival és a cseremisz nyelv szerkezetével. Ha egyben-másban furcsál-
juk is a szerző eljárását, beosztását, meghatározásait, örömmel állapít
juk meg, hogy úttörő munkájában gyakorlott pedagógusra valló kész
séggel oldotta meg kényes feladatát. A finnugor nyelvészetnek is értékes 
szolgálatot tesz a munka, mert közvetlenül az élő forrásból táplálkozó 
bő anyagával, leírásaival, példagyűjteményeivel és paradigmáival szeren
csésen kipótolja az ufai cseremisz nyelvjárásra vonatkozó ismereteink 

* ZSIRAI MIKLÓS. 

IV. 

Wiohmann-emlékkönyv. Juhlakirja Yrjö Wichmannin kuusikymmen-
vuotispáiváksi. — (Emlékkönyv YKJÖ WICHMANN hatvanadik születésnapjára). 
Suomalais-ugrilaisen Seuran Toimituksia LVIII. Mémoires de la Société Finno-
ougrienne LVIII. Helsinki, 1928. Suomalais-ugrilainen Seura. 471 1., nagy 8°. 

Az előttünk levő WICHMANN fényképével ellátott emlékkönyv for
mában és tartalomban méltó kifejezője annak a tiszteletnek és hálának, 
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mellyel a Finnugor Társaság, a munkatársak, barátok és tanítványok 
viseltetnek WICHMANN tudományos munkája és egyénisége iránt. 

A néprajzi, archaeologiai, a folklóré körébe stb. tartozó értekezé
seket figyelmen kívül hagyva az alábbiakban csupán a finnugor nyelvtudo
mány mai magas színvonalát híven visszatükröztető finn és finnugor 
nyelvészeti tárgyú tanulmányokról számolok be. 

MARTTI AIEILA „AZ egyszemélyben használt igék" (Yksipersoonai-
sina káytetyt verbit, 1—11.) c. értekezésében a finn nyelvben sűrűn 
és nagy számban előforduló egyszemélyú igékkel foglalkozik. Áz ide 
tartozó igék között vannak olyanok is, melyek minden személyben 
használatosak, de egyszemélyú használatban is szokásosak. A szerző 
az egyszemélyú igéknek — logikai osztályozásra nem törekedve — 
tíz főcsoportját különbözteti meg. 1. Az ú. n. meteorológiai igék tekin
télyes csoportja: sataa 'esik', tuulee 'fú a szél', salamoi Villámlik' stb. 
stb. Ilyen igék bőven vannak az észtben is; ide tartozik továbbá a 
magyar személytelen igék jó része: esik, dörög, beborul stb. 2. Testi 
állapotot kifejező egyszemélyú igék, melyek mellett néha a tárgy is 
ki van téve, a finnben szintén igen közönségesek, pU huimaa 'szédít', 
sárkee 'fáj' stb. Ilyen ige az észtben és a magyarban sokkal kevesebb van, 
mint a finnben. Hol fáj ? Szúr a hátamban. 3. Lelkiállapotot, érzelmeket 
kifejező igék mellett szintén lehet tárgy, pl. minua hirvittáá, inhottaa 
'engem borzaszt, undorít' stb. Ilyenfajta ige az észtben és a magyar
ban nincs. 4. A körülmények okozta állapotot, sikert, sikertelenséget 
fejez ki az olla 'lenni', káydá 'járni; vmivé válni' stb. ige egyszemélyú 
használatban, pl. sinun káy hyvin 'neked jól megy'. Erre az észtből 
és magyarból is lehet példákat idézni, pl. rosszul ment neki, majd lesz 
neked. 5. Látás-, hallás- és szaglásérzeteket fejeznek ki azok az igék, 
melyek nem tartoznak az első csoportba, pl. saarella palaa 'a szigeten 
ég'. A finnben és a magyarban ilyen igékre nincs példa. 6. Szükséges
séget, alkalmasságot stb. kifejező igék, pl. táytyy 'kell', sopii 'illik' stb. 
Utánuk infinitivus következik, melyet mai nyelvérzék szerint sok 
esetben a mondat alanyának lehet tekinteni. Vannak azonban olyan 
népnyelvi szerkezetek, melyekben az inf. nem fogható fel alanynak, 
pl. Pitás piankin saamani stb. Ezek pontosan megfelelnek a magyar 
„nekem mennem kell" stb. szerkezeteknek. 7. Olla vagy tulla ige 
névszóval együtt a természet vagy a környező világ állapotait fejezi 
ki, pl. on kylma 'hideg van', on hámára 'szürkület van', tulee sade 'eső 
lesz, on sota, rauha 'háború, béke van'. A finn példákat — amint lát
juk — szó szerint lehet magyarra fordítani. 8. Olla vagy tulla ige név
szóval együtt testi vagy lelki állapotot is fejezhet ki, pl. minun on vilu 
'fázom', minun on nálká 'éhes vagyok'. Megfelelő kifejezés a magyar
ban nincs. 9. Az olla és néhány helyzetet és mozgást jelentő tárgyatlan 

8* 
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ige egyszemélyes használatban szintén előfordul pl. minulla on lapsia 
'gyermekeim vannak', tulee vieraita 'vendégek jönnek', ei náy mitaán 
'nem látszik semmi'. A magyarban nekem új könyveim vannak stb. 
10. Az állítmányi igével kapcsolatos olla és néhány más egyszemélyi! 
ige után mellékmondat és pedig rendesen etta 'hogy' kötőszós mellék
mondat következik, pl. on totta, etta... 'igaz, hogy... ' , náyttaa sütar 
etta ... 'úgy látszik, hogy —'. A magyarban hasonlóképpen, pl. Úgy lát
szik, eső lesz. Úgy tűnik fel, hogy.. . stb. 

Külön figyelmet érdemelnek az első három csoport igéi. Alany-
talan mondatokban rendszerint ilyen igék állanak állítmányul. A fiú
úszik ; a ló fut; a tó kék stb. mondatokban egy-egy észrevétel két részre 
tagolódva fejeződik ki. Bizonyos adott helyzetekben érthetően fejezi ki 
az észrevételt a puszta alany is, pl. Egér! Nyúl! Kisértet! Lövés-! De 
kifejezheti az észrevételt a puszta állítmány is: Esik. Villámlik. Van
nak esetek, midőn az alany épp oly könnyen elhagyható, mint az 
állítmány, pl. Villám! Villámlik! Egyetlen villámlás észrevételét nyoma
tékosabban fejezi ki a nyelvi alany, viszont a jelenség folytatólagos
ságát az állítmány. Hiányozhatik az alany azért is, mert ismeretlen 
vagy határozatlan, megjelölése nehéz vagy egyenesen lehetetlen. Bizo
nyos testi vagy lelki állapotot észreveszünk ugyan, de okozóját nem 
tudjuk. A látás-, hallás- és szagérzeteket kifejező igék mutatják leg-
világosabbban a többszemélyűségből az egyszemélyűség felé való fej
lődést. Metsassa rasahti 'Az erdőben zörgött'. Az igei sz. rag 3. sz.-re 
utal, Némely nyelvben formális alany van (svéd det, ném. es, fr. il). 
Ilyen a finn népnyelvben is előfordul: Satakos se ? A legtöbb égyszemélyű 
igét alany mellett is lehet használni. A meteorológiai igék mellett 
mitológiai alapon érthető alany lehet, pl. ukkonen kay 'mennydörög' 
(tkp. apó jár), isánen jylisee 'dörög' (tkp. atyácska dörög). Olyan alanya 
is lehet ezen igéknek, mely a mondat tartalmát nem változtatja meg^ 
pl. Taivas salamoi 'az ég villámlik'. Az igében kifejezett jelenség is 
lehet alany, pl. Esik az, eső. Külön figyelmet érdemel a sataa 'esik' ige,, 
mely több alannyal egészíthető ki: sataa vettá, lunta, rakeita 'esik eső-
(tkp. víz), hó, jég' stb. Eredeti jelentése 'fallen'. 

A meteorológiai igék valamennyien denominalis képzések és az, 
alapszóban megnevezett jelenség történését, keletkezését jelentik. Egy
aránt kifejezik az alanyt és az állítmányt, előbbit a főnévi alapszóval, 
utóbbit az ige finitiv formájával. Nem tesznek elliptikus benyomást és 
csak egyetlen természeti tüneményre vonatkoznak, Vannak azonban 
olyan esetek is, midőn az alanytalan mondatot* elliptikusnak kell fel
fogni, pl. Hányat ütött (az óra) ? Délre jár (az idő). 

Az alanytalan mondatok keletkezésére nézve AiRiLÁnak az a 
véleménye, hogy primitív fokon éppen olyan körülmények között hasz-



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 117 

náltak alanynélküli mondatot, mint a mai nyelvekben. — Nyelvi szem
pontból az alanytalan mondatokat, melyeket egyszemélyi! igék alkot
nak, nem nehéz megérteni. Logikai szempontból magyarázni a dolgot 
már sokkal nehezebb. 

LAÜEI KETTUNEN „ A finn ts fok váltakozása" (Suomen ts: n astevaihtelu, 
63—88+3 térkép.) eímen sokat vitatott hangtani problémát fejteget. A finn 
nyelvjárásokban az eredeti ts hangkapcsolatnak a következő hangok 
felelhetnek meg; 1. Változatlan ts: metsa °c metsast; 2. Is' (vagy (ts') eo 
ts': mefs'a <x> mefö'an; 3. ts (vagy tís) <*> ts; metsa oo mejsássá (e és i 
után és előtt a mássalhangzó nem palatalizálódik); 4. ts oo s vagy 
(ts cv> s: mets'a oo mes'ássa; 5. változatlan ss;messá oo messás; 6. ss oo s: 
messa oo mesássa; 1. változatlan &&: me&&a oo me&&asa ; 8. && oo & \ me&&a 
'metsáá, metsáán') oo me&á 'metsát'; 9. hh oo h-.mehha 'metsáán, metsáá' 
oo mehast\ 10. változatlan tt: metta oo mettássa; 11. ttcvt: metta oo metássa; 
12. változatlan ht: mehta oo mehtassá; 13. ht cv h : mehtd co mehassa; 14. 
ht oo t: mehta oo metassá. Ezek a megfelelések öt főcsoportra oszthatók: 
1. ts, ts terület délkeleten; 2. ss terület: Dél-Savo, Kannás; 3. && 
terület: Rauma vidéke és részben alsó Satakunta; 4. tt terület végig 
a nyugati partokon észak felé és 5. ht terület Kelet-Finnországban. 

A nyelvjárásokban mutatkozó nagy tarkaságot a szerző felfogása 
szerint nem szükséges a fokváltakozásból, illetve az erős vagy gyenge 
fok javára történt kiegyenlítődésből magyarázni, hanem magából a finn 
nyelvből kiindulva meg kell vizsgálni az eredeti ts megfeleléseit az 
első és második szótag határán túl is, olyan helyzetekben, ahol a fok-
váltakozás szabályai nem érvényesek. Ezt a vizsgálódást elvégezve 
megállapítja a szerző, hogy az első és második szótag határán talál
ható ts megfelelései általában megegyeznek a szóban hátrább előfor
duló ts megfeleléseivel, mégpedig zárt- és nyilt szótagban egyformán. 
Az előbbi és utóbbi megfelelések csoportjainak földrajzi területei nem 
fedik ugyan egymást pontosan, de ennek nincs nagy jelentősége, mert 
sok nyelvjárásban kölcsönzésekkel is kell számolni. A különböző hely
zetekben előforduló ts megfeleléseinek egyezése fontos bizonyíték a 
szerző felfogása szerint a fokváltakozás ellen, mert az első és máso
dik szótag határán túl nem lehet az erős vagy gyenge fok javára tör
tént kiegyenlítődéssel magyarázni semmit. Megerősítik KETTUNENt ebben 
a véleményében az AGEICOLA előtti nyelvemlékekben (helynévfeljegyzé
sekben) reánk maradt adatok. Különböző vidékekről származó helyne
vekben található tz vagy z írásmód ts ejtésre utal. AÖRICOLA a tz írás
módot vette használatba, a ritkán előforduló íte-vel valószínűleg a && 
kiejtést akarta jelölni, amely nagy területen volt használatos s amelyet 
ő szintén ismerhetett. A helynevekben előforduló ts fejlődése párhuza
mosan haladt a közszók ts hangcsoportjának fejlődésével. 
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Fölveti a szerző a kérdést, hogy miképpen lehet megmagyarázni 
az eredeti ts-nek a különböző területeken történt különböző fejlődéseit. 
Előbb azonban végigtekint a legközelebbi rokonnyelveken (észt, vót 
stb.) és megállapítja, hogy bár a ts időmértéke több esetben változás
nak van alávetve, ezek a nyelvek semmi bizonyítékot nem szolgáltat
nak arra nézve, hogy a finn nyelvjárások megfelelései a ts qualitativ 
váltakozására mennének vissza. Ha a legközelebbi rokonnyelvek terü
letéről visszatérünk a finn nyelvterületre, az aunuszin át olyan terü
letre érünk (Kannás), ahol a ts időmérték szempontjából is változatlan. 
A Finn-öbölben levő szigetek nyelvjárásai nem ismernek váltakozást, 
úgyszintén az ingriai sem. A szerző szerint ez nem lehet kiegyenlítő
dés eredménye. Még kevésbbé lehet szó kiegyenlítődésről a tt területen, 
mert hiszen ott az eredeti tt geminata rövid <-vel váltakozik. A őő cv 
&&, az előbbiből vagy más hasonló hangból keletkezett ss <x> ss, továbbá 
a ht <v ht szintén csak változatlan is folytatói lehetnek. Ez a ts még 
quantitativ változásnak sem volt alávetve. Bizonyos meggondolások 
alapján fölteszi KETTUNEN, hogy a ts legalább is a korai ősfinnben 
quantitativ szempontból változatlan volt. A karjalai ts oo cts váltakozás 
azonban okvetlenül olyan régi, hogy abból kiindulva meg lehet érteni 
a finn nyelvjárásokban található váltakozásokat. A történeti idő elején 
Kelet-Finnország egész a Kymi-folyóig karjalai terület volt. A karja-
laiak később visszahúzódtak messze keletre, helyüket nyugatfinnországi 
telepesek foglalták el, de a karjalai nyelv hatása nem szűnt meg, kar
jalai sajátságokat még a mai délnyugat-hámei nyelvjárásokban is ta
lálunk. Nyugati sajátságok viszont messze keletre eljutottak, így ma
gyarázható talán a Kannás területén levő ts, melyet Ingriába vándo
rolt törzsek vittek talán onnan magukkal új hazájukba. 

Kutatásainak eredményeit a szerző a következőkben foglalja 
össze: „..Finnország háméi törzsének nyelvjárásába tartozott a para-
digmatikus váltakozáson kívül eső ts; ebből keletkezett — talán az illető 
nyelvjárásokra jellemző laza szótagkapcsolat (löyhá tavuliittymá) kö
vetkeztében — &&, valamint ebből tovább legáltalánosabban tt, de a 
széleken M és ss is. Ezt a megfelelést a váltakozásnak alávetett kar
jalai ts a maga körébe vonta, mikor a háméi nyelvjárások átterjedtek 
a karjalai eredetű Kelet-Finnországba; ezekben a nyelvjárásokban egyéb 
hámei-karjalai keveréksajátságok is keletkeztek. Amilyen szerepe van 
azonban a karjalaiságnak Kelet-Finnországban, ugyanolyan szerepe van 
az észtségnek országunk délnyugati részében; az ott található válta
kozás ezen az úton magyarázódna meg. Délnyugat- és Kelet-Finnor
szágban azonban részben nyilvánvaló alkalmazkodás történt a zárhan
gok váltakozásához. Hogy esetleg szélesebb körben keletkezett idegen 
hatástól független váltakozás, olyan területeken is, ahol idegen hatást 
akartunk látni, azt döntse el a jövő kutatás." 
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JÚLIUS MARK „Zum lángeren I. infinitiv im finnischen" (154—194.) 
c. értekezésében fontos alaktani problémát old meg. Az első infinitivus-
nak a finnben két alakja van, egy rövidebb, melyhez az irodalmi nyelv
ben nem járul személyrag: saada 'erhalten, bekommen', viedd 'führen, 
bringen' stb., mely azonban a Kalevala és Kanteletar nyelvében, vala
mint a mai népnyelvben a birt. személyragokat is felveszi: saa'ani, 
Idhtedni és azonkívül egy hosszabb, amely minden esetben fölveszi a 
birt. sz. ragokat: saadakseni, -si, -nsa stb. 'um zu erhalten (ich, du, er 
usw.)', sanoakseni, -si, -nsa 'um zu sagen (ich, du, er usw.)'. Ennek 
elemei: a rövidebb inf. 4- kse -f- birt. sz. rag. A -kse általános felfogás 
szerint, mely azonban nincs kellően megokolva, azonos a translativus 
ragjával, a sz. rag az inf.-ban kifejezett cselekvő személyre vonatkozik, 
pl. hdn kdvi joella uidaksensa 'er ging an den fluss um zu schwimmen'. 

Az inf. két alakjának az irod. nyelvben megvan a maga pontosan 
elhatárolt használata. A rövidebb inf. pl. meghatározhatja az igében 
kifejezett cselekvés célját: onko teilld hevosta myödd? 'habt ihr ein pferd zu 
verkaufen?' isd toi omenoita lasten syödd 'der vater hat für die kinder 
ápfel zum essen mitgebracht'. A célhatározóul álló rövidebb inf.-nak 
a mondatban passiv jelentése van és ezért rendesen az I, part. pass. 
essivusat vagy translativusat használják: onko teilld hevosta myötdvdnd? 
isd toi omenoita lasten syötdvdksi (syötdviksi). A hosszabb inf. szintén 
az igében kifejezett cselekvés célját jelöli meg: hdn kdvi joella uidak
sensa 'er ging an den fluss, um zu schwimmen'. Az inf. ebben az 
esetben célhatározói mellékmondattal egyenlő értékű (oppiakseni =jotta 
oppisin) és aktiv viszonyt fejez ki. De kifejezhet passzív viszonyt is: 
hdn toi omenoita syöddksemme 'er hat ápfel mitgebracht, damit wir [sie] 
essen' (de lasten syödd 'für die kinder zum essen'). — Lehet továbbá a 
rövidebb inf. a mondat alanya. Az állítmány ilyenkor személytelen ige, 
pl. pitdd 'soll, muss', tdytyy 'muss', tarvitsee ,braucht' stb.: minun tdytyy 
opastaa tdmd mies perille 'ich muss den mann hinführen'. A nép
nyelvben az inf. birt. sz.-ragos is lehet: tarttis ni a at a ni 'ich sollte 
schlafen gehen'. Végül a rövidebb inf. tárgyul is állhat a 'können, wollen, 
erlauben stb.' jelentésű igék mellett, pl. mind en jaksa tehdd työtd ja 
hdpedn kerjdtd 'ich bin nicht fáhíg zu arbeiten [eig. zu tun (tehdd) ar-
beit (työtd) und scháme mich zu betteln'. A hosszabb inf. szintén hasz
nálatos ilyen jelentésben: vsdntd pddtti si:ttes sa'n 0 oks een sen si:tte 
'der bauer béschloss, es dann zu sagen'. 

Hasonlítsuk össze a következő nyelvjárási kifejezéseket: mi-.nuv 
vaa:n tartti mcnn a 'ich musste eben gehen', továbbá tarttis m a aitani 
'ich sollte schlafen gehen és ei tartt(e) e'vdstd tualakses 'du brauchst 
keinen mundvorrat zu holen'. Az inf. mind a három esetben alany, de 
az első példában a cselekvő személyt gen.-dat. fejezi ki, a két utóbbi 
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példában pedig az inf.-hoz járuló birt. sz. rag. A rövidebb és hosszabb 
inf. között jelentéskülönbség nincs. Vagy nézzük a következő három 
példát, melyekben az inf. tárgy: to'htori kdski mennd a-hteikii(n) 'der 
doktor befahl, in die apotheke zu gehen', mind pyysim me'nndni *ich 
bat gehen [zu dürfen], továbbá i:sántd pddtti sidtes sa:nookseen sen 
si:tte 'der bauer beschloss, es dann zu sagen'. A három eset (röv. inf.; 
röv. inf. + birt. sz. rag; hosszabb inf. 4- birt. sz. r.) között semmi egyéb 
különbség nincs, mint hogy a két utóbbi példában a mondat alanyára 
vonatkozó sz. rag hozzájárul az inf.-hoz. Végül nézzük a következő 
mondatokat, melyekben az inf. határozóul áll: isá toi omenoita lasten 
syoda Mer vater hat für die kinder ápfel zum essen mitgebracht', kán 
toi omenoita syödáks emme 'er hat ápfel mitgebrach, damit wir 
[sie] essen. A rövidebb inf. mellett gen. subj. (lasten), a hosszabb inf. 
mellett a birt. sz. rag fejezi ki az alanyt. A két inf. jelentése között 
azonban semmiféle különbség nincs. Mi tehát a hosszabb inf.-ban levő 
-kse- elem szerepe ? Két lehetőség jöhet tekintetbe. Az egyik az, hogy 
a translat. jelentés elhomályosult, a másik az, hogy a -kse- nem a 
transl. ragja. A kérdés megoldásánál figyelembe kell venni, hogy a 
hosszabb inf. kizárólag birt. sz. raggal ellátva használatos. Némely 
nyelvjárásban a rövidebb inf. is fö]veszi a birt. személyragokat és ezt 
nem lehet a hosszabb alak analógiás hatásából magyarázni. 

Régi karjalai runókban a következő inf. alakokat találjuk: láh-
tieksehen, lahtieksehen = f. Idhtedkseen (láhteáksensá);tuUaksehen, tullaksehi, 
tullaksehe = f. tullakseen ; káyáháksehi = kdyddkseen. Vannak azonban 
elsősorban a láhte 'gehen', de a mdne- 'gehen' és egyéb igékből is képezve 
igen különös alakok: lahtieksengö, mánnáksengö, láhtieksengöze, lahtiek-
sengöze. A -ze, -ze = se mutatónévmás. A -go, -gö tapadó part. ( = f. -ko, 
-kö) itt nem kérdő jelentésben, hanem valószínűleg a versmérték ked
véért. Ugyancsak partikulának fogható fel a láhtiekseni 3. sz.-re vonat
kozó inf. -i (^=*-yik) eleme. Ezen elemek leválasztása után visszamarad 
egy lahtiekaen, mánnáksen stb. alak. (Az -n néha elveszett, vö. mannák-
segi). A runók megfelelő parallel sorai kétségtelenné teszik, hogy eze
ket az alakokat infinitivusoknak kell felfogni. Ilyen különös inf.-ok 
a karjalai beszélt nyelvben is vannak; tdmd kebiáh kandoaksi 'tárná 
on keveá kantaa (kannetaan keveásti)', 'das ist leicht zu tragen (trágt 
sich leicht)', eredetileg valószínűleg 'das [ist] leicht für ihn zu tragen' 
vö. f. kirja on hyva lukeakseni 'das buch ist gut für mich zu 
lesen'. A kandoaksi (=f. kantaakseen) alakban a -ksi ^*ksen. Ez a 
végzet hangalak tekintetében teljesen azonos a keleti finn, karj.-aun., 
vepsza nyelvek reflexív infinitivusának végzetével: f. laskiikse 'sich 
legén, sich niederlassen, sich senken', keánnállákse 'sich wenden'; karj. 
pessákse, pessákse 'pestá itsensá, sich waschen', vepsza pestase, pestakse 
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'peseytyá, sich wasehen', karj. pessákseh, pessákseh, kéánnellákseh stb. 
stb. A karj.-aun. inf. ft-ja másodlagos, a refl. igék egyes 3. sz. alak
jából került át: -h ^*hen {-^*-zen)™-* sen (pl. k után: tungeksen). 

A karj.-aun. és vepszü refl. infinitivusok -kse-, -kse- elemében levő 
k-t SETÁLA magyarázta és azonosnak tartotta a rövidebb I. infinitivus -k, 
{'] lativusi végzetével, tehát pessák + seh. SETALÁ-nak ez a magyarázata 
kétségtelenül helyes. Hogyan lehet ezeket a refl. infinitivusokat tovább 
elemezni? Az az elem, ami ezeket az infinitivusokat reflexivvé tette 
nem más, mint a 3. szem. birt. sz. rag, amely az aktiv igék *-ft-végű 
inf.-hoz járulva a finnben és aun.-ban -se, a karj.-ban -se és a vepszá-
ben -se, -s alakban jelenik meg. Ezek a sz. ragok *sen<x>*sen alakra 
mennek vissza, tehát pl. karj. pessakse, vepszá pestakse, pestase ~z*pes-
ták (I. mi.)-\-sen (3. sz. birt. sz. rag). Ezek után nyilvánvaló, hogy a 
karj. lahtieksen, mánnáksen, kandoaksi stb. éppen olyan világos és 
könnyen elemezhető alakok, mint az előbb említett refl. infinitivusok, 
tehát lahtieksen *ta *láhteőák + sen,' mánnáksen, -= *mándak -\- sen, kan
doaksi HC kantaőak -+- *sen. — A személyragos I. inf.-ban a birt. sz. rag 
a cselekvő személyre vonatkozik, akinek cselekvését az inf. fejezi ki, 
pl. aun. keánnállákse csich wenden', pessakse v. pessákseh 'sich wasehen' 
és a nem refl. karj. kandoaksi 'das [ist] leicht zu tragen (trágt sich 
leicht)', eredetileg valószínűleg *das [ist] leicht für ihn zu tragen'. A 
lahtieksen stb. infinitivusok birt. sz. ragja hasonlóképpen magyaráz
ható. Ha az inf. alapszava tárgyas ige, akkor a birt. sz. rag egyúttal 
a tárgyra is vonatkozik (karj. pessakse = f. peseytyákseen). Valamely 
tárgyas ige infinitivusát a hozzájáruló birt. sz. rag csak akkor teszi 
reflexív jelentésűvé, ha a birt. sz. rag egyaránt vonatkozik az alanyra 
és a vele azonos tárgyra, más tárgy pedig nincs. 

A finn, karj. stb. I. inf. hosszabb alakjában (saadakseni, -si, -nsa 
v. -en, -mme, -nne, -nsa v. -en) levő -kse- elem, melyet eddig általában a 
transl. jelével azonosítottak, szintén az előbbiekben kifejtett alapon 
magyarázható. A karj. láhtieksehen, tullaksehen vagy lahtieksensa, tullak-
sense — f. lahteakseen, tullakseen vagy láhteáksensa, tidlaksensa másod
lagos képzéseknek foghatók fel. A karj. lahtieksen, mánnáksen, pessakse 
alakok alapján rekonstruálható *ldhteaksen, *tullaksen -* *lahteőaksen, 
*tulöaksen ősi alakokból elvontak egy Váhteakse-,* tullakse- -= *lahteöakse-, 
tulőakse-silákot és hozzáfüggesztették a 3. szem. birt. sz. rag -sen oo -hen 
alakját vagy pedig a mellettük élő *-nsak, *-nsakcs>*-nsek, *-nsek (karj. 
lahtieksensa = f. láhteáksensa) vagy más 3. sz. birt. sz. ragokat, úgy
szintén a birt. sz. ragok többi személyre vonatkozó alakjait. Ezek a másodla
gos inf. képzések meglehetős régiek, talán a késői ősfinn korra mennek 
vissza, mert a f. láhteákseni stb. megfelelői a karj.-ból, a vótból és az 
észtből is kimutathatók. Természetesen egymástól független parallel 
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fejlődésre vagy kölcsönzésre is lehet gondolni. Ezzel a megállapítással 
kapcsolatban behatóan magyarázza a szerző a karj.-aun. refl. infinitivus 
szóvégi -A-ját valamint a refl. infinitivusok elszigetelődését, aminek 
következtében nem vettek részt a nem refl. inf.-ok másodlagos fejlő
déseiben. 

Amint a szerző Die Possessivsuffixe stb. c. müvében kimutatta, a 
késői ősfinnben az egy birtok jelölésére a következő sz.-ragokat lehet 
feltenni: Sing. 1. -mi; 2. -si -=*-tá c\> *öi és ti (t, s és h —e *s után); 3. -hen 
-« *-zen (magánh. után) oo *-sen. Plur. 1. *-mm3k -* *-msk; 2. -*t3k oo *Ő3k; 
3. *-/ieA; ( ^ -*e&) cv *-sefc. Több birtok esetén a sz.-ragok elé a birtok 
többségét kifejező -n- járult, tehát Sing. 1. -ni (-= *-nni -<= *-n-\-m-); 
2-nsi (-= *-nti); 3. -wsew stb. stb. Ha az egy birtokra vonatkozó sz.-ragok 
valamely névszó -n- végű esetalakjához (pl. genitivusához) járultak hozzá, 
akkor könnyen előállhattak a több birtokra vonatkozó sz.-ragokkal 
azonos hangzású végzetek. Másfelől az ősfinnben a 3. sz. birt. sz.-
rag -sen alakját az egyesszámban, a -sek alakját pedig a többes szám
ban használták. A *pestáksen egyesszámú alaknak a többesben tehát 
*pestaksek felelt meg. Mivel az ilyen alakokban egy közös pestakse alap
alak fordul elő, ebből könnyen el lehetett vonni a -kse- végzetet és 
egyéb körülményektől is elősegítve azonosítani a transl. ragjával (vö. 
onne-ksi 'zum glück', onne-kse-ni 'zu meinem glück'). A személyragos 
inf. szabályos formái a finnben a következőképpen alakulhattak: Sing. 
1. *pestámmi (-= *pestak + mi), 2. *pestáksi (=*pesták + si -= *pestak-\- ti), 
3. *pestáksen (— *pestdk + sen), plur. 1. *pestámme vagy (diai.) -mme\ 
ill. -mmek, továbbá -mma stb. -= *pestammSk (-^ pestak + mük), 2. *pes-
tdtte stb. -*s *pestattBk (~= *pestak + tisk), 3. *pestdkse vagy -se\ -sek 
(-= *pesták -\-sek). Ezzel szemben a f. írod. és népnyelvben a következő 
alakok élnek: Sing. 1. pestakseni, 2, pestakseni, 3. pestdkseen v. pestak-
sensa, plur. 1. pestaksemme, 2. pestaksette, 3. = sing. Délnyugat-Háme
ben: Sing. 1. pestakseni <s>pestdni, 2. pestaksesipestds, 3. pestaksee(n) 
v. pestáksensa co pestánsá, plur. 1. pestaksemme c^pestamme, 2. pestak-
sennecopestanne, 3. = sing. Részletesen bemutatva a sz.-ragos inf. 
összes alakjainak fejlődósét, a szerző arra az eredményre jut, hogy az 
ősfinnben a személyragos I. infinitivusnak -kse- elemmel való és -kse-
nélküli formái voltak (pl. *pestak + sen, de *pestdmmi -^*pestak-\-mi). 
A kiegyenlítődés, amire meg volt adva a lehetőség, két irányban 
ment végbe. 

A személyragos hosszabb I. inf. földrajzi elterjedéséből arra 
következtet a szerző, hogy ennek az alaknak a keletkezése — amint 
azt már említettük is — az ősfinn korra vezethető vissza. 

T. E. UOTILA. „A finn többes genitivus egyik alakjának keletke
zését" (Erás suomen monikon genitiivin muodostus, 241—246.) mutatja 
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be a népnyelvből. A finn nyelvjárásokban aránylag ritkán fordul elő a 
többes gen. -ten ragja magánhangzó után, pl. veten -«c *vetten. Ezek 
éppen olyan szabályos alakok, mint pl. orten -*c *ortten. Vannak azon
ban szabálytalan alakulások is. Ezekben a -ten rag a következő hely
zetekben fordul elő : 1. főhangsúlyos szótag után : maiién, háiten; 2. egy
tövú névszókban mellékhangsúlyos szótag után: harakoiten; 3. egytövú 
névszókban hangsúlytalan szótag után: poikaiten, poikiten; 4. kéttövú 
névszókban mellékhangsúlyos szótag után: ahveniten; 5. kéttövú név
szókban hangsúlytalan szótag után: loimiten. Azon a területen (délke
leti Hámeben), ahol ezek az alakok előfordulnak, másféle gen. alakok 
is használatosak. így pl. olyanok, melyekben ő =̂  l v. r hangváltozás 
történt: mailen, hailen, továbbá ő >- 0; kalo(ien, harakko(ien. A többes 
gen. második formája, melyben a rag az egyes tőhöz járul, ezen a 
területen nem nagyon ismeretes, de előfordul a nyugati részeken. 
Sűrűn használatos továbbá a második gen. másik alakja, melyben a 
-ten rag mássalhangzó után áll: lasten. A kétféle genitivusnak ezen a 
területen való találkozásából magyarázhatók meg az említett olyan gen. 
alakok, melyekben a -ten magánhangzó után fordul elő. A vegyülés 
először a kéttövú szókban történt meg, pl. kirveiten = *kirveióen 
(-=r *kirvehiően) + kirvesten, seipahiten — seipahien -+- seivásten stb. 
A eontaminatió átterjedt az egytövú szókra is, pl. poikiten = poikien 
-\- -ten, ahkerlten = ahkerien + -ten, poikaiten = poikain + -ten. Vannak 
olyan esetek is (maiten, harakoiten stb.), melyekbe a -ten analógiás úton 
került be. 

Y. H. TOIVONEN : „Über altér und entwicklung des ackerbaus bei 
den finnisch-ugrisehen völkern (229—240) c. értekezésében nagy kriti
kával összeállított etimológiák adatai és tanulságai alapján érdekes 
képet ad a finnugor népek földművelésének kezdeteiről és fejlődésének 
különböző korszakairól. A vadászatból és halászatból élő finnugor nép 
már az őshazában ismerte a földművelés primitív formáját. A gabona
félék közül talán búzát termesztettek és azt darává és lisztté finomítva 
kása- vagy kenyérféle tészta készítéséhez használták fel. A m. kenyér 
fgr. szó, melynek votj. kerir, kenir 'graupen, grütze' megfelelőit Wich-
mann mutatta ki. Bár a finnugorságnak még évezredekig a vadászat 
és halászat maradt a főfoglalkozása, a földművelésüket sem szükséges 
jelentéktelen kísérletezésnek tekinteni; négy biztos és fontos fgr. 
etimológia mellett csupán három biztos etimológia tanúskodik a szom
szédos indogermánság e téren való kulturális hatásáról. Mikor az ugor 
népek ősei kb. 2500 évvel Kr. e. kiváltak a közös őshazából, a két ág 
kultúrája még hosszú ideig egyformán fejlődött. Az ugor ág nem fej
lesztette ugyan tovább a földművelést, de nem is felejtette el, amint 
azt a m. köles szó bizonyítja, melynek a vog. kolás, kölás 'mehl; aus 
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fleisch oder fischen in wasser mit zusatz von mehl gekochter dünner 
brei' felel meg. A finn-permi ág azonban jelentékenyen kifejlesztette 
a földművelést. A földet csákányféle szerszámmal művelik meg, a szán
táshoz is értenek, többféle gabonát termesztenek, búzát, rozsot, tönkölyt, 
árpát, a gabonát szárító csűrben cséphadaróval kicsépelik és azután 
meg is tisztítják szitával és szóró lapáttal. A finn-permi korszak végén 
kb. 1000 évvel Kr. e. a permiek lassanként elszakadtak a finnség, a 
mordvinok és cseremiszek őseitől. A finn-volgai korszakban a föld
művelés hatalmas lendületet vett. Új eszközöket és új gabonanemeket 
ismernek meg, a gabonaszemeket mozsárban vagy kézi malomban dol
gozzák fel lisztnek, a gabona tisztítása is tökéletesedik, sütni tudnak 
és kenyeret készítenek. 

Mikor a finnség a balti népek, germánok és szlávok szomszéd
ságába került, már nemcsak halász- és vadásznép volt, hanem meg
lehetősen értett a föld megműveléséhez is. Bizonyos jövevényszavak 
alapján semmi esetre sem szabad arra következtetni, hogy a föld
művelést ezektől a népéktől vették volna át. Az ő közvetítésükkel 
ismerhettek meg újabb kultúrnövényeket, tökéletesebb eszközöket, de 
hogy pl. a rozst csak ekkor ismerték volna meg, azt nem lehet azon 
az alapon bizonyítani, hogy a f. ruis balti vagy germán eredetű szó. 
Hasonlóképpen kell értékelni a többi fgr. nyelv idegen eredetű kultúr-
szavait is. Hogy viszont a visszafejlődött kultúrájú vogulok, osztjákok 
és lappok erős idegen hatás alá kerültek, az könnyen érthető. A magyar
ban feltűnik a fgr. eredetű földművelési szók rendkívül csekély száma, 
{kenyér, köles). A magyaroknak valószínűleg igen sokáig a halászat és 
a vadászat maradt a főfoglalkozása, és csak a bolgártörököktől vették 
á t az ősi kölestermelés helyébe a földművelés fejlettebb formáit. 

ARTTURI KANNISTO „Zur etymologie des völkernamens ostjake" 
{417—440.) címen az osztják népnév eredetét fejti meg és egyúttal 
nagybecsű adatokkal és következtetésekkel világítja meg az obiugor 
népek őstörténetét. Az osztják (ostjak) népnév 1572-ben tűnik fel orosz 
forrásokban. Megfejtése régen foglalkoztatja a geográfusokat, etno
gráfusokat és nyelvészeket. NICOLAES WITSBN (1672) GRIGORIJ NOVICKIJ 
(1715, nyomt. csak 1884.) J. B. MÜLLER (1720) orosz eredetűnek tartják, 
J . E. FISCHER (1768) viszont a tatárból magyarázta. SCHLÖZER, GEORGI, 
PALLAS, LEHRBERG stb. mind FISCHERT ismétlik. Nagyon figyelemreméltó 
KLAPROTH nézete, aki Asia polyglotta (1823) c. művében az osztják nép
nevet magából az osztják nyelvből magyarázza. Az Ostiac név elferdí
tett alakja az osztj. Ás-jach 'obi emberek' összetett szónak, mellyel az 
osztjákok önmagukat nevezik. FISCHER véleményét ismeri és elfogad
hatatlannak tartja, mert az állítólagos Ustjek kifejezés nincs is meg a 
valóságban. KLAPROTH nézetét osztják HÚNFALVY, AHLQVIST, ANDERBON, 
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PATKANOV, PÁPAY, SIRELIUS és KARJÁLAINEN. Bár a tatárban tényleg van 
üsták, istak, icták népnév, ez hangtani okokból az osztják névvel nem 
azonosítható. így hát egyedül KLAPROTH nézetével érdemes foglalkozni. 
Az As-jach stb. népnév az osztják nyelvhasználat szerint az Ob és Irtys 
mellékén lakó osztjákok kollektív neve, nem vonatkozik azonban a nép 
egészére, sem pedig a néphez tartozó egyénre. Az összetétel első tagja, 
az As folyónév, — melynek különböző alakváltozatai vannak, — a 
következő jelentésekben fordul elő: l.Ob, 2. Irtys, 3. Tobol, 4. Jenisszei, 
5. általában nagy folyó. Az orosz ostjak (kiejtve rendesen astják) név 
pedig a következő jelentésekben ismeretes: 1. mint az Ob és Irtys, 
valamint mellékfolyóik mentén lakó osztjákokhoz tartozó egyén neve, 
2. mint az Ob és bizonyos mellékfolyói mellett letelepült szamojéd 
törzshöz, az ú. n. osztják-szamojédokhoz tartozó egyén neve, 3. mint 
a Jenisszei és Ket folyók mellett lakó, az előbbiektől nyelvileg teljesen 
különböző jenisszei-osztjákokhoz tartozó egyén neve, 4. a helybeli orosz 
lakosság nyelvében, mint az északi Szoszva és felső Lozva, a Konda 
mellett, ritkábban a Pelymka mellett, Vagilszkban és az Alsó-Lozvá 
mellett lakó vogulokhoz tartozó egyén neve. Kiemelendő, hogy az 
osztják nevet viselő három első csoport az As nevet viselő Ob, Irtys, 
Tobol ós Jenisszei mellett lakik vagy lakott. Alakra és jelentésre nézve 
az ostjak. orosz szó szorosan hozzákapcsolódik az -aKT> (-.HKt) végű 
orosz szavakhoz, melyek valamely népet, a néphez tartozó egyént vagy 
bizonyos vidéken lakó embert jelölnek meg, pl. no-uraicL 'lengyel', 
npycaicb 'porosz', cioBaKt 'tót', BOTHKT> 'votják' stb. 

Az osztják népnevet kétféleképpen lehet magyarázni: 1. KLAPROTH 
feltevése szerint lehet az as-jach elferdítése, 2. lehet orosz képzés is 
az igen gyakori -aicb (-HKT>) orosz képzővel az Ob folyó osztj.-vog. 
As nevéből (vö. Tobol és toboljak). Hangtanilag mind a kettő lehetséges, 
a -t- mindkét esetben másodlagos. A jelentés szempontjából sincsenek 
leküzdhetetlen nehézségek. Ha KLAPROTH nézetét fogadjuk el, akkor fel 
kell tenni, hogy a kollektív népnévből már az osztj.-ban individuum 
heve lett, az oroszok az individuum jelentést vették át, és ebből az 
alapjelentésből vezethető le a többi jelentés. Természetesebbnek látszik 
mégis az a feltevés, hogy az osztják szó orosz képzés. Astjak, ostjak 
jelentette az As-fo\yó melléki őslakót, bővebb jelentéssel már kezdettől 
fogva jelentette egyúttal az Ob és Irtys mellékén, valamint a Tobol 
alsó folyása vidéken lakó osztjákokat, az Ob mellett lakó szamojédokat 
és a Jenisszei mellett lakó népet. Csak később vitték át az osztják 
nevet a vogulság bizonyos, főleg osztják területtel határos csoportjaira. 

Ezzel kapcsolatban felelni kell arra a kérdésre, hogy milyen nem
zetiségűek azok az osztjákok, kik régi orosz források szerint a mai 
vogul területtől nyugatra, részben pedig a permi kormányzóságban az 
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Urálon innen laktak. Ilyen vidékek: Őerdyn, Cusovaja, Ajat, Verchoturje, 
Obva, Mulljanka, Tulva, Sylva, Sakva, íren, Tachtana és Pelym. Van
nak orosz tudósok, kik ezen vidékek osztjákjait valódi osztjákoknak 
tartják. Van azonban olyan tudós is (MILLER), kinek véleménye szerint 
ezek a tudósítások a vogulokra vonatkoznak. Ugyanerre az eredményre 
kell jutnunk, ha a tudósításokat egyéb adatokkal kapcsolatban vizs
gáljuk meg. Az említett vidékek mind a vogulok régi lakóhelyére esnek, 
a gyér nyelvi följegyzósekben nincs semmi az osztjákok nyelvéből. 
A tört. források a lakosokat nemcsak osztjákoknak nevezik, hanem 
még gyakrabban voguloknak. Altalános szempontokból is vogul lakos
ságra kell következtetnünk. Ma az osztjákok kizárólag Szibériában lak
nak, ahova a vogulokkal együtt Európából költöztek még a történet
előtti időkben. Ha osztják töredékek maradtak volna vissza Európában, 
azok vagy beleolvadtak volna a szomszédos népekbe, vagy önálló fgr. 
nyelvű néppé fejlődtek volna. A szibériai osztjákok nevével semmiesetre 
sem lehetett európai osztjákokat nevezni. Igaza van KARjALAiNEN-nek, 
hogy az európai osztjákok — vogulok. 

Fölmerül még az a kérdés, hogy elsősorban a hatalmas nyugat-
szibériai folyam nevéül szolgáló As és Ob nevet hogyan lehet etimoló-
giailag magyarázni és hogy a két név milyen viszonyban van egymás
sal. Az As, melyet egymástól többé-kevésbbó eltérő alaki változataival 
a vog.-osztj. nyelvterület határain túl is ismernek, természetesen vog.-
osztj. eredetű szó. Az Ob a zürjénből került át az oroszba. Mind a két 
folyónév néhány kisebb folyó nevéül is előfordul. Ob, Oba, Obva 
folyók (zürj. va = víz) olyan területekről ismeretesek, ahova az ősi 
vogul lakosság helyébe zűrjének költöztek, As nevű folyók viszont olyan 
területekről, melyek a vogulok régi lakóhelyeihez tartoztak. TEPLOUCHOV 
becses megfigyelése szerint az As és Ob nevek a permi kormányzó
ságban bizonyos speciális esetben teljesen megfelelnek egymásnak. 
Mivel az As és Ob hangtanilag nem tartoznak össze, ellenben sok 
folyó nevéül előfordulnak, eredeti appellativumoknak foghatók fel, 
melyeknek jelentése valószínűleg azonos volt. Lehet, hogy a vogul név 
jelentése aránylag sokáig világos maradt és a vogul nyelvben jártas 
zűrjének egyszerűen zürj énre fordították a vog. appellativumot. De az 
is lehet, hogy a zűrjének ismerték a nagy Ob As nevét és ex analógia 
a kis As folyókat is Ob, ö&anak nevezték el. 

T. LEHTISALO „Uralische etymologien" (119—137) címen negyvenhat 
szam.-fgr. szófejtést mutat be értékes hangtani, alaktani és jelentés
tani észrevételekkel. 

F. ÁLMA „Etimológiai adalékok" (Etymologisia lisiá, 247—254) c. 
cikkében a következő három lapp szó eredetét fejti meg; guoksa chaltej', 
jierek 'ribes rubrum' és njarra stb. 'Schambug, Schamleiste.' Általánosabb 
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szempontból különösen érdekes az első. A lp. guoksa stb. 'haltej' szónak, 
mely igen nagy területen fordul elő, pontos hangtani megfelelői vannak 
az észtben 'Lunge' jelentéssel (kops, kopso stb.). Az észt szót PAASONEN 
egyeztette a vog. f khqpsei 'Fischblase', f khqpsi stb. 'Lunge' jelentésű 
szavakkal. Ide vonható még a f. kupsu 'vesica piscium natatoria', 
'Fischblase' szó is. Az 'úszóhólyag' <*> 'haltej' jelentésváltozásra a finn 
nyelvjárásokban is van példa (vö. maukku, moukku). Az úszóhólyag neve 
talán azért mehetett át a haltejre, mert a haltej tabu volt; a finn 
kalanmaito, maito (maiti?) név is metaforikus. A keletitengeri-finn nyel
vekben és a vogulban egyaránt feltűnik a 'tüdő' <» 'úszóhólyag' jelentés
változás. Eredeti jelentés 'tüdő' leheteti, az úszóhólyagot, mely össze
köttetésben van a légző szervekkel, azokhoz tartozónak fogták fel. 

T. I. ITKONEN „Lapp-finn szóhasonlítások, II. (Lappalais-suomalaisia 
sanavertailuja, II, 26—56) címen folytatja a SUSAik. XXXII. köt.-ben 
megjelent szóhasonlításait. Ez alkalommal százhatvan közös szót mutat 
ki a finnben és lappban és egyúttal közli a hasonlításokban szereplő 
finn szavak jegyzékét. 

MARTTI RAPOLA Tuomas Rajalenius 1654-ben nyomatott egyik művé
ben előforduló kutyára vonatkozó „hywáfáns" és „hyywáftáns" szókról 
kimutatja, hogy a szó, melynek *hyyká lehetett az eredeti alakja, skan
dináv eredetű. (Tuomas Rajaleniuksen saneet „hywáfáns" ja „hyywáf
táns", 211—213). 

E. N. SETÁLÁ „Tehdas" (német referátummal, 454—478) c. tanul
mányában a mai finn nyelvben általában 'gyár' jelentésben használt 
tehdas szó eredetét mutatja ki. A tehdas szónak semmi köze sincs a 
tehda 'machen, tun' igéhez, a 'gyár' jelentése is meglehetősen új és 
nyilvánvalóan az irodalmi nyelvből hatolt be a népnyelvbe. A tehdas 
szónak a finn népnyelvben pontos nyelvföldrajzi adatok tanúsága szerint 
a következő jelentései vannak: 1. az a hely, ahol a tehén az istállóban 
fekszik és áll (Kelet-Háme, Savó és finnországi Eszak-Karjala); 2. ágyás, 
burgonyaágyás, virágágyás (Nyugat-Finnország bizonyos vidékei); 3. a 
csolnak bordái közt levő hely; az a hely a csolnakban, ahova az evezős 
a lábát helyezi; az a hely a csolnakban, ahol a víz gyűl össze (Finn
ország legészakibb vidékei, a turkui szigetek). A finn szóval összetartozik 
liv töeddz 'lábnyom; láb (hosszúságmérték'), lűd feht (tő tehto-) 'a csolnak 
bordái közt levő hely' és észt teht (nom. ered. Hehti, tő tehte-) 'cölöp 
hajóláb'. 

A tehdas szónak a szerző a germán nyelvekben a következő meg
felelőit mutatja ki: óizl. stétt f. 'spur; steinpflaster, worauf man gehen 
kann; fuss eines gefásses', stéttr m. 'grad, stellung', norv. stett n. 'fuss, 
unterlage, worauf etw. steht'; stett f. 'treppe, stufe' stb. A finn tehdas 
egy *stehtaz alakra vezethető vissza, a lűd tehto- germ. *stehtö~ vagy *stehtön 
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alakra, az észt teht pedig stehi-alakra. A szó eredeti jelentése 'alap, 
alsó rész', ebből 'a tehén álló- és nyugvó helye' és 'ágyás' (vö. beet és 
bett). Hogy a finn szó jelentésének erős specializálódása a finn nyelv
járásokban történt-e meg, vagy pedig germán eredetű, azt nem lehet 
eldönteni. 

E. A. TUNKELO két balti eredetűnek látszó szót mutat ki a finnben 
(Pari balttilaisperáiseltá náyttáváá suomen sanaa, 273—302), egyik a 
sok jelentésben ismert karsina, másik luoma 'rivus' stb. 

JALO KALIMA „Krisztusnak egy karjalai-vepszá elnevezéséről" érte
kezik (Karjalais-vepsáláisestá Vapahtajan nimityksestá, német referá
tummal 257—272). Kimutatja, hogy a karj. .süntü, mndü, vepszá sünd 
szó az orosz poTKecmeo 'weinachten, geburt' fordítása, annál is inkább 
mivel a karj.-vepszá szó a f. synty szóval egyezően 'geburt' jelentésben 
is használatos. A karj.-vepszá süntü, sündü, vepszá sünd eredeti jelentése 
'karácsony'; a 'Szabadító, Jézus Krisztus' pedig csak másodlagos jelentés. 
A karácsony =>- Jézus Krisztus jelentésváltozás orosz hatástól függetlenül 
vepszá területen ment végbe. A karj.-vepszá sündü stb. szónak van még 
egy harmadik jelentése is : , 'geist, den man in der zeit zwischen wei
nachten und epiphanias belauscht, um die zukunft zu erfahren', mely 
az előbbiektől független, bár szintén orosz mintára kelelkezett. 

KAI DONNER „Samojedische benennungen der russen" (366—370) c. 
cikkében a szamojédoknak különböző oroszokra vonatkozó elnevezéseit 
vizsgálva különösen az osztj.-szam. lós stb. szóval foglalkozik, melynek 
főjelentése 'geist' s mely a jurákból vagy az obi-ugor nyelvekből való 
jövevényszó lehet. Eredeti jelentése ' russe ' . A russe =^ geist jelentésvál
tozás sarki nyelvek analógiájára történt. 

T. E. KARSTEN „Entlehnung oder urverwandtschaft oder zufall? 
(57—62) c. cikkében néhány finn szóra hívja fel a figyelmet, melyeknek 
fgr. megfelelőik is vannak, de amelyek germán, Ül. indogermán alapon 
is magyarázhatók. 

EMIL ÖHMANN „Ungelöste aufgaben der fennistik" (255—256) címen 
két problémát vet fel. Egyik a f. tahtoisiko tohtóri ojentaa minulle kirjan = 
sv. vili doktorn racka mig bőken kifejezésmód története, másik a finn 
keresztnévadás, melynek érdekes művelődéstörténeti vonatkozásai van
nak. 

G. J. RAMSTEDT „Remarks on the Koreán language" és GUSTAV 
SCHMIDT „Über verbale stammbildung in der sog. tschetschenischen gruppé 
der kaukasischen sprachen" c. értekezése kívül esik ennek az ismerte
tésnek tárgykörén. 

N. SEBESTYÉN IRÉN. 
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V. 

A Virittájá Wiehmann-emlékfüzete. Virittaja. Uusi jakso. Koti-
kielen Seuran aikakauslehti. Kahdesneljátta vuosikerta. 1928. 5—7. n : o. (V. Üj 
sorozat. Az Anyanyelvi Társaság folyóirata. Harminckettedik évfolyam. 1928. 
5—7. szám). 153-332 ]. 8°. 

A Virittájánek ez a hármas száma WICHMANN GYÖRGY fényképével a 
rendesnél ünnepélyesebb formában jelent meg WICHMANN hatvanadik 
születésnapja alkalmából. A gazdag tartalomból csupán a bennünket 
érdeklő nyelvtudományi cikkeket ismertetem. 

A bevezető cikkben (YRJÖ JOOSEPPI WICHMANNÜI 60-vuotispaiván 
johdosta) WICHMANN tudományos munkásságának és egyetemi tanári mű
ködésének méltatását olvashatjuk. 

LAURI KETTUNEN „A finn teeri 'nyírfajd' szóról és ősi 'fokváltako-
zásáról'" (Suomen teeri sanasta ja sen vanhasta „astevaihtelusta", 171— 
178.) c. cikkében megállapítja, hogy a szónak a finn nyelvjárásokban 
a következő alakváltozatai vannak: 1. téri (vagy ter, tő tere-); 2. tier 
(tő tiere-); 3. teir(i); 4. töüri (vagy tö'úr, tő töüre-); 5. teüri; 6. teur; 
7. tetri; 8. terri; 9. tehri (tő tehre-). Legkülönösebbnek látszik az utolsó, 
amely valószínűleg valamely szomszédos nyelvjárás analógiás hatására 
keletkezett a tetri alakból. A többiek bizonyos jellemző sajátság alapján 
három főcsoportra különülnek : 1. a tr megőrződött a keleti finnben; 
2. a ' í vokalizálódott (téri, tier stb.) a nyugati finn és bizonyos kele
tebbre eső nyelvjárásokban; 3. a t a keleti és nyugati nyelvjárások 
közti területen /--hanggá asszimilálódott. KETTUNEN egyetért OjANSuuval 
abban, hogy a t vokalizálódása nyugati finn területen ment végbe és 
idők folyamán a keleti finn íeín'-területre is átterjedt, viszont nem 
fogadja el RAPOLA magyarázatát, mely szerint a szavói nyelvjárásokban 
eredetileg paradigmatikus fokváltakozás volt és a vokalizálódott alakok 
a gyengefok javára történt kiegyenlítődésből magyarázhatók. KETTUNEN 
azt vitatja, hogy a paradigmatikus fokváltakozás (tetri <x> teőren) theo-
riája mellett semmi reális bizonyíték nincs, ellenben sokkal természete
sebbnek látszik az a föltevés, hogy a tr egyszerűen különböző módon 
fejlődött a különböző nyelvjárásokban. A háméi nyelvjárásokban a t 
zárja zöngés mássalhangzó előtt meglazult (részleges asszim.), majd 
pedig a t vokalizálódott. A karjalai (keleti) nyelvjárásokban viszont a t 
megmaradt. A szavói néptörzs a háméi és karjalai törzs keveredéséből 
állt e lő; a t vokalizálódása a szavói nyelvjárásokban megőrzött háméi 
sajátság. (Ilyen megőrzött háméi sajátság ezen a nyelvterületen több is 
van.) A terri alak a szerző felfogása szerint nem közvetlenül fejlődött a 
tetrirböl, hanem egy közbeeső *ieőri alakon át, tehát terri *s *teőri - i tetri. 

q 
Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 
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BJÖRN COLLINDER „AZ ősfinn s<x>h: őslapp s<x>s megfelelés a máso
dik szótag vokálisa után" (Kantasuomen s eo h: kantalapin s oo s toisen 
tavun vokaalin jáljessá, 237—251.) címen fontos hangtani problémát 
igyekszik megoldani. Még nincs véglegesen tisztázva, hogy a fgr. *s és 
*s-hangnak az őslappban milyen hang felel meg. Az ősfinnben és a lapp
ban a második szótag eredeti e és t — lp. a — hangja után látszólag 
szabálytalan s <x> h, illetve s <x> s váltakozást találunk nemcsak a fgr. 
eredetű szavakban, hanem a germán és balti jövevényszavakban is. Az 
átadó nyelvekben z, illetve s van. Az adatok alapján a megfelelésekről 
a következő képet nyerjük: A) Fgr. szavak: 1. ősf. s oo lp. s; 2. .<? co s; 
3. h<xs; 4. h<x>s. B) Germ. jöv.-szavak z hangjának megfelel: 1. ősf. 
s <x> lp. s; 2. s oo s; 3. h co s\ 4. h ™ s. Megjegyzendő, hogy olyan ger
mán eredetű szavakban, melyek nem finn közvetítéssel kerültek bele á 
lappba, a germán 2-nek egyrészt lp. s, másrészt lp. s felel meg, viszont 
az olyan szavakban, melyek csak a finnben találhatók, a germ. 2-nek 
ősf. s, illetve h felel meg. C) A balti jövevényszavak s hangjának 
megfelel 1. ősf. s oo lp. s; 2. h oo s; 3. h oo s. Olyan jövevényszavak
ban, melyek csak a finnben vannak meg, a balti s hangnak ősfinn s 
és h felel meg. 

Ezeknek az eseteknek magyarázatánál mindenekelőtt a következő 
tényeket kell tekintetbe venni: 1. Nem ismerünk egyetlen példát sem, 
melyben finn közvetítés nélkül a lappba átkerült jövevényszóban a 
lp. s germ. 5-nek felelne meg. 2. Azokban az esetekben, midőn lp. s f. 
s-nek felel meg, a finn szóban s előtt i van. 3. Azokban az esetekben, 
midőn f. ['], h germ. z-re megy vissza, a germ. szóban a z előtt i lehe
tett. 4. Azon esetekben, midőn f. ['], h balti s-re megy vissza, a balti 
szavakban s előtt i volt. 5. Azon esetekben, midőn lp. s finn ['], h-nak 
felel meg, a finn szavakban a ['], h előtt e volt. 6. Balti is-nék a máso
dik szótag magánhangzója után f. e\ eh felel meg; 7. A karj.-aun.-ban, 
úgyszintén a lűdben és a vepszáben -is (-iz) <v -eh- paradigmatikus vál
takozást találunk, pl. hallis oo kallehen, kaunis oo kaunehen. 

Úgy látszik, hogy a felsorolt váltakozások szorosan összefüggnek 
az ősfinn is oo eh paradigmatikus váltakozással, melyben az e korábbi 
t-re megy vissza. Hogyan keletkezett ez a váltakozás? 

A lp. s-nek az ősfinnben tehát szabályosan s oo h felel meg, magán
hangzók előtt h volt, egyéb helyzetekben pedig s. Mivel SETALA föltevése 
szerint az s főhangsúlytalan helyzetben zöngéssé vált (s ^ z), a h közvet
lenül 2-ből fejlődött. Az ősfinnben tehát -is- ™ -iz- váltakozást kell fel
tételezni. Az ősfinnek egyik jellemző sajátsága a hangrend. A hangrend 
kiegyenlítő hatásának minden hang ki van téve, legerősebben a magán
hangzók, igen korlátolt mértékben a zöngétlen mássalhangzók. A vepszá
ben -iz =- -iz (-is =- -is) hangváltozás volt. Ezen az alapon azt a hipo-
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tézist állítja fel COLLINDER, hogy a második szótagban az ősfinnben 
szintén -iz =- -iz hangváltozás történt. Fölteszi továbbá, hogy regressiv 
assimilatió következtében -iz =- ez változás is történt. Föl lehet tenni 
azt is, hogy a á — éppen úgy, mint az s és 2 — A-ra változott. Erre 
ugyan a finn nyelvből nincs semmi bizonyító adatunk, de viszont tudjuk, 
hogy a balti jövevényszavakban a ,f. h balti i-re megy vissza. A szerző 
felfogása szerint az ősfinnben a következő szabályos váltakozást lehet 
feltételezni: -is o> -ez (=- -eh-, -eh-). Ez a feltevés természetes magyará
zatát adná mindazon eseteknek, melyekben a kiindulási pontul szolgáló 
s <s> ['], h váltakozást megtaláljuk. A paradigmatikus váltakozás analó
giás hatásokra eltűnt. Nyomai maradtak azonban a karj.-aunusziban, 
a lűdben, a vepszáben és talán a finnben. Bizonyos -is- végú nominati-
vusok sűrű használata magyarázza meg azt, hogy egyes esetekben a 
szabályos -is ™ -eh- helyett -is oo -ih- váltakozást találunk. A legtöbb 
esetben azonban mégis a többi eset analógiás hatása érvényesült és 
-e- végű nominativus keletkezett: tarve, gen. tarpe(h)en. Azokban a 
jövevényszókban, melyek finn közvetítéssel kerültek át a lappba, a lp. 
-ás ősfinn -is-re, a lp. -ás pedig ősfinn -es, -ez (vagy még korábbi -iz)-re 
megy vissza. A szerző felfogása szerint a kifejtett teória alapján bizo
nyos látszólagos ellenmondásokat kielégítően meg lehet magyarázni. 

Még egy kérdésre igyekszik COLLINDER feleletet adni. Ha főhang-
súlytalan helyzetben az ősfinnben -iz- =*- -eh- hangváltozás következett 
be, kérdés, hogy nem kellett volna-e ennek főhangsúlyos helyzetben is 
megtörténnie. SETALA szerint az első és második szótag határán para
digmatikus s oo z váltakozás volt, tehát pl. lisa <x> gen. *lizan. A szerző 
szerint az -iz- =- -eh- és -iz- =- -eh- hangváltozás ebben az esetben is vár
ható volna. Vannak is olyan alakpárok, melyek ih <x> eh váltakozást 
tüntetnek fel. PAASONEN hívta fel a figyelmet arra, hogy a finnben és 
észtben eh ~ ih váltakozás van (ehkea ~ ihko, kehoittaa -v, Mihoittaa stb.) 
és hogy ez — legalább is az esetek egy részében — ősi fokváltako
zásra utal. Semmiesetre sem lehet tehát e(h) végű germán jövevény
szók alapján ősgermán e =~ % hangváltozásra következtetni. 

W. GRÜNTHAL „Augmentativum az észtben" (Augmentatiivi virossa, 
178—183.) címen kimutatja, hogy a szamojédhoz és bizonyos fgr. 
nyelvekhez hasonlóan a keletitengeri-finn nyelvek közül egyedül az észt
ben van nomen augmentativum, melynek képzője -afckas, gen. -akka, 
pl. (népnyelvi) maitakkas 'nagy, csúnya kígyó': manu, gen. mao 'kígyó' 
stb. SIMONYI meghatározása értelmében „die Augmentativa sind oft 
ironisch angewendete Deminutiva". Az észt augmentativum szintén 
deminutivumból keletkezett. Az észtben több deminutivumképző van. 
Elő képzők ezek közül -kke vagy -kkene, gen. -kkese, a déli észtben 
-kkene, gen. kkese, a délkeleti és részben a déli észtben -kka(i)ne, -kka(i)ne. 

9* 
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Az idősebb nemzedék az egész nyelvterületen a kkeine -« *kka{i)nen 
alakot használja. Többé-kevésbbé ritkán használt képzők: *-oi, illetve -ei, 
-ut, -üt, *-inen, -ikka, -ikka stb. Van egy deminutivumképző az észtben a 
-k, gen. -kku (déli észt -GU), mely eredetibb *-kkoi, *-kkei alakra megy 
vissza s melynek a többi finn nyelvben is van megfelelője. Ennek a 
képzőnek az észtben néha határozott pejoratív jelentése van. — Meg 
kell jegyezni, hogy az *-ikka képző az északi észtben a -kkas képzős 
szavak analógiájára -ikkas alakot vett fel: vasikkas Vasikka, borjú' stb. 
Az s az északi észtben úgyszólván minden /c-végű képzőhöz hozzájárult. 
Egyidejűleg gyakran megváltozott a k előtti magánhangzó. Melléknevek
ben a -kkas képző előtti magánhangzóból a lett az -akka és -akkas* 
képzős melléknevek analógiájára, így keletkezett pl. a hőlikkas szú 
mellé a hölakkas alak. 

Mivel az eredeti *-ikkoi és *-ikka (*-ikkd) képző nominativusa a 
végső magánhangzó elveszése következtében több nyelvjárásban -ik 
alakú lett, meg volt a lehetőség a képzők vegyülésére annál is inkább, 
minthogy más nyelvjárásokban az -ikka (-ikka) képző a -kkas végű fő
nevek és melléknevek hatására -ikkas alakot vett föl s ennek követ
keztében egész csomó -kk(o), -kk(u) képzős denominális és deverbális 
származékszó került át a -kkas-béipzös szavak csoportjába. Valószínűleg 
ugyanez történt a -k, gen. -kku képzős deminutivumokkal is. Ez az 
analógiás hatás a -k képzős momentanigékből képzett névszókra is 
átterjedt, pl. a szabályos nahvak, gen. -kku 'hirtelen korbácsütés' stb. 
mellett bizonyos nyelvjárásokban náhvakkas stb. alakot találunk. 

Valószínűnek kell tehát tartani, hogy az -akkas, gen. -akka aug-
mentativumképző az északi észtben a -k, gen. -kku deminutivumképző-
ből keletkezett főleg az -akkas-végú denominalisok és deverbalisok 
kiegyenlítő hatására. Ami a képző jelentésváltozását illeti (deminui =-
augm. és pejoratív), azt elősegítette egyrészt a deminutivum ironikus 
használata, másrészt az a körülmény, hogy az -akkas és -kkas-végií szók, 
melyeknek analógiás hatása érvényesült, gyakran fejeztek ki bőséget, 
teljességet, erőt, rosszindulatúságot. Az észt augmentativumképző, mely 
érdekes példája a képzők jelentésváltozásának, még nem nagy múltra 
tekint vissza és éppen ezért még nem általános használatú. 

JÚLIUS MAQISTE „A liv birtokos személyrag némely maradványai"-
ról (Eráitá liiviláisiá possessiivisuffiksen jaannöksia, 285—287) ír. Amint 
ismeretes, a birtokos személyragok használata a livben általában ki
veszett, csupán az ősfinn 3 sz. -nsak, -nsak nyomai maradtak meg 
néhány adverbiumban -z, illetve -s, -ts alakban. Az eddig ismert példák 
úgyszólván kizárólag üksniz 'yksinánsá, egyedül' típusúak, vagyis essivusi 
alakok. MÁGISTB olyan adverbiumokat mutat ki, melyekben a birt. sz.-rag 
instrukt., adess. és elat. alakokhoz járult hozzá. 
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Y. H. TOIVONEN „Etimológiai észrevételek" (Etymologisia huomioita, 
183—186.) címen három etimológiát ad. 1. A finn kárná 'yttre barken 
pá trád; tunn isskorpa pá marken stb.' (a fa külső kérge, vékony jég
kéreg a földön) és a vele összetartozó kérni 'snö-1. isskorpa; skara; 
hudutslag; fnassel' (hó- vagy jégkéreg, fagyott hókéreg; kiütés a bőrön, 
kosz) szónak eddig csak a legközelebbi rokonnyelvekből és a lappból 
való megfelelői voltak ismeretesek. TOIVONEN kimutatja a kárná nehezen 
felismerhető mordvin megfelelőjét: (REG.) kmat 'rüh'; (PAAS.) kmat, ksnit, 
ksndt'masern'. A md. km- ugyanis *krn- -*. kgrn- alakra mehet vissza. Alap
jelentés 'kémény héj' volt, habár a 'bőrbetegség, kiütés' értelem már a 
mordvinban megtalálható. 2. Finn vuo. A szókezdő hang eredetileg ö 
volt, mely elé az ősfinnben v hang járult, az ősfinnben tehát *ö >~ *vö 
hangváltozás ment végbe. Bizonyítják ezt olyan litván jövevényszavak 
is, melyek az átadó nyelvben magánhangzóval kezdődnek, pl. f. vuohi 
'capra, rar. caper' stb. -= *vö~hi <lo~zi oo litv. ozys 'ziegenbock' stb. 
Ugyancsak *ö=^*vö~ fejlődést mutat a következő fgr. eredetű szó: f. vuosi 
annus' stb. -< *vö~ti -< *üti oo zürj. vö, u 'jahr' és osztj. d£, áV, 'cf A stb. 

*jahr'. Ebbe a csoportba tartozik a f. vuo 'alveus fluviorum aquam rapidé 
ducens, inde fluxus aquae rapidus, flumen' szó is vuotaa és egyéb szár
mazékaival, valamint karj. és észt megfelelőivel. A f. vuo és vuotaa 
szónak v nélküli megfelelője van nemcsak a lappban (IpS.uwe, wvue 
"flumen piacidé manans, fluxus'; umcetet, uwetet 'aquam accipere, per-
fluere (de navigüs'), hanem a távolabbi rokon-nyelvek közül a vogulban 
és az osztjákban is: vog. (AHLQV.) OU (MŰNK.), q,w, q-u, qutv 'flut, strom', 
'Qtpi; 'fliessen'; osztj. hu, o% stb. 'strom', őu-, qyá-- stb. 'strömen'. Az 
osztj. % és y hang ebben a szóban korábbi u v. w hangra megy vissza, 
mely a vog. u, w hanggal együtt eredeti fgr. *ri folytatója lehet. A fgr. 
alapnyelvben tehát *orjo szókezdetet tételezhetünk fel, amelyből az &s-
flnnben *ő =- *vö lett. Eszerint az *OY)0 =- *ö hangváltozás régibb, mintáz 
*ö~ =- *vö hangváltozás. 3. Kimutatja TOIVONEN, hogy a f. -ton, -ttoma 
{-tön, -ttöma) karitatív képzőnek az osztjákban is van megfelelője; pl. 
pes-tem 'kraftlos' oo pes, pis 'kraft, stárke' stb. Az osztj.-ban ez a -tem, 
feni, -fám, -dám stb. képző meglehetős ritkán fordul elő. 

JÚLIUS MAKK két finn szó etimológiájával foglalkozik (186—188. 1.). 
A f. lahti, laksi, laaksi (-= *lakti, *laakti) 'meerbusen, golf, bucht' stb. 
szónak a lpN. luokta v. luofta, gen. luovta 'sinus' és egyéb alakokkal 
való összetartozása már régóta ismeretes. MARK most kimutatja a szó
nak vog. és osztj. megfelelőit is: vog. lö% stb. 'bucht, busen'; osztj. 
íqx, lql£ stb. 'lange, schmale bucht'. A vog.- osztj.-ban a t eltűnése nem 
akadálya az egyeztetésnek, mert a fgr. *A;í-nak más példákban is van 
t nélküli megfelelése. 2. A f. kirsi 'gelu in terra, tempore vernali resi-
dium, congelatio humi, it. al. glacies tenuis autumnalis' szót TOIVONEN 
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csak kétkedve egyeztette a cser. kdH 'die eisrinde auf dem schnee' 
és osztj. kdrmm, kártdm stb. 'schnekruste' alakokkal, mivel az első és 
második szótag határán levő *rt- hangcsoport megfelelésére még igen 
kevés adat állt rendelkezésre. MARK bebizonyítja TOLVONEN egyeztetésének 
helyességét és új megfelelőket mutat ki az osztj.-ból és a vogulból. 

E. N. SETALÁ a finn „Kuullau^a, „kuunnella" (Hallani és meghall
gatni, 251—255.) igék egymáshoz való viszonyát fejtegeti. Szinte ter
mészetesnek látszik az a föltevés, hogy a két ige, mely jelentésre 
nézve igen közel áll egymáshoz, hangtanilag is összetartozik. Már 
BUDENZ fölvetette a kérdést, hogy nem lehet-e a kuu-le- és a kuu-ntele-
egy eredetibb *kuu- ige származéka. De mert ezt a föltevést nem tudta 
adatokkal bizonyítani, mégis inkább hajlandó volt a kuuntele- igét „össze
vonódott" alaknak tekinteni egy eredetibb *kuulentele-hő\. Bár ez a 
magyarázat elég tetszetősnek látszik, mégsem fogadható el, mert orosz 
észak-karj. kuntele-, vepszá kundVen, kundsiob: kundeMa alakok arra 
engednek következtetni, hogy az első szótag w-ja eredetileg rövid volt 
és csak a kuule- analógiájára nyúlt meg. Másrészt az ugor nyelvek is 
visszatükröztetik a kuule- és kuuntele- megfelelőiben azt a kettősséget, 
amely a finnben megvan. — A f. kuule- igének biztos megfelelői vannak 
úgyszólván az összes fgr. nyelvekben. Szinte magától értetődőnek lát
szik, hogy a magyar hall szintén ebbe a szócsaládba tartozik. Ez azon
ban mégsem így van. A HB. hadlaua alakja kétségtelenné teszi, hogy 
a hall ige 11 hangja dl-ve megy vissza. Ez a dl pontosan megfelel a 
vogul megfelelők ntl hangcsoportjának: (AHLQV.) qontlam 'hören, anhören, 
horchen', (Műnk.) yanteli 'hören, horchen, aufmerken', xönteli 'fühlen', 
khwöntli 'havaita, kuunnella' stb. Ezek a vogul alakok egy qontam, 
khanti, khönti, khanti stb. 'finden, wahrnehmen, sehen, schauen, blicken' 
jelentésű alapszó származékai. A qontam, khanti stb. alapigét nem lehet 
egyeztetni a f. kuule- igével. A m. hall eszerint pontos megfelelője a 
vog. qontl- stb. alakoknak. Ha a kuule- szónak volt magyar megfelelője, 
az *hal lehetett, ami egyrészt alakilag összeesett a kuole- ige meg
felelőjével, másrészt beleolvadt a hozzá alakilag és jelentésileg igen 
közelálló hall igébe. Igen érdekes meggondolások alapján SETALA a 
következő eredményre jut. Volt a fgr. alapnyelvben egy ige, melynek 
jelentése 'hallani' volt és amelyre a f. kuule- visszavezethető. De emellett 
volt egy másik ige is 'greifen, begreifen' jelentéssel. Ez utóbbinak 
a finnben egy *kunta- ige felelt meg, amelynek származékai a már emlí
tett ma is élő frequ. alakok: karj. kuntele-, vepszá kundlen, f. kuuntele-
*-< *kuntele-. A m. hallani, vog. qontlam stb. tehát a f. kuntele- ige pontos 
megfelelői. A jelentésfejlődésre rávilágít pl. a f. kasittaa, ném. greifen 
és begreifen, lat. comprehendere. Hogy egy figyel stb. jelentésű ige 
hogyan vehet föl 'hallani' jelentést, arra jó példa a fr. entendre, mely-
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nek eredeti jelentése 'figyelmét vmire irányítani', mai jelentése pedig 
'megérteni; hallani'. 

J. J. MIKKOLA „Talo ja talonpoika" (ház [a hozzátartozó gazda
sággal] és paraszt, 189.) c. kis cikkében kimutatja, hogy a talo erede
tileg személynév volt és a föld birtokosát, a ház gazdáját jelentette. 

JALO KALIMA „A finn kirstu szó balti megfelelőjéről" (Suomen 
kirstu sanan liettualaisésta vastineesta, 256.) írva ismerteti a szó állító
lagos balti megfelelőinek eredetére vonatkozó újabb kutatásokat, amelyek 
valószínűvé teszik, hogy a kirstu nem balti jövevényszó. 

L. H. „Apró észrevételek" (Pieniá huomioita, 257—258.) címen 
három megfigyelést közöl a finn nyelvjárásokból. 1. A Sanakirjasáátiö 
kéziratos szójegyzékeiben érdekes példákat talált a contaminatióra. 
2. Az esetraghoz tartozó elem analógiás úton képzővé vált a következő 
delkeleti-hámei szókban: meila 'a beszélő otthona, háza, lakása, családja', 
teila "a megszólított otthona stb.'. heila 'annak az otthona stb., akiről 
szó van'. Ezek a -la képzős főnevek úgy keletkeztek, hogy a megfelelő 
személyes névmások -l- (-c *ő) tövű többes genitivusi alakjában (meilan, 
teilan, heilan) a -la- elemet az ismert helynévképzőnek fogták fel. 3. A 
f. rokko 'exanthema variolarum, variolae, morbilli', 'pocken' szó, melyhez 
majdnem egész Finnország területén bizonyos babona fűződik, a rokka 
'pisum sativum; inde cibus fiuidus ex pisis, granis, carne etc. concoctus' 
stb. származékának tekinthető. 

T. E. UOTILA szómagyarázatokat (Sananselityksiá, 305—307.) ad. 
1. A f. népnyelvi aittí, aattih 'köszönet' zűrjén eredetű szó, mely orosz 
közvetítéssel került át a finnbe és az észtbe. 2. A f. pahkaa szó, mely 
pl. a túlin pahkaa v. paata pahkaa 'veni ex inopinato, praecipitanter, 
gerades Weges' kifejezésben fordul elő, a ritkábban használatos pahki 
határozószóval tartozik össze, melynek mordvin, vogul és szamojéd 
megfelelői vannak. 

A. V. KOSKIMTES „Svédlapp aske «J finn ehka (öhka)" (Ruotsinlapin 
aske co suomen ehka (öhka), 307—308.) c. cikkében kimutatja, hogy 
a IpS aske, ask 'hold; hold az első negyedében, újhold vagy holdvilág 
nélküli idő' szónak pontosan megfelel a f. ehká, öhka 'benámning pá 
fáster, hvilka pá somliga trakter firas af ungdomen pá höstnátterna'. 
E szónak van egy alaki változata, ehta 'interlunium', mely jelentésre 
nézve még közelebb áll a svédlapp szóhoz. 

E. A. TUNKELO „A nilsiái sírfeliratokon és egyházi anyakönyvekben 
levő -nen és -tar végű női vezetéknevek használatára vonatkozó meg
figyelések" (Havaintoja naisten -nen ja-íar loppuisten sukunimien káy-
töstá Nilsián hautakirjoituksissa ja vanhoissa kirkonkirjoissa, 268—277.) 
c. cikkében érdekes, régi nyelvjárási sajátságról számol be. A XIX, 
sz.-ban valamely atya -nen végű családnevét nemre való tekintet nélkül 
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egyformán viselték a fiúk és leányok. A XVIII. sz. hetvenes éveiben sok 
adat bizonysága szerint a leányok családneve nem egészen azonos a 
fiúkéval, hanem a családnévből képzett -tar nőnévképzős szó, tehát 
egy Turunen nevű atya leánya nem Anna Turunen, hanem Anna Turutar. 

Az általános nyelvtudomány köréből két értekezést találunk. ERIK 
AHLMAN „A nyelv és beszéd" (Kiéli ja puhe, 156—162.) egymáshoz való 
viszonyát magyarázza főleg JESPERSEN „Menneskehed, nasjon og individ 
x sproget" (Oslo, 1925) c. műve alapján. AARNI PENTTILA „A magyará
zatról a nyelvtudományban" (Selittamisestá kielitieteessá, 277—285.) c. 
cikkében nem tartja megokoltnak a leíró és történeti nyelvtudománynak 
éles elkülönítését. Az utóbbi magyarázni igyekszik a nyelvi tényeket és 
főleg ebben a törekvésében különbözik az előbbitől. Ezzel a megállapí
tással kapcsolatban PENTTILA a magyarázat lényegét vizsgálja lélek
tani alapon. . vr <n * T * 

r N. SEBESTYEN IRÉN. 

VI. 

Török nyelvészeti irodalom. I. A török nyelvtudomány újabb 
irodalmáról akarok képet adni a következőkben. Nem törekszem tel
jességre, elsősorban azokat a munkákat ismertetem, melyeket nekem 
megküldöttek. 

Először az új folyóiratokról kell megemlékezni.1) Türkiyat Mec
muasi2) ( = Turkológiai Gyűjtemény) címen Konstantinápolyban új folyó
irat jelenik meg KÖPRÜLÜZADE MEHMET FUAT szerkesztésében. KÖPRÜLÜZADE 
a konstantinápolyi egyetemen a török irodalomtörténet tanára, de élénk 
érdeklődéssel kíséri a török nyelvészetet is, a török népek régi törté
netének kutatásával pedig maga is foglalkozik. A Türkiyat Mecmuasi 
első két kötete még arab írással jelent meg 1925-ben és 1928-ban. Az 
első kötetben (350 1.) többek között KÖPRÜLÜZADE az oguz törzsnevek 
ismeretéhez ad adalékokat, NECIP ASIM, a török nyelv történetének ta
nára a konstantinápolyi egyetemen, a Hibát ul haqa'iq néven ismert 
ujgur írású nyelvemlék (vö. KOWALSKI : KCsA. I, 422 skk.) egy újabban 
talált kéziratát ismerteti. LIGETI Lajosnak a kirgiz népnévről írott cik
két (1. KCsA. I, 369 skk.) török fordításban közli a folyóirat, hozzáfűzve 
NECIP ASIM eltérő véleményét (qyryyz = 'mezőre (qyr) menő'). Ezenkívül 
több kisebb közlemény, ismertetés van a folyóiratban s rendszeres 
szemle a különböző országokban folyó turkológiai munkálatokról. A 
Kutadgu Bilig új (arab írásos) kéziratából, melyet Fergánában találtak, 
egy oldalt facsimilében közöl a TM. első kötete. 

') A fontosabbakat cikkek felsorolásával is próbálom jellemezni, ezekre 
a cikkekre azután a rendszeres tárgyalásnál nem térek vissza. 

*) Az új török írás ismertetését 1. 160. 1. , 
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A második kötet az elsőnél jóval terjedelmesebb (639 1.), szá
mos, részint eredeti, részint európai nyelvekből fordított cikket tartal
maz, különösen a törökség régebbi történetére vonatkozólag. H. NIHAL 
és AHMET NÁCI a török népnevekből keletkezett kisázsiai helyneveket 
ismertetik. NECIP ASIM három oldalon kifejti a kirgiz népnév eredetére 
vonatkozó véleményét (nem áll módszeres alapon) s egy másik cikk
ben a qyrq c40' számnevet próbálja megfejteni (qyrq = tört e4\ egy — 
hasonló esetekkel bizonyított — t =- k hangváltozás alapján). Ebben a 
kötetben is számos ismertetés és kisebb közlemény van. 

A törökök újabban etnográfiai folyóiratokat is adnak ki. Az egyik 
a „Halk Bilgisi Haberieri" (Etnográfiai Tudósítások), első száma 1929 
végén jelent meg. Számos népnyelvi közleményt tartalmaz, sajnos, nem 
fonetikus átírásban. A másik a „Halk Bilgisi Mecmuasi" (Etnográfiai 
Folyóirat), melynek első kötete — még arab betűkkel — 1928-ban je
lent meg. Ez a török Néprajzi Társaság központi folyóirata; különös 
tekintettel van a néprajzi gyűjtésekre, már első számában terjedelmes 
tájszógyüjteményt ad. A társaságnak egy másik kiadványsorozata a 
„Türk Halk Bilgisine ait maddeler" (A török néprajzra vonatkozó anya
gok), melynek néhány füzetéről később szólok. 

A finnek új orientalisztikai folyóiratának a „Studia Orientalia"-
nak első három kötetében török nyelvészeti cikket nem találunk, de 
már a IV. kötetben (1931) igen. 

Szintén több török nyelvtudományi érdekű cikk van a csehek 
folyóiratában az „Archiv Orientálni"-ban (Prága, 1929—). 

1925-ben új orosz folyóirat indult meg az orosz akadémia kiadá
sában, mely általában keletkutatással foglalkozik ugyan, de sok becses 
turkológiai cikket tartalmaz. Címe: „Zapiski Kollegiji Vostokovedov pri 
Aziatskom Muzee Rossijskoj Akademiji Nauk" (Az Orosz Tudományos 
Akadémia Ázsiai Múzeumával kapcsolatban működő Keletkutatók Kol
légiumának Folyóirata; Leningrád, I. kötet: 1925, 556 1., II. kötet, 
1. füzet, 1926, 225 1., 2. füzet: 1927, 226—406 1., III. kötet, 1., 2. füzet: 
1928, 586 1,), ez voltaképpen a „Zapiski Vostocnogo Otdelenija Russkogo 
Archeologiceskogo Obscestva" folytatása. 

Első kötetében F. A. ROSENBERG a szogdokról ír, I. I. ZARÜBTN a 
nyílnak a szerepéhez ad adalékokat bizonyos házasságkötési és szüle
tési szokásokban (a török oq 'nyíl =~ törzs' jelentésváltozás szempont
jából érdektelen), P. A. FALEV egy régi oszmánli szöveget közöl, A. N. 
SAMOJLOVIC BEREZIN turkológiai munkásságát ismerteti; BEREZiNről külön
ben — születésének századik évfordulója (1918) alkalmából — több 
cikket közöl a folyóirat, így pl. VLADIMIRCOV BEREziNről mint mongolis-
táról ír; POPPE a HAMDÜLLAH QAzvMnél előforduló mongol állatneveket tár
gyalja; mongolisztikai közleményeket ad még KOTVIC és VLADIMIRCOV. 
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Végül több kritikai könyvismertetést is tartalmaz a kötet. A második 
és harmadik évfolyam néhány cikkére még visszatérek. 

A japán, „Memoirs of the Research Department of the Toyo Bunkó 
(The Orientál Library)" című kiadványból, melyet KURAKICHI SHIRATORI 
szerkeszt, három füzetet kaptunk eddig (1926, 1928, 1928); az elsőben 
a szerkesztő a qayan és qatun címekről közöl hosszabb tanulmányt. 

Számos, turkológiai vonatkozású új folyóirat jelenik meg most 
Oroszországban, részint oroszul, részint különböző török nyelveken. A 
cikkeknek, sőt maguknak a folyóiratoknak jó része tudományos szempont
ból, vagy legalább is a török nyelvtudomány szempontjából érdektelen, 
de figyelemreméltó dolgok is akadnak köztük. E folyóiratok hozzánk 
— sajnos — csak nagyon töredékesen jutnak el. 

Kazánban, 1925-ben jelent meg a „Vestnik Naucnogo Obscestva 
Tatarovedenija" (A Tatárságot Kutató Tudományos Társaság Folyóirata, 
tk. „hírnöke") első kötete. E folyóirat első nyolc kötetében történeti, 
őstörténeti és archeológiai cikkek mellett több nyelvtudományi érteke
zés is van. Az első kötetben SMOLIN IBN FADLAN újabb kéziratának fel
fedezéséhez szól hozzá, a harmadikban, mely szintén 1925-ben jelent 
meg, BOGORODICKIJ a török genitivusi végzet fejlődéséről ír, a negyedik
ben (1926) ugyanő „a hangsúly mozgásáról a tatár nyelvben kéttagú 
szókban, kísérleti adatok alapján". A hatodikban (1927) ugyanaz a szerző 
a török vokális-harmónia törvényeit tárgyalja, VALIDOV pedig a kazáni 
tatár nyelv dialektusairól ír. A hetedik kötet (1927) a következő nyelv
tudományi értekezéseket tartalmazza : SAMOJLOVIC, A krími tatár irodalmi 
nyelv történetéhez; POPPE, Mutató és kérdő névmások a csuvas nyelv
ben; SARAF, A tatár nyelv hangjainak palatogrammjai, összehasonlítva 
az orosz palatogrammokkal; ASMARIN, A mondatrészek sorrendjének 
kérdéséhez a tatár nyél vekben; VALIDOV, MAHMÜD KIsrARl török szótá
ráról; ALPAROV,1) A tatár nyelv agglutinációs sajátságáról. A nyolcadik 
kötetben (1928) a következőket találjuk: BOGORODICKIJ, A tővokalizmus-
ról s ennek változásairól a kazáni tatár nyelvjárásban; GUBAJDULLIN, A 
tatárok eredetének kérdéséhez; SARAF, A tatár magánhangzók zöngés 
hosszúságáról. E kötetben az Attila-kincsről is van szó: G. A. ILJINSKIJ 
többek közt azt fejtegeti, hogy a glagolita írás eredete talán a görög
bolgártörök kurzív írással függ össze, melyet MLADENOV a szentmiklósi 
kincs felirataiban vélt feltalálni. 

A taskenti „Bjulletenj Sredneaziatskogo Gosudarstvennogo Uni-
versiteta" (A Középázsiai Állami Egyetem Bulletin-je), mely 1923-ban 
indult meg, főleg természettudományi kutatásokról számol be, de közöl 
nyelvészeti cikkeket is. Az első és második füzetben E. D. POLIVANOV, 
az özbeg fonetikára és írásra vonatkozó kérdésekkel foglalkozik, rövid 

9 Vö. Alpár ? 
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cikkekben. A harmadik füzetben egy nem egészen egyoldalas cikkben 
a jakut és türkmen hosszú maganhangzós szavak egyezéséről, illetőleg 
az őstörök magánhangzó-hosszúságról ír. A 7. füzetben japán, grúz, 
arab témákat tárgyal. A 9. füzetben azt fejtegeti, hogy a türk írás \ be
tűje, mely o és u melletti ^-t jelent, az o# 'nyíl' szó ideogrammja, a 
veláris magánhangzókkal előforduló D j jel pedig az aj 'hold' szóé. 
(L. már THOMSENnél, SamlAfh. III, 78—79, hol több hasonló érdekes 
magyarázat is van.) Az | s jelet a süyüg 'lándzsa' szóval magyarázza 
POLIVANOV. A XIV. füzetben I. I. UMNJAKOV BARTHOLD 30 éves professzori 
jubileuma alkalmából terjedelmes cikket közöl BARTHOLDról. A XVI. 
kötetben M. GAVRILOV a kirgizek „gyorsan egymásután ejtendő szólásai
ról" szól. 

1926-ból való az „IzvestijaVostocnogoFakul'teta Azerbajdzanskogo 
Gosudarstvennogo Universiteta, Vostokovedenije" (Az Azerbajdzsáni 
Állami Egyetem Keleti Fakultásának Közleményei, Keletkutatás) első 
kötete, melyben többek között P. K. ZUZE MAHMÜD KísrARi művéről, B. 
COBANZADE a kumük nyelvről és irodalomról ír, A. V. BAGRIJ a kauká
zusi népi irodalom bibliográfiáját közli. 

Kevéssé ismeretes nálunk az „Asia Major" c. folyóirat (Lipcse), 
mely már majdnem tízéves és az „Asia Major" kiadó-cégnek újabb 
folyóiratai, az Islamica és Caucasica, melyek közül különösen az Asia 
Majorban és az Islamica-ban gyakran jelennek meg török nyelvészeti 
tárgyú és érdekű közlemények. 

Igen sok becses kiadvány látott napvilágot az elmúlt három-négy 
évben a török nyelvemlékek területén. 

A törökség legősibb emlékei közé tartoznak a keletázsiai to-pa 
nyelv gyér maradványai, melyeket újabban PELLIOT és mások módsze
res kutatással tárnak fel. (PELLIOT : JA. 1925:1, 254. 1. 4. j . LIGETI : 
KCsA. II, 328—29 és 329, j . ; GROUSSET, Hist. de l'Bxtr. Or. 250; PELLIOT: 
T'oung Pao Mélanges c. kny.) Az idevonatkozó kutatások eredménye igen 
fontos: a to-pák a IV. századtól a VI. századig virágoztak, sokat nye
rünk tehát, ha be tudjuk őket állítani a törökség régi történetébe. 

A VII. század első felének török szókincséhez szolgáltat adalékot 
PELLIOT (T'oung Pao Mélanges c. kny. 189; 1929,219); megállapítja, hogy 
HiüANCANGnak, a híres buddhista zarándoknak egy orosz-turkesztáni feljegy
zése byyg-jul 'ezer forrás'-nak értelmezendő; felhívja a figyelmet a 
HiűAN-cANGnál előforduló ulaq 'postaló' szóra s megállapítja, hogy ugyan
ezen szerzőnél egy török-mongol tamaci cím is előfordul. 

A türk emlékek egy meglehetősen jelentőssel, az iche-chüsotüi 
(eh = %, s = s) felirattal gyarapodtak (W. KOTWICZ et A. SAMOÍLOVITCH, 
Le monument turc d'Ikhe-khuchotu en Mongolie centrale. Lwów, 1928; 
49 1. X tábla = Rocznik Orjentalis'yczny IV. (1926) 60—107). A fel-
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iratot KOTWICZ találta 1912-ben, SANG-DO-nak, Mongolország utolsó kínai 
ambanjának, egy szenvedélyes archeológusnak, régebbi kutatásai alap
ján, Urga és az orchoni feliratok lelőhelye között; a feliratos kő egy 
régészetileg is nevezetes síremlék legfontosabb darabja. Úgy látszik, 
hogy eredetileg a kőnek mind a négy oldalán írás volt. (Mérete: 
1-90X061XO16 m.) Ezek közül a keskeny északi oldalon az írás né
hány vonás kivételével elpusztult, a keleti oldalon van 13 sor, a nyu
gatin 12, a délin 4, de ezek közül egy sor sem teljes, mert a kő felső 
része nagyon rossz állapotban van. A felirat egy türk vezérnek Ysbara 
Bilgd Küli-cur-mk a tetteit dicsőíti, ki Kül-tegin és Bilgá kagán kor
társa lehetett, mivel Tonjuquq neve előfordul a feliraton. (A „bölcs 
Tonjukuk" szerepel abban a manichaeus könyv-töredékben is, melyet 
LE Coq a THOMSEN-emlékkönyvben kiadott.) Az emlék leírásával kapcso
latban KOTWICZ igen részletesen foglalkozik a türk temetési szokások
kal, különösen a baba-k, balbal-ok rendeltetésével. A feliratot magát 
SAMOJLOVIC olvasta el. Stílusa egyszerű, szókincse nem gazdag, új alak
tani formákat nem mutat; előfordul benne a tázik szó, mely 'arabot, 
mohamedánt' jelent. 

Két kisebb — nem terjedelme, hanem lelőhelye miatt s archeo
lógiai szempontból fontos feliratot adott ki Kai DONNER és Martti RÁSÁNEN. 
(JSFOu. XLVa, 7 1.: Zwei neue türkische Runeninschriften.) Ezeket a 
Bajkál-tó Olochon szigetétől nyugatra, illetőleg délnyugatra eső terüle
teken találták, kis, kb. 6 cm. átmérőjű, kőszénből készült, közepén 
lyukas korongokon (DONNER: Spindelrolle), más archeológiailag neveze
tes leletekkel együtt. Ezzel egy egészen új területtel szaporodott a türk 
írásos emlékek lelőhelyeinek száma. Az egyik felirat RASANEN megfej
tése szerint: qadyrvq ayvrcaq 'Spindelrolle', a másik korong felirata 
egyelőre nem értelmezhető. 

A türk feliratok magyarázatához járul hozzá B. VLADIMIRCOV „AZ 
orchoni feliratoknak a mongol nyelvben megmaradt földrajzi neveiről" 
(Doklady Akademiji NaukSSSR, B, 1929 [= DAN-B.], 169—74) ós az 
Ötükan-jys-TÓl írott dolgozatában. (DAN—B. 1929, 133—36.) Az Ötiikán 
kérdését PELLIOT is tárgyalta (T'oung Pao 1929, 212—19): a nevet mind
ketten a mongol Átiigan eo Itügan névvel hozzák kapcsolatba, mely a 
föld istennőjét jelenti. 

A Talas-völgyi feliratokat próbálja tovább magyarázni S. E. MALOV 
(IzvAkademijiNHum. 1929, 799—806). Csak bibliográfiai szempontból 
emlékezem meg Dr. RIZA NouR-nak (ou = w) a JA. ( = Journal Asiatique) 
1928:1. kötetéből való különnyomatáról: „Tamga ou tag, marque au 
fer chaud sur les chevaux á Sinope", melyben a türk írást tamgákon 
véli feltalálni s többek közt (tekintet nélkül a betűk jelentésére), össze
állítja a latin és a türk írás egyező betűit. 
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Az állatciklusok szerinti időszámításról (ezzel kapcsolatban a türk 
kagánnak El-kül-md-baya-ispara-qayan címéről) ír PELLIOT, számos fontos 
megállapítással: T'oung Pao 1929, 204—12. Ugyanő ugyanott (229—48) 
Bilgá kagán emlékének kínai feliratával s más ide vonatkozó kínai 
feljegyzésekkel foglalkozik. 

A törökség legrégibb ismert korának nyugati képviselői, a bol
gárok, szintén élénk érdeklődés tárgyai voltak az elmúlt években. Külö
nösen FEHÉR Géza igyekezett számos, nagyobb részt bolgár nyelven 
megjelent dolgozatban tisztázni vagy élesebb világításba helyezni a régi 
bolgár kor kérdéseit. Különösebben nyelvészeti érdekű munkái közül 
megemlítem „Die Namensliste der ersten bulgarischen Chane" c. dol
gozatát, mely bolgár nyelven, német kivonattal még 1926-ban jelent 
meg ( = A Bolgár Nemzeti Múzeum Évkönyve 1922—25, 237—313). 
Ebben FEHÉR új magyarázatot javasol a fejedelmi lajstrom több helyére 
vonatkozólag (vereni — uzun 'hosszú', tekucitem = taka 'bak' + *dzitem 
'hetedik', segoralem = . . . gor alem = *adgor 'Pferd' + alem. A Kubrat éty 
Kürt nevet FEHÉR a Kürt 'farkas' szóval magyarázza, az Esperix nevet 
es-böri «== 'társ-farkas'-nak. 1927-ben a „Sbornik Boris DJAKOVIC" C. mű
ben az „Esmedeme, Kisin, Kanara magyarázatokról ír bolgár nyelven • 
ezeket németül is megtaláljuk „Die Inschrift des Eeiterreliefs von 
Madara" c. nagyobb munkájában (1928), melyet részletesen ismertettem 
a Századok 1931. kötetében. 1929-ből való FEHÉRnek „Die Sprachreste 
der Donau-protobulgaren" c. dolgozata, mely a Bolgár Archaeologiai 
Intézet Értesítőjében (Izv. na Bslgarskija Arch. Inst.; 1928/29, 127—58) 
jelent meg, bolgárul, német kivonattal. Ebben FEHÉR bővebben kifejti 
a Kürt és Esperich nevek magyarázatát s foglalkozik a fejedelmi laj
strom Kormisos' = (Theophanes) Kop^éoiog nevével; e név szerinte a. 
m. Qurmys s azonos a későbbi Krum, Kpoö^oq kán nevével, mely már 
szláv metathesist mutat. Továbbá: Safftvcx; (a bolgár fejedelmi család 
tagja 760 felé) = Saván 'szerető' (mint a fejedelmi lajstrom Sevar 
neve — savar 'szerető'); Vinex a fejedelmi lajstromban = vin- -= on 
'10'; TóxTog (egy bolgár kán neve NiKEFOROsnál) =* tör. tok 'stark' -4-
tas 'Stein'. Különösen figyelemreméltó, amit FEHÉR a ilayávos (THEOPLU-
NES) = Ka^ayávog (NIKEFOROS) bolgár fejedelmi névről mond. Szerinte 
e név a türk baya, továbbá a magyar bán ?< bahan méltóságnévvel 
egyezik, elválasztandó tehát a török-mongol bajan-töl, melynek a bol
gárban Baján felel meg. (Vö. GOMBOCZ—MELICH, EtSz. s. v. bán.) FEHÉR
nek igaza van, a bán tehát a magyar nyelvben dunai bolgár jövevény
szó. (Vö. HonfMKial. c. munkám, 126.) Végül két szín-nevet jelentő bol
gár nevet tárgyal FEHÉR; az egyik Alciocus (FREDEGARIUS), Alzeco (PAULÖS 
DIACONUS) = török al 'vörös' + cy + k, a másik az 'ATioyopóToup = ala 
'graublau, vielfárbig' + bayatur. 
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A régi bolgár-kori feliratok maguk is egy, illetőleg két jelentős 
darabbal gyarapodtak (az egyik t. i. eddig csak egy régi, nehezen hasz
nálható másolatban volt ismeretes), F. DVORNIK „Deux inscriptions gréco-
bulgares de Philippes" címén a Bulletin de Correspondance Hellenique 
(Bcole Francaise d'Athénes) LII. évfolyamában (1928; 125—47. L, két 
tábla) ismerteti őket. A második turkológiai szempontból érdektelen, az 
elsőn a következő neveket, illetve címeket találjuk: ["Ho](3ouA,ov xöv 
5cau%á[v]ov . . . xöv 'Hx^ípvou |3oiA,av . . . xöv xávafloiAaoíoAoppóv . . . ő •nav%á\oq. 

Csak az Orientalistische Literaturzeitungból tudok a következő 
kiadványról: A Sobolevskij, Trois mots d'une inscription en vieux turco-
bulgare. Doklady AkadNaukSSSR, 1929, B. V, 75—76. 

A bolgár feliratokat elsősorban görög nyelvi szempontból tárgyal
ják, de turkológusok számára is hasznosak W. BESCHEWLIEW dolgozatai. 
„Die griechische Sprache in den urbulgarischen Inschriften" c. bolgárul 
írt, de német kivonattal ellátott munkájában (Szófia, 1926; kny. a Nem
zeti Múzeum 1922—25-i évkönyvéből) többek közt a feliratok megbíz
ható kiadását adja névmutatóval. Egyéb hasonló dolgozatai: „Zu den 
urbulgarischen Inschriften" (Sofia, 1927, 20 1.; Annuaire de FUniversité 
de Sofia, Faculté Hist-phil. tome XXIII, 7, bolgárul, német kivonattal); 
Mittelgriechisches (Glotta, XVII.). 

Ujgur kiadványt is sokat kaptunk az utóbbi években. 
Megjelent F. W. K. MÜLLER „Uigurica"-jának IV. füzete, A[nnemarie] 

v. GABAIN kiadásában. (SBPreussAW. Ph. 1931. XXIV, 55 1.) Avadana-
töredékeket, buddhista épületes elbeszéléseket tartalmaz; nevezetes 
vallás- és irodalomtörténeti szempontból, még inkább nyelvészetileg. 
A kiadó a füzethez jó mutatót készített s a közölt szövegeket számos 
jegyzettel látta el, melyekben sok becses filológiai és nyelvészeti meg
jegyzés van. 

Még 1928-ból való MüLLERnek „Ein uigurisch-lamaistisches Zau-
berritual aus den Turfanfunden" c. dolgozata (SBPreussAW. Ph. 1928. 
XXIV; 8 1.), egy talán XVII. századi ujgur kézirat leírása. 

A közelebb elmúlt évek legjelentősebb turkológiai kiadványai 
közül való Radloff posthumus munkája: „Uigurische Sprachdenk-
máler. Materialieu, nach dem Tode des Verfassers mit Ergánzungen 
von S. Malov herausgegeben". (Akademie d. W. der USSR., Leningrád, 
1928; VIII 4- 305.1., 3 tábla). . 

E munka, melynek első kéziratait RADLOFF még 1904-ben adta 
nyomdába, 1928-ban, RADLOFF halála után nyolc évvel jelent meg. Ezért 
a későbbi részekben számos javítás, helyreigazítás van, részint magától 
RADLOFFÍÓI, részint MALOVÍÓI, a kiadótól. 

Tartalma a következő. Először 46 kézirat másolatát, átírását és 
fordítását találjuk; e kéziratok GRÜNWEDEL gyűjtéséből származnak, 
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nagyobbrészt jogi iratok, de vannak benne buddhista töredékek s egyéb 
is. Utána RADLOFF az ujgur emlékek nyelvével, paleográfiájával és helyes
írásával foglalkozik s javításokat ad a 46 kézirat magyarázatához. Majd 
megint jogi és buddhista iratok következnek, részint KLEMENTZ és ROBO-
ROVSKIJ gyűjtései (47—60), részint olyanok, melyek LE COQ vagy MÜLLER 
kiadásában már megjelentek, részint OLDENBURG és KROTKOV gyűjtéséből 
származók. Összesen 128 emlék van a könyvben kiadva. Terjedelmes 
részt alkotnak MALOV „Addenda et corrigenda"-i (217—59; oroszul, — 
az 1—216 lapok nyelve német), szintén igen terjedelmes (260—305. 1.) 
a MALOV által készített nagybecsű ujgur-orosz szó- és tulaj donnévjegyzék. 

A jogi iratok fontos adalékokat tartalmaznak az ujgurok XII— 
XIV. századi gazdasági életének leírásához. Az ujguroknál megvolt a 
rabszolgaság intézménye; a rabszolgákat eladták. A szülők eladhatták 
a gyermekeket örökös rabszolgának vagy bizonyos ideig tartó munka 
elvégzésére. Az ujgurok részben földmívelóssel foglalkoztak, de főleg 
gyapjútermesztéssel és szőlőműveléssel. Ezekre vonatkozó üzleti ügyek
ről szólnak a jogi iratok. Először jön a dátum, az év a tizenkétéves 
állatciklus szerint, a hónap és a nap, az irat végén van a tanuk neve 
s az iratot író személyé. 

A jogi iratokon kívül — mint már részben említettem — vannak 
az emlékek közt buddhista, keresztyén, manichaeus munkák töredékei is. 

Az átírásokban még részben szerepel a régi RADLOFF-féle rendszer 
(odus '30' a helyes otuz helyett), de RADLOFF később maga is meg volt 
győződve ez átírási rendszer helytelenségéről. 

Végül kiemelem OLDENBURonak a könyvhöz írott rövid előszavából, 
hogy RADLOFF ujgur szótárának első kötete, ugyancsak MALOV gondozá
sában, a közel jövőben megjelenik. 

W. Bang és A. v. Gabain „Türkische Turfan-Texte" címen 
négy füzetet adtak ki a porosz akadémiánál (SBPreussAW, Ph.; az 
első a füzet számának megjelölése nélkül: 1929, 30 1. 2 tábla; II, 
1929, 22 1. 4 tábla; III, 1930, 311„ 2 tábla; IV, 1930, 20 1.), melyek szá
mos új adatot, észrevételt és kombinációt tartalmaznak. 

Az első egy jósló-könyv töredékeit közli, mely fordítása vagy átdol
gozása egy kínai munkának. Németre való fordítása a tárgy természe
ténél fogva nagy nehézségekkel járt. A 17. lapon (2. j . ) : „ . . .agara 
'verfolgend'. . . Ist das Wort für Maghund' (arjar, agár, igar) aus ayár-a 
oder arjar-ar scil. it gekürzt?" Nem érdektelen a magyar agár magya
rázata szempontjából. A 18. lapon (39) a magyar sereg török cárig meg
felelőjének szóvégi #-jéről olvasunk. 

A második fftzet két kisebb manichaeus szöveget tartalmaz. Az 
első különösen történeti szempontból érdekes: az ujgurok manichaeis-
musra téréséről szóló levél vagy tudósítás; az áttérés Bögü kagán ide-
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jében (759—80) történt, kinek nevét a szerzők gondosan tárgyalják. (E 
kagánnak két, vagy talán három neve is van.) A füzet másik szövege 
meghatározhatatlan tartalmú, talán egy parabola, melyet a kapzsiságról 
és a haragról szóló oktatás követ. Egyes részei iráni és pedig (arsakida) 
északi nyelvjárásban vannak írva. Függelékül BANG egy kopt töredéket 
közöl LEFOET löweni professzortól, melyben a manichaeusokról van szó. 

A harmadik füzet egy különösen nehéz ujgur szöveget tartalmaz, 
fordítással és bő jegyzetekkel, a nagy Máni-himnuszt, melynek egy részét 
LE COQ már közölte fordítás nélkül. Az előszóban a szerzők hangsúlyoz
zák, hogy a himnusz buddhista terminológiájából óvatosan kell követ
keztetni. 

A IV. füzet egy ujgur bűnvallomást tartalmaz, két, egy azonos 
műhöz, de annak két különböző példányához tartozó töredékből össze
állítva. Kisebb ilynemű töredékeket a szerzők a jegyzetekben tárgyalnak. 

Az Ung. Jb.-ben adták ki BANG és v. GABAIN „Ein uigurisches Frag-
ment über den manicháischen Windgott" c. dolozatukat s ugyanott a X. 
kötetben az „Uigurische Studien"-t, mely a RADLOFF és MALOV által 1913— 
1917-ben csupán ujgur nyelven kiadott nagyterjedelmű Suvarnaprabhása 
(Aranyfény-szútra) c. buddhista mű egy részének, a bűnvallomásnak 
átírását, fordítását és kommentárját tartalmazza. 

Nagyon örvendetes dolog, hogy MÜLLER és LE COQ munkája a Tür-
kische Turfan-Texte kiadóiban ilyen jeles folytatókra talált. 

Egy fiatal tatár nyelvész, ki Berlinben dolgozik s kitől már több 
értékes dolgozatot láttunk, G. R. Rachmati, „Zur Heilkunde der 
Uiguren" c. adott ki és magyarázott egy orvostudományi tartalmú, alig
hanem újabb időből való ujgur töredéket. (SBPreussAW. Ph. 1930. XXIV. 
251. két táblával.) Külön kiemelem, hogy végén részletes szóregisztert ad. 

A T'oung Pao 1929. kötetében (252—64) PELLIOT javításokat ad 
bizonyos turfáni emlékekhez. 

Az ismertetett ujgur kiadványok rendkívüli mértékben járulnak 
hozzá turkológiai ismereteink bővítéséhez. Egyelőre még sok itt a 
probléma s az anyag meglehetősen szétszórt, nehezen kezelhető. Kívá
natos volna az eddig feltárt anyag rendszerezése, tekintet nélkül arrar 
hogy a szinte napról-napra szaporodó anyag minden rendszerező munkát 
hamarosan többé-kevésbbé elavulttá tenne. 

Nem nyelvészeti érdekű dolgozat ugyan, de ebben az összefüg
gésben meg kell emlékeznem RÁSONYI NAGY L.-nak „Das uigurische Aesop-
Josipas-Fragment" c. cikkéről a Byzantinisch-Neugriechische Jahrbücher 
VII. kötetében, melyben a szerző kifejti, hogy az ujgurok a címben jel
zett anyaggal szír közvetítéssel a VII—VIII. században ismerkedtek meg-

A Kutadgu Biligre vonatkozólag a már említett, Fergánában, 
Namangánban talált arab írású kézirat van jelenleg az érdeklődés közép-
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pontjában. Ez új kézirat a kairói, szintén arab írásos kézirathoz van 
közel s e kettő meglehetősen, eltér a bécsi ujgur írásos kézirattól. Az 
új kézirat egyes részleteivel foglalkozik S. E. MALOV „IZ tret'éj ruko-
pisi KB." (A KB. harmadik kéziratából) c. dolgozatában (IzvAkNaukSSSR. 
1929. Hum. 737—54). A KB. egy versével foglalkozik A. N. SAMOJLOVIC 
a Doklady AkNauk—B. 1928-i kötetében. 

Egy kazár szót talált a bizánci irodalomban MORAVCSIK Gyula. 
(Proischozdenije slova TZITZAKION. Seminarium Kondakovianum IV 
(1931), 69—76). Ez a szó t^ix^áxiov; valami császári felsőruhát jelent, 
kazár eredetű s Bizáncban egy kazár nő, Konstantinos Kopronymos 
császár (741—75) felesége honosította meg. E kazár nő neve eredetileg 
Cicák Virág' lehetett. 

Egy másik dolgozatában (Barbarische Sprachreste in der Theogonie 
des Johannes Tzetzes, Byzant.-Neugr. Jb. VII, 1930, 352—65) MORAVCSIK 
egyéb „barbár" nyelvmaradványok között néhány szóból álló szeldzsuk 
feljegyzéseket tárgyal, melyek különösen becsesek. 

A Magyar Tudományos Akadémia költségén, a Körösi Csorna-
Társaság kiadásában jelent meg egy XI. századi török szótár, mely 
általános jelentőségben ma mingyárt RADLOFF szótára után következik. 
E munka szerzője CARL BROCKELMANN, címe: „Mitteltürkischer Wortschatz 
nach Mahmüd al-Kasrarls Díván luyat at-turk." (Budapest—Leipzig, 
1928, VI + 252 1. = Bibliotheca Orientális Hungarica I.) MAHMÜD 
KASTARI „Dlwan luvat at türk" c. 1066-ban írt művét, mely arab nyel
ven az akkori török nyelveket írja le, a törökök három hatalmas 
kötetben a háború alatt adták ki. BROCKELMANN már előzőleg több 
dolgozatban ismertette KIsFARÍnak különféle tárgykörökre vonatkozó 
anyagát, itt a legfontosabb részt, a szókincset adja német fordítással, 
melynek helyességét az ő kiváló arab tudása biztosítja; mindenütt utal 
KASFARI megfelelő helyeire s az egyes szókra vonatkozó irodalomra. 
Tartalmas bírálatokat írtak róla Joseph SCHACHT (Der Islam XVIII, 
282—85) és G. RACHMATI (Ung. Jb. X, 448—50). Kíváncsian várjuk 
PELLIOT jelzett hosszabb ismertetését a T'oung Pao-ban. 

KÁsrARÍval való foglalkozása adott alkalmat BROCKELMANNak „Hof-
sprache in Altturkestan" c. dolgozata megírására (Schrijnen-Emlék-
könyv, 1929, 222—27), melyben a török méltóságnevek eredetére, 
jelentésére s az udvari nyelvre vonatkozólag számos értékes adatot 
és megfigyelést közöl. 

A Codex Cumanicus irodalma szintén több értekezéssel gyarapo
dott. D. RASOVSKU „K voprosu o proischozdeniji CC." (A CC. eredetének 
kérdéséhez) c. cikkében (Seminarium Kondakovianum III, 1929,193—214) 
a régebbi véleményeknek s általában a kódex olasz részének mint 
művelődéstörténeti emléknek tüzetes megbeszélése után arra az ered-

Nyélvtudományi Közlemények XLVIII. 10 
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menyre jut, hogy ez a kézirat egy régebbinek másolata s az eredetit 
Solchatban állították össze az ottani olasz kolónia használatára. (BANG 
ezzel szemben azt állította, hogy a kódexet Szarajban, az ottani francis
kánus kolostorban írták.) Tadeusz KOWALSKI „A propos du CC. fol. 
69r, 9—10" címen (Rocznik Orjentalistyczny VI, 1929, 210—215) a BANG 
által az Osttürk. Dialektstudienben kiadott Mária-himnusz egy versét 
helyesbíti. S. E. MALOV az IzvAkNaukSSSR. Hum. 1930,-i kötetében 
(347—75) a CC. találósmeséinek magyarázatait veszi vizsgálat alá, 
felhasználva RADLOFFnak 1915-ben írt kiadatlan dolgozatát is. E találós
mesék közül egynek a magyarázatát a KCsA.-ban közöltem (II, 366—68). 
Általában foglalkozom a CC, továbbá a magyarországi kunok és bese
nyők nyelvével „Árpádkori törökjeink" c. cikkemben (Népünk és Nyel
vünk III, 1931, 169—185). Azt bizonyítom, hogy a besenyők nyelve 
közel rokon a CC. és a magyarországi kunok nyelvjárásával, továbbá, 
hogy e két utóbbi nyelvjárás szintén közel van egymáshoz, de nem 
azonos. Több tekintetben hasznavehető SZOKOLAY Margit dolgozata „A 
magyarországi besenyőtelepekről." (Föld és Ember IX, 1829, 2. sz.). 

E kornak az emlékei közt szólok egy fontos, de eddig kevés 
figyelemre méltatott emlék, egy ujgur írással írt párizsi kézirat újabb 
irodalmáról. Ez az emlék az Oyuz-náma „Oguz [kán] könyve", Oguz kán 
legendás története, melyet először RADLOFF adott ki és fordított le a 
Kutadgu Bilig bevezetésében. 1928-ban újra kiadta RIZA NUR (Oughouz-
namé, Épopée turque, Alexandrie, 64 1.); ez a kiadás filológiai szem
pontból sok kívánni valót hagy hátra, de fordítása számos helyen jobb 
mint a RADLOFFé. RIZA NUR müvének megjelenése alkalmából PBLLIOT is 
foglalkozott a tárggyal s egy nagy cikket írt róla a T'oung Pao 1930. 
kötetében (247—358). Főleg szövegkritikai megjegyzéseket ad, számos 
hely pontos magyarázatát. Véleménye szerint a kézirat Oguz kán 
legendájának egy oly változatát tartalmazza, melyet turfáni ujgur 
nyelven 1300 körül szerkesztettek s melyet azután kirgiz területen a 
XV. században — csaknem kizárólag helyesírási szempontból — át
dolgoztak. 

Értékes dolgozat Jákob ScmNKEwiTscimek „Rabghüzls Syntax" c. 
cikke (MSOSpr. W. XXX; 1927, 101 1.), mely RABI-ŰZI kritikai kiadása 
szempontjából is fontos előmunkálat, Ugyanezen íróval foglalkozik MALOV 
a ZapKollVost. V. kötetében (507—525), hol RABrüzi londoni kéziratá
ból közöl egy részt, MELIORANSKIJ hagyatékában talált kézirat alapján, 
melyet több pétervári kézirattal összehasonlít; azután adja a szöveg 
rövid tartalmát s jegyzeteket. 

Egy XIV. századi török nyelvemléknek, egy történeti és didaktikai 
műnek, a Nehdz ul feradís"-nek, illetőleg e mű első részének új kéz
iratát fedezték fel Krímben s e kéziratról számol be JAKUB KEMAL 
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»Tjurkotatarskaja rukopis' XIV véka „Nechdzu-r-feradis"« c. munkájában 
(Krymskoje Gosudarstvennoje Izdatel'stvo, 1930, 58 1.). A kézirat 549 
lap. JAKÜB KEMAL részletesen fejtegeti a rá vonatkozó irodalmi és nyelvi 
kérdéseket, ad mutatványt és pár lap facsimilét. E munkának jelenleg 
Oroszországban és Törökországban négy kézirata ismeretes. (Vö. AHMET 
ZEKI VELIDI: Türkiyat Mecmuasi II, 331 skk.) 

IBN MÜHENNÁ szótárát, melyet annak idején MELIOEANSKIJ feldol
gozott, a törökök (MUALLTM RIPAT) Stambulban, 1921-ben, egy újabban 
talált s a régebben ismerteknél jobb kézirat alapján, újra kiadták. Ez 
új kiadás felhasználásával ír IBN MÜHENNI török anyagáról MALOV. 
(ZapKollVost. III, 221—48.). 

A régi oszmánli korra vonatkozólag elsőrangú fontosságú szöveg
kiadvány FRIEDRICH GIESE „Die altosmanische Chronik des 'ÁsikpasazUde" 
(Leipzig, 1929; IV -f~ 32 + 234 1.) c. műve; GIESE a tárgyra vonatkozó 
téz i ra t i anyag lelkiismeretes felhasználásával, kifogástalan szövegkritikai 
módszerrel és az oszmánli nyelv biztos ismeretével adja e régi szö
veget. A mű használhatóságát nagyban emeli terjedelmes indexe. 

A régi oszmánli nyelvemlékek közül a Gharlb-nama-ről esik még 
szó az újabb irodalomban: BABINGER a MSOSpr. W. XXXI. kötetében 
{91—97. 1.) e műnek egy fontos szarajevói kéziratát ismerteti s tör
téneti adatokat közöl a szerző, >ÁSYQ PASA, családjára vonatkozólag. 

BROCKELMANN „Ein neues südtürkisches Sprachdenkmal" címen az 
Islamica IV. kötetében egy arab fejedelmi költő, az ejjúbida SEIPEDDÍN 
(1432—42) török verseinek nyelvét ismerteti egy berlini kézirat alap
j á n ; e nyelv közel áll a régi oszmánli irodalmi nyelvhez. 

A csagatáj nyelvi és irodalmi emlékek közül egy XV. századi 
töltőnek, ATAJÍ-nak költeményeiből közöl mutatványokat A. SAMOJLOVIC 
a ZapKollVost. II. kötetében (257—274); a szövegek előtt filológiai 
bevezetést ad, a költő nyelvének vizsgálatával. 

MIR >AL~ SiR-nek, a nagy csagatáj költőnek születési éve ötszá-
zadik évfordulójára az orosz akadémia egy szép kötetet adott ki (Mir-
Ali-Sir. Sbornik k pjatisotletiju so dnja rozdenija, 1928; 174 1.), mely
ben SAMOJLOVIC a középázsiai török irodalmi nyelv történetét tárgyalja, 
A. A. ROMASKEVIC a FETH ] ALI CHAN csagatáj szótáráról ( = Behdzet ül 
luyat) ír, melynek 1914-ben egy új kéziratát találta meg. Ezenkívül 
több más közlemény is van a kötetben. 

NÉMETH GYULA. 

10* 



148 ISMERTET («SEK ÉS BÍRÁLATOK 

VII. 

N. POPPE : A dahúr nyelvjárás. (И. H. Поипе: Дагурское наречие. 
Материалы Комиссии но исследованию Монгольской и Танну-тувинской народ
ных республик и Бурят-монгольской АССР, в. 6. Издательство Академии Наук 
СССР. Ленинград 1930. in 8°, 176.). 

A dahúr nyelvre a nyelvészek figyelmét először IVANOVSKIJ hívta 
fel 1894-ben megjelent Mandjurica-jával.1) Ennek a munkának, mely 
sajnos befejezetlen maradt, az lett volna a célja, hogy a különböző élő 
mandzsu nyelvjárásokat, valamint a tunguz nyelvek közül a szorosan 
mandzsuhoz csatlakozókat, mint például a szolont, behatóbban ismer
tesse. A megjelent első kötetet szolon és dahúr nyelvi feljegyzéseknek 
szentelte. Bár IVANOVSKIJ külön nem hangsúlyozta a dahúrnak a mandzsu 
vagy tunguz nyelvek közé tartozását, ilyen feltevésnek legalább a 
lehetőségét nem zárta ki, éppen azzal, hogy ebben a sorozatban fog
lalkozott vele. RAMSTEDT a dahúrt már világosan a mandzsu és a mon
gol közt álló „Mischsprache"-nak nevezte; e nézetét mások is magu
kóvá tették. 

Erről az eddig csak érdekes és meglehetősen különös dahúrról 
1925 óta világos az is, hogy régi mongol nyelvek számos archaizmusát 
őrizte meg. Ekkor jelent meg ugyanis P. PELLIOT dolgozata a mongol 
szókezdő A-ról, melyet túlzás nélkül korszakot alkotó műnek nevez
hetünk a mongol nyelvtörténet kutatásában. Itt PELLIOT rámutatott arra 
— e gondolatnak csírái már megvoltak P. ScHMiDTnél és KAMSTEDTnél —, 
hogy 'phags-pa, kínai, arab, örmény írásos XIII. és XIV., sőt XV. századi 
mongol nyelvemlékekben egész sereg olyan szót olvashatunk, mely ma 
magánhangzóval kezdődik a mongolban csakúgy mint szabályos meg
felelője a törökben, de amely h (%)-val kezdődött a mongolban a fel
sorolt nyelvemlékek korában. És hogy ez csakugyan megőrzött régiség, 
azt bizonyítja az is, hogy ugyanezek a szavak a tunguz nyelvekben 
szókezdő p-ve\, a mandzsuban szókezdő f-fel hangzanak, de sőt, hogy 
a mongol nyelvjárások két kis csoportja máig megtartotta ezt a régi 
szókezdetet. Az egyik csoportot Nyugat-Kínában, Kanszu tartományban 
találjuk. Ilyen a sirinyol (POTANIN után), a sera yögur (MANNERHEIM után),, 
valamint a san ctiuan Vu jen-ék mongol nyelve, mely elkerülte PELLIOT 
figyelmét, de amelyből egy rövid szójegyzéket még ROCKHILL közölt. 
Nem régen jelent meg a szintén Kanszuban lakó monguorok. nyelvéről 
egy kis nyelvtan (csak a hangtan!), mely az eddig említett dialektusok 
valamennyijénél alaposabb, részletesebb. Ebben a monguor nyelvjárás-

1) А. О. Ивановский, Maudjurica. — I. Образцы солонскаго и дахурскаго 
языковъ СПбг. 1894. 
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ban a szókezdő %- mellett bizonyos esetekben szókezdő /-et is találunk, 
A másik csoportért Mandzsúriába kell mennünk: ez a dahúr. Talán 
mondanunk sem kell, hogy sem a dahúrnak sem az imént említett 
kanszui mongol dialektusoknak nem egyetlen megőrzött régisége a 
szókezdő %-, de hasonlóan értékes archaizmusokat találunk szókincsük
ben, alaktanukban stb. is. 

Ily módon nem egészen véletlen, hogy újabban, egyidejűleg töb
bek figyelme a dahúr felé fordult. 

A jeles fiatal orosz mongolista, POPPE 1927 nyarán Ulan bátor 
hoto-ban (ez Urga új neve) tartózkodva megismerkedett egy kis dahúr 
tolóniával, mely már évek óta élt abban a városban. Ezek a dahúr 
jövevények Mandzsúriából, Hailar városából származtak el. Köztük 
számos képzett és a maguk módja szerint művelt egyén volt, akik jól 
beszélték saját nyelvükön kívül az Urgában használatos halha nyelv
járást és írták az irodalmi mongolt, jól tudtak mandzsuul, kínaiul, sőt 
többen közülük oroszul is. Maga POPPE sohasem járt a dahúrok között, 
könyvének teljes anyagát ott gyűjtötte Urgában, még pedig oly módon, 
mint maga mondja, hogy egy hónapon keresztül csaknem minden nap 
több órán keresztül foglalkozott több egyénnel. Ennek a munkának az 
anyagát tartalmazza ez a könyv, mely most előttünk fekszik. 

Egy másik, angol nyelvű munka, mely a dahúr nyelvvel foglal
kozik s amely 1931 nyarán már nyomtatásra készen állott s most már 
rövidesen meg is jelenik, az B. PANKRATOV könyve. Műve nem a hailári 
nyelvjárással foglalkozik, hanem egy másik dahúr dialektust vesz bonc
kés alá, azt, amelyet Butha egy részében, Bordó és Noho vidékén beszél
nek. PANKRATOV 1912 táján járt a dahúrok közt mint konzulátusi tiszt
viselő (tolmács), különösebb tudományos célzat nélkül készített is szótári 
feljegyzéseket, melyeknek legnagyobb része azonban elkallódott. Nem 
régiben Pekingben megismerkedett egy ott élő fiatal dahúrral, aki 
japán egyetemen is tanult, s aki a mondott vidékről való. Ezzel a 
dahúrral huzamosabb ideig tartó foglalkozás után szánta rá magát 
dahúr nyelvi feljegyzéseinek közzétételére, melyek csaknem kivétel 
nélkül pekingi gyűjtéséből származnak. Egyúttal ez lesz PANKRATOV első 
tudományos munkája is. 

Végül jómagam 1930—31-ben közel egy esztendőt töltöttem 
Mandzsúriában dahúrok-lakta területen. Ez idő alatt meglehetősen ter
jedelmes nyelvi feljegyzéseket készítettem csaknem valamennyi dahúr 
dialektusból. Gyűjtésemből jóformán csak az aiguni nyelvjárás hiány
zik, melyet azonban valamennyire ismerünk éppen IVANOVSKIJ művéből. 
Ugyanis csak tavasszal került volna a sor erre a nyelvjárásra, azonban 
a beállott olvadás és esőzések következtében teljességgel lehetetlen 
volt Mergenből Aigunba jutni. A dahúr nyelvre vonatkozó érdemleges 
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megjegyzéseimet PANKRATOV könyvének megjelenése után teszem meg, 
de addig is legyen szabad itt most egyet-mást elmondanom a dahúr 
nyelvről, annak nyelvjárásairól POPPE könyve kapcsán. 

A dahúrok a XVII. században vándoroltak mai lakóhelyükre az 
Amur és a Zeja folyók partjairól az ott akkortájt feltűnő oroszok elől.. 
A mandzsu császár, akinek siettek meghódolni, a Nonni völgyébe tele
pítette őket, ahol saját főnökeik (uyurda) alatt éltek, de előbbi foglal
kozásukat földmíveléssel kellett felcserélniük. Politikailag a következő 
csoportokra osztották őket a mandzsu császárság bukásáig (1912): *) 
1. cicikári dahúrokra, akiknek 12 „nyiluk", törzsük volt, 2. bathaniakm, 
vagy buthai&kra, 8 zászlóaljjal, 3. mergeniekre, 7 „nyíllal", 4. a l m á k r a , , 
szintén 7 „nyíllal". Ezekhez tehetjük még az egészen fiatal hailari 
dahúr telepet. A dahúrok számát POPPE 300,000-re teszi, ami hallatlan 
túlzás. Kínában ugyan pontos népszámlálás sohasem volt, de régi, orosz 
statisztikák szerint a cicikáriak lehettek 10 ezren, a buthaiak 12 ezren, 
a mergeniek és aiguniak összesen 12 ezren, úgy hogy valamennyien, 
a hailáriakat is belevéve, nem érik el az 50,000-et. Saját megfigyelé
seim még kedvezőtlenebbek, mert az elkínaiasodás a dahúrok közt is 
divatos dolog s a születés meglehetősén stagnál. Annál különösebb, 
hogy ez a kisszámú nép nyelve aránylag oly nagy különbségeket 
mutató nyelvjárásokra bomlik. 

Itt felsorolt valamennyi politikai egységük egy-egy nyelvjárást is 
képvisel, sőt Buthát két, igen eltérő nyelvjárásra kell még osztanunk. 

Vannak-e mármost a dahúr nyelvnek dialektusok szerinti forrásai? 
IvANOvsKU-val, mint afféle régi munkával a modern kritika szem

üvegén keresztül bizony elég könnyű szigorúan elbánni, így tesz POPPE 
is. Pedig hát ha közelebbről vesszük szemügyre azt a szójegyzéket pl., 
melyet IVANOVSKIJ közölt, elismeréssel kell megállapítanunk még ma is, 
hogy van egy nagyon dicsérendő erénye: minden egyes szónál közli, 
kitől hallotta s melyik dialektusból való a közlés. Igaz, hogy átírása 
csak „gröbere Transskription", de ennek teljes értéktelenségéről még 
ma is lehetne vitatkozni.2) Nagy általánosságban IVANOVSKIJ adatai helyt
állók, amennyire saját megfigyeléseim terjednek, s meg kell védenem 
mindazon adatait, melyek pl. a hailáritól lényegesen eltérő alakokat 
mutatnak s amelyek helyességében P. itt-ott kételkedik, egészében 
pedig nem hiszi, hogy IVANOVSKIJ tiszta dahúr nyelvi adatokat jegyzett 
volna fel, mert annyi bennük a mandzsu, sőt tiszta tunguz szó is. 
Hangsúlyozom, hogy ez sem I. munkájának a tökéletlensége, vagy 
fogyatékossága, de az ismertetett dialektusok sajátsága. 

' ) V ö . p l . B a p a H O B t , C-tOBapB MOHnMLCKHX'B TepMiiHOBt . I . X a p Ó H H i . 1 9 0 7 . 5 7 -
2) Természetesen ezzel nem mondjuk azt, hogy nem hiba meg nem külön

böztetni az u-t (-= mo. «-), az wí-tól H m o . ü-). 
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De lássuk IVANOVSKIJ forrásait. Dahúr szójegyzókének (i. m. 36—56) 
anyagát a következő 9 személy szolgáltatta: 

1. Egy Wang nevű kínai, egy mergeni kocsma alkalmazottja. (D1) 
2. Nongibu nevű dahúr bosxo, Mérgén közeléből. (D2) 
3. Az előbbinek egy rokona, kis tisztviselő a mergeni yamenből. (D3) 
4. Lin Fu nevű egyszerű dahúr Mergenből. (D4) 
5. Yü Lao-ken nevű mergeni kínai, aki jól beszél dahúrul. (D5) 
6. Egy dahúr, aki Aiguntól kb. 7 versztre lefelé az Amur bal

partján él egy faluban. (D6) 
7. Egy másik dahúr ugyanabból a faluból. (D7) 
8. Egy aiguni kis mandarin. (D8) 
9. Egy dahúr egy Aigun közeli faluból. (D9) 
Mikor azt mondtuk, hogy IVANOVSKIJ adatai csak nagyjában helyt

állók, akkor a D1, D5-re gondoltunk. Ezeket az adatokat a szótárból 
egyszerűen törülni kellene, mert kínaitól dahúr szót feljegyezni nem 
szabad, bármilyen jól tudjon is az dahúrul. Fenntartással venném a 
D8 adatait is, mert ott nem mondja meg világosan, hogy dahúr-e, 
mandzsu-e, vagy kínai-e az az aiguni kis mandarin, akitől ezek a 
szavak valók. Csak egy példát. A szótárban van ez a szó, hogy jíri 
„év"; ilyen hangalakot sehol sem hallottam s csak akkor lett világos 
előttem a dolog, mikor megnéztem, hogy ez egy D*-adat, szerzője tehát 
a mergeni kínai, Wang. Ennek a kínainak az anyja ugyan mongol s 
,.jól" beszélt dahúrul és mongolul, de azt magyarázgatta I.-nak, hogy 
vannak mongol szavak, melyeket kifogástalanul értenek a dahúrok is. 
A szó, melyet mondani akart, az irodalmi mongolban jil-nak hang
zik, ismeretes az összes mongol nyelvjárásokban, jelentése 'év', de csak 
a 12 éves állatciklussal kapcsolatban. Lehet tehát mondani bars jü 
'a tigris éve', de nem lehet használni ilyen kifejezésben pl. mint 'hat 
évvel ezelőtt' (erre más szó van). Ez a szó jövevény a dahúrban s csak 
ott van meg, ahol mongolokkal érintkeznek, különben egy mandzsu 
szót (áüv) használnak ebben az értelemben. Ugyanez a hiba megis
métlődik egy másik szóban is, melynek szerzője szintén Wang. Ez a 
kerí- „beszélni", melynek helyes kiejtése %eld-, vagy k'éU-, amellett, 
hogy ez is tiszta mongol szó (vö. mo. kelé-) s a dahúrban ismeretlen. 
Az r mindkét esetben speciális kínai kiejtésben" hiba, amilyennel nap
nap mellett találkoztam utazásom alatt. Kínai szolgám, Sung Kin-ts'ai 
pl. fiatalon évekig kereskedett mongolok között s úgynevezetten jól tudott 
mongolul, de azért yasu melekei 'teknősbéka, egyúttal súlyos szidalom is' 
helyett mindig yasu mirke-t mondott, a mongolok nem kis mulatságára. 

A fenti forrásjegyzékből világos, hogy IVANOVSKIJ dahúr adatai 
kizárólag az aiguni és a mergeni dialektusokból valók. Mind a két nyelv
járásnak egyik legsajátságosabb tulajdonsága az, hogy általánosságban 
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megőrizte a régi szókezdő %-i. Annál meglepőbb, hogy a hailári dahúr-
ban, melyet POPPE itt tárgyalandó műve ír le, egyetlen egy eset kivé
telével ez a szókezdő % mindenütt nyomtalanul eltűnt. Arra lehetne 
esetleg gondolni, hogy a hailári dahúrok a közmongol nyelvet beszélő 
bargdk közt élve vesztették el nyelvüknek ezt s talán más régiségeit. 
Kétségtelen, hogy valamelyes hatással lehetett a barga a dahúrra, 
azonban bizonyítékaink vannak arra, hogy ez a változás régibb keletű. 
Mondottuk, hogy a hailári dahúr telep aránylag nem régi. Egykorú 
feljegyzések szerint 1732-ben a pekingi mandzsu kormány telepített 
ide a Nonni völgyéből valami 730 dahúrt, ugyanakkor szolonok, csip-
csinek és orocsonok is jöttek velük s feladatuk a végek védelme lett.1) 
Ez a 730 dahúr a hailári dahúr-telep magva, mely később is erősödött 
valamivel. A helyszínen a hagyomány még erősen él, hogy a hailári 
dahúrok legnagyobb része Bathan-ból való, sőt a rokoni összeköttetések 
sem szakadtak meg egészen. Azonban már említettük, hogy a bathani, 
vagybuthainyelvjárás két nagycsoportra oszlik, most hozzátesszük, hogy 
a két dialektus leglényegesebb különbsége éppen az, hogy az egyikben 
a régi szókezdő y- megmaradt, a másikban nem. De Hailarban sem 
oly egységes a hailári dahúr nyelv, mint az Urgából látszik. Magában 
a városban s az attól pár kilométerre levő dahúr falvakban, mint 
Siturib&ii, Nantunban beszélik mind a két bathani dialektust, s ez a 
település történetéből érthető is. Tehát van Hailarban archaikus dahúr 
nyelv is, ilyen feljegyzéseim magamnak is vannak. De most arról a 
hailári dialektusról kívánunk szólni, amely nem őrizte meg a régi szó
kezdő x(h-)-t. Láttuk, hogy ez a fejlődés nem lokális természetű, hanem 
a települők már magukkal hozták Bathanból. Itt Bathanban, annak 
keleti részében, Déixil községben s vidékén máig is ezt a nyelvet 
beszélik. Igen érdekes, hogy ebből a dialektusból valók VrrsENnek a 
XVII. században feljegyzett adatai is. Ebből a bathani nyelvjárásból 
saját magamnak is vannak feljegyzéseim. De van maguknak a keleti 
bathani dahúroknak is közölt nyelvanyaguk : egy elemi iskolai olvasó
könyv. (Vö. MTAkad. könyvtárában Mong. 85 jelz.). A dahúr tanulni-
vágyása és tehetsége hagyományos. Mandzsúriában a császári uralom 
alatt majdnem minden hivatalt dahúrok töltöttek be. így van ez Hailar
ban még ma is, ahol egy idegen mongol törzsnek, a bargának a veze
tése teljesen az ő kezükben van. A hailári mongol yamenben nemcsak 
hogy minden mandarin, hanem még a kapus is dahúr. Régen a hivatalos 
nyelv a yamenekben a mandzsu volt, akkor ezzel az írással írtak dahúr-
jaink saját nyelvükön is. Ma már ez az írás bizony divatját múlta. 
Helyébe egy hailári dahúr, Mérsd új, nemzeti írást alkotott a latin 

*) B. A. KopMaaoB, Bapra. BKOHOMĤ ecKHH onepic. 9KOHOMH*ieeKoe Biopo 
KHT. BOCT. ace.i. A°P- Xapőira 1928, 13. 
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betűkből. Fiatal bathani dahúrok, akik véletlenül mind DéDal és vidé
kéről valók voltak. Japánban a tokyói egyetemen tanulgatva tudomást 
szereztek az új írásról s azt valamelyes csekély módosításokkal azon
nal felhasználták: egy kis kézikönyvet szerkesztettek vele saját nyel
vükön. A kőnyomatos kiskönyvet hazaküldték Bathanba, hogy elemi 
iskoláikban tanítsák. Ennyit tehát a keleti bathanról. A nyugati bathan 
dialektust fogja tárgyalni PANKRATOV könyve, ez a dialektus szintén 
megőrizte a régi szókezdő x(h-)-t. A cicikári szintén archaikus dia
lektus, melyből azonban, tudtommal, csak magamnak vannak adataim. 

Mármost láthatjuk, hogyan és hol helyezkedik el POPPE könyve 
a dahúr dialektusokról való ismereteink között. A fősúlyt most arra 
helyezzük, hogy a továbbiakban lehetőleg világos, áttekinthető képét 
rajzoljuk meg a hailari dahúr nyelvnek, úgy amint azt POPPE leírja. 
Ez a leírás általában kifogástalan, éppen ezért nem fogjuk zavarni 
sem erről a nyelvjárásról való saját adatainkkal, sem pedig a többi 
dialektusokkal való összehasonlításokkal, bármennyire is tanulságos 
volna az. A cél az, hogy e rövid vázlatos leírás alapján is lehetőleg ítéletet 
lehessen alkotni arról, hogy mit ér a hailári dahúr a mongol nyelvtörté
net és a mongol-mandzsu (tunguz) nyelvviszony vizsgálata szempontjából. 

Hangtan. A hailári dahúr nyelvjárás magánhangzói a következők: 
a, á (low-out back-wide), e, e (high-out back-wide), é (low-out back-wide) 
e mid-front-wide, e (mid-front-narrow), i, i, o (mid-back wide-round), ó 
(mid-mixed wide-round), ó (ó és m között), ö (low-front wide-round és 
low-mixed-wide-round között), u, ü, m, a, w. A hangok fonetikai megha
tározását P. angol terminológia szerint adja. Ezt itt mi is megtartottuk, 
mert kénytelenek voltunk P. eredeti, orosz íráson alapuló átírását meg
változtatni s helyette olyant használni, amely RAMSTEDTÉIIOZ és így a 
NyK. átírásaihoz is közelebb áll. A fenti angol kisérő magyarázatok 
segítségével különben könnyű lesz eligazodni a kétféle átírásban. 

Ezek a magánhangzók a következőképen viszonylanak az iro
dalmi mongolhoz. [A következőkben az irodalmi mongol-t egyszerűen mo-
val rövidítjük). 

Az első szótagban. Mo. a-nak a dahúrban megfelel a. Ha azon
ban a rákövetkező szótagban a mo.-ban i van, a dahúrban az a-ból a 
lesz: mo. adali, d. ÚDU. Ha az a- előtt j vagy c áll, szintén i-vé lesz 
a d.-ban: mo. cayan, d. isiy% 'fehér'. 

Mo. e-nek a dahúrban megfelel é (zárt e). A legtöbb ismert dialek
tusban a második szótag w-jének hatása alatt az első szótagban is ö 
vagy il lép fel az e helyén. Erre a dahúrban csak egy példa van: mo. 
ebül 'tél', d. mgal. Néhány példája van az e =- i váltakozásnak is. 

Mo. i csak akkor marad meg a d.-ban, ha a rákövetkező szótag
ban i, esetleg e van. Különben a második szótag magánhangzója lép 
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az i helyébe is: mo. miqa 'hús', d. miáyv, (e előtt kivételesen: mo. 
nigen 'egy', d. né'k), mo. cilayun 'kő', d. ts'olö, mo. nigül 'vétek', d. nwgal. 
Ez alól a szabály alól meglehetősen sok a kivétel. Megjegyezzük, a 
nyelvemlékek nagy részében, sőt más dahúr dialektusokban is meg
maradt az első szótagnak ez az z'-je. 

Mo. *o- és *w-nak a d.-ban legtöbbször oa diftongus felel meg (P. 
a szó elején woa-i ír, ez azonban túlzás): mo. qura 'eső', d. %gar. mo. 
oru- 'bemenni', d. qar-. De néha megmaradt az u («): mo. budaya 'kása', 
d. BUDÜ. Különösebb kivételek: 1. mo. w. =- d. é: mo. numun 'ijj', d. 
ném. 2. mo. u =~ d. a, de csak b- után: mo. burqan 'Buddha', d. Baryjo. 

Mo. ö és ü d. reflexe legtöbbször m,: mo. köké 'kék', d. k'iuk. 
Néhány esetben mo. ö-nek d. é és ő felel meg. Igen ritkán mo. ö, ü 
helyén a d.-ban é-t találunk : mo. mönggün 'ezüst', d. mérjgn, még rit
kább a mo. ö oo d. i váltakozás: mo. mölkü- 'mászni', d. milk'w-. 

Nem első szótag magánhangzója általában redukált. A mo. dif
tongusok közül csak az -oyi-, -uyi- d. megfelelői mutatnak figyelemre
méltóbb eltérést: mo. qoyina 'után', d. xqain. 

A mo. ú. n. kétszótagjainak reflexei a hailári dahúrban hasonló
képen alakulnak, mint a többi ismert dialektusokban. 1. mo. aya =- d. 
á: yaycayar 'egyedül, csak', d. fafs'ar. 2. mo. ege =- d. é- mo. begeli 
'kesztyű', d. Bél. 3. mo. uyu =- d. ö: mo. bumyu 'helytelen', d, BOTÖ* 
4. mo. iigii =~ d. w; mo. küjügün 'nyak', d. kem'i>siü. 5. mo. iya oo iya 
^ á.'e: mo. dolgiyan 'hullám', nolge (itt néhány kivétel is van). 6. mo. 
ige =~- d. 1 vagy e~: mo. nijiged 'egyenként' d. nibiel. 7. mo. oya vagy 
uya =- d. ö: mo. toya 'szám', d. t'ö. 8. mo. öge vagy üge ==- d. ö cv é: 
mo. ediige 'most', d. éné. 9. mo. ayu =- d. au, nem-első szótagban ö. Ez 
sajátosan dahúr jelenség. Mo. ayula 'hegység', d. aulv; mo. ijayur 'gyö
kér', d. ODZÖT. 10. mo. egü =- d. éw, nem-első szótagban w: mo. segül 
'fark', d. sémi; mo. kecegü 'nehéz', d. k'éts'íü. 

A hailári dahúrban több esetben hosszú magánhangzókat találunk 
bizonyos szavakban ott, ahol a megfelelő mongol szótag rövid. Sőt̂  
mandzsu eredetű jövevényszavai közt is több ily eset fordul elő. A 
hangsúly mindig az első szótagon van, mint a mongol nyelvjárásokban 
általában. (P. állításával szemben éppen azt tudnám bizonyítani, hogy 
nem mindig az első szótagon van a hangsúly). 

A hailári nyelvjárás mássalhangzói ezek: b, w, y, y, g, n, nzr 
DZ> j , k, l, m, n, -,1) r), p% r, s, t\ f, %, ts', ís\ s, s. 

A p\ f nagyobbára csak idegen: kínai és mandzsu szavakban 

!) Csak szó végén! Itt P. i?-t ír s ad mindenütt. Azonban kétség nem 
fér hozzá, hogy tévedett. Az új dahúr ábécé is különbséget tesz a TJ és a -
között. Az elsőt x betűvel jelöli, a másikat 2-vel: így a dahúr írás szerint 
gdg^z-t kell írni, ejtsd GéGd 'fényes', vö. mo. gegen, viszont: moxgol, ejtsd morjyol. 
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fordul elő. Itt tárgyalja P. a régi mongol szókezdő A-kérdését is, s 
megállapítja, hogy a hailári nyelvjárásban ez eltűnt: CLVBV 'tíz', mo. ár
ban, régi mo. karban. Talán mondanom sem kell, hogy a mergeni, ai-
guni, továbbá a cicikári és a nyugati buthaiban %arBV, ül. %arvB-ot hal
lunk. Mo. í-nek d. V felel meg. Mo. c megfelelői a d.-ban ts% i előtt 
pedig (s\ Érdekes kivétel, hogy a c-ből i előtt néha s lesz: mo. cida-
'tud', d. saDV- (Délkeletmongoliában a harcsinban hasonlóképen sánta 
gwi-t lnem tud' hallottam). Mo. g és k reflexei a d.-ban % illetőleg ¥. 
Itt megint egy jellegzetes dahúr váltakozást jegyezhetünk fel s ez az, 
hogy a mo. q és k helyén a d.-ban olykor y, y-t, illetőleg g-t találunk: 
mo. saqal 'szakái, bajusz', d. sayvl; mo. eke 'anya', d. égd. 

A b, d, j , y, g mindig zöngétlen a szó elején, a d, j szó közben 
is. Sajátságos, hogy néhány esetben mo. b, d, j , j>, gr-nek a d.-ban p\ 
t\ ts\ %, k' felel meg. Mo. b tehát d. szó elején zöngétlen, szóközben 
zöngés. Szóközben néha ^-vel váltakozik: Bolbs oo BOUVE, VÖ. mo. bol-
bai 'lett'. Két magánhangzó között, vagy l előtt néha u lett belőle : 
mo. abala- 'vadászni', d. aulv. De ebben a helyzetben a d. b néha meg 
is marad, vagy w lesz belőle. Egyéb, ritkább változások: mo. b =- d. 
m; mo. & a-, d. g (mo. ebül 'tél', d. wgal). A d mindig zöngétlen a da-
húrban. A mo. j megfelelői a d.-ban BZ, ül. bi az i előtt. Mo. y-nak 
néha d. % felel meg: mo. baysi 'mester', d. Baysi. G néha w-vel vál
takozik: mo. ügei 'nem', d. mivei. 

Mo. s-szel szemben a d.-ban rendesen s-t találunk, de i előtt s-et 
vagy s-t, egy esetben ís'-t: mo. kimusun 'karom', d. kHmifs. Az s s előtt 
az utóbbihoz hasonul: d. auössin 'ha veszed' re' auős-sin. Mo. y-nek 
megfelel d. j , egy esetben bi: mo. küliye- 'várni', d. k'wlbgé. Mo. szó
kezdő i előtt a d.-ban néha j-t találunk : mo. ire- 'jönni', d. jir-. Igen 
érdekes, hogy több i-vel kezdődő mo. szó d. megfelelőjében szókezdő 
s-et találunk, de csak az IvANOvsKij-féle anyagban, a hailáriban nem. 
Ez a változás is természetesen i =~ j =~ s-en keresztül ment végbe. 
Ilyen pl. mo. yeke 'nagy' hailári d. jigd, dlv. sige, yige, vö. még cici
kári sig, nyugati bathan %igd. 

Mo. I palatálisán hangzik a d.-ban i, ts\ BZ előtt, egyébként ve
láris (minthogy ez kivétel nélküli szabály, az átírásban nem is tettünk 
különbséget a kétféle l között). Néha mo. Z-ből a d.-ban n lesz 
(főleg b előtt). Mo. r-ről sincsen különösebb megjegyzés. Néha magán
hangzó előtt kiesik, egy esetben a szó végén is. Egy-két esetben a d. 
szóba egy-egy nem etimologikus l vagy r csúszik. 

Mo. m a d.-ban megmarad, csak néha válik DZ előtt n-né. Az n-
ről már fentebb szóltunk. Hozzátesszük, hogy az %-ből a d.-ban néha 
l lett: mo. nabci 'levél', d. larfs'i, mo. emüne 'elől', d. énidl (Hasonló 
váltakozás: mo. engke 'béke' c\> mandzsu elhe ?) 
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Szó végén a régi mongol nyelvben a következő magánhangzók 
állhattak: b, d, y, s, a nazálisok, továbbá l és r. Itt mutathatunk rá a 
dahúrnak talán legjellemzőbb hangtani sajátságára, amelyhez párhuza
mot egyetlen mongol dialektusban sem találunk. A mo. b, d, y, g, s a 
dahúrban nemcsak szó végén, de szó közben is igen gyakran r-rel 
váltakozik: 1. b<s>r: mo. ebde- 'elrontani', d. érD-; 2. dcor: mo. sayu-
yad 'ülve', d. söyar; 3. y <v r: mo. quduy 'kút', %omr (csak most vilá
gos, hogyan felelhet meg mo. qutuy 'szerencsé'-nek a mandzsuban hu-
iuri, vö. d. %ofor, bár az még kérdés, hogy a mandzsu szó dahúr jö
vevény-e ?); 4. g co r: mo. degde- 'felemelkedni', d. Déma-; 5. s ™ r: 
mo. ulus 'nép' d. olvr. Ugyanezek a hangok hasonló helyzetben néha 
l-\él váltakoznak: 1. b oo l: ma. tobgiya 'térd', d. t'oUs'w; 2. dool: mo. 
nijiged 'egyenként', d. nibgel; 3. ycvZ: mo. toyuray, tobaray 'por', d. 
foarvl; 4. s oo l: mo. emiiske- 'öltöztetni, ölteni', d. énidlk'é-. 

Alaktan. A számnevekről különösebb megjegyzés nincs. Mind tisz
tára mongol eredetű. Mo. -duyar esetében szabályosan -t'uyár, -Duyar-t 
találunk: mo. tabuduyar 'ötödik', d. VauDuyár. Mo. -yad-d&l szemben 
-yar, -yar fordul elő: mo. yurbayad 'hármasával', d. rurbvyár. Végül: 
mo. yurbayula 'hárman', d. roarböl/}. 

A személyes névmások a dahúrban: BÍ 'én', sí 'te', B'ÚD, BŰ 'mi', 
t'a 'ti', a harmadik személy hiányzik, helyette a vonatkozói férd 'ez', 
fém 'ezek' használatosak. így van ez valamennyi ismert mongol nyelv
járásban. A régi mongol szó egyes alakjait a nyelvemlékekben még 
megtaláljuk: inu 'eius', imayi 'őt', anu 'eorum'. A mo. *i 'ő', *a 'ők' 
megfelelői a tunguz nyelvekben is megvannak (vö. ma. i 'ő'). Az inu 
és anu a mongol irodalmi nyelvben máig megmaradt, de elvesztette 
eredeti jelentését s afféle nyomósító szócska lett. Az első és második 
személyű személyes névmásból a dahúrban igei személyrag is lett: 
Dzémldmbi 'álmodom', TarbsiH 'kimegy', ml mémmbá 'nem tudunk, nem 
tudjuk', jalvnt'á 'emeljétek, emeljetek'. Ez a speciális dahúr nyelvi je
lenség annál érdekesebb, mert megvilágítja a mandzsu ala-m-bi 'ölni'-
féle alakokat. Ugyancsak a személyes névmásokra vezethetjük vissza a 
dahúr birtokos személyragokat: Gén-min 'házam' (min •+* minu, mely a 
bi 'én' birtokos esete), aéri-sin 'házad', aér-ln 'háza, házuk', oér-man 
'házunk', Gér-t'án 'házatok', mori-g-in 'lovát', émal-és-in 'előle, előlük'. 
A többi névmásról különösebb megjegyzés nincs. 

A többesszám ragjai a következők; -nvr, -nar (mo. -nar, -ner), 
pl. Déwndr 'öcsék'; -r (mo. -d), pl. mgir 'lányok'; -svl, -Sdl, -sal, pl. k'msal 
'emberek', Bérésdl 'menyek'. Ez utóbbi rag a mongol nyelvjárások 
közül csak a dahúrban van meg s közvetlenül nem is a mongol
hoz, de a tunguzhoz kapcsolódik, ahol -sal, -hal, -sal, -sel-féle alakok
ban ismeretes. 
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Névragozás esetei a dahúrban ezek. A casus indefmitus formailag 
a nominativussal azonos, a dahúrban csak accusativus értéke van: Bitig 
DöDtm 'könyvet olvasnak'. Egyéb mongol nyelvjárásokban ez az eset 
locativus és accusativus jelentésben is előfordul. Genitivus és accusa
tivus a dahúrban — formailag — egybeesik, mind a kettőnek a ragja 
hosszú magánhangzó és diftongus után -jí, egyébként -í: égi 'matris', 
uVáji 'füstöt', a -jí néha g-vel váltakozik (ez a váltakozás sokkal gya
koribb, mint P. mondja). Pontosan egyezik e két, eset viselkedésével 
az afganisztáni mogol. Tudjuk, hogy a mo.-ban a gen. ragja -u, -un, 
-yin, az accusativusé pedig -i, -yi. Dativus és locativus formailag szin
tén egybeesik, ragja -DV, (-DS, -fv, -Cd), vagy egyszerűen -D (-C): ost* 
'vízben', t'oryvD 'selyemnek'. Mindez teljesen megfelel az ismert dialek
tusok és a mo. ragjainak. Ablativus és elativus ragja -s, előtte a rö
vid magánhangzó megnyúlik, a hosszúhoz még egy -j járul: %olös 'mesz-
sziről'. Comitativus és sociativus ragja -fH, -t'H: lut's'ik'drfH 'gyerme
kekkel'. Instrumentális ragja -r, előtte is a rövid magánhangzó meg
nyúlik, a hosszúhoz pedig még egy -j- járul: Daujar 'hanggal', Prola-
tivus ragja -yür, -gíür: négmr 'felfelé'; ugyanígy van a horiburjátban 
és a kalmükben is. 

Már említettük fentebb a birtokos személyragokat, s az ott közölt 
példákból látható volt, hogy azok nemcsak a nominativushoz, de a többi 
alakhoz is járulhatnak. A sajátosan dahúr fejleményű birtokos személy
ragok mellett az irodalmi mongolban, néhány élő dialektusban s a da
húrban is találunk egy ragot, melyet visszaható birtokos személyragnak 
nevezhetnénk. Az irodalmi mongolban alakjai ezek, Genitivus és accu
sativus: -yuyan, -yügen, -iyan, -iyen, -ban, -ben. Dativus-locativus: -da-
yan, -degen, -dur-iyan, -dür-iyen, -du-ban, -dü-ben. Ablativus: -aca-ban, 
-ece-ben, -acaycm, -ecegen. Comitativus: -luya-ban, -lüge-ben. Instrumentá
lis: -ber-iyen, -iyer-iyen (ugyanez a veláris sorban). POPPE mindezen 
esetekben, a sajátos genitivus, dativus stb. ragok elhagyása után a 
visszaható birtokos személyragot valamennyi esetben — teljesen elfo
gadhatóan §en alakban rekonstruálja (kétségtelen, hogy fel kell 
vennünk mellette egy -§an alakot is). Már most ebből a kikövet
keztetett -§eyi (-§an) ragból magyarázza, de ez a magyarázata kevésbbé 
meggyőző, a vele azonos funkciójú dahúr -nwl, -msl, -mai (egy eset
ben) -bal ragot. Pl. aérénidl 'saját házát, v. saját házának a' (mond
tuk, hogy a genitivus és accusativus formailag egybeesnek), aérVénidl 
'saját házában', Gérésébal, vagy Gérésémdl 'saját házából', rareranwl 
'saját kezével'. 

Az ige képzése nagyjában ugyanazt a képet mutatja, mint a mo. 
és az ismert dialektusok. Tudjuk, hogy az irodalmi mongolnak az a-
„lenni" ige igen gazdag alaksorából az összes ismeretes élő nyelvjárá-
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sokban talán kettő használatos. Ezzel szemben a dahúrban szinte vala
mennyi alakot megtaláljuk. A dahúrban az igeragozás nemcsak az 
időket (és módokat), de a személyeket is megjelöli; ez csak az oirát 
és burját nyelvjárásokban van még így. Mint már említettük, az első 
és második személy ragja a személyes névmás, mely az ige után, 
ahhoz csatlakozik: Dáwsi-bá 'magunkhoz vesszük'. A harmadik sze
mély jelöletlen marad: MDvn 'tud (il peut)'. Néha a többes harmadik 
személyben találkozunk a már említett -svl, -ssl, -sal főnévi többes
raggal : ml mévdnswl 'nem tudnak (ils ne savent pas, on ne sait pas)'. 
Ritkán az igei személyrag nem személyes névmás, de birtokos személy
rag, pl.: jauyvman 'megyünk'. így magyarázza POPPE, de talán való
színűbb, hogy ez is, meg a másik idézett példája is (Bögiyvntfan 'enge
ditek') egyszerűen igenév (1. lejjebb), nem pedig ige s jelentése annyi 
volna, mint pl. 'a mi menésünk' s így itt nem is volna semmiféle 
anomália. 

Az imperativus (többes) első személyének a ragja -ja: ifs'ijá 
'gyerünk' (ez a rag nem illeszkedik!). E raghoz még -m vagy -&'£> 
nyomósító szócska járulhat: sőjam vagy söjuk'd 'nosza üljünk le'. 
Az egyes második személyben minden rag nélkül, a puszta tő fejezi 
ki az imperativust, mindössze, ha a tő magánhangzóra végződik, az 
megnyúlik. A többes második személy ragjai 1. -Vv, -Vd, -t'o: söfo 
'üljetek le!' (vö. mo. -yturi); 2. -yáni, -gént, vagy -yáns, -yané: asöyáne 
'kérdezd meg!' Ez az utóbbi rag egyesben-többesben használatos és 
csak a dahúrban van meg. A harmadik személy ragja -t%a%, ~f%m (mo. 
-tuyai, -tügei): söt'xai 'üljön le!'. 

A jelentő mód jelen idő ragja POPPE szerint -be {-wé, -be, -ive), 
pl.: Farbeisd 'kimégy'. Ez a rag szabályosan a mo. -ba, -be, -bai, -bei
nek felel meg, mely azonban világosan a múlt idő jele s P. magyará
zata annál sajátságosabb, mert a dahúr ige jövő idei jelentése sem 
igazolható kétségtelenül. Egy másik jövő időnek a ragja -yv (ez volta
képen jövő idejű igenév, így P. is!), melyhez a birtokos személyragok 
járulnak (-mán etc.) Jelen idő ragja -n, amely nem a mo. -mui, de a 
mo. -nam ragnak felel meg. Pl. sai>on „tud", mémm-bá (-« méDdn-ba) 
'tudunk', ápn-bs (-= ám-be) 'félek'. Egy másik jelen idő ragja P. szerint 
-í>z, amelyhez járul az a- 'lenni' segódige jövő ideje (ábei): sőbzábei 
'ülnek', jelentését pedig a német 'ich bin im Stehen'-féle alakokkal 
magyarázza. A múlt idő jele a dahúrban -l: söh-bi 'ültem'; a rag is, 
a jelentése is világos, pontos megfelelőit megtaláljuk a mo.-ban és az 
élő nyelvjárásokban. A régmúlt időt a -bz UDZ- rag s a hozzá járuló 
-&s» képezi, ez utóbbi az a- 'lenni' segédige múlt ideje: sanvúz UDZ-
-ásv 'gondolt'. Egy másik (befejezett) múlt hasonlóképen -asv segítsé
gével alakul, de még a személyes névmás is hozzájárul: Bolyásvm-ba 
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'megcsináltuk', de képezhető úgy is, hogy az ige tövéhez járul -bét, 
ahhoz meg egy -rsv rag: söbhrsv 'leült'. 

A jelen és jövő idejű igenév ragja -yv, -gr>, -ym, vagy egyszerűen 
*•¥* -9 •' svDvyv 'tudó', Démag 'repülő'. Ezen a helyen P. maga is helye
sen rámutat arra, hogy ezek névszók lévén, birtokos személyragok is 
járulhatnak hozzájuk : k'mrgaDsin 'mikor megérkezel, szó szerint: meg
érkeztedben, megérkeztedkor'. Az előbb felsorolt többi időkből is képez
hetők igenevek: söbzayo 'ülő, ülve'; söózásv 'a leült'; k'isd /csinált', 
ehhez még rag is járulhat: irsn-és 'jöttétől, mióta jött'. 

A dahúr igeragozás többi alakjait POPPE mind egy kategóriába 
foglalta, RAMSTBDT nyomán (Über die Konjugation des Khalkha-Mongo-
lischen, MSFOu. XIX), aki converbum nevet adta ennek a csoportnak, 
mely „az igének félig igei, félig névszói alakjait" tartalmazza s amelyek 
más nyelvek gerundium és supinum-féle alakjainak felelnek meg többé-
kevésbbé. Itt egyszerűség céljából megtartjuk RAMSTEDT eredeti, maga
gyártotta latin terminusait, melyeket POPPE oroszra fordított. Converbum 
conditionale, ragja a dahúrban -ásá, -ésé, -öső: söyasa 'ha leülünk'. 
Ehhez az alakhoz birtokos személyragok is járulhatnak. Converbum 
concessivum, ragja -jés: áijés 'jóllehet féltem'; ez az alak úgy is ala
kulhat, hogy a parancsoló mód alakjához járul még a -*fs kötőszó : 
sanvfai't's 'jóllehet azt gondolja'. Converbum imperfecti, ragja -bzi, 
-bz vagy -*»: söbzi 'ülve'. Converbum perfecti, ragja -ar, -ér, ör, ör, 
hosszú magánhangzó után -yár: söyör 'ülve'. Converbum modale, ragja „-
ml sonsv 'nem hallván'. Converbum terminálé, ragja -t'vlv, -fdfo, 
-flá-.k'itlm 'azalatt, míg ő teszi'. Converbum successivum, ragja -yor, 
-k'ér, mely a nomen futuri-hoz járul: ifsk'ér 'akkor, amikor elment'. 
Converbum abtemporale, ragja -sár, -ser, -sör: wbhsér 'azonközben 
hogy nézett'. 

A kötőszók mind mongol eredetűek, csak a k'd 'ugyanis' inkább 
a mandzsu ke-hez csatlakozik (vö. mo. kii id.). Az wl 'nem' csak a 
mo.-ban használatos; az élő dialektusokban, a dahúr kivételével nem. 

Dahúr mondattanról vagy pláne jelentéstanról nem beszél POPPE ; 
sajnos e két fejezet nemcsak az élő dialektusóknak, hanem még az 
ezeknél aránylag többet kutatott, jobban ismert irodalmi mongol nyelv
nek is jóformán egészen ismeretlen kérdése. 

LIGETI LAJOS. 




