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Bevezetés a fonológiába.1) 

II* Magyar fonológia. 

„ . . . . a' betű eléggé kitetsző természete 
szerint változtatja a' szónak jelentését." 

Egy régi szótáríró. 

9. A magyar leíró fonológia feladata megállapítani azokat 
a hangeszközöket, amelyeket a magyar nyelv — az írott ós beszélt 
nyelv — jelenleg használ, kijelölni e hangeszközök közül azokat, 
amelyeknek funkciója van, vagyis a fonémeket, és a fonémek viszo
nyainak tisztázásával meghatározni hangrendszerünk sajátosságait. 

Természetesen nemcsak a jelenlegi állapot lehet ilyen leírás 
tárgya. Nyelvünk történetének bármely korszakából kiszakíthatnánk 
egy időpontot, feltéve, hogy az emlékek elegendő anyagot nyújta
nának munkánkhoz. És éppen ez az, ami a mai állapot kiválasztását 
leginkább ajánlja: a mai nyelvből áll rendelkezésünkre a legtöbb 
adat. Az irodalmi nyelv itt van előttünk, tetszésszerint meríthetünk 
belőle. A köznyelvet ismerjük, és a nép nyelve is hozzáférhető 
számunkra, ha máskép nem, ama páratlanul gazdag adathalmaz 
révén, melyet nyelvjáráskutatásunk évszázados munkával az ország 
minden tájáról összehordott. 

Az elmúlt korok a teljesség tekintetében nem versenyezhet
nek a mával, mert ha egyik-másik adna is elegendő támpontot az 
írott nyelvre vonatkozólag, a beszélt nyelv valóságos hangeszközeit 
már csak többé-kevésbbé valószínű találgatásokkal tudnók meg
határozni. 

Ez a mostani teljesség azonban szintén nem tökéletes. Ott 
mutatkoznak hiányok, ahol a kutató leginkább szorul idegen támo
gatásra, a népnyelvnél. Nem a nyelvjárási leírások sokszor panaszolt 
gyengéire gondolunk, a laikus leírók minket oly közelről érintő 
hangtani készületlenségére. A sok selejtes holmi közt annyi jó fülre 
valló, épkézláb megfigyelés akad, hogy könnyen eligazodhatunk a 
népies hangjelenségek útvesztőiben, és még ott sem hagy cserben 

') Yö. NyK. XLVIII, 1. 
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biztonságérzetünk, ahol a leírók felületessége vagy túlzott eredeti
ségre való törekvése kételyt ébreszthet bennünk : ellenőrizni tudjuk 
őket egymással. Majdnem minden nagyobb nyelvjárásterületről van 
bőséges anyagunk, a baj inkább ott van, hogy ez az anyag már 
nem éppen mai. Vannak vidékek, amelyek nyelvéről még a múlt 
század 80—90-es éveiből maradt ránk az utolsó leírás — és azóta 
semmi hír. Nemzedékek jöttek, nemzedékek mentek, de senkisem ku
tatta, mit hoztak vagy vittek magukkal nyelvileg. Senki nem kereste, 
milyen változást okoztak a nép nyelvében az utóbbi évtizedek tár
sadalmi eltolódásai és a technikai haladás qmbereket egymáshoz 
közelebb terelő vívmányai vagy, amit elsősorban kellett volna emlí
tenünk, a köznyelv hódításai, amelyek az iskola és az újság jóvol
tából éppen az utolsó ötven évben voltak legjelentősebbek. Hogy 
milyen területeket hódított el a köznyelv a népnyelv provinciái
ból, nem tudjuk. Nem tudjuk azt sem, milyen rendet vágtak az 
idegenítő törekvések a magyar nyelv törzséről leszakított nyelvjá
rásokban. Mire jutott a csehesítés és tótosodás a palócságban, mire 
az oláhosítás a Királyhágón túl és a Székelyföldön? És ha ezeken 
a részeken a zárt tömegek ellenállása dacolt is az erőszak erőivel, 
ki tudja, mi lett nyelvszigeteinkkel fenn Máramarosban és lenn 
Szlavóniában, amelyek már a magyar uralom idején is elmerüléssel 
fenyegettek, mi lett a szakadáti 159 magyarral és idiómájával, ha 
már 1910-ben is 1009 oláh lakott a községben? 

Szórványosan még a legutóbbi években is jelentek meg nyelv
járási ismertetések, de mintha elapadt volna az érdeklődés a magyar 
nyelvjárástan iránt, megtört az a nagyszerű lendület, amelyet a régi 
Nyelvőr adott ennek a fontos tudományágnak. 

Mai — szoros értelemben vett mai — adataink a népnyelvre, 
sajnos, nincsenek, és míg nyelvjárásaink új katasztere el nem ké
szül, nem is lesznek. Használni tehát csak azt a meglevő irodalmat 
használhatjuk, amely inkább a tegnapról ád képet, és e mellett még 
külön nehézséget is rejteget: a szempontok különbözőségét. 

Népnyelvi leírásaink ugyanis eleinte nem nyelvészeti, később 
pedig nem tisztán leíró szempontok szerint készültek. A régebbi 
irodalom — mint tudjuk — a nyelvújítási törekvések szolgálatában 
állott. Munkásait főleg az irodalmi nyelv gazdagításának gondolata 
vezérelte. „Hadd jussanak be nyelvünk alkatának bármily vékony 
vonásai s erecskéi az irók ismerettárába, hogy annál kevesebb ide
genségeknek legyen helyök" — idézi Vass József, NyK, II, 362 
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LŐEINCZ KÁROLY kapnikbányai plébános szavait, amelyekben még ott 
cseng a nyelvújítók régi vágya: az irodalmi nyelv megújítása a 
népnyelv friss erőivel. Az újabb nyelvjárási irodalmat & Nyelvőr 
megindulásától szokták számítani. Ez már rendszeresebb munka ered
ménye, és a szempont, amely áthatja, merőben linguistikai: nyelv
történeti szempont. A 70-es évektől kezdve egyre jobban terjed és 
erősödik a hit, hogy a nyelvjárások voltakép nyelvemlékek, amelyek
ben elveszettnek hitt ősi sajátságok rejtőznek. Ez fűti a gyűjtési 
munka irányítóit, akik a magyar nyelvtörténet hézagait remélték ki
tölteni a nyelvjárások rejtett régiségeivel. Ahol ilyesmi nem kínál
kozott, még a leírást is mellőzték.1) 

A szempont természetesen indokolt és helyes volt: a nyelvtör
ténetnek szüksége van minden adatra, akárhol is bukkan fel, egyaránt 
tudja használni a holt pergamenek feljegyzéseit és az eleven archa-
izmusokat, de a nyelvjárási anyag feldolgozóit érthetőleg zavarta ez 
a követelmény. Synchronikus tények elé állították őket és diachro-
nikusan értékesíthető eredményeket vártak munkájuktól. Ennek persze 
az lett a következménye, hogy az adatok sokhelyütt eltorzultak az 
ellentétes szempontok tükrében. Márpedig az eltorzult adatokból 
nehéz kihámozni a valóság magvát. 

Ezt a nehézséget azonban vállalnunk kell, mert csak a nyelv
járási anyag fonológiai értékelése után tudunk majd képet alkotni 
a népnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv hangrendszereinek egymás-

l) Jellegzetes e tekintetben Balassa felfogása. „Nem szólhatunk magyar 
nyelvjárásról az ország fővárosában, Budapesten sem — irta M. Nyj. 1. lap 1. 
jegyz. — mert e város lakossága, főleg Budáé, eredetileg német volt." Ha 
BALASSA azt mondta volna, hogy Budapesten nyelvjárásról — a szó népnyelvi 
értelmében — nem lehet szó, mert itt általában a magyar köznyelvet beszélik, 
igaza lett volna, de azért nem foglalkozni egy város nyelvével, mert ott vala
mikor más nyelven, illetve más nyelven is beszéltek, a legfurcsább indoklás. 

Csak cutiosum kedvéért iktatom ide, hogy BALASSA szerint fővárosunk 
nyelve nem természetesen, hanem az ország legkülönbözőbb részeiből össze
verődött lakosság nyelvének keveredéséből alakult „az irodalmi nyelv befolyása 
alatt." Már pedig ez öreg hiba, mert BALASsinak a legjelentéktelenebb nyelv
járás is „fontosabb és tanulságosabb, mint az erőszakkal létrehozott irodalmi 
nyelv" (i. m. 5). 

Nem tudom, milyen „erőszakra" gondolt itt Balassa. Csak nem arra a 
hihetetlenül differenciált munkára célzott, amelyben a magyar irodalom minden 
neves és névtelen munkása résztvett, aki új kifejezési árnyalatokkal valaha is 
gazdagította az írott nyelvet ? Mert azt talán mégsem szabad erőszaknak te
kinteni, hogy poétáink és íróink bele-beleszötték egyéni színeiket abba az 
anyagba, amelyet készen kaptak, és amelynek alapját a beszélt nyelv alkotta?! 

Az meg egyenesen rejtélyes, hogy miért nem természetes dolog a nyelv
járások keveredése és kiegyenlítődése. Ennél természetesebb jelenséget igazán 
keveset lehet találni a nyelv életében. 

12* 



168 LAZICZIUS GTULA 

közti viszonyáról, amelynek megállapítása szintén feladatunk kö
rébe vág. 

10. Főnéinek és változatok a magyarban.1) 
a) Rövid magánhangzók. 

a 

E főném kótféleképen realizálódik a magyarban. A köznyelv
ben és a nyelvjárások nagy részében mint á (legalsó nyelvállású 
rövid veláris hangzó, negyedfokú labializációval), kisebb részében 
pedig mint á (legalsó nyelvállású illabiális rövid veláris hangzó). 
Az á és a együtt seholsem főném. 

Az á-realizációra főleg a palócságból vannak adataink, még
pedig mindegyik árterületről (nyugati, közép, déli és keleti palóc), 
de azért itt sem általános ez a sajátság, mert mindenütt vannak 
vidékek á realizációval is. Az ú. n. jásztelepeken (Kiskunfélegyháza, 
Majsa, Zenta), a szlavóniai tájszólásban és a nyugati székelységhez 
tartozó Só vidék egyes helyein (Kibéd, Makk falva, Gyalakuta) is á 
a realizáció, sőt a bácsmegyei Bajmokon is, de itt már kiveszőben 
van ez a sajátság. Az összes többi magyar nyelvjárásban, beleértve 
természetesen az a-zó palóc vidékeket is, á a realizáció. 

E két realizációs típuson kívül lehetnek, mint ahogy vannak 
is, árnyalati ejtéskülönbsógek vidékenként, de ezeknek nyelvi értéke 
nincs, és így bátran elhanyagolhatók. 

Megjegyzendő, hogy a királyhágóntúli nyelvjárásban és a tiszán
túli dialektus átmeneti részein (belényesi és tenkei járás) az a főném 
fonológiai felhasználása más, mint a többi nyelvjárásban, az irodalmi 
nyelvben és a köznyelvben. 
a kombinatorikus változat. Egyes nyelvjárásokban, amelyekben az a 
főném realizációja általában á, olyankor, amikor a következő szó
tagban á áll, a helyett á hangzik. Pl. fá, de kapál. Ezekben te
hát együtt jelentkezik az á és a, de csak mint kombinatorikus 
változatok: az d az alap-, az á pedig a mellékváltozata az a fo-
némnek. 

Ez a variáns különösen a székelységben általános, főleg a 
marosszéki és a nyugati nyelvjárásokban (Keresztúr, Sóvidék, Havas-

x) Jelmagyarázat. Sor alatt: c = nyíltság, . = zártság, ~ = nazalizáció, 
>, = szűk, v = széles artikuláció, - = a köznyelvinél előrébb, -= — bátrabb kép
zett hang, w = diftongus jelzése. Sor fölött: ~ = hosszúság. 
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alja, homoródi járás), de a keleti részeken (Alcsík) és a moldvai csán
góknál is gyakori. Más dialektusokban már csak itt-ott bukkan fel. 
A nyugati nyelvjárásterületen csak Felső-Őrvidékről, Dunántúl 
felsőszigetközi részéből, a palóc Vágkirályfáról és Jászfény szaruból, 
és a királyhágóntúli Magyar-Décséről vannak rá adataink. Bajmokon 
az a nemzedék, amely már d realizációval beszél, a legutóbb még 
szintén ejtette ezt a változatot. 
a stiláris változat. Főleg a műveltebbek beszédében fordul elő, 
idegen eredetű szavak ejtésénél. Nem általános, még a köznyelvben 
sem (1. GTOMBOCZ, MTNy. II. Hangt. I. 71). Az akadémia szóban elég 
gyakran hallható (o : áká ). 

o 

Minden nyelvjárásban előforduló főném, vidékenként nyíltabb 
vagy zártabb realizációban. Megvan természetesen a köznyelvben 
és az irodalmiban is. Az erősen a-zó királyhágóntúliban, a tiszántúli 
nyelvjárás területén pedig a belényesi és tenkei járásban az o fono
lógiai felhasználása kisebb mérvű, mint egyebütt. 
g, (= g) kombinatorikus változat. Legalsó nyelvállású rövid veláris 
hangzó, harmadfokú labializációval. A nyelvállás szempontjából az a, 
a labializáció alapján az o mellékvariánsának lehet felfogni. Majdnem 
mindenütt ismeretes a népnyelvben, és mindig egy á-s szótag után 
jelentkezik az irodalmi és köznyelvi a helyén. A nyelvjárások nagy 
része ilyenkor o-t is mond. Tehát: irod. és közny. háza ~ népny. háza 
vagy (és) házo. 

E változatot ismerik a Felső-Őrvidéken, Zala vidékén, Dunán
túl balatonfelvidéki részén, Veszprém és Fehér megyében, Sziget
közben, Mátyusföldön, középső palóc területen, Zilahon, Debrecenben, 
Szamosháton, Tiszaháton, Ugocsában, Koltón, Kalotaszegen, Tordán, 
Kisküküllőmegyében, a székelység keleti részén (Gyergyó, Csík, 
Háromszék), a nyugati Sóvidóken és a moldvai csángóknál, legalább 
is ezekről a helyekről jelentik a leírók. 

ö 

Az irodalmi nyelvben, köznyelvben és minden nyelvjárásban meg
lévő főném. A realizáció tekintetében ennél is vannak népnyelvi elté
rések. A legjellegzetesebb eltérés az Alsófejér- és Küküllőmegyében 
ejtett, ee-nek jelzett hang: alsó nyelvállású palatális rövid hangzó, 
harmadfokú labializációval. Lozsádon középső a nyelvállás, de az 
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ajakműködés itt is gyengébb. Úgy látszik, Szakádáton is ilyen az ö. 
De ha vannak is realizációs eltérések, nincs nyelvjárás, amely kétféle 
ó'-t különböztetne meg fonológiailag. A régebbi szakirodalomban több
ször megismétlődik az az állítás, hogy az Alföld népe különbséget 
tesz a szorzott és öröm ö hangjai között (REGNER TIVADAR, NÉGYESY 
LÁBZLÓ, KOVÁCS JÁNOS, VASS BÉLA), ennek azonban semmi alapja sincs. 

Mindenütt előforduló főném. Az írott és beszélt nyelv egyaránt 
használja. Fonológiai szerepe az északkeleti nyelvterületen a leg
nagyobb. 

a ( = e) változat. Főleg a székelységből ismeretes, de Göcsejben, 
Dunántúl, a palócvidékeken ós a királyhágóntúli nyelvjárásban is elő
fordul. Az e változata az ilyen szavakban, mint de, se, nem, kert, 
mert, hanem, stb. Variánsi minőségét közelebbről bajos meghatározni. 
Csurgó vidékéről kombinatorikus változatnak (i, ö és ő előtt!) jelzik, 
de ez nem valószínű. Sokhelyütt inkább fakultatív változatnak lát
szik, bizonyos esetekben (pl. ejnye, de szép!) alkalmi vagy stiláris 
variánsnak mondható. 

e 

Az irodalmi nyelv nem különbözteti meg ezt a hangot. (Az 
alábbi példákban e-vel fogjuk jelölni, hogy az e [= e]-től megkülön
böztethessük.) 

Nem is minden nyelvjárásban főném, ö-ző vidékeken (alföldi, 
pestmegyei, nyugati székely nyelvjárás stb.) csak mint változat fordul 
elő, mellékváltozata az e-nek. Az északkeleti nyelvjárásterület szélein 
szintén csak változat, éppúgy, mint a Királyhágón túl, Kalotaszeg 
(Fölszeg) kivételével. A felsőtiszaiban még mint változat is ismeretlen. 

Evvel szemben főném a nyugati nyelvjárásokban: keresték „mi 
kerestük": kerestek „ők kerestek", lessek „mi lessük": lessek „én 
lessek", tehenek „tehenük": tehenek plur. (Göcsej); kezek: kezek 
(ftábavidék); Dunántúl: t'é nom.: te voc (Szigetköz); a palóc
ságban :] tehenek: tehenek (nyugat); menték jelenidő több. 2. sz.: 
mentek múlt több. 3. sz., szemek: szemek (közép); kertékét „kert
jüket": kerteket (dél); elvette feleségül: elvette ( = elvetette) a búzát 
(jásztelep); a Duna-tiszai nyelvjárás tiszántúli részén (adatok Szen
tesről, Mezőtúrról, Szalontárólés Tárkányból) és Bácskában: hegyes 
„spitzig": hegyes „gebirgig", begyes „büszke": begyes „nagybögyű" 
(Csantavér); a kalotaszegiben: te : te (Fölszeg); a keleti székelységben : 



BEVEZETÉ8 A FONOLÓGIÁBA 171 

erőseiben helyhat.: erősebben módhat. (Háromszék); fejék: fejek, ke
zek: kezek, (G-yergyó, Csík). 

Feltűnő, hogy az e főném fonológiai felhasználása nyelvjárá-
silag is nagyon szűkkörű. Mint a példákból látható, majdnem kizá
rólag csak alaktani funkciója van, és azokon a területeken is, ahol 
fonémvolta még bizonyítható, bizonyos jelek mutatják, hogy a nyelv 
igyekszik kiküszöbölni mint önálló kifejező hangeszközt. Középső 
palóc vidéken pl. népeket „népüket": népéket-félék helyett már a nép-
j'ék'ét: népeket szópárt használják inkább, jeléül annak, hogy a zárt 
és nyilt hang közti hangzási különbséget nem érzik elegendőnek a 
jelentéskülönbség világos kifejezésére. A nyugati nyelvjárásokban, 
Dunántúl, déli palóc Vidékeken (felsőpestmegyei) az ö-zés, a keleti 
palócban az e-zés szorítja még kisebb körre az e-t. Az északkeleti 
és a királyhágóntúli nyelvjárások közé ékelt zilahvidékiben, főleg 
annak diósadi és sarmasági részén, az e már erősen küzd az e-vel, 
annyira, hogy amelyik szóban az egyik magyar e-t mond, a másik 
mindig e-t használ. 

A köznyelv az irodalmi nyelvhez igazodik az e tekintetében. 
Általában nem használja fonómként, bár a köznyelvi e ejtés nem 
minősíthető provincializmusnak. 

Az e fonológiai pusztulásáról a magyarban még korai volna 
beszélni, bizonyos azonban, hogy a folyamat már nagyon előrehala
dott állapotban van, és ennek oka újabban főleg a köznyelv terje
désében keresendő. 

u ü i 

Az irodalmi nyelvben, a köznyelvben és az összes nyelvjárá
sokban mind a három hang főném. 

/?) Hosszú magánhangzók. 

a 

E főném realizálása a magyar nyelvterület nagy részén d, 
némely helyütt d. Úgy látszik, a realizálás tekintetében összefüggés 
van a rövid és hosszú főném között. Ha ugyanis a rövid a realizá
ciója á, akkor a hosszúé d, viszont d mellett rendszerint d szokott 
előfordulni. Ez alól csak elvétve találunk kivételt: a siroki palóc d 
mellett d-t, a széki palóc d mellett d-t mond. Ugyanezt látjuk Kis
kunfélegyháza környékén is, ahol d mellett 3, d mellett d is előfordul. 
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Az á realizáció a palócságból, a jásztelepekről és Szlavóniából 
ismeretes. 

A nép nyelvében egyes helyeken kettőshangú változatok is jelent
keznek, így Zalában, Balatonfelvidéken, a tolnamegyei Sárközben, 
Nyitra vidékén, Nógrád és Hont egyes részein, Rimaszombatban. 

A köznyelvben a fonetikai realizáció: d 

ö 

Az írott és beszélt nyelv egyformán fonómként használja. 
A realizáció a köznyelvben monoftongikus, a népnyelvben néhol dif-
tongikus változat is hallható, éspedig 

up a nyugati nyelvjárásterületen (Göcsej, Rábavidék), Dunántúl 
nyugati részein, palóc (Nyitra, Nógrád és Hont egyes részei) és erdélyi 
(Háromszék orbai tájszólása, Középcsík, Halmágy, Moldva) nyelv
járásokban; 

ap a Duna-Dráva közén, palóc vidékeken (mátravidéki, borsodi, 
sajóvölgyi palóc), a tiszántúli részeken és néhol Erdélyben (Homoród 
vidéke, Gyergyó, Alcsík); 

ou a karancsvidéki palócban, az északkeleti nyelvjárásterület 
szélein (Bereg, Ugocsa, Szamoshát) és Erdélyben (a Sóvidéken, 
Havasalján, Háromszék szentléleki, felsősepsi ós miklósvárszéki 
részén, ritkábban az Erdővidéken és a keresztúri tájszólásban). 

Az qg és ou fonetikai különbsége nyilvánvaló ugyan, a közlé
sek azonban ezen a ponton meglehetősen ingadoznak, de ezen nem 
is csodálkozhatunk, mert a fonetikai tényállás megállapítása nem 
olyan egyszerű. A fenti területfelsorolás és a tényleges helyzet között 
ennélfogva lehetnek eltérések. 

77 

0 

Az irodalmi nyelvben és a köznyelvben, valamint az összes 
nyelvjárásokban előforduló főném, néhol diftongikus népnyelvi vál
tozattal. A kettőshangú változat realizációja: üö, eö vagy öü, nagy
jából ugyanolyan területmegoszlással, mint az ö-nál. A jelölés tekin
tetében itt is mutatkozik ingadozás az sö és óYt-nél. 

é 

Csak nyelvjárásilag használt főném, de még így is ritka. Heves, 
Borsod és Gömör összeszögellésénél (Apátfalva, Mikófalva, Szent
márton, Istenmező és környéke, Balogvölgy) a leírók szerint minden 
irodalmi és köznyelvi e helyén ez áll. A mátravidékiben és a bor-
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sodi palócban szintén megvan, de itt az e mellett az e is külön 
fonóm. Tehát: eg „coelum" : eg „ardet" (mátravidéki és borsodi); 
ég „coelum" és „ardet" (apátfalvi). 

e 

Az irodalmi nyelv, a köznyelv és minden nyelvjárás fonómként 
használja, kivéve talán az apátfalvit. Diftongizáló vidékeken ennek 
is van kettőshangú változata, mégpedig ie, ee vagy ej, nagyrészt 
olyan területmegosztással és ingadozásokkal, mint az ö, illetve ö 
esetében. 

ü ü i 

Az írott és beszélt nyelvben egyaránt használatos fonémek. 
A népnyelvi leírásokra támaszkodva tulajdonképen azt kellene mon
danunk, hogy a nyugati nyelvjárásterületen hiányzanak. A leírók 
ugyanis egymást ismételve sorra kijelentik, hogy ezen a vidéken 
ismeretlenek. Ezt állapítja meg VASS Göcsejre és Rábaközre, BALASSA 
Őrségre, KERTÉSZ Zala vidékére, SZABÓ Nagykanizsára. Ezeknek a 
megállapításoknak nincs alapja. A leírók számos példát sorolnak fel, 
amelyekkel önmagukat cáfolják. A tévedések sorozatát nyilván az 
okozta, hogy ezen a vidéken az irodalmi ü ü l helyén általában 
a megfelelő rövid hang szokott jelentkezni, viszont a Iá (irod. ló), 
bür (bőr), tg (ég)-félék bizonyos fokig gondoskodnak is a pótlásról. 
Kétségtelen azonban, hogy e hosszú fonémek fonológiai felhaszná
lása itt sokkal kisebb, mint az irodalmi nyelvben, köznyelvben vagy 
a többi nyelvjárásban. 

Ezeknek a fonémeknek nincsenek kettőshangú változatai. 
Az emphatikus beszédben sokszor hallhatunk a rövid i u ü 

helyén hosszú hangokat alkalmi változatként. Pl. kiváló, tudom. 

Megjegyzés. A hosszú magánhangzó fonémek tárgyalását nem 
fejezhetjük be az ú. n. pótlónyujtásos á és é hangok említése nél
kül. A magyar fonetikai munkákból sokan azt a hitet meríthetik, hogy 
nyelvjárásainkban és a köznyelvben ezek a hangok nemcsak vál
tozatok, hanem talán fonémek is, hisz vannak szópárok, amelyeknél 
az á- vagy s-vel szembenálló <J, illetve é időtartamkülönbségén nyug
szik a jelentés különbsége. Ilyen szópárok volnának ara: arra 
(Q : árá), ere: erre (o: ere), mer-e : merre (o: mire). 

E példákra azonban nem célszerű hivatkozni, mert a fonológiai 
helyzet világos megítélésére nem alkalmasak. Ilyen célra csak akkor 
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volnának használhatók, ha alaktani különbségekét nem rejtenének 
magukban. Az ara szónál az alaktani helyzet: ara | , míg az arra 
esetében: ar \ ra, tehát a hangzási különbségen kívül morfológiai 
különbség is hozzájárul a jelentési differenciához. A többi szópárnál 
is ez az, ami elsősorban kifogásolható. 

A másik kifogás, ami joggal tehető, az, hogy az arra szónál 
nemcsak ára ejtés lehetséges, hanem árd is, és ez még nagyon is 
belül van azon az ingadozási kereten, amelyet a nyelv az értelem 
veszélyeztetése nélkül megenged. De nemcsak ennél a szónál van 
ez így, hanem minden egyes esetben, ahol ilyen á vagy é szerepel. 
Jól látható ez a nyelvjárásokban, amelyek a tautosyllabikus l, r, j 
előtt megnyújtják a hangzót, vagy a nyújtáson kívül még a szótag
záró elemet is elenyésztik. 

A népnyelvben e g y m á s m e l l e i t élnek és használatosak a 
falta es> falta, száma ™ szalma, ehiszöm ~ elhiszöm, hejre <s> hejre (— 
helyre) alakok. (E példákban az a = d, e = e.) 

Ha ezt figyelembe vesszük, akkor az ú. n. pótlónyujtásos á 
és e-ket az 

d-\~l, r, j 
<? + *, r, j 

diftongusok egyik, éspedig monoftongikus realizációinak kell tarta
nunk. A másik ejtés kettőshangú. Mivel azonban az ál, ár, áj, el, 
sr, ej nem fonológiai egységek1), a velük fakultative váltakozó d-kat 
ós é-ket sem tekinthetjük, szorosabb értelemben, változatoknak. 

Épp így nem beszélhetünk a magyarban nasalis magánhangzó
változatokról sem. A népnyelvben az olyan ejtés, mint kadisznó, 
toroba, ikább elég gyakori, de evvel párhuzamosan kandisznó, toromba, 
inkább is használatos. Itt is fonémcsoportokkal (an, om, in) válta
kozó hangokról (a, q, i) van szó. 

y) Mássalhangzók. 

A mássalhangzó fonémeknél alig van eltérés az írott és a beszélt 
nyelv, illetve az egyes nyelvjárások között. Az irodalmi nyelv 
és a köznyelv között csak egy lényeges eltérés mutatkozik: az iro-

J) Diftongusok csak akkor tekinthetők fonológiai egységeknek, ha oszt
hatatlanok, vagyis ha a kapcsolóhangjuk ugyanabban a rendszerben más magán
hangzóval együtt nem fordul elő. Vö. MNy. XXVI, 23—4. 



BEVEZETÉS A FONOLÓGIÁBA 175 

dalmi nyelv mint fonémet különbözteti még az ly-et (pl. beszély: 
beszél, gálya : gála), amelynek helyén a köznyelv j-t ejt. A nép
nyelvben főleg közép, nyugati és déli palóc területen látszik az ly 
fonómnek. Másutt is előfordul ugyan ez a hang (Lozsádon, Szakadá-
ton, a moldvai csángóknál), de rendszerint j vagy l jelentkezik 
helyette: a Dunától nyugatra l, keletre j , az érintkező részeken fel
váltva l és j . 

A többi mássalhangzó főném nagyrészt mindenütt előfordul. 
Egy részüknél {l, r, ny, f, v, p, b, t, d, k, g, ty, gy, dz, dzs) még 
változatokról is alig lehet beszélni, legfeljebb árnyalati ejtéskülönb
ségekről. A másik rész is mindenütt előforduló fonémekből (m, n, h, j) 
áll, de ezeknek már vannak változataik. 

m: bilabiális és dentilabiális változat (m); előbbi az alap-, 
utóbbi a mellékváltozat (csak dentilabiális réshangok előtt). 

n: alveoláris és „gutturális" (v) változat; az utóbbi csak k, g 
előtt szokott állani, ez a mellókváltozat, szemben az alveoláris alap
változattal. 

h: zöngétlen és zöngés változat; szókezdő helyzetben és mással
hangzó után zöngétlen (H): ez az alapváltozat, magánhangzók közt 
zöngés: ez a mellékváltozat (h). 

j : zöngés alap-, zöngétlen mellékváltozat (x); a mellékváltozat 
csak zöngétlen mássalhangzók után abszolút szóvégen jelentkezik. 

Utoljára említjük az s, z, sz, zs, c, cs fonémeket, ezeket az 
irodalmi nyelv, a köznyelv és a nyelvjárások zöme pontosan meg
különbözteti. Csupán két dialektus, a szlavóniai és moldvai csángó 
mutat itt eltéréseket, de ezeknek pontos fonológiai értékelését a ren
delkezésünkre álló adatokból nem kockáztathatjuk meg.1 

1 A szlavóniai táj szólásról mindössze két régi leírásunk van: az egyik 
SzARVAstól (Nyr. V), a másik BALASSÁ-ÍÓI (Nyr. XXIII) való. SZÍRVAS az s-nek 
s^-szel, zs-nek 2-vel „s viszontas sűrű felcseréléséről" ád hírt, és olyan példákat 
is említ, amelyekben a köznyelvi cs helyett c áll (vö. Nyr. V, 63). BALASSA csak 
látszólagosnak minősíti ezt a felcserélést. A szentlászlói tájszólásban — szerinte 
— a köznyelvi postalveoláris s, zs, cs helyett alveoláris s, zs, cs-t ejtenek, a nyelv 
hegyével artikulálva e hangokat, míg a köznyelvi sz, z, c helyett ugyancsak alveo
láris s, zs, cs-t, de ezek „képzésére a nyelv elülső részének felülete (praedorsum) 
szolgál". Csak nem odavalósinak tűnik úgy fel, mintha a szentlászlóiak fel
cserélnék a köznyelvi hangokat. „Kórógyon az sz, z, c helyett ugyanezeket 
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11. Magyar korrelációk. A magánhangzórendszerek általá
nos vizsgálata azt mutatja, hogy a magánhangzóknál négy hang
elem játszhat fonológiai szerepet: a nyílásfok, a sajáthang, az 
intenzitás és a hanglejtés (vö. TRUBETZKOY, Travaux I, 39 kk., ism. 
MNy. XXVI, 22—4). 

A fgr. nyelvek közül az észtben, ott is főkép a déli nyelv
járáshoz tartozó werroiban, van szóhanglejtés (vö. WIEDEMANN, Gram-
matik der ehstnischen Sprache. St.-Petersbourg, 1875.). A law „hajó0 

szó paradigmájában pl. három különböző eset hangállománya ugyanaz: 
lawa. Ha az első szótag lejtése meredeken eső, akkor ez az alak 
genitivus, ha fokozatosan eső, akkor partitivus, ha eső — emelkedő, 
akkor illativus (vö. Hojiueanoe, BBe^eHue 199—202). A lívben, 
különösen annak keleti nyelvjárásában, a hanglejtésnek egy sajátos 

a mássalhangzókat (t. i. s, zs, cs) ejtik, sőt gyakran már egészen s, zs, cs-nek 
is hallatszik az illető mássalhangzó, de már az s, zs, cs helyett ritkán ejtenek 
s, zs, cs-t" (vö. Nyr. XXIII, 212-3). 

BALASSA azáltal, hogy különböző képzésű hangokat ugyanúgy jelöl, té
vedésekre ád alkalmat. Az összeesés látszatát kelti, mint ahogy voltak is 
egyesek, akik az „összeesések" alapján messzemenő genetikai következtetéseket 
vontak a szlavóniai és moldvai csángó dialektusokra vonatkozólag. Ha van arti
kulációs különbség az egyes soroknál — márpedig a szentlászlói esetben 
BALASSA ezt mondja — akkor összeesésröl szó sem lehet. Akkor ott lényegileg 
ugyanaz a helyzet, mint a köznyelvben: mind a két sor külön van tartva fone
tikailag és nyilván fonológiailag is. A kórógyi állapot fonetikailag is zavarosnak 
látszik: a megkülönböztetést és összeesést egyaránt ki lehet belőle olvasni. 
Hogy mi a fonológiai tényállás, egyéb közlés hiányában nem tudhatjuk. 

A moldvai csángó viszonyok már egy fokkal tisztábban ítélhetők meg. 
MUNKÁCSI, RUBINYI és WICHMANN együttes tanúskodásából körülbelül annyit 
állapíthatunk meg biztosan, hogy az sz és s, z és zs az északi csángóban össze
esett. Az első kettő helyett sz (WICHMANN: S), a másik kettő helyett z (WICH
MANN : z) áll. Délcsángó vidéken azonban ez a sajátság már nem általános, 
helyenként, egyénenként ingadozások észlelhetők. (Vö. SZARVAS Nyr. III, 1—2 ; 
WICHMANN NyK. XXXVII, 160.) 

A cs és c hangok csángó viszonyairól annakidején terjedelmes vita folyt 
(WICHMANN: NyK. XXXVII, 149—63, NyK. XXXVIII, 265-6 contra RUBINYI: 
NyK. XXXVIII, 257—65 ; vö. még SIMONYI Nyr. XXXVIII, 26—8), de ez nem 
volt termékeny, nem is lehetett, mert a vitatkozók nem egészen azonos vidé
kekről vonultatták fel érveiket. Annyit talán itt is szabad mondanunk, hogy a 
köznyelvi cs helyett az északi csángóban egy s-féle (WICHMANN : s, néhol s) 
hang jelentkezik. Délen gyakran c. 

Ügy látszik tehát, hogy a hat köznyelvi fonémből (s, z, sz, zs, c, cs) csak 
négy (s, sz, z, c) van meg az északi csángóban, de ezt természetesen új, fono
lógiai vizsgálattal kellene igazolni. 
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válfaja jelentkezik, amelyet a magánhangzó ejtése közben beálló 
glottis-zár vagy esetleg teljes zöngeszünet idéz elő (vö. KETTUNEN, 

Untersuchung über die livische Sprache. Tartu, 1925. 4—6). 
Mind az észtben, mind a lívben balti hatás alatt keletkezett 

új fejleménynek látszik az intonáció. 
A magyarban, intonáció nem lévén, csak a nyilásfok, saját

hang és intenzitás jöhet számba. Ez a három elem minden magán
hangzó fonémünkre jellemző. Közülük az intenzitás a legfontosabb, 
mert ez képezi alapját a legfontosabb magyar magánhangzó korre
lációnak. 

Az intenzitás kétféleképpen nyilatkozhatik meg: vagy időtar
tam, vagy erősségi hangsúly alakjában. Ahol időtartamkülönbségek 
(rövid : hosszú) jelzik a jelenlétét, ott rendszerint az erősségi hang
súly nem érvényesül fonológiailag, ós megfordítva, ahol az erősségi 
hangsúlynak van fonológiai értéke, ott rendszerint nincsenek idő-
tartamkülönbségek a magánhangzóknál. 

A magyar szóhangsúly — az affektív hangsúlyeltolódásokat 
nem számítva — az első szótaghoz van kötve, jelentésdifferenciáló, 
vagy egyéb nyelvtani funkciója nincs, egyszóval nem fonológiai 
tényező. Evvel szemben a quantitás egyike azoknak az eszközök
nek, amelyeket a magyar nyelv fonológiailag meglehetősen kiaknáz. 

A hosszúság és annak hiánya, a rövidség, mint korrelációs 
tulajdonság az összes magyar magánhangzókra kiterjed. Az irodalmi 
nyelvben és a köznyelvben a következő páros fonémek jelzik e 
korrelációt: 

a — a, e — e, o — ö, ö — ö, u — ü: ü — ü, i — %. 
A népnyelvben is sokhelyütt ezek a párok, de vannak eltérések is. 
Néhol az e-nek két rövid párja is akad: e és e, másutt az s párja 
nem e, hanem e. Egyes nyelvjárásokból pedig a fenti hét foném-
pár helyett nyolc mutatható k i : a — a, e — é, e—e, o — ö, ö—ö, 
u — ü, ü — ü, i — l. Példa az e — é-re: el : el {o : d:el „acies", 
középpalóc), az e — e-re: meg : még. 

Ezt a rövid : hosszú magánhangzó korrelációt a magyarban 
egy extrafonológikus variáció kiséri, a széles : szűk ejtés variációja. 
A hosszú magánhangzók általában szűk (a, e, stb.), a rövidek széles 
ejtésűek. 

Ha e korrelativ fonémpárokat közelebbről vizsgáljuk, azt látjuk, 
hogy főleg az írott nyelv von éles határt a megfelelő rövid és 
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hosszú hangok közé. Az a—a, e(e) — é esetében a beszélt nyelv 
is követi az írott nyelv példáját, az u — ü, ü — ü, i — í-nél azon
ban már jelentős ingadozásokat tapasztalhatunk. Az p — ö, ö — ö 
mintegy középúton áll e tekintetben. Mi ennek az oka? 

Az első, amire gondolni lehetne, az egyes hangok objektív 
időtartamának különbsége. A leghosszabb hosszú magánhangzó az 
a, legrövidebb többi e két véglet között foglal helyet (vö. 
GOMBOCZ, MTNy. II, Hangtan I2, 19). Elméletileg tehát helyénvaló 
volna a feltevés, hogy a quantitás ott pusztul inkább, ahol eleve 
gyengébben van képviselve, a felső nyelvállású hangoknál. Igen ám, 
csakhogy a rövid és hosszú hangok időtartamának viszonya min-
deu egyes párnál majdnem ugyanaz (1 : kb. 2), sőt ha az árnya
lati eltéréseket nézzük, az i — í-nél nagyobb a különbség (1 : 2"11), 
mint az a — á-nál (1 : 1'782). Ebből tehát inkább az következnék, 
hogy az i — í-nél és általában a felső nyelvállású fonémpároknál 
kellene tisztábban jelentkeznie a quantitáskülönbségnek, nem pedig 
az alsó vagy legalsó nyelvállásúaknál. Minthogy a tapasztalat ennek 
ellenemond, más okot kell keresnünk a magyarázathoz. 

Ez az ok nem kis mértékben alaktani mozzanatokban rejlik. 
Az úr, tűz, tó-félék paradigmájában a hosszú hangzó állandóan 
váltakozik a megfelelő röviddel (úr<*>urak, tűz™tüzel, víz~vizet). 
Ez a váltakozás több nyelvjárásban analogikus kiegyenlítődéshez 
vezetett (ur — urak, víz — vizet), de ahol megmaradt is, ott is gyen
gítette az u — ü, ü — ü, i — % jelentésdifferenciáló erejét. A kö
zépső nyelvállásúaknál o — ö, ö — ö hangváltás nincs, e — é van 
ugyan, de nyelvjárásilag is elég ritka. Az e — e, a — a hangváltás 
nagyon gyakori, de ez viszont nem képes elmosni a quantitást, 
mert itt már minőségi különbségek (alsó és középső nyelvállás, 
labiális és illabiális artikuláció) is támogatják a rövid és hosszú 
fonémek megkülönböztetését. 

A rövid: hosszú korreláción kívül még két korrelatív ellentét 
érvényesül a magyar magánhangzórendszerben a palatális: nem 
palatális és a labiális: nem labiális ellentét. E két korreláció nyo
mán érdekes magánhangzó-fonémbokrok jelentkeznek nyelvünkben. 
A köznyelvben (az irodalmi nyelvben és a középső népnyelvi terü
leten) ez a helyzet: 
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1. palatális: nem palatális 2. labiális: nem labiális 

i \ /% /ü ' /ü 
y—u u—<^ 

M 

e 

Az a és a párnélküli fonémek a rövid 111. hosszú rendszeren 
belül, ha azonban a mennyiségi különbséget nem tekintjük és csak 
a labiális: nem labiális ellentét szempontjából nézzük ókét, párosak. 

A rövid: hosszú korreláció nemcsak magánhangzó, hanem 
mássalhangzó fonémeinket is jellemzi. Ez a negyedik, egyúttal a 
legsajátosabban magyar korreláció. A környező nyelvek egyiké
nek sem sajátja. Ezért a népnyelvben az olyan vidékeken, ahol az 
idegen hatás nagyon erős, pusztul is. így pl. Szlavóniában. 

Jóllehet mindén magyar rövid mássalhangzónak van fonetikai
lag hosszú vagy ikerített párja, ez a korreláció közel sem terjed 
ki az egész mássalhangzó rendszerre, legalább is a magyar nyelv 
nem minden rövid : hosszú mássálhangzó fonémpárt használ fel 
céljaira. A szóalkotásban (szófonológiában) alig érvényesül [megy : 
meggy, ép : épp (?), el : ell, népny. álom „Staat" : állom „Traum" 
(Torda)], inkább alaktani funkciót teljesít [véd : védd, ás : áss, mász : 
mássz, evez : evezz, népny. látam „látom" : láttam (Lozsád)]. Erősen 
alkalmi szinezetűnek látszik a fonémpár használata ebben a VASS 
JÓZSEF idézte két sorban: 

Hogyha a' szerelem vétek, 
A' még élek mindig vettek. (Dunántúl) 

Az ötödik magyar korreláció szintén a mássalhangzó foné-
mekre vonatkozik, zöngétlen és zöngés mássalhangzóinkat állítja 
egymással szembe. Itt a következő párok fordulnak elő: 

p : b pl. pál : bál, népny. kelep (kereplő) : keleb (kebel) 
t : d „ tér : dér, köt : köd 
k : g „ kép : gép, népny. nyúzog (nyúzgál) : nyúzok (Máté

szalka) 
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f : v „ fér : vér, régi réf : rév 
sz : z „ szár : zár, ősz : őz 
s : zs „ sír : zsír 

Ezekhez járul még három pár: ty : gy, c : dz, cs : dzs mint kihasz
nálatlan lehetőség. A többi mássalhangzó főném (l, ly, r, m, n, ny, 
h és j) a korreláció szempontjából semleges. 

További korrelációk után kutatva felmerül a kérdés, hogy az 
olyan lehetséges fonémpárok, mint az n — ny (ín : íny), t — iy 
(pint: pinty), d — gy (had : hagy), l + ly (beszél: beszély) nem 
korrellatív viszonyt takarnak-e? Hisz úgy látszik, mintha egy pozi-
tíve jelentkező sajátság (lágyság) és annak hiánya bontaná két sorra 
e fonémeket, ez pedig a korrelációs tulajdonság szokásos jellemzője! 

A látszat valóban megtévesztő, de mégis azt kell mondanunk, 
hogy a magyarban lágy : kemény mássalhangzó korreláció nincs. 
Ilyen csak ott lehetséges, ahol bizonyos mássalhangzók képzésénél 
palatalizáció jelentkezik. 

A magyar mássalhangzókat a fő képzési munkát végző, aktív 
szervek szerint a következőkép osztályozhatjuk: 

1. hangszalag réshang : h (H alap- és h mellékváltozat), 
2. postdorsalis képzésűek : le, g, [rj] (változat), 
3. mediodorsalis képzésűek: [&, g, r>] (az előbbiektől eltérő árnya

latok), [x] (változat), j , 
4. praedorsalis képzésűek : ty, gy, c, cs, dz, dzs, 

ly, ny, 
5. apicalis képzésűek : t, d, l, r, n, 
6. ajakhangok : p, b, f, v, m, [m] (dentilabiális változat). 

Ha a praedorsalis, apicalis vagy ajakképzésű mássalhangzók
nál a fő artikulációt a mediodorsumnak a palatum felé való emel
kedése egészíti ki mint mellékes artikuláció, akkor az úgynevezett 
palatalizált mássalhangzók keletkeznek. Ezektől élesen el kell hatá
rolni a palatális mássalhangzókat, amelyek alatt szorosabb értelem
ben csak a fő artikuláció tekintetében mediodorsalis képzésűek 
értendők. A különbség abban áll, hogy míg a palatálisoknál a 
mediodorsum munkája fő artikulációs mozzanat, addig a palatalizált 
mássalhangzóknál ugyanez a munka csak kiegészítő jellegű. 

Lágy : kemény mássalhangzó korreláció csak ott lehetséges, 
ahol van ilyen palatalizációs mellékmozzanat. 

M o 
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A palatalizáció folytán a mássalhangzó sajáthangja (zöreje) 
magasabb lesz, mint az ugyanazon sorba tartozó, nem palatalizált 
mássalhangzóé. A palatálisok sajáthangja természetesen szintén maga
sabb, mint — mondjuk — a post- vagy praedorsalisoké, de azért 
a palatálisok csak olyan nyelvben tartozhatnak bele a lágy : kemény 
korrelációba, amelyben a praedorsalis, apicalis és ajakképzésű mással
hangzóknál is fellépnek timbre-különbségek az egyes sorokon belül. 
Ahol ilyenek nincsenek, ott a palatálisok nem timbre-jük révén 
kerülnek szembe a többi mássalhangzósorokkal, hanem a fő artiku
lációban mutatkozó eltérésük révén (mediodorsalis-postdorsalis stb.). 
Vö. SKOŐCOU, K xapaKTepHCTHKe eBpa3HÜcKoro ^SBIKOBOFO coi03a. 
(Paris) 1931. 20—1. 

A magyarban az n és ny, t és ty, d és gy, l és ly nem mint 
palatalizált — nem palatalizált hangok állnak szemben egymással, 
hanem mint különböző artikulációs sorokhoz (apicalis-praedorsalis) 
tartozó mássalhangzók.1) A köztük fennálló viszony tehát nem 
korreláció, hanem disjunctio. Az n és ny stb. ugyanúgy disjunct 
fonémek a magyarban, mint pl. a p és d, k és j . 

Egyébként a finnugorságban nem ismeretlen a lágy: ke
mény mássalhangzókorreláció. Megvan a finnségben (keleti suomi, 
karjalai, revali észt), az erza ós moksa mordvinban, egyes cseremisz 
nyelvjárásokban, a permi nyelvekben. Az obi-ugor nyelvek közül az 
osztjákban nyolc mássalhangzó fonémpár alkot ilyen korrelatív 
viszonyt: c — e, dé—dl, Jc — Jc, g — g, t—tr, d—• d, n — n, l—lr, 
(CASTRÉN), a vogulban négy: s — s, t—t', n—n, l — I (sus „wildes 
Tier, Bár" : sus „glánzend", tál „Klafter" : ial „gewiss", man 
„wir, oder, etc." : man „klein, jung, Schwiegertochter", uld 
„Zaun" : uíd „Feuer8, 1. SZILASI, Vogul szójegyzék, NyK. XXV, 
HUNFALVY, A kondai vogul nyelv, NyK. IX). Vö. EKOŐCOU i. m. 27—9. 

12. Magánhangzórendszerek a magyarban. Olyan nyelvben, 
mint a magyar is, ahol a magánhangzó intenzitás fonológiai té
nyező, a magánhangzóknak két rendszerét kell megkülönböztet
nünk: a minimálisan intenzív (rövid) és a maximálisan intenzív 
(hosszú) rendszert. 

J) A palóc nyelvjárások „palatalizációs" jelenségeiben (n, t, d, l -f- i > ny, 
tyi 9V> % + i) s e m szabad korrelációs nyomokat keresnünk. Az eltérés egyéb 
nyelvjárásainkkal szemben csak az, hogy az n, t, d, l fonémek felhasználása 
a palócban korlátozva van (i előtt nem állhatnak). 

13 
Nyelvtudományi Közleményeit XLVIII. 
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A mai irodalmi nyelv és köznyelv e két rendszere: 

/ a \ 
min. int. / o ö c \ -\- niax. int. 

/ u ü i \ 

A népnyelvben aránylag bonyolultabb viszonyokat találunk. Ha az 
összes nyelvjárásokat figyelembe vesszük, azt látjuk, hogy hol a 
rövid, hol a hosszú rendszer, hol pedig mind a kettő eltérést mutat 
az irodalmi és köznyelvvel szemben. 

Vannak nyelvjárások, amelyek a rövid rendszerben a köz
nyelvtől és az irodalmi nyelvtől eltérőleg az s mellett külön e fo-
német is használnak. Ezeknél a rövid rendszer négyszögű; 

a e 
0 ö e 
u ü i 

Másutt a rövid rendszer éppúgy háromszögű, mint az irodalmi 
nyelvben és a köznyelvben, ami azt jelenti, hogy az £ és e külön 
fonémként való megkülönböztetése nincs meg. 

A hosszú rendszereknél hasonló eltérést figyelhetünk meg. 
Némely nyelvjárásban az e mellett egy e hang is jelentkezik önálló 
fonómként, tehát a rendszer négyszögű; 

a e 
ö ö e 
ü ü l 

míg másutt pontosan ugyanolyan háromszögű rendszert látunk, mint 
az irodalmi nyelvben vagy a köznyelvben. 

Az így nyerhető összes kombinációkat kimerítve, a nyelvjárási 
magánhangzórendszerek terén négy lehetőséget tudunk elképzelni: 

I. rövid rendszer: • + hosszú rendszer: • 
n. „ D + A 

in. „ A + „ " O 
IV- „ A + „ A 
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Ha e lehetőségeket felleljük a valóságban, akkor ezek a lehetőségek 
a magyar nyelvjárások alaptípusait kell hogy jelentsék. 

A nyelvjárásainkból tényleg mind a négy lehetőségre, illetve 
típusra tudunk mondani példát. 

Az I. típusba (e és e, valamint az e és e önálló főnémek) 
tartoznak a középső palóc (mátravidéki és borsodi), a középszékely 
{a keleti és nyugati székelység határán elterülő vidék) nyelvjárások 
és a moldvai csángó telepek egy része, ahol a hosszú rendszer nem 
mutat keleti székely hatást. 

A II. típus (a rövid rendszerben mind az e, mind az e főném, 
a hosszú rendszerben a megfelelő hosszúak közül csak az e van 
meg) meglehetősen elterjedt. Ezt képviselik a nyugati nyelvjárás
terület dialektusai, Dunántúl, a nyugati, déli és keleti palóc vidé
kek, a Duna-tiszai terület tiszántúli része és Bácska, a Királyhágón 
túlról a kalotaszegi nyelvj arás, a marosszóki és keleti székely, 
valamint a moldvai csángóság keleti székely hatás alatt álló része. 

A III. típus némi eltolódást tartalmaz az eddigiek alapján 
várható képtől. A rövid rendszer ugyan a rendes háromszögű alakulat 
{nincs e és e megkülönböztetés), a hosszúban azonban nem é — é—l-t 
látunk a sajáthang-koordináta magas sorában, hanem e — e — l-t. 
Ez az eltérés természetesen csak a fonetikai realizáció kérdése, 
umely lényeget nem érint. Ide tartoznak az északkeleti nyelvjárás
terület szélei (Tiszahát, Szamoshát, Ugocsa) és a nyugati székely 
nyelvjárások. 

A IV. típus (sem a rövid, sem a hosszú rendszer nem négy
szögű) már megint nagyobb területet fog át: a Duna-tiszai nyelv
járás alsó pestmegyei részét, az Alföldet (kiskunsági és szegedvi
déki nyj.), az északkeleti nyelvjárásterület felsőtiszai tájszólását és 
a Királyhágóntúlt, Kalotaszeg kivételével. 

A népnyelvi magánhangzórendszerek vizsgálata — amint 
látjuk — egy evvel szorosan összefüggő kérdéshez, a magyar 
nyelvjárások osztályozásához vezet minket. E kérdés történeti ala
kulása rendkívül tanulságos, és így nem lesz érdektelen egy 
pillantást vetni az eddigi osztályozási kísérletekre. 

A magyar nyelvjárások osztályozásával kapcsolatos vélemények 
három nagy csoportba oszthatók. Az első csoportba tartoznak a 
legrégibb vélemények, kezdve VERSEGHY felosztásával, amelyet a 
Proludium-ából (1793) ismerünk. VERSEGHY három nagy nyelvjárást 
különböztet meg: tiszait, dunait és erdélyit (lásd i. m. III. fej. 

13* 
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88—98. §, továbbá: A' tisztáim agy arság. Pestenn, 1805. 20). Ez a 
hármas beosztás (TÁTI ISTVÁNNÁL (Elmélkedések a' magyar dialektus
ról, lexikonról és helyes-írásról. Jutalomfeleletek [1821] II, 15) 
kettőre olvad le. „Az írást tudó magyarok dialektusa kétféle: Tisza 
mellyéki és Duna mellyéki", míg az írástudatlanoké „tsak nem 
annyi, mint a Vármegyék száma". PÁLÓCZI HORVÁTH ÁDÁM (A' magyar 
nyelv' dialectusairól. Jutalomfeleletek [1821] I, 21—2) szintén két 
nyelvjárást vesz fel. Az „eggyik vastagabb, nyersebb, keményebb 
és így hihetőképen eredetibb" (dunai), a „másik tsinosabb, lágyabb : 
ez nagyobb tartománnyal is bír, mint a' másik, ós az író nyelvbe 
is nagyobb a be-folyása" (tiszai). 

E régi felosztások különböző hangtani sajátságok alapján 
készültek, minthogy azonban a nyelvjárások anyagának ismerete 
abban az időben még gyenge lábon állott, úgy kell tekinteni őket, 
mint időelőtti kísérleteket egy bonyolult kérdés megoldására. A fel
osztók inkább csak egyéni tapasztalataikra támaszkodtak, legfeljebb 
helyes érzékükre a felosztási alap tekintetében, mert azt el kell 
ismernünk, hogy tisztán nyelvi szempontok szerint igyekeztek rendet 
teremteni a hiányosan ismert anyagban. 

Ezt az elismerést már nem szabad kiterjesztenünk a második 
csoportba tartozó véleményekre, amelyek lényegileg HORVÁT IsrvÁN-ra 
mennek vissza. HORVÁT (VÖ. TGyüjt. 1833. VH, 110—2, 1834. III, 
110) két nagy nyelvjárást különböztet meg: a tulajdonkópeni magyar 
és a palóc dialektust. A „palótz nyelv" alatt természetesen nem azt 
érti, amit mi nevezünk palócnak, hanem palóc neki az északnyu
gati vidék nyelvjárásain kívül a pest- és tolnamegyei Sárköz nyelve, 
az Ormányságé Baranyában és a Dráva körül, palóc „Weszprém-
nek, Somogynak és Szálának némelly Vidéke, főképen a Götsej-
ség", továbbá Vas, Sopron és G-yőr megye egyes részei, aztán 
Biharban Telegd tájéka, sőt e „Palótz Szóejtés keletben forog 
Erdélyben a' Székelek vagy is Lófejűek között is". 

HORVÁT nem nyelvi tényekre alapozza különös felosztását, hanem 
állítólagos történeti adatokra. Szerinte ez a magyar-palóc kettősség 
nemcsak mostani állapot a magyarban, hanem így volt már ez régtől 
fogva, már a honfoglalás korában is. Bizonyíték erre KONSTANTINOS 
PORPHYROÖENNETOS, aki feljegyzéseiben (De adm. imp. 39. §) kifejezet
ten megemlékezik a honfoglaló magyar törzsek két nyelvjárásáról. 

Ezt a HoRvÁT-féle véleményt, amely csírájában már SZEDER 
FÁBIÁNNÁL is (TGyüjt. 1829. I, 3) jelentkezik, sokan elfogadták. 
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Elfogadta VASS JÓZSEF és TORKOS SÁNDOR, a magyar nyelvjárástan 
jeles művelői a múlt század 40—50-es éveiben, továbbá TOLDY FERENC, 
aki „tekintetbe vévén a legújabb történetnyomozásoknak, főleg HOR
VÁT IsTvÁNéinak eredményeit" kijelenti, hogy a bizánci császár emlí
tette „khazar nyelv alatt egyenesen a palócz nyelvjárást kell ér
teni, melyen régente a palóczok, besenyők, kunok, kazárok, jászok 
és székelyek szólottak" (A magy. nemz. irod. tört. Pest, 1862. I, 
32—3). 

Több mint két évtizedig uralkodott ez a „történeti" fel
osztás a magyar nyelvtudományban, míg HUNPALVY (MNyszet. I, 226. 
kk) rá nem mutatott a bizonyíték hibás értelmezésére, arra, hogy 
KONSTANTINOS PORPHYROGENNETOS, vagy amint ő mondja, BÍBOR KOSZTA 
nem a magyarok két nyelvjárásáról tesz említést az idézett helyen, 
hanem a kazár ( = török) és magyar nyelvről, vagyis ahogy ma 
értelmezzük, a magyarok kétnyelvűségéről (vö. NÉMETH, A honfoglaló 
magyarság kialakulása. Budapest, 1930. 279). Ezzel a HoRVÁT-féle 
felosztás alapjában rendült meg, és TOLDY után már tényleg nem 
is találkozunk vele, kivéve talán egy nyelvjárási leírást (T. NAGY 
IMRE, A csíki nyelvjárásról. A székely müv. és közg. egyes. IV, évk. 
Budapest, 1880.), amelyben a vidéki szerző még mindig „palóc" 
alapon kezeli a nyelvjárásokat. 

A harmadik csoportba sorolható felosztási véleményeket tulaj-
donkópen nehéz közös nevezőre hozni. Talán az az egyetlen közös 
vonás bennük, hogy a nyelvjárások tüzetesebb ismeretén alapulnak, 
mint az eddigiek. Itt kell szólanunk SIMONYI első (Magyar Nyelvtan. 
Budapest, 1879. Bev. VI; ugyanígy SZINNYEI, Kendszeres magyar 
nyelvtan. Budapest, 1885. 2), KIRÁLY PÁL (Rendszeres magyar nyelv
tan. Budapest, 1889. 2—4), SIMONYI második felosztásáról (A magyar 
nyelv. Budapest, 1889. 199—205) ós végül BALAssÁéról (A magyar 
nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Budapest, 1891), amelyhez 
SIMONYI is csatlakozott (A magyar nyelv. 2. kiad.). 

Ezek közül most csak kettőt emelünk ki : SIMONYI második 
felosztását és BALassÁét, amelyet SIMONYI példájára általában mindenki 
elfogadott. SIMONYI felosztása, mint eredmény (I. palóc, II. dunán
túli, III. komáromi, IV. Göcsej-soproni, V. felsőtiszai, VI. Duna
tiszai, VII. udvarhelyi székely, VIII. keleti székely nyj), sok tekin
tetben elhibázott volt, nem következetes érvényesítése annak az elv
nek, amelynek alapján készült. SIMONYI csak két szempontból vizs
gálta meg a nyelvjárásokat: 1. hogyan viselkednek az e-vel, és 2. 
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az ú. n. kétféle é-vel szemben. Erről a felosztási elvről magának 
BALAssAnak is el kellett ismernie, hogy helyes, mert nyelvjárásaink 
éppen ezen a két ponton igen lényeges eltéréseket mutatnak. Ahhoz 
azonban, hogy a magyar nyelvjárások egymástól elütő sajátságait 
kellően megismerjük és ezek alapján a nyelvjárásokat osztályoz
hassuk, BALASSA szerint nem elégséges két, ha mindjárt igen fontos 
hangtani mozzanat kiválasztása. A dialektusok jellemzésénél és osz
tályozásánál figyelembe kell vennünk a kevésbbé fontos hangtani 
különbségeket, sőt az alaktani, mondattani és szókészleti eltérése
ket is, mert csak így végezhetünk jó munkát. 

Ami a jellemzést illeti, feltétlenül igazat kell adnunk BAMSSÁ-

nak, mert minél több részletvonalból rajzoljuk meg egy-egy nyelv
járás képét, annál hívebb lesz a rajzunk. Minél több kritériumot 
vonunk be vizsgálódásunk körébe, annál pontosabb eredményt vár
hatunk tőle. E tekintetben kétség nem is merülhet fel. 

Ami azonban áll a jellemzésre, az nem biztos, hogy áll az 
osztályozásra is, mert az egészen más kórdós. A BALAssA-féle elv, 
amelyet az „összes kritériumok elvé"-nek nevezhetünk, nem szol
gálhat alapul a nyelvjárások osztályozásánál.1) Ha ugyanis sorra 
vesszük az egyes sajátságokat, kellő adatok segítségével mindegyik
ről pontos terjedési térképet szerkeszthetünk. De ezekkel a singu-
láris sajátságokról felvett térképekkel mást nem kezdhetünk, mint 
hogy összefűzzük és kiadjuk őket. Mihelyt azonban egy térképbe 
akarjuk belerajzolni az összes terjedési vonalakat, azt fogjuk látni, 
hogy kettő sincs köztük olyan, mely fedné egymást. Nincs két 
nyelvjárási sajátság, melynek terjedési határai összeesnének. Az egy 
térképre való összegyűjtésnél a különböző terjedési vonalaknak te
hát olyan szövevényes kuszaságot kell eredményezniök, melyből 
nyelvjárási határokat megállapítani, szomszédos nyelvjárásterülete
ket egymástól elválasztani lehetetlen. 

BALASSA nyilván észrevette, hogy az összes kritériumok alapján 
nyelvjárási egységeket nem tud kapni. A felosztáshoz azonban múl
hatatlanul szüksége volt egységekre, és mivel ezt elvétől nem remél
hette, idegen területre kellett kalandoznia, olyanra, amelyen már 
előtte is sokan jártak a felosztók közül. BALASSA előtt munkaközben 
olyan egységek lebegtek, mint: Dunántúl, Északnyugati Felföld, 
Északkeleti Felföld, Alföld, Tiszántúl, Erdély — tehát nem nyelvi, 

*) Vö. PATJL, Prinzipien4 26. 
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hanem földrajzi egységek. így már aztán volt alap a felosztásra. 
A zárt területi egységeken belül már meg lehetett ejteni a nyelvi vizs
gálatot a legkülönbözőbb szempontok szerint, mert ha a nyelvi tények 
valahol nagyobb eltéréseket mutattak, legfeljebb kisebb részekre 
kellett bontani a földrajzi egységeket. Ez történt BALAssÁnál is pl. 
Dunántúl (nyugati nyelvjárásterület — dunántúli nyelvjárás) vagy 
Erdély (királyhágóntúli nyelvjárás — székely nyelvjárások) eseté
ben. Ezzel azonban BALASSA — mint előtte már annyian — lesodró
dott a helyes nyelvi alapról, amelyet ilyen felosztási kérdésekben 
sem szabad elhagynunk. 

Az „összes kritériumok elvea tehát nem vezethet felosztáshoz, 
mert nem ad egységeket. Ha tehát felosztást akarunk csinálni, akkor 
nem szabad tekintettel lennünk minden létező nyelvjárási sajátságra, 
csak néhányra, a legfontosabbakra. .Ilyen beállításban nézve a dol
gokat, BALAssÁval szemben feltétlenül SiMONYinak volt igaza, mert 
második felosztásában elvileg megtaláljuk ezt a követelményt. Kér
dés csak az, hogy az a két hangtani sajátság, amelyre SIMONYI 
épített, tényleg a legfontosabbak közül való-e, olyan-e, amely alap
ként elbírja a magyar nyelvjárások osztályozását? 

Nyelvjárásaink mondattani, alaktani vagy szókészleti eltérései 
— mint ismeretes — nem oly jellegzetesek, hogy azok alapján 
felosztásra lehetne gondolni. Erre nem is gondolt soha senki, annál 
iükább a hangtaniakra, amelyek közül azonban a mássalhangzók 
terén mutatkozó különbségek szintén elég jelentéktelenek. Legfel
jebb az ly megkülönböztetése vagy elejtése kerülhetne itt szóba, 
de ha ezt tennők meg felosztási alapnak, osztályozásunk (nyugati 
— palóc — keleti nyj.; a nyugati és keleti nyj. választóvonala kb. 
a Duna észak-déli folyása) aligha lenne kielégítő, differenciálatlan
ságával még a legrégibb felosztásokkal szemben sem jelentene hala
dást. Ismétlése volna annak a felosztásnak, amely MÁKIAFI IsTvÁNnál 
(Kis Magyar Frázeológyia. Pozsony, 1788. 151. jegyz.) csillan meg 
a sorok között. 

A magyar nyelvjárások döntő különbségei a vokalizmus terén 
mutatkoznak, és ha ezeket fontosságuk szerint értékeljük, azt 
látjuk, hogy SIMONYI kérdései bámulatos ösztönszerűséggel a leg
lényegesebb pontokat érintették. Hangjelenségek értékelésére csak 
a fonológiai szemlélet hivatott. A fonológiai vizsgálat viszont azt 
mutatja, hogy a magyar népnyelvi magánhangzó rendszerekben 
nincs más lényeges eltérés, mint az, hogy meg van-e különböztetve 
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a rövid rendszerben az e mellett az e is fonémként, vagy sem, van-e 
a hosszú fonémeknél e — e (esetleg é — e) a sajáthang koordináta 
magas sorában, vagy csak e (esetleg e) van? SIMONYI más szavak
kal ugyanezt kérdezte, és így helyes intuícióval megtalálta a magyar 
nyelvjárások tisztán nyelvi kritériumokra támaszkodó osztályozásá
nak kulcsát. 

A fejezet elején tárgyalt magánhangzórendszer-típusok a 
magyar nyelvjárások osztályait jelentik. Négy tipus = négy osztály. 
Az egyes osztályokba földrajzilag különböző elhelyezkedésű nyelv
járások tartoznak (1. a felsorolást a magánhangzórendszerek alap
típusainál), de ezen nem ütközhetünk meg, már csak azért sem, mert 
osztályozásunknál nem földrajzi, hanem kizárólag nyelvi tényekre 
ügyeltünk. Ha a fonológiai vizsgálat azt mutatja, hogy a magyar 
föld egyik sarkában ugyanolyan magánhangzórendszert használ a 
nép, mint attól esetleg 100 kilométerrel távolabb fekvő vidéken, 
akkor ezt a tényt, mint nyelvi tényt, egyszerűen el kell fogadnunk, 
nem törődve a földrajzi távolságokkal. Hogy azután mi közük van 
egymáshoz a földrajzilag olyan távoleső nyelvjárásoknak, mint pl. 
a középső palóc és a középszékely, vagy a dunántúli és a kalota
szegi, — az más kérdés, nyelvjárásaink genetikai összefüggésé
nek kérdése, amelyre a történeti viszonyok tárgyalásánál fogunk 
visszatérni. 

Egyelőre azonban más teendőnk van. A négy osztály láttára 
valaki azt mondhatná, hogy felosztásunk meglehetősen zsúfolt, egy-
egy osztályba túlságosan sok különböző jellegű nyelvjárás került. Ott 
van pl. a második osztály, amelyben egymás mellett találjuk a nyu
gati nyelvjárásterület tájszólásait, Dunántúlt, a nyugati, déli és 
keleti palócságot, a Duna-tiszai terület bácskai és tiszántúli részeit, 
a kalotaszegi nyelvjárást, a marosszéki és keleti székelyt, valamint 
a moldvai csángóság egy részét. Nemcsak földrajzilag, de talán 
nyelvileg sem egészen egységes ez a hatalmas terület, ha mindjárt 
ugyanaz a magánhangzórendszer jelentkezik is mindenütt. 

Ez az ellenvetés kétségtelenül jogos, és ha hivatkozhatunk is 
arra, hogy egy négyes felosztás szükségképen zsúfoltabb, mint az 
újabb felosztók kivétel nélkül 5—8 osztályos kísérletei, valójában 
nem térhetünk ki a további differenciálás elől, mert felosztásunk 
erre tényleg rászorul, és e mellett még talán a népnyelvi magán-
hangzórendszerekre vonatkozó fonológiai ismereteinket is gyara-
píthatjuk. -
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A differenciáláshoz feltétlenül szükségünk van azokra a fogal
makra, amelyeket a magyar nyelvjárástan eddig is használt. Ezek: az 
ö-zés, e-zés, /-zés és é-zés. Kérdés, van-e ezeknek fonológiai értéke 
és értelme, természetesen egyelőre csak synchronikus szempontból 
nézve e jelenségeket. 

Vegyünk egy népnyelvi szópárt: hegyes (a:.hegyes) „spitzig" 
és hegyes (o : hegyes) „gebirgig". Nyilván olyan vidékről való ez a 
szópár, amely külön fonómként különbözteti meg az e mellett az e-t 
is, tehát olyan nyelvjárásból, amelynek rövid rendszere négyszögű. 
Ö-ző területen e szópár högyös „spitzig" : högyes „gebirgig" alak
ban fordul elő. Az e helyét az ö foglalta el, és így a szembeállí
tásunk alapját képező második szótagban az e : e ellentét helyett 
ö: e jelentkezik. Ilyen nyelvjárásban azt is megfigyelhetjük, hogy 
az e általában nem főném, legfeljebb változat, tehát a rövid rendszer 
háromszögű. 

Ugyancsak háromszögű rendszerrel találkozunk az e-ző dialek
tusokban is, amelyek egyáltalán nem ismerik az e fonémet, de 
ezekben a kérdéses szópárt sem találjuk meg, mert a hegyes 
(? : hegyes) „spitzig" és hegyes (o : hegyes) „gebirgig" hangalakilag 
összeesik, vagyis itt már csak egy hegyes szó találtatik kétféle 
(„spitzig" és „gebirgig") jelentéssel. 

Az ö-ző és e-ző nyelvjárások háromszögű rövid rendszerei tehát, 
bár ugyanazon fonémekből állanak, fonológiailag nem azonosak, 
az ö-ző dialektusok olyan szó- és alakpárokat (pl. kértök -.kértek) 
is meg tudnak különböztetni hangeszközeikkel, amelyek e-ző vidé
ken feltétlenül összeesnek (pl. kértek •= jelen több. 2. sz. és múlt 
több. 3. sz.). Hogy ezt a fontos fonológiai különbséget feltüntet
hessük, az egyik háromszögű rövid rendszert ö-ző, a másikat 
e-ző megoldásúnak fogjuk hívni. Ezzel már egy differenciáló lehe
tőséget kaptunk, amelyet a háromszögű rövid rendszereknél fel
használhatunk. 

A hosszú fonémeknél szintén szópárból kell kiindulnunk. Legyen 
ez a szópár: ég „coelum" és eg „ardet". Ahol ez a szópár él (pl. 
középső palóc területen), ott a hosszú fonémrendszer négyszögű. 
J-ző vidékeken is megvan e szópár, de ott eg és lg áll egymással 
szemben. A hangalaki ellentét tehát megvan, csak eltolódott: s : e 
helyett e : i hordozza a jelentéskülönbséget. Az ilyén *-ző nyelvjá
rások hosszú rendszere — mint a vizsgálatok mutatják — min
dig háromszögű, éppen olyan tehát, mint az á-zőké, csakhogy ez 
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utóbbiaknál szópár (illetve alakpár) helyett megint csak összeesést 
látunk, mint az e-ző rövid rendszereknél, eg jelent „coelum°-ot és 
8ardet"-et is. 

A rendszeri különbség itt is nyilvánvaló. Az í-ző és é-ző nyelv
járások hosszú vokalizmusát ugyanazok a fonémek alkotják, mégis 
az í-ző dialektus olyan szó- és alakpárokat tud megkülönböztetni, 
amelyek é-ző területen hiányzanak. Ezek szerint a háromszögű 
hosszú rendszereknek is két fajtája van: í-ző és é-ző megoldású 
háromszögű hosszú rendszer. Ez a második differenciálási lehetőség. 

Ha már most ezeket a lehetőségeket felosztásunkban felhasz
náljuk, a következő végső kép bontakozik ki előttünk: 

Az I. osztály változatlan marad, mert hisz a differenciálási 
lehetőség csak a háromszögű rendszerekre vonatkozik, itt pedig 
mind a rövid, mind a hosszú rendszer négyszögű ( • + • ) . Ezt az 
osztatlan osztályt képviselik a már említett középső palóc, közép
székely nyelvjárások és a moldvai csángóság egy része. 

A II. osztálynál már két alosztályt lehet megkülönböztetni: 

a)\ -h / A négyszögű rövid -+- í-ző megoldású hosszú rendsz. 

^ L ] + /A " • + éző 

A II. aj-ba tartoznak a nyugati nyelvjárásterület dialektusai, a 
felső dunántúli népnyelv, a nyugati, déli és keleti palócság nagy 
része, a tiszántúli nyj. ref. községei és Kalotaszeg, a II. b)-he> pedig 
az alsó dunántúli, a bácskai nyj. és a Tiszántúl kat. községei, vala
mint a marosszéki és a keleti székelység a moldvai csángóság keleti 
székely hatás alatt álló részével egyetemben. 

A III. osztálynál a rövid rendszer teszi lehetővé két alosz
tály felállítását: 

a) /o\ + ö-ző megoldású rövid + négyszögű hosszú rendsz. 

+ 
A III. o^-ba tartozik a nyugati székelység, a III. b)-be Tiszahát, 
Szamoshát ós Ugocsa. 

A IV. osztályban már nem kevesebb, mint négy alosztály 
lehetséges: 
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a) /o\ + / A ó'-ző megoldású rövid 4* í-ző megoldású hosszú r. 

vs / Ö'\ ' / 6 \ " " '' " "•" » " » * 

^ / e \ + /l\ £ZŐ » » + *~ző -.» » » 

*/ / £ \ ' / 1 \ » » » » ' » » » » 

A IV. aj alosztályt képviseli talán a felsődrávai, a IV. b)-t az alsó 
pestmegyei, kiskunsági és szegedvidéki, a IV. c)-t a felsőtiszai és 
maros-szamosközi, a IV. dj-t a küküllőmegyei nyelvjárás. 

Az alosztályokat is számítva tehát kilenc dialektust különböztet
hetünk meg a magyar nyelvterületen, és ebben a részletes képben 
minden lényeges magánhangzórendszeri eltérés bennfoglaltatik, amely 
nyelvjárásainkat fonológiailag jellemzi. 

13. A népnyelv, köznyelv és irodalmi nyelv viszonya. Ha 
felosztásunkat összehasonlítjuk az eddig általában elfogadott BALASSA -
félóvel, akkor látjuk csak, mennyi hiba forrása lett a földrajzi 
egységekből való kiindulás BáLAssÁnál. Nála szoros egységekké 
kovácsolódtak olyan dialektusok, amelyeket lényegi különbségek 
választanak el egymástól, másutt viszont önkényes válaszfalak vág
ták él a fontos nyelvi egyezések alapján összetartozó nyelvjárásokat. 

Amennyire indokolt volt tehát eddig a földrajzi viszonyok mel
lőzése, olyannyira veszélytelen most, az osztályozás elkészülte után 
az a kérdés, hogy miképen is helyezkednek el a nyelvi kritériu
mok alapján helyesen elválasztott dialektusok a földrajzi valóság
ban? Milyen is a magyar nyelvjárások fonológiai térképe? 

Ha a négy főosztály elhelyezkedését felrajzoljuk, érdekes 
képet kapunk: (L. a következő oldalon levő ábrát.) Kiderül, hogy 
nyelvjárásaink egy belső magot (árnyékolt rész) körülfogó övet 
alkotnak. A belső mag egynemű: az idetartozó nyelvjárások 
(alsó pestmegyei, kiskunsági, szegedvidóki, felsőtiszai) kivétel 
nélkül a IV. osztályból kerülnek ki, vagyis olyanok, amelyeknek 
rövid és hosszú magánhangzórendszere egyaránt háromszögű. A külső 
övet viszont a legkülönbözőbb alkatú (L, II., III., IV. osztály) dialek
tusok alkotják. Ennek a ténynek az ád fontosságot, hogy a köznyelv 
is a IV. osztály szerinti magánhangzórendszereket (A + A) nasz~ 
nálja, sőt vele együtt az irodalmi nyelv is. Habozás nélkül megál-
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lapíthatjuk tehát, hogy a magyar irodalmi és köznyelv, valamint a 
központi magyar népnyelvi terviét a magánhangzórendszerek tekin
tetében szorosan összefügg egymással. 

Hogy ez az összefüggés milyen genetikai távlatot nyit, azt 
most, synchronikus feladatunk közepette nem vizsgálhatjuk, itt 
legfeljebb csak arra vállalkozhatunk, hogy megkíséreljük tisztázni 
az összefüggés közelebbi részleteit, hogy pontosabban lássuk a 
viszonyokat. 

Ha a népnyelvi alosztályok felállításánál alkalmazott differen
ciáló sajátságokat itt is figyelembe vesszük, akkor az irodalmi és 
köznyelv háromszögű rendszerei közül a rövidet f-ző, a hosszút pedig 
é-ző megoldásúnak fogjuk találni. A központi nyelvjárások között 
azonban egy sincs olyan, amely pontosan megfelelne ennek. Egyik 
részüknél (alsó pestmegyei, kiskunsági és szegedvidéki) ö-ző meg
oldás párosul é-zővel, a másiknál (felsőtiszai) e-ző í-zővel. Minthogy 
a köznyelv és az irodalmi nyelv rövid rendszeré a felsőtiszai, hosszú 
rendszere pedig a duna-tiszaközi állapot szerint való, a köznyelv 
és az irodalmi nyelv magánhangzórendszere, a rövid és hosszú együt
tesen, a szoros összefüggés ellenére sem közvetlen reflexe a köz
ponti nyelvjárásterület hangzórendszereinek, hanem a két részlet
rendszer a központi magyar nyelvjárásterületen megkülönböztethető 
aldialektusok rendszeri sajátosságait egyesíti. A köznyelv és az iro-
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dalmi nyelv tehát a népnyelv központi magjára támaszkodik, de 
annak nem közvetlen, hanem kompromisszumos folytatása. 

A magyar köznyelv és irodalmi nyelv vokális rendszere volta
képen a IV. d)-he sorozott nyelvjárások sajátságait tükrözi, a töké
letes hasonlóságot vagy azonosságot tehát egyes királyhágón túli 
nyelvjárásokkal (tordai, kük üllőmegyei) kellene megállapítanunk, 
amelyek ugyanebbe az alosztályba tartoznak. Azonban ez csak 
látszólag van így. 

Ha egy nyelvjárásra azt állapítjuk meg, hogy háromszögű 
rövid rendszere e-ző megoldású, az nem azt jelenti, hogy ott min
den lehetséges alak- és szópár feltétlenül összeesik, amelynek értelmi 
különbsége a négyszögű rendszerben az e : e-hez tapad. Rendszerint 
csak az esetek többségében van összeesés, néhány esetben azonban 
megmarad az alak- vagy szópár, mégpedig olyan formában, amely 
az ö-ző vidékekre jellemző. Az „e-ző megoldás" tehát nem zárja 
ki az ö-zésnek enyhe megnyilatkozását, csak azt jelenti, hogy a 
szórványosan fellépő ö-ző alakok és szavak mellett az e-zők ural
kodnak. Az „é-ző megoldás" fogalmát is ilyen rugalmasnak kell 
elképzelnünk. É-ző területen is akadnak í-ző jelenségek, csakhogy 
ezek száma az é-zőkéhez képest elenyészően csekély. 

Ha így nézzük a köznyelvet és az irodalmi nyelvet, akkor 
azt fogjuk látni, hogy az e-ző megoldású rövid rendszer ellenére is 
találunk itt ö-zési nyomokat. Az olyan szavak, mint bögre, ördög, 
föveg, pörköl, ülök, csűrök, bűnös, stb. a nem ö-ző vidékek nyelvé
ben mint bégre, é'rdé'g (Bácska), feveg, perkel (palóc), ülek, csür'ék, 
bűnes (Bihar m.) stb. fordulnak elő. A köznyelv és irodalmi nyelv 
tehát enyhén ö-ző, de mindenesetre ö-zőbb, mint a Királyhágóntúl 
említett dialektusai, mert ott a bükköny, üröm, göcsök (plur.), sütött, 
csűröskert stb. helyett bükkeny, ürem, göcsek (Torda), sütett, csüres-
kert (Küküllő m.) stb. járja. Ez a körülmény nagyon fontos, mert 
az Ö-zési árnyalatnak ez a megállapítása eloszlatja esetleges kételyein
ket. Megerősít bennünket, hogy jó nyomon jártunk, amikor az Össze
függés szálait a központi népnyelvi területen kerestük. Itt van ugyanis 
az ö-zés egyik gócpontja, a BALAssÁtól alsó pestmegyei, kiskunsági 
és szegedvidéki dialektusokra bontott nyelvjárásban (IV. b), amelyet 
röviden alföldinek nevezhetünk. Az enyhe ö-zés ennek az alföldi 
hatásnak a lecsapódása. 

A hosszú rendszer é-zósével hasonlóan állunk. A köznyelv és 
irodalmi nyelv hosszú magánhangzórendszere ugyan é-ző megöl-
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dású, de nem olyan mértékben, hogy *-ző nyomok egyáltalán ne 
volnának. Ha a népnyelvi ásét, készét, kégyó, kénlódik, kéván, csava-
rént-féléket összevetjük az irodalmi és köznyelvi megfelelőkkel (ásít, 
készít, kígyó, kínlódik, kíván, csavarint), feltétlenül észre kell ven
nünk azt az enyhén í-ző törekvést, amely a köznyelvet és az iro
dalmi nyelvet a határozott á-zés mellett jellemzi. Az alföldi é-zés-
nek ez a kiegészülése gyengefokú *'-zéssel nyilván felsőtiszai hatás, 
s így most már egész tisztán látjuk az összefüggéseket. 

A kompromisszum nemcsak arra vonatkozik, hogy az irodalmi 
nyelv és a köznyelv fonológiai készlete egyesíti magában a felsőtiszai 
rövid és az alföldi hosszú rendszerét, hanem még a részletekre is kiter
jed : a felsötiszai építésű rövid rendszer az irodalmi és közhasználatban 
•alföldi, az alföldi sajátságé hosszú rendszer viszont felsötiszai árnya
latot kap, és ez mindennél ékesebben bizonyítja, hogy az irodalmi 
és köznyelv összefüggését a központi nyelvjárásterülettel helyesen 
állapítottuk meg. 

Miután a magánhangzórendszerek egyezéseiből és különb
ségeiből így tisztáztuk a népnyelv és a köznyelv, illetve az irodalmi 
nyelv synchronikus kapcsolatait, inkább csak említés formájában 
szólnunk kell még a köznyelv és az irodalmi nyelv fonológiai rend
szereinek egymáshoz való viszonyáról is. A népnyelvvel történt 
összehasonlításainkban a köznyelv és az irodalmi nyelv egyöntetűen 
viselkedett. A beszélt népnyelvvel szemben a beszélt köznyelv ugyan
azokat a magánhangzórendszereket mutatta, mint amelyeket az írott 
nyelv használ. E téren nincs is köztük különbség. Az egyetlen eltérés, 
amely őket elválasztja, a mássalhangzóknál mutatkozik: az írott 
nyelv fonómként különbözteti meg az ly-X, és ezt a beszélt köz
nyelv nem ismeri (vö. 10. fej. y pont). Csak ez az eltérés jogosít fel 
bennünket arra, hogy a magyarban fonológiailag különválasszuk a 
köznyelvet az irodalmi nyelvtől. Hangsúlyozzuk: fonológiailag, mert 
egyébként a különválasztás egészen természetes. 

FÜGGELÉK. 

A magyar nyelvjárások fonológiai áttekintése. Minthogy a 
12. és 13. fejezetben a népnyelvi magánhangzóreűdszerek saját
ságaiból fontosaknak látszó következtetéseket vontunk nyelvjárásaink 
osztályozására, a népnyelv, a köznyelv és az irodalmi nyelv összefüggé
seire vonatkozólag, nem lesz felesleges, ha analízisünket, amely 
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tulajdonképeni kiindulópontunkat képezte, legalább utólag be
mutatjuk. 

Sorra vesszük tehát az egyes népnyelvi területeket olyan egysé
gek szerint, ahogy azt eddig tanították, és ezeken belül megtesz-
szük fonológiai észrevételeinket. Célunk mindenütt csak a haszná
latos magánhangzórendszerek megállapítása. E mellett, ahol csak 
lehet, kitérünk a legjellegzetesebb magánhangzó változatokra is. 

Nyugati nyelvjárásterület. 

A rövid rendszer négyszögű, az e főném voltára azonban 
csak Göcsejből és a Rába vidékéről van bizonyítékunk. Göcsejben 
a variáns jelentkezik; Felső-Őrvidéken á és q, kombinatorikus vál
tozat. Az utóbbi „átmeneti" területen (pl. Nagykanizsa vidékén) is 
felbukkan. 

A hosszú rendszer háromszögű, í-ző megoldással. Az ö, ö, e 
mellett ?/o, üö, ÍR kettőshangú változatok, különösen Göcsejben és 
a Rába vidékén. Hogy az egyszerű és kettőshang milyen viszony
ban áll egymással, nehéz megállapítani. Göcsejben az egyszerű hang 
alapváltozatnak látszik ; a kettőshang a dialektus déli részein ritkán 
fordul elő, a középső és északi részeken is inkább csak az első 
szótagban jelentkezik (GÖNCZI). Lehetséges azonban, hogy fakultatív 
változatokkal van dolgunk. A Rába vidékén, úgy látszik, gyakoribbak 
a diftongusok. BALASSA a monoftongusokat be se állítja hangtáblá
zatába, VARGA pedig azt mondja, hogy ezek helyett mindig diftongust 
ejtenek. Még ha igaz volna is ez, csak annyit jelentene, hogy az 
ö, ö, e itt mindig kettőshangként realizálódik. Az Őrségben már csak 
monoftongusok szerepelnek. Az „átmeneti" nyelvjárások közül a 
dunántúli vidékhez csatlakozó részeken és valószínűleg Zalában 
is van diftongikus változat (KERTÉSZ). Itt még az a-nak is van kettős
hangú variánsa. 

Az egész területre jellemző, hogy az ü, ü, % fonológiai fel
használásának mérve kisebb, mint az irodalmi nyelvben. Különösen 
áll ez az Őrségre. 

A fonológiai helyzet tehát: 

a £ 

0 ö e 
u ü i 



196 LAZICZIUS GYULA 

Irodalom.1) Göcsej: PLÁNDER FERENC, Zala Vármegyei Göcsei szóejtés 
(dialektus) 's annak némely különös szavai, TGyüjt. 1832/111, 62—82, u. a., 
Göcseinek esmérete, TGyüjt. 1838/VI,3—34; TORKOS SÁNDOR, A' göcseji nyelvjárás, 
MNyszét. I, 215—25, II, 403—17 ; VASS JÓZSEF, A dunántúli nyelvjárás, MNyszet. 
V, 63—163; KARDOS ALBERT, A göcseji nyelvjárás, Nyr. XIII , 160—5, 211—9, 
253—8, 306—12, 351—6, 493—9, XIV, 163—7, 213—6, 393—8, 4 4 8 - 5 5 ; u. a., 
A göcseji nyelvjárás alaktana, BuDENz-Album: 157—72; SZARVAS GÁBOR (hagya
tékából), A göcseji és őrségi nyelvjáráshoz, Nyr. XLVII, 128—30, XLVIII, 
78—80; GÖNCZI FERENC, Göcsej s kapcsolatosan Hetes vidékének és népének 
összevontabb ismertetése. Kaposvár, 1914.487—515. „Átmeneti" terület: KERTÉSZ 
MANÓ, A zalavidéki nyelvjárás, NyF. 9 : 33—56 ; SZABÓ LAJOS, A nagykanizsai 
nyelvjárás, NyF. 48. 

Őrség: VASS JÓZSEF i. m.; KÖNNYE NÁNDOR, A Z őrségi tájszólás, Nyr. 
VII, 270—2, 3 2 0 - 3 , 371—3, 417—20, 466—70; VARGA IGNÁC, A Felső Őrvidék 
népe és nyelve, Nyr. XXXII. 78—86 (NyF. 9 ) ; SZARVAS G. i. m. 

Bábavidék: VASS JÓZSEF i. m.; Kiss IGNÁC, Tájszók, Nyr. II, 560—2 ; 
LÖVEI PÁYER ISTVÁN, A Sopron megyei szójárás némely sajátságai, Nyr. VI, 
121—3, 157—8; CSAPODI ISTVÁN, A magánhangzók kiejtéséhez, Nyr. X, 265—7; 
HALÁSZ JÁNOS, Rábaközi nyelvsajátságok, Nyr. XIII, 25—6, 72—3; KOVÁTS S. 
JÁNOS, A repce vidéki nyelvjárás, Nyr. XX, 361—71, 409 — 17; VARGA IGNÁC, 
A vópvidóki nyelvjárás hangtana, Nyr. XXIX, 171—8; PATYI ISTVÁN, Sajátságos 
ragok a rábaközi nyelvjárásban, Nyr. XXXIII, 523 ; BEKÉ ÖDÖN, Kemenesalja 
nyelve, NyF. 33 ; PATYI ISTVÁN, Különös szóösszetételek a rábaközi nyelvjárás
ban, Nyr. XXXVII, 352—5. „Átmeneti" terület : BEKÉ ÖDÖN, A pápavidéki nyelv
járás, NyF. 17.; HORVÁTH ENDRE, A bakonyalji nyelvjárás, NyF. 34 ; SOMOGYI 
GÉZA, A vasi Hegyhát nyelvéből, MNy. XVIII, 56—66. 

Dunántúl. 

A keleti határ valószínűleg nem a Duna, A Dunához közelebb 
eső keleti rész fonetikailag is más sajátságokat mutat, mint a távo
labb eső terület. Az új keleti határt ott kell majd megvonni, ahol 
az e főném volta megszűnik. 

A rövid rendszerben az e és e két külön főném. Konkrét ada
tunk erre csak a Szigetközből van, de a nyugati nyelvjárásterület 
közelsége ezt nagyobb területre is valószínűsíti. Kombinatorikus 
változatok: á és a. Előfordul az a változat is. 

A hosszá rendszer háromszögű, í-zéssel, délen é-zéssel. A 
nyugatival határos részeken (Balatonfelvidók, Veszprém és Győr 
megye egyes részein) up, üö és ie variánsok. 

*) Mindenütt figyelembe vettem természetesen BALASSA kézikönyvét, A 
magyar nyelvjárások osztályozása és jellemzése. Budapest, 1891. Ezt külön 
nem is idézem az egyes nyelvjárásoknál. 
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A fonológiai kép: 

a e 
o ö e 
u ü i 

Irodalom: VÁss JÓZSEF, A dunántúli nyelvjárás, MNyszet. V, 63—163 ; Kiss 
IGNÁC, Györvidékí nyelvsajátságok, Nyr. VI, 158—9 ; BOTH BÉLA, Győrvidéki 
nyelvsajátságok, Nyr. VI, 225; ZOLNAI GYULA, Fehérmegyei nyelvsajátságok, 
Nyr. XXX, 273—84; BEKÉ ÖDÖN, Győr- és veszprémmegyei adatok, Nyr. XXXV, 
388—91; SZABÓ SÁNDOB, A szigetközi nyelvjárás, NyF. 3 8 ; ÉDES JENŐ, A bala
tonfelvidéki népnyelv, NyF. 40; FÁBIÁN IMRE, A tata-tóvárosi nyelvjárás, Nyr. 
XXXIX, 17—22, 73—85 ; ÁNYOS LAJOS, Adalékok a szigetközi nyelvjárás isme
retéhez, Nyr. XL, 371—4; KOVÁCS ALAJOS, Adatok egy kevéssé ismert nyelv
járásszigetről, Szeged, 1925. 

Palócság. 

Nyugat. A terület egyes részein (Nyitra és Bars megyében) 
az a főném mint i, az a pedig mint d realizálódik. Mátyusföldön 
a, Vágkirályfán á kombinatorikus változat. Mátyusföldön és Nyitra 
vidékén a változat is jelentkezik szórványosan. Az e főném voltára 
csak Nagycétényből (Nyitra megye) van adatunk, de a Szigetköz 
és a középső palóc vidék közelsége valószínűvé teszi, hogy a terület 
nagy részén főném az e. 

A hosszú rendszer í-z6 megoldású, é-zéssel vegyest. Nyitra 
vidékén up, üö, ie variánsok. 

a E 

0 ö e 
u ü i 

Közép. A rövid rendszerben az e főném. Biztos adatok csak 
a mátravidékiből és Borsodból vannak, de feltehető, hogy a Karancs-
vidéken és az Ipoly mellékén szintén ez a helyzet. Az a főném reali
zációja hol d, hol d. Néhol % kombinatorikus változat is jelentkezik. 

A hosszú rendszer az adatok fogyatékossága miatt nem álla
pítható meg teljes biztonsággal. Néhol háromszögű rendszerrel van 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIH. 14 
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dolgunk. így pl. Heves, Grömör és Borsod találkozásánál néhány 
faluban (Apátfalva, Mikófalva, Szentmárton, Istenmező és környéke, 
Balogvölgy), ahol az irodalmi e helyén é jelentkezik. Ettől északra, 
főleg ref. községekben e a kizárólagos realizáció. A mátravidékiben, 
a borsodiban, az ipolyvidéki nyelvjárás keleti részén és talán a 
Karancs vidékén is négyszögű a rendszer é és é fonémmel. Az e 
mellett néhol ee variáns is előfordul. Az a realizációja á vagy á, 
itt-ott kettőshangú változattal. Az ö, ö mellett qg ill. eö variáns, a nyu
gat felé eső részeken yx> és üö is. 

A fonológiai helyzet a terület nagy részén: 

a e 
ö ö e 
ü ü 1 

a e 
0 ö e 
u ü i 

az apátfalviban pedig: 

a E 
o ö e 
u ü i 

Kelet. Újabb leírások hiánya miatt nem igen lehet elbírálni a 
helyzetet. BALASSA é-ző volta miatt még a hegyaljai részt is palóc
nak mondja, kérdés azonban, foném-e itt az e. A Sajó völgyében 
és a Hernád vidékén az a realizációja á, az a pedig mint á jelent
kezik. A sajóvölgyiben az ő ós ö mellett ag, eö közelebbről meg
határozhatatlan változatok. Az e realizációja a Sajó völgyében d, 
a Hernád vidékén e, a Hegyalján e. Valószínűleg háromszögű hosszú 
rendszerrel van itt dolgunk (Sajóvölgy, Hegyalja), esetleg négy
szögűvel is (Hernád vidéke?). 

Dél. A rövid rendszer négyszögűnek látszik, bár az e főném 
voltára csak a jászságból és a jász telepekről vannak adataink. A 
felső pestmegyei részeken már ö-zés üti fel a fejét, a telepek közül 
pedig a diósadi és sarmasági nyelvjárásban, a szomszédos dialektu
sok hatására, az e és e ejtés egyénenként váltakozik. Az a realizációja 
a gyöngyös vidékiben (az elnevezésre 1. NAGY J. Nyr. XLIV, 441—2), 
a felső pestmegyeiben, a jásztelepek közül Kiskunfélegyházán á. 

+ 
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Zilah vidékéről a kombinatorikus, a jászberényi nyelvjárásból, vala
mint Diósad vidékéről á változatot jeleznek. 

A hosszú rendszer háromszögű, t-zéssel megoldva. Az a reali
zációja azokon a helyeken, ahol a rövid rendszerben d jelentkezik, 
á. Kiskunfélegyháza környékén á mellett á, á mellett d is előfordul. 
Diftongikus változat általában nincs, kivéve a diósadi és sarma-
sági ie-t. 

A fonológiai kép tehát: 

a £ 

0 Ö e 
u ü i 

Irodalom; Nyugat. SCHREIBER ZSIGMOND, Az esztergomi nyelvjárás, Nyr. 
IX, 539—44; ZOLNAI GYULA, Mátyusföld nyelvjárása, Nyr. XIX, 412—8, 456—68, 
502—15, 554—68, XX, 22—30, 73—86, 118—26, 168—77, 209—23, 261—8, 
320—30; TÜRZÓ FERENC, A nyitravidéki palóc nyelvjárás, Nyr. XXVIII, 448—52, 
491—8; Szűcs ISTVÁN, A nyitravidéki palóc nyelvjárás, Nyr. XXXIII, 382—95, 
461—73; (szerző ? ) : Egy nyitramegyei nyelvjárás. A nyitrai r. kat. főgimn. 
1909/10. ért. Nyitra, 1910. 9—38. 

Közép és Kelet. SZEDER FÁBIÁN, A palócok, -TGyüjt. 1819/VI, 2 4 - 4 6 ; 
B. S., Rövid rajza a' Gömöri Dialektusnak/,TGyüjt. 1819/IX, 56—62; SZEDER 
FÁBIÁN, A palócokról, TGyüjt. 1835/11, 3—41 ; HOLLÓK IMRE, Észrevételek a 
gömöri barkók szójárásáról, TTár. 1836/IX, 60—4; SZABÓ ISTVÁN, Karancs-
vidéki palócz nyelv, TGyüjt. 1839/1, 43 — 66 ; OLÁH BÉLA, A nógrádi nyelvjárás, 
Tanaim, az egyet. m. nyelvt. társ. köréből I / l . fűz. 59—61; ÉNEKES IMRE, Egri 
nyelvsajátságok, Tanúim, stb. 1/3. füz. 239—44; ALBERT JÁNOS, A gömöri tá j 
szólás, Nyr. XVIII, 4 1 7 - 2 3 , 4 5 3 - 9 , 501—8; ZOLNAI GYULA, Egri nyelvsaját
ságok, Nyr. XVIII, 16—25; SÁTAI BARTHA DÖME JÓZSEF, Egri nyelvsajátságok, 
Nyr. XIX, 169—73, 213—8, 2 6 5 - 7 1 , 313—7; ZOLNAI GYULA, A Z egri nyelv
sajátságokhoz, Nyr. XXI, 177—9; BARTHA JÓZSEF, A palóc nyelvjárás, Nyr. 
XXI, 168—76, 211—9, 306—14, 359—68, 416—23, 460—9, 502—11, 553—62, 
XXII, 31 - 5, 75—81; KOMORÓCZY MIKLÓS: Két különös nyelvjárásról,Nyr. XXXIII, 
221—3 ; RADVÁNYI KÁLMÁN, Ipolyszalkai nyelvjárás. Budapest, 1910. 

Dél. NAGY SÁNDOR, A váci nyelvjárás, NyF. 10 ; BERZE NAGY JÁNOS, 

A hevesmegyei nyelvjárás, NyF. 1 6 ; CSOMA KÁLMÁN, Jászberény nyelve. Buda
pest, 1908. Jászte lepek: SIMONYI ZSIGMOND, A pécskai nyelvjárás, Nyr. VII, 
121—3 ; LÁSZLÓ GÉZA, A zilahvidéki nyelvjárás, Nyr. XXVII, 438—43, 4 8 9 - 9 7 , 
5 4 2 - 9 ; XXVIII, 56—63, 112—5, 184—8, 231—9, 2 8 0 - 8 , 330—3, 374—81, 
418—21, 471—6; CSEFKÓ-MÓLNÁR, A Z adai nyelvjárás, Nyr. XXVII, 403—15; 
BACSÓ GYULA, A Z adavidéki nyelvjárás, NyF. 37; DONGÓ ORBÁN, A kiskunfélegy
házi nyelvjárás. Szeged, 1911. 

14* 
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Alföld. 

A nyelvjárás magja a Kiskunság és Szeged vidéke. A rövid 
rendszerben az e mellékváltozata az e-nek. O-zés. Hogy az ö-nek 
van-e nyíltabb variánsa, kétséges. Szlavóniában az a főném reali
zálódása d. Csurgó vidékéről a kombinatorikus (?) változatot jeleznek. 

A hosszú rendszer háromszögű és é-7Á megoldású. A Duna
drávaközi részből az ö, ö, e mellett fellépő qg, eö, ee diftongusok 
valószínűleg fakultatív változatok. Szlavóniában az á realizálódása 
d, kettőshangú variánssal. 

Fonológiai kép: 

Irodalom: Kiskunság: SZÁNTÓ KÁLMÁN, A kecskeméti nyelvjárás, Nyr. 
IX, 356 - 6 1 ; SIMONYI JENŐ, Kalocsa környéke, Bpest. 1882; VASS BÉLA, A 
nagykőrösi nyelvjárás, NyF. 57. Szegedvidék; KÁLMÁNY LAJOS, Szeged népe r 

Arad, 1881 ; NÉGYESSY LÁSZLÓ, A szegedi nyelvjárás, Nyr. XV, 391—401, 
442—50, 487—96, 539—49; KOVÁCS JÁNOS, Szeged és népe, Szeged, 1901. 
441—9. Duna-Drávaköz: VASS JÓZSEF, A dunántúli nyelvjárás, MNyszet. V, 
63—163; KORDA IMRE, A kiskunhalasi nyelvjárás, Nyr. XV, 25—8, 64—7, 
113—8, 2 1 3 - 5 , 303—5, 354—7; BALASSA JÓZSEF, Szeremle nyelve, Nyr. XVI, 
501—5; KALMA ISTVÁN, A mohácsi nyelvjárás, Nyr. XXVII, 66—71, 110—4; 
SOMSSICH SÁNDOR, Nyelvsajátságok Baranya-Ózd vidékéről, Nyr. XXVII, 206—10,, 
285—8, 334—6; HÁRSING ISTVÁN, A Z alsódrávai nyelvjárás hangváltozásai, 
Nyr. XXXI, 250—3; KOVÁCH ALADÁR, A tolnavármegyei Sárköz nyelvjárása, 
Nyr. XXXIII, 267—71, 333—8;' NAGY JÓZSEF, A csökölyi nyelvjárás, Bpest. 
1910.; BARTA LÁSZLÓ, A csurgóvidéki nyelvjárás, Bpest. 1918. Szlavónia: SZARVAS 
GÁBOR, A slavóniai tájszólás, Nyr. V, 9—13, 61—5 ; BALASSA JÓZSEF, A slavó-
niai nyelvjárás, Nyr. XXIII, 162—9, 212—7, 259—67, 306—12, 357—63. 

Duna-tiszai nyelvjárás. 

A Duna-Tisza közti rész felső része az ú. n. alsó pestmegyei 
nyelvjárás. Itt még a katolikus községekben is „a szomszédos alföldi 
nyelvjárásterület hatása alatt" ö-zés dívik (BALASSA, MNyj. 61). A 
hosszú rendszert az é-zés jellemzi („Az egész Duna-Tisza köze mind 
a két hangot egész egyformán é-nek ejti" 1. SIMONYI, A m. nyelv2 

149). Cegléden a palóc település hatására az e fonómként jelentkezik. 
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A fonológiai helyzet általában: 

Ettől el kell választanunk a tiszántúli vidéket. Innen egyes helyek
ről (Mezőtúr, Szentes és Szalonta) e fonémet is közölnek. A hosszú 
rendszer megoldása itt is é-zö (kai), de t-ző is (ref.). Az észak
keleti területhez közel csak t-ző. Szalontán ao, eö, ee fakultatív 
variánsok, pusztúlóban. Mezőtúron ag, eö. 

A fonológiai kép: 

a s 
0 ö e 
u ü i 

A bácskai részen az e ugyancsak külön főném, és így e terület a 
tiszántúlihoz tartozik fonológiailag. 

Irodalom: ARANY JÁNOS, A Z e-t é-re váltó táj szólásról, Hátr. pr. dolg., 
MÉSZÁROS ISTVÁN, A mezőtúri nyelvjárás, Nyr. VIII, 357—62, 443—6, 497—8; 
NÉGYESY LÁSZLÓ, Hangtani adatok a szentesi nyelvjárásokból, Tanúim, az egyet. 
m. nyt. társ. köréből 1/3. füz. 229—33; BALASSA JÓZSEF, Felsőbácskai nyelv
sajátságok, Nyr. XII, 215—8, 262—4; SOMOGYI GYULA, A Z aradmegyei nyelv
járások, 1. JANCSÓ-SOMOGYI, Arad vm. és Arad szab. kir. város monográfiája. 
Arad, 1912. III, 296—306; MÉSZÁROS ISTVÁN, A mezőtúri nyelvjáráshoz, Nyr. 
XLII, 286—7; VISKI KÁROLY, A szalontai nép nyelvéből, Nyr. XLII, 210—8, 
255—61, 295—306, 356—60, 3 9 3 - 4 0 4 , 454—63, XLIII, 126—32, 212—8, 263—6; 
VISKI KÁROLY, A szalontai nyelvjáráshoz, Nyr. XLIV, 360—4; KŐMŰVES GÉZA, 
A csantavéri nyelvjárás, NésNy. I, 1 1 4 - 7 , 190—2, 243—5, 306—8, II, 59—61, 
133—5; MOLECZ BÉLA, A szentesi nyelvjárásról, NésNy. III, 256—63; TÚRI 
KÁROLY, A ceglédi nyelvjárás, a Sz. A. B. Könyvtára 1. sz. Szeged, 1930. 
„Átmenet" (a királyhágóntúliba): BŐSZÖRMÉNYI GÉZA, A jánosfalvi nyelvjárás, NyF. 
29; SZENDREY ZSIGMOND, A biharmegyei Tárkány nyelvjárása, Nyr. XLIII, 161—8. 

Északkeleti nyelvjárásterület. 
A felsőtiszai rész a palócba átmenetet képező zemplén-abauji-

val együtt tárgyalható. E terület nagy részén az e mint variáns 
sem fordul elő. OLÁH G. a variánst közöl Debrecenből, amely fakul
tatívnak látszik. A hosszú rendszer túlnyomóan í-ző megoldású. A 
középsorban ag, ej", ee variánsok. 
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Tehát: 

A Tiszahát-Ugocsa-Szanioshát vidéken az e ugyan jelentkezik, de 
nem főném. Az q, kombinatorikus változat itt is előfordul. 

A hosszú rendszer négyszögű: Ugocsa és Szamoshát (keleti rész) 
e — |, Tiszahát és Szamoshát (nyugati rész) é — e fonémpárt hoz. 
Ezen a részen és Szatmárban általában az ö mellett ou, az ö mellett 
öü járja változatként. Tiszaháton Q és jf variáns is jelentkezik. 

A fonológiai alaphelyzet mindenütt egyforma, de különböző 
fonetikai realizációt mutat. 

Ugocsa és Szamoshát (kelet): 

á e 
0 ö e 
ü ű % 

Tiszahát és Szamoshát (nyugat): 

a e 
ö ö é 
ü ü % 

Irodalom: VASS JÓZSEF (-LÖRINCZ KÁROLY), Kapnikbánya s vidékének 
nyelvjárása, NyK. II, 362—80 ; KUNOS IGNÁC, A debreceni nyelvjárás, Nyr. IX, 
160—5, 203—7; GUTTENBERG A. P., A debreceni nyelvjáráshoz, Nyr. IX, 265—7; 
FÜLEP IMRE, A Szatmár városi nyelvjárásról, Nyr. IX, 263—5; a bányavárosok 
nyelvjárasára 1. ZOLNAI GYULA leírását PALMER KÁLMÁN, Nagybánya és környéke 
c. munkájában (Nagybánya, 1894) 115—7, vagy SZMIK ANTAL, Adalékok Felső
bánya monográfiájához. Budapest, 1906; PÁLYI GYULA, Mátészalka és vidéke 
nyelvjárása, Nyr. XXVI, 494—9, 540—5; JENŐ SÁNDOR, A Z érmelléki nyelvjárás, 
Nyr. XXIX, 209—13, 252—5, 3 3 3 - 6 , 476—8 ; SZEMKŐ ALADÁR, Egy abauji ö-ző 
nyelvjárássziget, NyF. 1 3 : 32—46; OLÁH GÁBOR, A debreceni nyelvjárás, NyF. 
2 6 ; ZOLTAI LAJOS, Ö-ZŐ nyelvjárás Debrecenben, Nyr. XXXV, 123—9; CSAPODI 
ISTVÁN, Máramarosi nyelvjárás, Nyr. XXXVI, 3—4; MADAI GYULA, A hajdúk 
beszéde, NyF. 56 ; TŐRÖS BÉLA, A beregszászi nyelvjárás, Budapest, 1910; SZABÓ 
ISTVÁN, Koltó szatmárvármegyei falu nyelvjárása. Székesfehérvár, 1914; CSÜRY 
BÁLINT, Nasalisatiós jelenségek a szamosháti nyelvjárásban. MNy. XXII, 3 3 6 - 4 0 , 
CSÜRY BÁLINT, A tiszaháti és ugocsai nyelvjárás sajátságai, MNy. XXV, 11—6. 

+ 
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Királyhágóntúli nyelvjárás, 

A kalotaszegiben (Fölszegen) az e főném. Az Almás medencé
ben, Kolozsvár felé már csak variáns. Variánsok még: #, a. A 
hosszú rendszer í-ző, az Alszegen é-zővel vegyes megoldású. Tehát: 

a e 
0 Ö e 
u ü i 

A terület többi részén (maros-szamosközi, küküllőmegyei) a 
rövid rendszerből hiányzik az e főném, amely csak néhol maradt 
meg változatként. Kombinatorikus variánsok: g, és á (szórványosan). 
A hosszú rendszer háromszögű, a maros-szamosköziben í-ző, Tordán 
és Küküllő megyében e-ző megoldással. Tehát: 

Irodalom: KUNOS IGNÁC, Erdélyi kisebb nyelvjárások, Nyr. IX, 502—4, 
X, 20—3; KALMÁE ELEK, A szolnokdobokai tájszólás jellemzőbb sajátságai, Nyr. 
XVII, 314—7; BALASSA JÓZSEF, Kalotaszeg, Nyr. XX, 464—9 ; CZUCZA JÁNOS, 
A kalotaszegi nyelvjárás, 1. JANKÓ JÁNOS, Kalotaszeg magyar népe. Bpest, 
1892. 205—21; KOLUMBÁN SAMU, A lozsádi nyelvjárás, Nyr. XXII, 353—9, 
405—10, 456—9, 499—502, 555—7; LÁZÁB ISTVÁN, A Z alsófehérmegyei nép
nyelv, Nyr. XXV, 346—51; SÓFALVY KÁROLT, Adalékok a magyar-décsei nyelv
járáshoz, Szolnok-Doboka megyei irod. tört. és etnogr. társ. III. évk. Dés, 1902. 
12—39 ; ILLÉS ISTVÁN, A Szolnok-Doboka megyei nyelvjárások, u. o. 40—53; 
VTSKI KÁROLY, A tordai nyelvjárás, Ny.F. 3 2 ; NÉMETH SÁNDOR, A domokosi 
nyelvjárás, Nyr. XLII, 9—15, 65—71. 

Székelység. 

A marosszékit a keleti e-ző vidékkel szokták kapcsolatba hozni, 
de biztos adatunk az e főném voltára nincs. A rövid rendszer 
mellett á kombinatorikus és a variáns. A hosszú rendszer három
szögű, é-ző megoldással. Tehát valószínűleg: 
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a £ 

0 8 e 
u ü i 

A nyugati nyelvjárás magja a keresztúri dialektus, amely 
erősen ö-ző. Itt az e csak néhány szóban jelentkezik és variánsa 
az e-nek. A Sóvidék, Havasalja és Homoród már többé-kevésbbé 
átmenetet képez kelet felé. A keresztúri, sóvidóki, havasalji dialek
tusban és a homoródi járásban á kombinatorikus változat is jelent
kezik. Szakadáton is. Az a változat különösen a Havasalján gyakori, 
de Szakadáton is megvan. A Sóvidékről a kombinatorikus variánst 
is jeleznek. 

A hosszú rendszerben az e és é külön főném (BALASSA). A 
Havasalján és Homoród vidékén ao, eö, ee, a Sóvidéken és Havas
alja egy részén ou, öü, ei variánsok. Ezek az Erdővidéken (régi 
Bardóc-szék) ós a keresztúriban is előfordulnak néha. 

A fonológiai kép itt: 

a e 
ö ö e 
ü ü i 

A keleti területen az e külön főném. Adataink vannak erre 
Gyergyóból, Csíkból, Háromszékből egyaránt. Halmágyon is főném. 
Az á kombinatorikus változat Alcsíkban és Halmágyon, az q, kombi
natorikus változat Csíkban, Gyergyóban és Háromszék alsósepsi, 
orbai, kezdi, miklósvárszéki és felsősepsi alnyelvjárásaiban, az a 
változat Gyergyóban, Középcsíkban és Háromszék alsósepsi, orbai, 
kezdi, miklósvárszéki részén fordul elő és Halmágyon. 

A hosszú rendszer Gyergyóban és Csíkban háromszögű, é-ző 
megoldású. Hétfaluban *'-zéssel vegyest. A háromszékire BALASSA 
azt mondja, hogy megkülönbözteti az e és e-t. ERDÉLYI ezt nem erő
síti meg. Biztosan csak a háromszókihez sorolt Nagybacon nyelvé
ről lehet ezt megállapítani, viszont ez már átmeneti vidék a nyugati 
nyelvjáráshoz. A középsor variánsai valószínűleg fakultatív variánsok: 
**9i *£Ö"; í§ (Középcsík, Háromszék orbai része, Halmágy), ao, eö, ee 
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(Alcsík) és ou, öü, á (Háromszék szentléleki, felsősepsi és miklós
várszéki része). 

A helyzet tehát nagyrészt 

A háromszéki nyelvjárás nyugati részére pedig bízvást fel lehet 
venni, hogy a kép: 

á e 
ö ö e 
ü ü % 

a £ 

0 ö e 
u ü i 

A moldvai csángókat a keleti székelységhez szokták számítani. Ha 
ez fonológiailag is helytálló megállapítás, akkor a rövid rendszer 
négyszögű. Szórványosan előfordul az a variáns. Kombinatorikus 
változatok: á, a, valamint a WICHMANN feljegyezte e (u és ritkábban 
i előtti szótagban). 

A hosszú rendszer megállapításánál csak tapogatódzásra vagyunk 
utalva. BALASSA e és e, CSŰRY e és e megkülönböztetése négyszögű 
rendszert sejtet. Az e mellett ie vagy ee mellékváltozat (főleg első 
szótagban). 

A fonológiai kép talán: 

a e 
0 ö e 
u ü i 

a e 
ö ö e 
ü ü l 

de lehetséges, hogy ugyanolyan, mint a csíki részeken. 
Irodalom: HUNFALVT PÁL, Székely beszéd, MNyszet. V, 345—63; LÖRINCZ 

KÁROLY, Háromszéki nyelvjárás, MNyszet. VI, 206—45, 316—65; KRIZA JÁNOS, 
Vadrózsák. Kolozsvárott, 1863. 547—65 ; VASS JÓZSEF (-Lőrinc K.), Adalékok 
a magyar nyelvjárástanhoz II, NyK. III, 1—18: T. NAGY IMRE, A csíki nyelv
járásról. A székely müv. és közgazd. egyesület IV. évkönyve. Budapest, 1880. 
32—44; KUNOS IGNÁC, Erdélyi kisebb nyelvjárások, Nyr. IX, 502—4, X, 20—3; 
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STEUER JÁNOS, A székely nyelv hangjai. A székely-udvarhelyi főreál 1887/8. 
ért. 1—20; NAGY GÉZA, A székelyek és a pannóniai magyarok, Ethn. I, 165—79; 
BALASSA JÓZSEF, A székelyek nyelve. Ethn. I, 309—13; ZOLNAI GYULA, A 
székelyek nyelve s a dunántúli nyugati nyelvjárások, Nyr. XXI, 553—5; STEUER 
JÁNOS, A székely diftongusok, Nyr. XXII, 124—31; u. a., Csíki székelység, 
Nyr. XXII, 213—8; u. a., A székely hangrendszer, Nyr. XXII, 2 5 0 - 6 , 298—303; 
HORGER ANTAL, A halmágyi nyelvjárás-sziget, NyK. XXXI, 365—423; SZABÓ 
DEZSŐ, A csíkszentdomokosi nyelvjárás, NyF. 9 : 19—32; HORGER ANTAL, 
Nyelvjárási jegyzetek, NyF. 13 : 2 4 - 3 1 (Nyr. XXXII , | 558 -66 ) ; u. a., Székely
udvarhelytől Brassóig, Nyr. XXXIII, 445—51; u. a., A keleti székelység nyelv
járási térképe, MNy. I, 446—54; GENCSY ISTVÁN, A gyergyói nyelvjárás, NyF. 
20 : 31—62; ERDÉLYI LAJOS, A háromszéki nyelvjárásról, NyK. XXXVI, 309—44; 
HORGER ANTAL, A háromszéki nyelvjáráshoz, NyK. XXXVII, 307—23; u. a., 
Udvarhely megye székely nyelvjárásának hangtani sajátságai, NyK. XXXIX, 
275—93; HORGER ANTAL (-SCHUSZTER MIHÁLY) A szakadáti nyelvjárássziget, 

MNy. VI, 197—209, 306—15, 378—82; N. BARTHA KÁROLY, Udvarhely vármegye 
nyelvjárásainak alaktana. Székelyudvarhely, 1914.; KONSZA SAMU, Nagybacon 
nyelvjárása, NyF. 75; ERDÉLYI LAJOS; A Z udvarhelymegyei székelység és a 
nyugati magyarság nyelvi összefüggése, MNy. XIII, 196—201, 225—30; u. a., 
A székely nyelvjárásokhoz és telepedéstörténethez, MNy. XV, 72—7. 

Moldvai csángók: SZARVAS GÁBOR, A moldvai csángó nyelvről, Nyr. IH, 
1—6, 49—54; MUNKÁCSI BERNÁT, A moldvai csángók nyelvjárása, Nyr. IX, 
444—55, 481—93, 529—33, X, 101—7, 1 4 9 - 5 8 , 199—205; RUBINYI MÓZES, 
Adalékok a moldvai csángók nyelvjárásához, Nyr. XXX, 57—65, 109—16, 
170—82, 227—35 ; u. a., Ujabb adalékok a csángók nyelvjárásához, Nyr. XXXI, 
1—7, 82—7, 143—8, 202 — 8 ; WICHMANN GYÖRGY, A moldvai csángó magán
hangzók történetéből, Nyr. XXVII, 193—202, 241—9, 3 0 3 - 1 4 ; u. a., A fs, s, 
z, s és z hangok története a moldvai csángók nyelvében, NyK. XXXVII, 149—63; 
u. a., A moldvai csángó mássalhangzók történetéből, MNy. IV, 160—7, 208—16, 
295—307, 394—400, 457—62 ; RUBINYI MÓZES, A moldvai csángók nyelvjárásá
hoz, NyK. XXXVIH, 2 5 7 - 6 5 (WICHMANN válasza: NyK. XXXVIII, 265—6); 
SIMONYI ZSIGMOND, A moldvai csángó c-ről, Nyr. XXXVIII, 26—8; LOSONCZI 
ZOLTÁN, A moldvai csángók eredetéről, Nyr. XLIV, 13—20, 60—6. 

LAZICZIUS GYULA. 
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Az oszmán-török találósvers. 
A találóskérdés a népköltés legelhanyagoltabb, legkevesebb 

figyelemre méltatott ága. Pedig művelődéstörténeti értéke semmivel 
sem kevesebb, mint a meséé vagy a közmondásé. A találóskérdés 
élete is a legmesszibb időkre nyúlik vissza s szinte hihetetlen, hogy 
valamikor milyen nagy közkedveltségnek örvendett, különösen kele
ten. Tudjuk pl., hogy a régi Indiában áldozatok bemutatásánál, köl
tői versenyeknél, s általában mindenféle ünnepélyes alkalomkor nem 
maradhatott el a talányfejtés. Erről tanúskodik a Rigveda számos 
találoskérdése is. Még királyok is vetélkedtek a megfejtés elsősé
géért s ez a szórakozó időtöltés nem egyszer élet-halálharccá fajult. 
Nem különben volt ez a hébereknél és az araboknál. A biblia szerint 
pl. Sába királynője találóskérdésekkel tette próbára Salamon király 
bölcseségét (A. WÜNSCHE : Ratselweisheit bei den Hebraern 1883.). 
A régi görög irodalom ugyancsak bővelkedett találóskérdésekben 
(vö. W. SCHULTZE : Ratsel aus dem hellenischen Kulturkreise I—II. 
1912). PLUTARCHOS értesítése szerint a találóskérdés a lakomák be
fejező csemegéje : „Selbst die gewöhnlichen und ungebildeten Leute 
richten nach dem Mahle ihre Gedanken auf andere Genüsse, die 
mit dem Körper gar nichts zu tun habén, in dem sie Ratsel und 
Rátselspiele, und die Bildung von Wörtern nach Zahlen aufgeben 
die symbolische Bedeutung habén" (OHLERT: Ratsel und Rátselspiele 
der altén Griechen. ANTTI AARNE után idézve FF Communications 
Nr. 26—28). A rómaiaknál is divatban voltak a talányfejtő verse
nyek, s Kr. u. az V. századból maradt is ránk egy latin találós-
kérdés-gyüjtemény Symphosiustól. De Európa más népeinek irodal
mában is megtaláljuk a találóskérdést, így pl. a germán mondákban. 
Talány fejtésben versenyeznek Wartburg várában Klingsor von Unger-
land és Wolfram von Eschenbach. Korán jelentkezik a francia iro
dalomban is és így tovább. Ezen rövid utalásokkal csak arra aka
rom felhívni a figyelmet, hogy a találóskérdésben egy valamikor 
igen nagyrabecsült műfajjal van dolgunk. Hogy a népköltésgyüjtők 
figyelme mégis csak olyan későn, szinte csak a legutóbbi évtizedek
ben terelődött rájuk, annak valószínűleg az az oka, hogy a találós
kérdés abban a formájában, amint az az irodalomban dívott, nem 
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más, mint költőieden észtorna, mint ilyen régen kikopott az iroda
lomból s ezzel a művelt közönség érdeklődési köréből is teljesen 
kiesett. De ha az irodalmi vagy műtalálóskérdés divatját multa is, 
a népi találósvers a mai napig gazdag változatokban él tovább 
valamennyi nép költészetében. A fent említett okokból azonban a 
népköltésgyüjtőknek valósággal újra fel kellett fedezniök, hogy a 
mese, közmondás és népdal mellett más figyelemreméltó ága is van 
a népköltészetnek. 

Ugyanez a helyzet, talán még fokozottabb mértékben, Török
országban, ahol tudtommal első ízben SADETTIN NÜZHET és MEHMET 
FERIT adtak ki találóskérdéseket „bilmejeu-ket1) a „Konja Vilajeti 
Halkyjat ve Harsijaty" c. művükben 1926-ban. Az oszmán-török 
találóskérdés irodalmához vö. KOWALSKI, Türkische Volksratsel aus 
Nordbulgarien bevezetését. MEHMET HALIT a HAMAMIZADE IHSAN bilmeje 
gyűjteményéhez írt előszavában is (Bilmejeler. Türk Halk Bilgisine 
ait maddeler III. Istanbul, 1930. 771 drb.) ezt a helyzetet panaszolja 
fel: „Memleketimizde simdije kadar Halk bilgisile istigal edenler, 
hemen umumijetle, „Halk Edebijaty" unvany altynda munhasyran 
Manilerle Sazsairlerinin kosma ve Destanlaryndan bahsetmisler, 
bunlaryn harijinde kalan Halk Edebijaty mahsullerine temas etmeji 
hatyrlaryndan gecirmemislerdir". És érdekes, hogy az oszmán-török
ben a tisztán irodalmi és tisztán népies formájú találóskérdések 
mellett, a kettő kölcsönhatásából keletkezett változatok, továbbá az 
irodalmi találóskérdésnek elnópiesedett formái milyen sokféle alak-

J) Bűmébe -= bil- .tudni' a. m. találóskérdés. A bűmébe mellett 
arama§a -* ara- ,keresni' és bulmaga -= bul- ,találni' elnevezéseket is 
hallottam, de a szótárakban nem találom. Vö. RADLOFF:. ad. tapma§a 
,das Ratsel' -< tap- ,finden' és ugyanennek a tőnek különböző szárma
zékait : tel. alt. sor. tabyskak; bar. tabysmak; kar. T. tabusturmay,; tel. 
tapkak; kmd. tapkys; soj. tabyzyk valamennyi ,Rátsel' jelentésben. A 
sojoni tabyzyk változattal kapcsolatban utalok a Codex Cumanicus tap 
tap tamyzyk kezdetű találóskérdésére. BANG fordítását (Über die Ratsel 
des Codex Cumanicus. Sitzungsb. d. Preuss. Ak. d. Wiss. 1912. XXI. 
335 1.) helyesbíti NÉMETH a ZDMG. 67 k. 578—79. oldalán s a kérdéses 
sort „erfasse nur, es ist eine Flamme" értelemben fordítja. Ezzel szem
ben az oszmántörökben gyakori min min minare dibi daire, bil bil bil-
mege, bilmege bildirmege játszi kezdősorok alapján „rate rate das Rat
sel" fordítást ajánlok. Ilyen értelemben módosítanám KOWALSKI fordí
tását is: Türkische Volksratsel aus Nordbulgarien, 10. bilmeje. 
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ban találhatók. Az irodalmi előzményekről mit sem tudó gyűjtő is 
hamar rájön, hogy itt egy régibb irodalmi hatásnak kellett léteznie, 
s hogy ez nem is olyan régen szűnhetett meg. Abból pedig, hogy 
nincs ember, aki ne tudna találóskérdéseket, s hogy egyszerűbb asz-
szonyok 20—30 bilmejé-t is elmondanak egymásután, kitűnik, hogy 
Törökországban még sokkal elevenebb a népköltésnek ez a forrása, 
mint másutt. Emellett szólnak azok a bilmejé-k is, amelyek újabb 
találmányokra vagy kulturális berendezkedésekre vonatkoznak, mint pL 

Bir kö'tüjü ojdum, ojdum Egy fatörzset kivájtam, kivájtam* 
Icine bülbülleri doldurdum, megtöltöttem fülemilékkel, 
0 büíbüller sdkidikce amikor ezek a fülemülék megszó
l d kejfimi ujdurdum [gramofon]. jókedvem kerekedik. [Iáinak, 

Vagy: 

Ben bu gün bir raha vardym Ma egy úton jártam, 
arkasynda kambur var hátán púp van, 
kjdh acylyr kjdh kapanyr hol kinyílik, hol bezárul, 
Arkasynda zinjiri var [Stambul a hátán lánc van [a stambuli 

köprüsü]. híd]. 

Nincs tehát igaza KúNos-nak, amikor a muammd-t (irodalmi 
találóskórdés) a bilmeje veszedelmes ellenfelének nevezi (Oszmán
török népköltési gyűjtemény II. k. XXXII. 1.), a múltban sem volt 
az, ma még kevésbbé. A muammá-vsd ma már senki sem törődik, 
ellenben bilmejé-ket mindenki tud. Érdekes fényt vet a bilmeje 
szerepére a török életben HÜSEIN RAHiM-nak egy Bilmeje, bildirmeje 
c. cikke a Vakyt 1922. okt. 6-iki számában. Nem kevésbbé érdekes 
ebből a szempontból ALI ÜAjDAR-nak 1931-ben kiadott Milli bilme-
jeler c. 327 találóskérdésből álló gyűjteménye, amelyet pedagógiai 
célzattal ad ki. A bevezetésben például ezeket mondja: „Bűmejeler 
cojuklaryn ve genclerin zekálaryny injeltmek ve keskinlestirmek 
icin en muvafyk fikir idmanlarydyr . . . . Folklórjular bilmeje na-
myna ne bulurlarsa, toplarlar. Fákat bu bilmejeler arasynda bazy 
jinasly ve cok müstehjen olanlary da vardyr.... elirnde mevjut 
olan bilmejeleri cojuklar ve gencler icin kullanysly, fajdaly olabi-
lejek bir sekílde tasnif ettim". 

Mielőtt az oszmán-török találóskérdés részletesebb ismerteté
sére térnék, a gyűjtés körülményeiről szólok pár szót. Anyagomat 
a stambuli kyz müallim mektebi (tanítónőképző) növendékei közt 
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tisztán nyelvtanulási céllal gyűjtögettem 1925 tavaszán. Ez a gyűjte
mény tehát olyan módon keletkezett, mint a BÁLINT GÁBOR kazán-tatár 
nyelvtanában felveit találóskérdések, amelyeket a kazáni keresztény 
tatár iskola növendékei jegyezgettek fel. A variánsokkal együtt akko
riban körülbelül 600 új bilmejé-m volt, de az azóta megjelent fent
említett gyűjtemények folytán számuk alaposan megcsappant. Kér-
dezősködésemre természetesen sokszor hallottam újra meg újra 
ugyanazt, megismétlődtek KUNOS (Oszm.-török népköltési gyűjtemény 
II. k. 1889. 278 drb), KOWALSKI (Zagadki ludove tureckie. Krakó 1919. 
141 drb., Türkische Volksrátsel aus Nordbulgarien. Festschrift für 
GEORQ JÁKOB, Leipzig 1932. 60 drb. és Türkische Volksrátsel aus 
Kleinasien. Archiv Orientálni IV. 84 drb. Ez a két utóbbi gyűjte
mény már csak jelenlegi munkám kiszedése után jutott a kezembe), 
HAMAMIZADE és ALI HAJDAR találóskórdései is, de ezekből mindég 
csak azokat veszem fel, amelyeknek módosult, teljesebb vagy értel
mesebb alakját találtam. Nemcsak a növendékek, az értelmes 
SAFET, NADIRE és HAMIDE hanym voltak segítségemre, hanem az iskola 
tanárai és tanárnői is, különösen LEBIBE, AZIRE és ZAHIDE hanym. 
A legtöbbet azonban ALI HAJDAR bejnek, az intézet akkori peda
gógiai tanárának köszönhetek, aki sokoldalú etnográfiai ismere
teivel megbecsülhetetlen szolgálatot tett s rendelkezésemre bocsá
totta egy korábbi kis gyűjteményét, amit ugyanezen iskola növen
dékeitől jegyezgetett fel. Bár a növendékek Törökország különböző 
vidékéről származtak, irodalmi nyelven igyekeztek beszélni s így 
nyelvjárási érdekességre nem tarthat számot ez a gyűjtemény. 
Kikérdezgettem továbbá az intézetben alkalmazott cselédséget, s ha 
alkalmam adódott, társnőim látogató ismerőseit is. Az egyetemen 
LEMAN és NADIDE hanym voltak buzgó segítségemre, az irodalmi talá
lóskérdések fejtegetésében pedig ABID és HAMDI bej. 

Amikor az ember bilinejé-k után kérdezősködik, mindenféle 
csoportjukból hall példát, mert a török találóskérdés is nagyjában 
ugyanazon keretek között mozog, mint a föld minden más népéé. 
Itt is vannak mindenféle fajta tudáspróbák, tréfás kérdések, 
találósversek és találósmesék (részletes osztályozásukat a magyar
ban lásd SZENDREY ZS. : Népélet, 1923/24. 83 1.), én azonban csak 
egy bizonyos körükre szorítkoztam arra, amelyet PETBCH a „Bei-
tráge zur Kenntnis des Volksrátsel" című művében „wirkliche 
RátselB-nek, igazi találóskérdésnek nevez. Ennek nem az az oka, 
mintha a „wirklich" ós „unwirklich" megkülönböztetést valami sze-
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rencsésnek tartanám, hanem mert az „unwirkliche Rátsél" csoport
jába tartozó mesterkélt tudáspróbák és rövid találóskérdések mind 
nyelvi, mind tárgyi szempontból keveset nyújtanak. Külön ki kell 
emelnem azonban ebből a csoportból a helyesíráson alapuló bilmejé-
ket, amelyek számban messze felülmúlják az ide tartozó egyéb 
találóskérdéseket és még ma is nagy a becsületük. Ilyenek például: 

Senede bir, ajda iki, haftada üc gül acar [sene, aj, hafta-
daki noMalar], 

Az évben egy, a hónapban kettő, a hétben három rózsa nyílik 

[az év, hónap és hét leírt szavak pontjai: 4 , , J i (amikor kapcsoló

dik) és £&. 

Vagy: Bénim jarymyn ismi ciceje Jconmus su dur [kemal]. 

Az ón barátom neve virágra helyezett víz [JjjT"-< JS" (gül) + 
kXt (a. ma') víz]. 

Se szeri se száma az effajta találóskérdéseknek, s amint hal
lottam, még gyűjtőjük is akadt. Ezek mind az arabbetűs írás sajá
tosságában gyökereznek s mint ilyenek nem lehetnek népi erede
tűek. Mindenesetre legfőbb ideje lenne megmenteni őket a feledéstől, 
mert a latin írásrendszerre való áttéréssel mind kevesebbek számára 
lesznek érthetők. A találóskérdéseknek ebből a fajtájából NÉMETH 
is feljegyzett egypárat kumük nyelvtanulmányában KSz. XII. Az 
általam gyűjtött találóskérdés-csoportra az a jellemző, hogy ezek 
nem az értelmet, hanem elsősorban a fantáziát foglalkoztató leíró 
vagy elbeszélő hosszabb-rövidebb versek — amiért találósverseknek 
nevezem őket —, de van közöttük próza is. Ezeknek a megfejtését 
vagy tudja az ember vagy nem, de kitalálni a legtöbb esetben lehe
tetlen. A kérdezett úgy segít magán, hogy megkérdi: janly-my? 
jansyz-my ? élő, élettelen? s ha ez sem segít, tovább megy : jenir-mi, 
jenmez-mi? ehető, nem ehető? Ezek a bilmejé-k felölelik az egész 
világot, az égitestektől a kónyhaedényig, de vannak a fantáziát 
különösen foglalkoztató dolgok, mint amilyen a gránátalma, a tojás, 
a mangal, az óra, a nargilé, a nap, a hó stb. Ezek azután rend
kívül nagy számmal vannak képviselve és felhasználják a nyelv 
minden eszközét: a hasonlatot, metaforát, hangfestést, egészen a 
játszi szóképzésig mindent, hogy minél költőibben fessék és mégis 
ravaszul burkolják tárgyukat. A találóskérdések alapanyaga amint 
azt ANTTI AARNE is kifejti, a megtévesztés, s ehhez járul a megöl-
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1 2 

dást segítő mozzanat: kutya ugat csont kerítés mögött [nyelv]. 
Ugyanúgy van ez a török találósverseknél is, csak talán színeseb
bek, mint a nyugati népek hasonló termékei. Pl.: 

Ortaja bir gümüs jüziik kojdum, 
aj geldi alamady, günes geldi aldy. [Buz] 

í 

Egy ezüst gyürüt tettem ki, 
2 

eljött a hold, nem tudta elvinni, eljött a nap, elvitte [jég]. 
A gyűjtött anyagot a megfejtések alapján tárgyi csoportokba 

osztom, mert minden egyes osztályozási alapnál ez felel meg leg
inkább a további összehasonlítás céljainak, a tárgyi csoportokon 
belül pedig amennyiben erről szó lehet, az egyszerűbb, rövidebb 
formából haladok az összetettebb felé, hogy így mintegy magunk 
előtt lássuk a bővülést, fejlődóst. Ott, ahol értelmét látom, hozzá
fűzöm a rendelkezésemre álló forrásokból a megfelelő irodalmi bil-
megót is. 

Látva ugyanis a népi találósversek nagy stílusbeli különbsé
geit, kutatni kezdtem korábbi irodalmi gyűjtemények után abban a 
reménybeD, hogy esetleg találok népi bilmeje gyűjteményt is. Hosz-
szas keresgélés után két érdekes kis füzetre akadtam a stambuli 
carsiban. Az egyik címe: .tfVi £* *>-<uJlo -jUH .JaÜal {Letaif-ül-Lugaz. 

Bilmeje. sene 1289.) 8° 32 1. Összesen 236 találósverset tartalmaz. 
Amint már a címe is elárulja, itt műköltőtől származó bilmegékkel 
van dolgunk. Hosszas ismertetés helyett egy pár példát mutatok be 
belőlük. A megfejtés mindég előre van bocsátva: 

38. Samdan. 
01 ne dir kim ajeb-i-sadreván, 
Suju donmus görünür guja heman 

Mi az a vize megfagyott csodálatos szökőkúthoz hasonló va
lami [kandaláber], 

84. Hosap. 
01 ne derja dir Jci cok tur jevheri : 
bir ajaklu dur anun dalgyclary, 
akcesiz pulsuz ddlarlar daima, 
őykaryrlar lal-ü-jakut bl behd. 
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Micsoda tenger az, aminek sok a drágaköve, 
a búvárai egylábúak, 
pénz nélkül merülnek alá mindég 
s értéktelen gránátot és rubint hoznak fel [kompót hosszú 

lével]. 

118. Kandit. 
01 ne dir kim bir ajeb sirca seraj 
iői ajdynlyh sanasyn dömus aj, 
bir garaib havzu var dyr bulanyk 
turur anda sakyn olmus bir balyk. 

Mi az a csodálatos üveg seráj, 
belseje fényesség, azt hinnéd a hold kelt föl, 
van egy zavaros csodás tava, 
amelynek egy hal lett a lakója [mécs]. 

Vannak benne azután olyan találósversek, hogy alig akad ben
nük török szó, csupa arab és perzsa, de a túlnyomórésze ilyen 
természetű. Némelyik azonban egészen népies hangú, úgyhogy csak 
a verselés árulja el a műköltőt, pl.: 

141. Nohut 
01 ne dir ki cok tur onun tanesi 
her birinin baska baska annesi. 

Mi az aminek sok a darabja, 
és mindegyiknek más-más az anyja [borsó]. 

A kis füzet név nélkül jelent meg, de a számos bilmegébe 
beleszőtt ABDI név úgylátszik a szerző vagy inkább a gyűjtő nevét 
rejti. Az anyag ugyanis annyira különnemű, hogy okvetlenül több 
forrásból származik. Később találtam még két példányt ebből a 
füzetből, az egyiket HAJDAR bejnek, a másikat NÉMETH professzor 
úrnak ajándékoztam. 

A másik füzet címe: ^ \^« (Mu'amma name), a higre 
1291-ik esztendejéből. 8° 32 1. Összesen 103 mu'amma-t (irodalmi 
találósvers) tartalmaz, amelyek éppen olyan körmönfontak, mint a 
divánok mu'ammiat fejezeteiben — rendesen a gazeliat előtt — 
található találósversek. Nyelve sokkal idegenszerűbb, mint az első 
füzeté s noha a megfejtés itt is meg van adva, a legtöbb esetben 
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alig tudunk a megfejtésnek megfelelő értelmet kihámozni. Ennek a 
gyűjteménynek az az érdekessége, hogy a megfejtéseket a füzet 
elején megszámozva egy kis jegyzetben adja, de nemcsak felsorolja 
őket, hanem magyarázatot is fűz hozzájuk pl.: sorguc, gelinlerin 
basynda olan \ su üzerinde ve deniz kenarynda olan köpük \ ary, 
bal japán bir böjek | gözlerine kojmak icin gözlük | és így tovább. 
Ezeknek nemcsak a nyelve idegenszerű, de a találósversek tárgya 
is nagyon keresett. Látszik, hogy a szerzőből nem a tárgy érde
kessége váltotta ki a mu'ammá-% hanem keresett valami tetsző
leges tárgyat, hogy írhasson, mert divat volt. Vannak pl. ilyen 
tárgyai: kujumju dükjanynda olan jamly kafes, vagy Asly icün 
janan Kérem. Ez a perzsa történet nagyon népszerű lehetett, mert 
a népmesébe is beleszövődik : olan Kérem gibi janar, KUNOS, Oszm.-
tör. népköltési gyűjtemény II. k. 40. 1. Ez a füzet is név nélkül 
jelent meg, de itt meg a RESID név van nagyon sok mu'ammá-ban 
elrejtve. A két gyűjtemény nem független egymástól, vannak bennük 
megegyező részek, de a mu'amma name mindég kibővítve, meg
toldva s némi változtatással adja elő a Letáif-ül-Lugaz ugyanazt 
a találósversét. Egészen bizonyosra vehető, hogy a valamikor nagy 
közkedveltségnek örvendő találóskérdések számos hasonló gyűjte
ményben foroghattak közkézen. Emellett szólnak a nép körében 
elterjedt mübilmegék is, amelyeknek forrását nem ismerjük. A 
bilmeje, lugaz és mu'amma összefüggése, továbbá az irodalmi talá
lóskérdésnek az arab, perzsa és más nemzetek efféle termékeihez 
való viszonya még teljesen tisztázatlan kérdés. HAJDAR bejnek emlí
tett gyűjteményében van ugyan egy „llmi ve edebi bilmejeler" c. 
fejezet, de itt csak egészen röviden utal a népi és irodalmi találós-
kérdések különbségeire: Edebi bilmejeler umumijetle mahdut bir 
zümrenin malydyr. Milletin umum fertleri bunlary tanymaz ve 
kullanmaz ... Edebi bilmejelerin, muammalaryn, lügazlaryn ekserija 
kailleri, mujitleri malümdur . . . Saz sairleri tarafyndan söjlenenlere 
muamma ve sairler tarafyndan söjlenenlere lügaz dijebllirir. A tár
gyalt két gyűjteményt annakidején Stambulban nem ismerte senki, 
pedig sok érdekességük van. Nyelvük sokkal régiesebb, mint a meg
jelenési időpont és különösen figyelmet érdemelnek a művelődés
történeti értékű bilmegek, amelyek a használatból ma már kiment 
tárgyak leírását tartalmazzák. Ilyen pl. a Letaif ül-Lugaz: Divit (régi 
fajta, övben hordozható tintatartó), vagy a mu'amma name: Kjad 
mystary (a mi sorvezetőnket helyettesítő régi eszköz), árka kasyy 
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<a kisázsiai pásztoroknál a viszkető hát megkaparásához használt 
eszköz) megfejtésű bilmegéi. 

Fontos volna továbbá az egész törökség bilmeje kincsének össze
gyűjtése. SAMOJLOVIC a Nivája Starina XVIII. kötetében összeállítja a 
török találóskérdés irodalmát 1909-ig. Ezt kiegészíti S. MALOV a Rocnik 
Orientalisticni IV. kötetében 1926-ig. Ha végig olvassuk ezeket s még 
hozzávesszük az azóta megjelent gyűjteményeket, meglepetve látjuk, 
hogy elég szép anyag áll már rendelkezésünkre. Úgyszólván nincs 
török nép, amelytől ne volna legalább pár bilmegénk, a baj csak 
az, hogy a feljegyzések legnagyobb része nem tudatos gyűjtés ered
ménye, hanem különböző érdeklődési szempontból történt esetleges 
feljegyzés, amilyenek pl. az egyes nyelvtanok példatárába felvett 
találóskérdések is. A nagyobbik baj azonban az, hogy egy részük 
hozzáférhetetlen helyen, orosz folyóiratokban és napilapokban jelent 
meg. Eredetileg azt terveztem, anyagomat összevetem az egész 
törökség bilmegéivel, de erről hamarosan le kellett mondanom s be 
kellett érnem azzal, hogy az egyes találósverseknél utalok a hasonló-
megfejtésű oszmán-török bilmegékre, miáltal kitűnik az illető bilmege 
népszerűsége s megkönnyíti az érdeklődőnek az összehasonlítást. 
Erre annál inkább van szükség, mert az eddigi gyűjtemények más 
lényegtelen szempontból osztályoznak — KUNOS a bilmege kezdő
betűje alapján, KOWALSKI gyűjteményeiben pedig, amelyek tulajdonkép
pen nyelvjárás-tanulmányok, a bemondók személye szerint csoporto
sulnak —, elég az hozzá, hogy a variánsok nagyon szétszóródnak. 
Hamamizade már a megfejtés kezdőbetűjét vészi alapul, miáltal az 
egy tárgyra vonatkozók együtt maradnak. ALI HAJDAR még tovább 
megy, mert ilyen tágabb csoportokat foglal össze: 1. Insan ve insan 
vüjudu, 2. Elbise, camasyr, ajakkaby, 3. Ev, évin aksamy, bina, 
4. Ev esjasy, 5. Aletler, düzenler, 6. jemijet hajaty, 7. Jemekler, 
jenilen sejler, 8. Mejvalar, 9. Sebzeler, 10. Böjekler, 11. Hajvanlar, 
12. Cicek, nébat, 13. Tabiat ve iabit hádiseler, 14. Zeman ve insanyn 
hajaty. Csak azt nem értjük, hogy az egyes csoportokon belül miért 
nem veszi egymásután az egy tárgyra vonatkozókat, hiszen nemcsak 
a folklorista, hanem a gyermek is, akinek szánta, több hasznát látná. 

A hozzáférhető anyag alapján mindent összevetve megállapít
hatjuk, amit különben KOWALSKI is hangsúlyoz a Zagadki Ludove 
Tureckie c. gyűjteménye bevezetésében, hogy az oszmán-török talá
lóskérdés nem igen árul el semmiféle sajátos vonást, csupán a lokális 
színezet különbözteti meg más népek találóskérdéseitől, amilyen állat-

15* 
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és növényvilág, az éghajlat, a művelődés és a vallás különbsége. RÓBERT 
LEHMANN-NITSCHB a Zeitschrift des Vereins für Volkskunde 24. évfolyamá
ban a találóskérdéseknek XII. csoportját állapítja meg, az alapanyag 
vagyis a megtévesztő rész alapján. Szerinte ANTTI AARNE említett példa
mondata „kutya ugat, csont kerítés mögött" a zoomorfikus csoportba tar
tozik, a kiegészítő vagyis a megfejtést elősegítő rész alapján pedig ezen 
csoport első alcsoportjához: „Allgemeine Angabe über Lebensweise*. 
A találóskérdéseknek ezt az osztályozási rendszerét Argentínában gyűj
tött anyag alapján építi fel, de a példákat WOSSIDLO meklenburgi és 
BIELENSTEIN lett gyűjteményéből veszi, mint amelyek hozzáférhetőbbek 
az olvasó számára. A találóskérdéseknek ezen általánosérvényű 
osztályozási keretébe beleillenek a török találóskérdések is. Nem 
lehetetlen azonban, hogy az egész tőrök anyag alapos összegyűjtése 
és feldolgozás után kitűnne, hogy a török bilmegének vannak egé
szen sajátos vonásai is, amik ilyen felületes összevetésnél nem 
tűnnek fel. ANTTI AARNE pl. megkísérelte a nyugati és keleti népek 
találóskérdéseinek előadásbeli különbségeit megállapítani. Az is 
elképzelhető, hogy a török bilmegék valamiképpen kiválnak a többi 
keleti nép találósmeséi közül és esetleg a finnugorsággal mutat
nak rokonságot. Itt SOLYMOSSY kiváló mesetanulmányaira gondo
lok. A mesemotívumok könnyen vándorolnak és könnyen variá-
lódnak, de bizonyos sztereotip kifejezésükben elárulják eredetüket. 
A találóskérdések anyagát az élet szolgáltatja minden berendezésé
vel, amely nagyjában azonos az egész föld kerekségén. A felfogás 
és előadásmód pedig az emberi gondolkodás egyöntetű adottsága 
folytán ugyancsak csekély ingadozást mutat. Ehhez hozzájárul az 
irodalmi találóskérdés szélesebb körre kiható kiegyenlítő hatása, 
úgyhogy eredetiséget valószínűleg itt is csak bizonyos kifejezés-
beli fordulatokban fogunk találni. Nincs tudomásom róla, hogy a 
Finn Irodalmi Társaság birtokában levő körülbelül 40.000 drb. talá
lóskérdés mennyiben dolgozódott fel s mennyiben nyújtana biztos 
alapot egy ilyen természetű összehasonlításhoz. 

Ezzel át is térek az anyag közlésére. A nagyobb tárgyi cso
portokon belül egymásután veszem az egy tárgyra vonatkozókat. 
Egy kis zavar csak ott mutatkozik, ahol ugyanegy találóskérdésnek 
minden sora más-más tárgyra vonatkozik, vagy ahol a bilme^ének 
több megfejtése van. A tárgyi csoportok végén utalok KUNOS (K.), 
KOWALSKI (Kow.; jelzés nélkül a Zagadki ludove tureckie gyűjteményt 
értem), HAMAMIZADE (HAM.) és HAJDAR (H.) hasonló megfejtésű bilmegéire, 
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tehát nem a sokszor egészen eltérő megfejtósű szövegvariansokra, 
amint azt Kow. bizonyos szempontból nagyon helyesen teszi. A két 
eljárás mindenesetre kiegészíti egymást. A számok a bilmegéknek 
az illető gyűjteményben viselt sorszámát jelölik. A majd folytatódó 
anyagközlést mutatóval zárom le. 

I. 

A természet. 

1. 
Égitestek és természeti jelenségek. 

1. Babamyn saryny sararym, sararym bitmez [dünja]. 
Apám turbánját göngyölítem, göngyölítem, nem ér véget 

[világ]. 
2. Ne dir ol kim dókuz Jcübbelü járni', 

minaresi jok amma hajly vasi' 
geje kandil janar ve gündüzün müm, 
bu minvál üzre etmis any kajjün [dünja], vö. Letaif-ül-

[Lugaz 79.) *) 
Mi az a kilenc kupolás |ami, 
minaréja nincs, de meglehetős nagy, 
éjjel mécs ég benne ós nappal gyertya, 
ilyennek teremtette az Isten [világ]. 

3. Ayr halyjy silkemedim 
ufak taslary dövemedim [gök, jyldyzlar]. 

A nehéz szőnyeget nem tudtam kirázni, 
az apró köveket nem tudtam összetörni [ég, csillagok], 

4. Bir sinide iki tauk 
biri syjak, biri souk [gök, günes, aj]. 

Egy sini-ben 2) két tyúk, 
az egyik meleg, a másik hideg [ég, nap, hold]. 

x) A Letáif-ül-Lugaz bümegé-'mek megszámozása csak tőlem ered. 
a) sini nagy kerek fém tepsi, amelyet alacsony zsámolyra téve asztal

lapként használnak s a földön körülülik. 
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5. Havlujy jajamadym, [gök] 
injiji dizemedim, [jyldyzlar] 
altun tas, [aj] 
gümüs makas [alümsama]. 

A törülközőt nem tudtam kiterítem, [ég] 
a gyöngyöt nem tudtam felfűzni, [csillagok] 
arany tányér, [hold] 
ezüst olló. [szivárvány] 

Vö. K. 98, 198; Kow. Nordbulg. 10; HAM. 199—203, 354; 
H. 300, 312, 315. 

6. Dam üstünde bir kalbur jevizim var [jyldyzlar]. 

A háztetőn van egy rosta dióm [csillagok]. 

7. Dam üzerinde bir tava fyndyk [jyldyzlar]. 

A ház tetején egy tava*) mogyoró [u. a.]. 

8. Fyryn üstünde bir kalbur jumurtam var [jyldyzlar], 

A kemencén egy rosta tojásom van [a. a.]. 

Vö. K. 52,98; Kow. Nordbulg. 140 és Kleinasien 1, 25; HAM. 
203, 730—733; H, 307, 309, 317. 

9. Bir avuj seker dünjajy gezer [günes ysyy]. 

Egy marék cukor, a világot bejárja [napfény], 

10. Kökü havada, dallary asada [günes]. 

Gyökere a levegőben, az ágai lent [nap]. 

11. Evler dibinden kyvyslamadan gecer [günes]. 

A házak tövében zaj nélkül megy el [u. a.]. 

Vö. K. 38, 98, 168, 169, 230, 249; Kow. 8, 27, 113, 115, 
134 és Kleinasien 16, 19, 57, 79; HAM. 86, 205, 22 L—224; H. 311. 

l) tava egy nyeles edény. 
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12. Fyryn üstünde jarym somun [aj]. 

A kemence tetején fél somun1) [hold]. 

Vö. K. 52, 87, 98 ; Kow. 9, 90 és Kleinasien 34, 69; HAM. 
29—32, 203, 225; H. 310, 314. 

13. Altyn arába gümüs tekerlek 
gider jajlaja vamuk dökerek [kar]. 

Arany szekér ezüst kerék 
megy a mezőre pamutot szórva [hó]. 

14. Bir bejaz jorganym var, 
her jeri örter, suju örtmez [kar]. 

Van egy fehér takaróm, 
Minden helyet betakar, a vizet nem takarja [hó]. 

15. Bir carsafym var Van egy carsaf-om 2) 
bütün dünjajy örter az egész világot betakarja, 
denizi örtmez [kar]:--' a tengert nem takarja [u. a.]. 

16. Eze kojdum, bűze kojdum 
oj:ak basyna cizes) kojdum [kar]. 

összezúzva, összenyomva 
a tűz mellé olvadni? tettem [u. a.]. 

17. Felek habz ejlenmis altyn samdany, 
gümüs pervaneler tutmus jihany [günes, kar]. 

A végzet foglyul ejtette az arany csillárt 
Ezüst pillangók lepték el a világot [nap, hó]. 

Vö. K. 122, 178, 251; Kow. Kleinasien 2, 42; HAM. 324—329, 
331,332,652; H. 302. 

18. Sandyk sandyk üstünde, 
jamlar ajak üstünde, 
kamer geje pisirir, 
günes gündüz onu jer [kar, buz]. 

1) Kerek fekete kenyér. 
2) A mohamedán nők egész testet betakaró fekete utcai ruhája. 
3) ciz- ,linien ziehen, ausstreichen, ausstrecken'. Vö. cizin- ,sich retten, 

sich aus dem staubé machen'. 
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Láda a ládán, 
üveg a lábon, 
éjjel főzi a hold, 
nappal megeszi a nap [hó, jég]. 

19. Bir demirden Icale gördüm, 
haps olunmus anda ap 
géldi zerrin topu ile 
feth etti onu afitap [buz]. 

Egy vasból való várat láttam, 
foglyul esett benne a víz, 
eljött arany ágyújával 
és elfoglalta a nap [jég]. 

Vö. K. 49; HAM. 82—86; H. 303, 316. 

20. Havada ucar 
rüzgjardan kacar 
ben gülersem o alar [bulut]. 

21. Sende de, bende de var, 
bir kücüjük civide de var 

[gölge]. 

23. Kys olunja jümle alemi 
basyna toplar [ates]. 

24. Sary öküz jatty kalkmaz 
sijah öküz gitti gélmez 

[ates, dumán]. 

A levegőben repül, 
szökik a szél elől, 
ha ón nevetek, ő sír [felhő] 

Neked is vau, nekem is van 
Egy picinyke szögnek is van 

[árnyék] 

Tél beálltával az egész világot 
magaköré gyűjti [tűz]. 

A sárga ökör lefeküdt, nem kel föl, 
a fekete ökör elment, nem jön 

vissza [tűz, füst]. 

22. Bénim bir kardasym var 
kysyn nadir yörünür, 
evden cykynja pesimden ajrylmaz 
kacarsam kovar, kovarsam kacar [gölge]. 

Van egy barátom, 
télen ritkán látni. 
A házból kilépve nyomomból nem távozik, 
ha szaladok kerget, ha kergetem szalad [u. a.]. 

Vö. K. 41, 43, 188; HAM. 204, 205; H. 308. 
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25. Elsiz ajaksyz kéz nélkül, láb nélkül, 
cikar merdüvensiz [dumán], fölmegy lépcső nélkül [füst]. 

26. Biri gider gélmez 
biri oturur kalkmaz 
biri jer dojmaz [dumán, kül, ates]. 

Az egyik elmegy, nem jön vissza, 
a másik ül, nem kel föl, 
a harmadik eszik és nem lakik jól [füst, hamu, tűz]. 

Vö. Kow. 42 ; HAM. 22—28, 163, 166. 

27. Hiddetlenikce güzelesirim Minél inkább haragszom, annál 
ben kim-im ? [deniz]. szebb vagyok, 

ki vagyok? [tenger]. 

28. Bir su dir ki icilmez Egy olyan víz, ami nem iható 
jürüjerek gecilmez [deniz]. menvén, át nem gázolható [u. a.]. 

29. Karsudan gördüm ba gibi Túlról láttam mint egy szöllőskert 
güverir1) bostan gibi zöldéi mint a veteményeskert 
etekleri zil calar ruhája fodra csilingel 
jüzü gülistan gibi [deniz]. arca mint a rózsáskert [u. a.]. 

Vö. korkudan dudaklary güverüp -< kök. H. EAHMI., Kujruklu 
jyldyz 34 1. 

Vö. HAM. 1, 143, 168, 354; H. 318. 

Itt említem mindjárt a hajóra vonatkozó talalósverseket is. Az 
első egyszerű változata a legutóbbi tenger jelentésű bilmegének: 

30. Buradan baktym ba gibi 
janyna gittim da gibi 
etekleri syr syr akar 
kendi arslanlar gibi [vapor]. 

Innen néztem mint egy szöllőskert, 
közelébe mentem mint egy hegy, 
a ruhája széle syr syr folyik, 
ő maga olyan mint az oroszlán [gőzös]. 
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31. Bülbül kusun dymdy Fülemile madár torka, 
joktur onun ajay nincsen lába, 
kus icinde hanky kus a madarak közül melyik madár? 
tepesinde ajáy. tetején a lába. 

Ehhez a bilmegéhez az a mese fűződik, hogy egy hajóskapi
tány mondta el több bej társaságában azzal, hogy aki kitalálja, annak 
adja a hajót. Természetesen nem tudták kitalálni. De megjelenik 
a mesebeli kel ölan (tekin ölan), addig unszolja a kapitányt, míg 
neki is elmondja s erre az alábbi verssel felel: 

Bülbül kusun temmii 
asiklaryn zemmi dir 
sizin bilmedijiniz á bejler 
su altymyzdaki gemi dir [gemi]. 

Fülemile madár legjobbja 
a szerelmesek panasza, 
amit ti nem tudtok urak, 
az az alattunk levő hajó [hajó]. 

Kitalálja és megkapja a hajót. 

2. 

Növényvilág. 

32. Hüjre hüjre murabba Sejt, sejt négyszögű 
sive seker [sivesi, konusmasi,] cukor ízű, gyöngyöt szór [gránát-

dady seker gibi inji döker alma]. 
[nar]. 

33. Bir kutum var araby Van egy arab ladikom 
icinde dir saraby belsejében a bora, 
dejme dülger japamaz, akármilyen asztalos el nem készíti, 
kujumjular dizemez [nar]. akármilyen aranyműves el nem 

rendezi [u. a.]. 

34. Marmaradan gemi gelir A Márványtenger felől hajó jön 
geminin ici kutu dolu a hajó tele ládikóval, 
kutujular bilmez onu a ládacsinálók nem értenek hozzá. 
kutun ici kjad dolu a ládikó belseje papírral van tele 
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kjadjylar bilmez onu a papircsinálók nem tudnak hozzá. 
Jcjadla iéi bonjuk dolu a papir belseje gyönggyel tele 
bonjukőular bilmez onu \nar\. a gyöngycsinálók meg nem csinál

ják [u. a.]. 

35. Ne dir ol kaVa-i- pdkize Mi az a tiszta szines vár 
rengin 

zeberjed kule amma hajly egy édes topáztorony, 
sitin ' - ; ! - -

nije jevher var anlarda hogy mennyi benne a drágakő 
bilir nds tudják az emberek 

kimi lal ve kimi jdkut ve egyik rubin, a másik gránát és 
elmas [nar]. gyémánt [u. a.]. 

(vö. Letaif-ül-Lugaz 211.) 

Vö. K. 124, 192, 239, 265; Kow. 9 és Kleinasien 9 ; HAM. 
515—530; H. 170, 179, 185, 192, 196, 200, 214, 226. 

36. Bir fyrynym var Van egy sütőkemencém 
dört dilim ekmek alyr [jeviz]. Négy szelet kenyeret fogad be [dió]. 

37. Uzaktan baktym helil melil Messziről néztem helü melil 
janyna vardym kililli demir közelébe mentem, csukott vas 
varbasyna,oturgevir[jeviz]. eridj oda, ülj le és rágjad [u. a.]. 

38. Bir ala karga bir dala kondu Egy tarka varjú ült az ágra 
bir sulak attym toz dumán egy sulak2) -ot dobtam, por és füst 

oldu [jeviz]. lett [u. a.]. 
2) Jelentését nem tudták. Vö. BROCKELMANN, Mitteltürkischer Wort-

schatz 183, 187 1.: suluq, suoluq ,Tuch, Turbán'; RADL. kirg. süluk, 
,Handtuch'. 

Vö. K. 60 ; Kow. Nordbulg. 21, Kleinasien 6, 21, 36 ; HAM. 
95—99; H. 177, 180, 187, 203, 207, 225. 

39. Disi tava karasy Külsőleg a tava feketesége 
ici pejnir sarysy [kestane]. belül a sajt fehérsége [gesztenye]. 

40. Karsydan baktym kapkara Túlról néztem, koromfekete 
janyna gittim kyrk pára odamentem, 40 pára [u. a.]. 

[kestane]. 
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4 1 . Dadán gelir arapcyk A hegyekből jön arabocska 
ajdynda corapcyk [kestane], a lábán harisnyácska [u. a.]. 

42. Bejler kürJcünden asylmys A szőrméjüknél fogva felakasztott 
[kestane]. bej-ek [u. a.]. 

43. 01 ne dir kim esmani bir güzel sehr-i- latif 
kürklerin ters gijüp anda salanyr nije zarif [kestane]. 

(Vö. Letaif-ül Lugaz 130.) 

Mi az? a neve egy szép elegáns város, 
Szőrméjét fordítva öltötte magára s finoman himbá

lódzik [u. a.]. 

Vö. K. 29, 133; Kow. 5, 114; HAM. 377—383; H. 173, 182, 
212, 216. 

45. Bize dün aksam bir müsafir geldi, 
carsafy jesil, entarisi kyrmyzy, düjmeleri sijah idi, 
ajeba bu hanym kim idi? [karpuz] 

Tegnap este vendég jött hozzánk, 
carsaf-ja. zöld, entari-ja. piros, a gombjai feketék voltak, 
vájjon ki lehetett az a hölgy? [dinnye] 

46. Ne dir ol kaVa-i-pakize gevher 
pusuja girmis anda nije jüz er 
kyzylly, karoly, saryly, akly 
dururlar anda hazyr söjle sakly 
ki her kim feth ederse ol hysdry 
bulur ol demde ol erler mezary [karpuz]. 

(Vö. Letaif-ül-Lugaz 142.) 

Micsoda vár az, csupa drágakő, 
hány száz ember van ott a fedezékekben, 
pirosak, feketék, sárgák és fehérek 
ülnek ott készen elrejtőzve, 
mert bárki hódítsa meg ezt a várat, 
ezek az emberek abban a pillanatban sírjukat lelik [u. a.J. 

Vö. K. 1 1 ; Kow. 43, 56, Nordbulg. 32 ; HAM. 340—344; H. 
118, 171, 222. 
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47. Sulu syrtlak [portakai]. Leves syrtlak? [narancs]. 

48. Sary dyr serdali gibi Sárga mint a kajszinbarack 
sulanyr seftali gibi leves mint az őszibarack 
vallahi zerdali dejil bizonyisten nem kajszinbarack 
billahi seftali dejil [portakai], bizonyisten nem őszibarack [u. a.]* 

49- Elle beni, belle beni Fogj meg, ismerj meg 
iskelede bekle beni a kikötőben várj engem, 
ben bir duti kusu idim én papagály voltam, 
sükker ilebesle beni [portakai], cukorral táplálj engem [u. a.j. 

Vö. K. 45, 110; Kow. 8 1 ; HAM. 567, 568. 

50. Bejazle basladym, jesil ile Fehérrel kezdtem, zölddel foly-
isledim tattam, 

kyrmyzy ile nehajet biddum pirossal fejeztem be [cseresznye]. 
[kiráz]. 

51. Minareje kar jamis A minarére hó esett 
kar üstüne kan damlamys a hóra vér csöpögött [u. a.]. 

[kiráz]. 

52. lile ille illési lile ille illési 
ille kadyn düjmesi ille az asszony gombja 
ille hostur jenmesi ille kellemes az evése 
ille güc tür bilmesi [kiráz], ille nehéz a kitalálása [u. a.]. 

Vö. K. 177; HAM. 390—94; H. 181. 

53. Basy bály bir jemis [visne]. Feje Összekötött gyümölcs [meggy]. 

54. Iki dilber jola gider, bir birine nisbet eder: aman jolju kuzum 
jolju benmi güzel? omy güzel? Ben bir joljujym dar defter 
süzerim1) ikinizi jani jürekten severim, sende güzel ode güzel. 
[kirezle visne] 

Két szép útra kel, mindkettő duzzog: ugyan utas, bárányom utas, 
én vagyok-e a szép ? ő-e szép ? Én utas vagyok, sietős az 
utam, mindkettőtöket szívből szeretlek, te is szép vagy, ő is 
szép, [cseresznye és meggy]. 

x) Vö. vakyt süzerim = vaktym az, duraman ... kalburdan 
süzmek = éjiden eji bákmak. 
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55. Sary tauk dalda jatar 
dal koparsa jerde jatar 

[ajva]. 

Sárga tyúk ül a fán 
Ha az ág leszakad, földön fekszik 
[birsalma]. 

56. Sary kyz sarkyb durur Sárga lány lóg folytonosan, 
düsejeim deje korkup durur leesek mondván fél állandóan. 

[ajva]. [u. a.] 

Vö. K. 218, 220; Kow. 8 1 ; HAM. 41, 4 2 ; H. 202, 220. 

57. Sekli jumru 
üstü déri 
ici dary [injir]. 

Az alakja gömbölyű 
a felseje bőr 
a belseje dara [füge]. 

58. Dal derunynda dary 
ambary [injir]. 

A lomb mélyében dararaktár [u. a.] 

59. Deveden bűjük ( = ő j ) A tevénél nagyobb (=fa) 
pireden bűjük (=cekirdek) a bolhánál kisebb (—mag) 
zehirden ajy (=süt) 
baldan tatly (=jemis) 

[injir]. 

a méregnél keserűbb (=tej) 
a méznél édesebb (gyümölcs) 

[füge]. 

Vö. K. 1 1 ; Kow. 80 és Kleinasieu 5, 
H. 189, 210. 

HAM. 55,269—273; 

60. Alty odunluk 
ortasy otluk 
üstü sovanlyk [ijde]. 

Alul fa 
középen fú 
fölül hagyma [ruellia guttata] 

61. Üstünde cuvaljylar 
altynda pamukcular 
altynda kalemjiler [ijde] 

Fölül a zsákosok 
alatta a pamutosok 
alatta az irótollasok [u. a.]. 

Vö. HAM. 263—68; H. 188, 209, 227. 

62. Ulu daa gittim 
bir kus vurdum 
etini jedirn 
kemijini attym [üzütn]. 

Egy magas hegyre mentem 
madarat lőttem 
a húsát megettem 
a csontját elvetettem [szőlő]. 
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63. Annesi iri bürü (=kök, gővde) 
babasy jesil donlu {=japralc) 
kyzy güzellerden güzel (=üzüm) 
ölu siselerde gezer (=syra) [asma]. 

Anyja ide-oda csavarodó (=gyökér, törzs) 
apja zöldnadrágos (=levél) 
leánya a szépek legszebbje (=szőlő) 
fia üvegekben sétál (=must) [szőlőtő]. 

64. irüm büriim babasy (=asmanyn kökü) 
jesil donlu annesi (joprak) 
zypyrdeli aasy (sarab) 
baldudahly ablasy {üzüm) [asmd\. 

Ide-oda csavarodó az apja (a szőlőtő gyökere) 
zöldnadrágos az anyja (levél) 
bolond a bátyja (bor) 
mézajakú a nénje (szőlő) [szőlőtő]. 

65. Babasy büklüm büklüm (=asma hökü) 
annesi jajlan x) Jcadyn (=japrak) 
kyzy güzellerden güzel ( = üzüm) 
ölu sohbetlerde gezer {syra ve sarab) [asma] 

Apja csomós-csomós (==gyökér) 
anyja kiterjedt asszonyság (=levél) 
leánya a szépek legszebbje (=szőlő) 
fia szórakozóhelyeken sétál (=must és szőlő) [szőlőtő]. 

66. Annesi japrak kadyn Anyja levél asszonyság 
babasy kambur Sulejman apja púpos Szulejman 
javrusu jirjiv güzeli [üzüm]. gyereke a legszebb csibe [szőlő]. 

67. 01 ne dir kim boju gájet uzanyr 
kendi durur kyzy akca kazanyr [asma üzümü\ 

Mi az aminek a teste nagyon elnyúlik 
ő maga ül, a leánya pénzt keres [szőlő] 

Vő. K. 2 5 ; Letaif-ül-Lugaz 40. ; Kow. Kleinasien 44, 77 ; 
HAM. 17, 695; H. 190, 211. 

') Más változatokban jajma. 
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68. Ici Jcemik disi et [hurma]. Belül csont, kívül hús [datolya]. 

Vö. HAM. 246, 247; H. 205. 

69. Cyngylly Jcüpe Csengő függő 
bunu bűmejen sypa szamár aki nem tudja [som]. 

[kyzyljyk]. 

70. Syra syra dükjanlar sorbán-sorban boltok 
icinde pazerkjanlar [heti benne árusok [szentjánoskenyér]. 

bojnuzu]. 
K. PALLÓ MARGIT 

Hamar 1. 'properus, eitend, eilfertig; 2. properatim, cito, celeriter, 
geschwind, schnell'. Tudomásom szerint e szó eredetével eddig érdem
legesen senki sem foglalkozott. Vájjon nem lehetne-e arra gondolni,, 
hogy a hamar mn. a hamu 'asche' szóval egy tőről fakad? A hamu 
(=- óm. %omuu) ftam-alaprészének fgr. megfelelői tudvalevőleg: vog. 
%Ufom | osztj. yjöpm | zürj. kun ebben: kun-va 'lug' | finn kulmu 'széna-
v. szalmatörmelék, szemét'; a m. hamu dem. származék. Ugyané *ham-
ahrprész r-képzős származéka lehetne a hamar mn. is (a denom. r név
szóképzőre vö. MNy. XVII, 125, 162 stb.). 

Ez az ötlet első pillanatra talán túlságosan bizarrnak tűnik felr 
de ha meggondoljuk, hogy a votj. jog 'sehr warm, heiss' és jog 'rasch, 
geschwind, schnell, eilends' nyilván ugyanaz a szó, s hogy a fr. tőt a 
lat. tostus folytatása (vö. DIEZ, Etym. Wb.4 323, GINNEKEN, Principes de 
linguistique psychologique 166), jobb híjáu egyelőre elfogadható. Nem 
egészen érdektelen, hogy KASSAI II, 357 a hamar-t a hév szóból szár
maztatja, s CzF. is, persze egészen más megokolással, a hamu és-
hamar szavakat egy ham gyök hajtásainak tartja. 

LEWY ERNŐ 
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Pápai Páriz szótárának két francia forrása. 
MELICH JÁNOS a magyar szótárírás történetéről írt alapvető mun

kájában kellőképen átbúvárolta és méltatta PÁRIZ szótárának (Lőcse, 
1708) magyar nyelvi anyagát (A magyar szótárirodalom. Bp. 1907., 
NyF. 46, 168—181). Ugyancsak MELICH JÁNOS kezdte meg a PÁPAI 
PÁRiz-féle szótár összehasonlítását a magyar forrásokkal: egyfelől 
SZENCZI MOLNÁR Dictionariumával (i. m. 181), másfelől a COMENIUS-
TsAHOLcr-BiHARi-féle Index vocabulorum-mal, valamint WENDELINUS 
Medulla Latinilatis-ával (i. m. 180—181). 

Az alábbiakban Páriz szótárának két olyan forrására mutatok 
reá, melyek MA. mellett a szótár főforrásainak tekinthetők, ameny-
nyiben aránylag kevés azon adatok száma, melyek e két forrásból 
nem mutathatók ki. E két forrással való összevetés nyomán a MOLNÁR-
féle Dictionarium fölhasználásának módjára is érdekes világ derül. 

PÁRIZ szótárának bevezetésében nem nevezi meg pontosan a 
forrásait, csak általánosságban utal rájuk a következő mondattal: 
„Contuli Lexica, quae haberi poterant optima, Latino-Grallicum 
Kegium utrumque, Latino-Anglicum itidem Regium et Latino-Ger-
manica aliquot, inprimis Fontem Latinitatis Corvini in consilium 
adhibui." (Ad Lectorem. Praefatio.) E mondatból nem tudjuk meg 
pontosan, melyik az a két latin-francia 'királyi' szótár s az a latin
angol 'királyi' szótár, melyeket abban az időben legjobbaknak tar
tottak. Bizonyára azért nem nevezi meg ezeket pontosabban, mert 
erre nem volt szükség. Az akkori szakemberek előtt közönségesen 
ismert szótárakról volt szó. 

Sikerült kiderítenem, hogy a két latin-francia 'királyi' szótár 
két XVH. századi francia jezsuita szerzetesnek: FRANQOIS PoMEY-nak 
és GUY TACHARü-nak a maga korában igen népszerű és elterjedt szó
tára. A kettő közül különösen TACHARD szótárát aknázta ki jobban 
PÁRIZ, mint az összehasonlításból kiderül. 

FRANQOIS POMEY (változatai: POMAY, POMAI) neve nem ismeretlen 
a magyar művelődóstörténetben. Kitűnő latin stilisztikai tankönyveit: 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 16 
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a Syntaxis Ornata-t,1) a Flos Latinitatis-t2) magyarra (és németre 
stb.) átdolgozva a nagyszombati, budai, kolozsvári és zágrábi nyom
dák ismételten kiadták s a magyar iskolák országszerte használták. 

E kiadványok magyar nyelvi anyaga nemcsak magyar stilisz
tika-történeti szempontból érdekes, amennyiben az ismeretlen átdol
gozó külön fejezetben foglalkozik az ungarismusokk&\ és számos 
magyaros szólást jegyzett fel (vö. BALLAGI : Régi magyar nyelvünk 
és a Nyelvtörténeti Szótár, 405), hanem szókincs tekintetében is 
figyelemreméltó. Szótártörténeti szempontból talán nem fölösleges 
megemlíteni, hogy a Flos Latinitatis magyarnyelvű értelmezései 
közt olyanok is vannak, melyek szószerint egyeznek PÁPAI PÁEIZ 
(1708) szótárának tolmácsolásaival. Pl. PÁRiznál: Equus vacuus: 
Vezeték, Kéfz ló, mellyen ember nem ül (595). POMEY Flos Latini-
tatisának 1745-iki kiadásában: Equus vacuus. Liv. Vezeték kéfz ló, 
mellyen ember nem ul (178). PÁmznál: Ingravescit annona: Drágo-
dik a' búza (315). PoMEYnél: Ingravescit annona: Drágódik a búza 
(203). PÁRIZ : Non possum, quin exclamem : Nem lehet, hogy ki-ne 
fokadjak (448). POMEY: Non possum, . . . quin exclamem . . . Nem 
lehet, hogy ki ne fakadjak (247). 

.Az előbb mondottakhoz hozzá kell tennünk, hogy BARÓTI SZABÓ 
DÁVID érdemes stilisztikai gyűjteménye: a Magyarság virági nemcsak 
címében, hanem céljában és elrendezésében is a Flos Latinitatis 
hatására mutat. 

FRANQOÍS POMEY (1618 — 1673) életéről említsünk meg annyit, 
hogy már fiatalon belépett a jezsuita rendbe és különböző kollé
giumokban humaniorákat meg retorikát tanított, majd Lyonban tanul
mányi felügyelő lett s itt is halt meg. (Vö. Biographie Universelle, 
Ancienne et Moderné. A Paris, 1823. Tome 35, 278. — C. SOMMER-
VOGEL, Bibliothéque de la Comp. de Jésus. 1895- Tome VI, 971—990.) 
Főműve nagy latin és francia szótára: Dictionnaire Royal des Langues 
Frangoise et Latiné. Lyon, 1664. Későbbi bővített kiadása u. o. 

') Syntaxis Ornata, seu de tribus latináé linguae virtutibus, puritate, ele-
gantia, copia. In usum mediae et supremae grammaticae classis studiosorum. 
8°+146 1. Tyrnaviae, 1745. — Kolozsvár, 1748. — (A Flos Latinitatis-szsA együtt) 
1754. — 1773. — Budae, 1792. — 1798. — Első francia kiadása: Lyon, 1665. 

2) Flos Latinitatis, ex auctorum latináé linguae princípium monumentis 
excerptas et tripartito verborum, nominum, particularuin ordine et indice, in 
hunc digestu3 libellum. 8°-(-487 1. Tyrnaviae, 1745. — 1754. — Zagrabiae, (év 
n.). — Budae, 1834. — Első francia kiadása: Lyon, 1666 v. 1665. 



PÁPAI PARTZ SZÓTÁRÁNAK KÉT FRANCIA FORRÁSA 2 3 1 

1676, majd 1704. 1700-ban a német nyelvvel megbővítve is kiadják 
Frankfurtban. Ez a kiadás érdekel bennünket főképen, mert PÁRIZ 
ezt használta. A német kiadás címe: Le Grand Dictionaire Royal, 
I. FranQois-Latin-Alleman, II. Latin-AH eman-Francois, III. Alleman-
FranQois-Latin, cidevant composé par le R. P. FRANCOIS POMAI, de 
la Comp. de Jesus, l'un des plus eloquens hommes de son tems, et 
presentement, Selon le stile et l'ortografe d'aujourd'hui, Purgé 
d'une infinité de fautes d'impression qui s'y étoient glissées, consi-
derablement augmenté et enrichi de nouveau, non seulement D'un 
grand nombre de mots Francois nouvellement introduits, sur tout 
de Termes des Árts et des sciences, d'Expressions elegantes et 
naives, et de Sentences remarquables, mais encore accompagné de 
cinquante descriptions de diverses choses tout-a-fait admirables, et 
D'un petit Traitté fort-curieux de la Venerie et de la Fauconnerie 
De sorté que les Orateurs tant Latins que Francois et Allemands 
trouvent ici ce qu'ils auroient beau chercher ailleurs. EDITION TROI-
SIEME Avec Privilege de sa Majesté Imperiale et de son Altesse 
Elector. de Saxen. A Francfort sur le Mein. Imprimé aux dépens 
de JBAN MELCHIOR BENCARD. Par JEAN PHILIPPE ANDRÉ. L'An de Grace 
MDCC. — A latin-francia-német rész cime: Magnum Dictionarium 
Regium. Latino Gallico-Germanicum. 

A kolozsvári református kollégium könyvtárában e szótárnak 
éppen az a példánya van meg, mely a PÁPAI PÁRIZ tulajdona volt, s 
így az összehasonlítást e példány alapján tettem meg, melyből PÁRIZ 
is dolgozott. A könyv előzéklapján PÁRIZ kézírásával a következő 
sorok vannak följegyezve : „Muneri dátum ab Illuftriffimo Dno Dno 
Comite Laurentio de Pekri, Vienná feliciter reduce, Anno 1702. in 
pofsefsione íua Ozd." E soroktól jobbra szintén PÁRIZ kézírásával: 
„Ce livre appertient (!) a Francois Fariz de Papé (!), Docteur en 
Medecine. D'oevre (!) et de verité." Naplójából is ismeretesek a 
Petrőczi-családnak tett orvosi szolgálatai (Pápai Páriz Ferenc nap
lója. IK. II, 510). PÁRizt jóemberei közé számítja mind Petrőczi 
Kata Szidónia, mind férje: a híres kuruc generális gróf Pekri Lőrinc. 
A küküllőmegyei Ózdon, Petrőczi Kata Szidónia kedves tartózko
dási helyén PÁRIZ gyakran megfordulhatott mint orvos és mint a 
ház barátja egyaránt (vö. DR. ILLYÉS GÉZA, Báró Petrőczy Kata-Szidónia. 
Református Család, Kolozsvár, 1932, IV. évf. 39—40). Mindenesetre 
jellemző adat a korra nézve is, Pekri Lőrinc háztájára is, hogy 
egy 1700-ban Frankfurtban megjelent nagyterjedelmű latin, francia 

16* 
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és német szótárt egy erdélyi magyar főúr 1702-ben már ajándékul 
adhat egy tudós professzor barátjának. 

E szótár PÁRIZ többi könyveivel és kézirataival együtt 1763-
ban PÁPAI PÁRIZ ANDRÁS kolozsvári orvosnak, a szótáríró fiának hagya
tékából került a kolozsvári református kollégium könyvtárába. Ez 
volt tehát egyike annak a két szótárnak, melyről PÁRIZ szótára elő
szavában így emlékezik meg: (Lexicon) Latino-Oallicum Regium 
utrumque. POMEY előszavából: Avis au Lecteur azt is megtudjuk,, 
miért regium, királyi az ő nagy szótára. „Royal, par ce qu'il a eu 
l'honneur d'étre dedié, la premiere fois qu'il parut, á la personne 
Royale de Monseigneur le Dauphin; et que je n'ay point trouve 
de surnom plus commode pour le distinguer des autre Dictionaires 
de ce temps." POMEY szótára azok közé a kiváló jezsuita tankönyvek 
közé tartozott, melyek XIV. Lajos fia: a dauphin számára készültek. 

A POMEY szótár népszerűségének magyarázata gazdag frázis-
gyűjteménye. Nem elégszik meg a szavak tolmácsolásával, hanem 
az egyes szavak használatát, stilisztikai értékét a latin klasszikus 
írók műveiből merített frázisokban, kifejezésekben, példamondatok
ban igyekszik szemléltetni. 

Lássunk most tanulság kedvéért néhány párhuzamos helyet 
POMEY és PÁRIZ szótárából szembeállítva PÁRIZ szövegét POMEY szótá
rának megfelelő helyével. A forrásidézetekben rövidség kedvéért a 
frankfurti kiadás német tolmácsolásait mellőzöm. 

POMEY : PÁRIZ : 

Badius, color, Non. Baye. Badius, a, um: Gefztenye-fzín. 
Equus badius, Un cheval de poü Equus badius: Setét pej ló. 
rouge, ou un cheval bai. 

Badizo, as, pour Vadizo, Plaut. Al- Badlzo, are: Gr. Megyek. (Plaut.) 
ler, marcher. 

bipedalis, c. Caes. Qui a deux piés Bipédális, le: Két lábni, Két láb-
de long, ou de large, de deux piés. nyomni. Bipedalis moduli homi-
Homo moduli bipedalis. Hor. Une nes : Semmire kellő apró embe-
homme de deux piés de haut. Vn rek 
homme de basse naissance. 

Demoveo, es, demovi, tum, ere. Ter. Démöveo, mövi, mötum, ere: Má-
Cic. Mouvoir d'une place. Bemuer suvú mozdítom, Elfordítom, 
a"un lieu. 
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Demovere aliquem de sententia. 
Plaut. fairé changer a quelqu' un 
le sentiment. 
Demovere hostem gradu.Liv. Fairé 
quitter le terrain a Vennemi. 

«brius, a, um, Enyvré, yvre. For
tuna dulci ebrius. Enyvré de son 
bon-heur. 

«dax, o. Grand mangeur, gourmand. 
Tempus edax rerum, Le tems con-
sume et ronge tout. 

Ephebus, m. Ter. Garcon qui est au 
dessus de quatorze ans;jeune homme, 
qui entre dans Vadolescence, un 
Page. 
Ex ephebis excedere, Ter. Passer 
sa premiere jeunesse. 

Ephemeris, f. Juv. Begitre, papier 
Journal. 
Ponere aliquid inter ephemeridas 
(!), Propert. Marquer quelque chose 
en son Journal. 

Ignoratus, a, um, Inconnu. 

Per tenebras ignoratus evasit, Tac. 
II sesauva durant la nuitsans qu'on 
s'en appergut. 

permádeo, Étre fórt moüillé, et trempé. 

permadere deliciis. Sen. Étre plon-
gé dans les délices. 

Demovere aliquem de sententia: 
Valakinek értelmét megváltoz
tatni. 
Demoveri gradu: Állapotjából 
alább vettetni. 

Ebrius, a, um: Béfzeg. Ebrius for-
tuna: A' jó fzerentsével elhitte 
magát. 

Edax, -acis: Nagyeheto. Tempus 
edax rerum: Az ido a' dolgo
kat megemészti. 

Éphébus, i : m. 2. Gr. Felferdültt 
ifjú, 14 efztendosön féllyül. 

Excessit ex ephebis: Kikoltt á 
gyermekségből. 

Ephemeris, idis: f. 3. Gr. Min
dennapi jegyzőkönyv. 
Ponere aliquid inter epheme-
rides : Valamit feljegyzeni. 

Ignoratus, a, um: Esméretlen, Nem 
tudatott. 
Per tenebras ignoratus evasit: 
(Tacit.) Nem vötték efzekbe, hogy 
á fetétben elfzaladott. 

Permádeo, ui, ere: Merő vizes 
vagyok. 
permadere deliciis: Gyönyörű
ségekben buborékolni. 

A két szótár figyelmes összehasonlításából az derül ki, hogy 
PÁRIZ szótára nemcsak a szókincs tekintetében, hanem különösen a 
frázisokat illetőleg is jóval gazdagabb a POMEY szótáránál. A frázi
sok, jelentésárnyalatok tekintetében ez a nagyobb gazdagság a 
másik francia forrásnak köszönhető. Lássuk hát most ezt a másik 
latin-francia királyi szótárt. 
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A másik latin-francia királyi szótár GUY TACHARD Dictionarium 
Nóvum Latino-G-allicum-a volt. GÜY TACHAED (más változat szerint 
TACHART) 1651-ben Angouléme-ben született s 1668-ban lépett a 
jezsuita rendbe. Tanított grammatikát, humán tárgyakat és reto
rikát. Később misszionárius lett. 1680 körül d'Estrées marsallal 
a délamerikai gyarmatokra ment s ott élt négy évig. 1685-ben 
Sziámba, 1689-ben Indiába utazott s egyike volt Bengál legelső 
térítőinek. Itt halt meg 1712-ben. (Vö. CARLOS SOMMERVOGEL, Biblio-
théque de la Compagnie de Jésus. Bruxelles—Paris 1896. Tome 
VII, 1802.) Útleírásain kívül legjelentékenyebb munkája: Dictiona
rium nóvum Latino-Gallicum (Paris, 1687), melyet két év múlva a 
Dictionnaire nouveau frangois-latin követett. A Dictionarium nóvum 
Latino-Gallicum-nak a második kiadását használtam összehasonlító 
munkámban. E kiadás a címlap szerint az elsőnek számos sajtó
hibáját kijavította. A második kiadásnak tőlem ismert és használt 
példánya a 'tudós' Teleki Pálé, a nagy Teleki Mihály fiáé volt, 
tehát annak a Teleki családnak egyik tagjáé, melynek PÁRIZ bizal
mas embere volt. Az első tulajdonos bejegyzése szerint: „Ex libris 
Pauli Teleki de Szék comparantis Franequerae Frisiorum A. 1697 
mense Januario." E példány ma szintén a kolozsvári református 
kollégium könyvtáráé. Teljes címe: Dictionarium Nóvum Latino-
Gallicum ex Praecipuis Lioguae Latináé Scriptoribus, Grammaticis, 
Oratoribus, Historicis, Medicis. Jurisconsultis, Philosophis, et aliisr 

concinnatum: In quo Praeter adjunctam unicuique Voci Latináé 
significationem Gallicam, tum propriam, tum etiam accommodatam, 
Primitivis Vocibus sua syllabatim Prosodia accuraté affigitur. Autore 
G. TACHART Societatis Jesu. Ad usum principum Burgundiáé Ducis 
et Fratrum Eius. Secunda Editio recognita, et a multis erratis, quae 
in priorem irrepserunt, emendata. Parisiis, Apud Andreám Pralard, 
Bibliopolam. M.DC.LXXXXIII. Cum Privilegio Regis (4r., 4 szlan 
levél + 1164 lap). Tehát, mint már a címlapból látjuk, e szótár 
XIV. Lajos unokái, a dauphin gyermekei: a burgundi herceg és 
testvérei számára készült, mint ahogy a POMEY szótára a dauphin 
használatára íródott. Ez a magyarázata annak, hogy PÁRIZ ezt a 
szótárt is királyi szótárnak hívja, s hogy két királyi szótárt emle
get, noha ez utóbbinak címében nincs be ane a regium, királyi jelző, 
csak a jellegében. 

A címlap után a kiadó : Pralard ajánlása következik „A son 
Altesse Royale Monseigneur le Duc de Bourgogne." De minket 
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főként az Avertissement érdekel, mely kifejti a szótár módszerét s 
melynek lényeges követelményei PÁRIZ szótárában is érvényesülnek. 
Az Avertissement kiemeli TACHARD szótárának azt a tulajdonságát, 
hogy benne a szavak különféle használatát gazdag frázisgyüjtemény 
világítja meg. Az egyes címszókhoz tartozó cikkekben a frázisgyüj
temény jóval nagyobb, mint a megelőző szótárakban, de a figyel
mes olvasó csakhamar észreveszi, hogy ez éppen nem fölösleges 
teher, mely csupán a szótár terjedelmét növeli, hanem valóban hasz
nos és szükséges tulajdonság. Különös gondot fordít a szók külön
böző jelentéseinek megállapítására. A szók jelentését illetőleg meg
különbözteti a képes, költői kifejezéseket a szavak tulajdonképeni 
jelentésétől, vagy, mint a címlapon mondja: az alkalmazott jelentést 
a tulajdonképeni tői. így e szótár a jelentéstan fejlődéstörténete szem
pontjából is figyelemre méltó. TACHARD szótára még azt is megjelöli, 
hogy az illető latin szó a klasszikus latin korszakban már régies
nek vagy elavultnak tetszett Ebben PÁRIZ is követi TACHARD-Í. Nyil
ván TACHARD hatása látszik abban is, hogy PÁRIZ ezt az eljárást a 
magyar szókincsre is kiterjesztette és a székely tájszavakat antique 
jelzéssel közölte. (Vö. MELICH i. m. 176.) A fontos alaktani tudni
valókon (a szók témáján) kívül végül pontosan megjelöli TACHARD 
szótára a címszavakban a szótagok mennyiségét is, hogy a tanuló 
ifjúság idejekorán hozzászokjék a szabatos latin kiejtéshez. 

POMEY szótárának frazeológiája gazdagság tekintetében nem 
vetekedhetik a TACHARDÓval. Ezt kell mondanunk róla egyéb tekin
tetben is, így pl. a szók pontos alaktani leírását (témáját), a jelen
tések szabatos megkülönböztetését illetőleg is, nem említve, hogy 
POMEY a szótagok mennyiségét még nem jelöli. 

PÁRIZ véleménye megegyezik TACHARDÓval a frázisok jelentés
megvilágító értekét és a szótagok mennyiségének jelölését illetőleg 
is. Az olvasóhoz írt bevezetésében pontos rajzát adja a MoLNÁRétól 
teljesen különböző szótáríró módszerének. A szótár elrendezésében nem 
követ etimológiai rendet, mert nem grammatikusokat, hanem csak 
grammatistákat akar tanítani. Megelégszik az egyes szavaknak a 
tanulók számára elegendő alaktani jellemzésével. De már azokkal, 
akik elégnek tartják a szavakat magukban, frázisok nélkül felsorolni, 
nem ért egyet. Az ilyen szótár, úgymond, „ lélektelen és vértelen 
test volna." Mindenféle régi verses szabályok helyett okosabbnak 
látja a szótagok mennyiségét a megfelelő prozódiai jelekkel fel
tüntetni. 
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Jme, PÁRIZ szótáríró elvei a részletekig megegyeznek TACHARD 
elveivel. Persze, hogy kezdetleges volt e módszerrel szemben nagy 
elődje szótáríró módszere! MOLNÁR megelégszik a szógyűjteménnyel. 
Ha idéz is egy-egy frázist a klasszikusokból, lefordítatlan hagyja. 
A szótagokmennyiségét sem jelöli, csupán a szavak hangsúlyát. Szó
tárirodalmunkban PÁRIZ jelöli először a latin szótagok mennyiségét. 

Módszerük összehasonlítása után most már az következik, 
hogy a két szótárból mutassunk be párhuzamos helyeket. E bemu
tatásban természetesen mindkét részről mellőzöm a cikkeknek egy
mással össze nem függő adatait, csak az egymásnak megfelelő ada
tokat vetem össze. 

TACHARD : 

Apttis, a, üm. dat. acc. avec ad. Cic. 
Bien uni, Joint Lié, Ajusté, Attaché, 
Proportionné, Assorti, dans le pro-
pre et dans le figuré. On dit Aptior 
et Aptissimus, dans tous les sens 
d'Aptus. 
Aptus equiná séta. Cic. Lié, Attaché 
avec du crin de cheval. 
Apta inter se. Cic. Des choses qui 
sönt bien Liées les unes aux autres, 
bien Assorties, qui conviennent, qui 
sönt Justes. 
Aptus. Cic. Propre, Commode, Avan-
tageux, Convenable. 
Agmenaptum viae. Liv. Une armée 
dans un ordre proprepour la marche, 
Préte a marcher. 
Venti Romanae classi quam suae, 
aptiores fiabant. Liv. Les vents 
étoient plus favorables a Varmée 
Bomaine qu" a la sienne. 

Aptus ex sese, ou totus aptus ex 
sese. Cic. Un homme qui ria besoin 
de personne, Qui trouve dans soy-
meme ou dans son fonds tout ce 
qu'il luy faut pour estre heureux. 

PÁRIZ : 

Aptus, a, um: Jól hozzá-illettetett, 
f'zoríitatott, köttettetett. Aptior, 
aptissimus. 

Aptus equiná séta: Lő fzorrel 
öfzve-köttetett, fzoríttatott. 
Apta inter se: Szépen öfzve ille
nek. 

Item. Valamire alkalmatos, illen
dő. 
Agmen aptum viae: (Liv.) Uta
zásra jól elkéfzült féreg. 

Venti Romanae classi aptiores 
fiabant: Jobban fzolgált a' fzél 
a' Bómai hajóknak. 

Aptus ex sese: Magától tanult, 
Beá fzuletett. 
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Aptus mihi homo. Cic. Un homme, 
qui me Bevient, um personne qui 
revient a mon humeur, qui est de 
mon goüt. 

Ealbutio, is, ivi, itum, ire. Cic. Be-
gayer, N'articuler pas les mots en 
parlant, Estre begue, Bredouiller, 
Avoir la langue grasse et embar-
rassée. 

Balbutire de re aliquá. Cic. Begaier 
sur quelque chose; enparler comme 
un enfant sans jugement. 

Balbutire aliquem. Hor. Nommer 
quelqu'un en begaiant. Prononcer 
en begaiant le nom de quelqu! un. 

[Habitus, a, um] 
Habita est huic fides. Plaut. ön 
Va crü, On luy a ajoúté foy. 

Habita semper eius soror (est.) Ter. 
Elle a toujours passé pour sa soeur. 

Equus habitissimus. A. Gell. Un 
cheval fórt gros et fórt gros. 

Equus maié habitus. A. Gell. Un 
cheval maigre, mai pensé. 

Vir corpulentior atque habitior. 
Plaut. Ter. Un homme qui a mer-
veilleux embonpoint, Qui est gros 
et gras. 

Gélasimus, i. m. Plaut. Un plaisant, 
un boufon, un homme, qui fait rire. 

Nolo é gelasimo mihi te catage-
lasimum fieri. Je ne veux pas, 
aprés que vous m'aurez servi de 
boufon, devenir de votre. 

Indömitüs, á, üm. Cic. Indomtable, 
indomté. 

Aptus mihi homo: (Cic.) Ked
vem, humorom fzerint való ember. 

Balbutio, Ivi, itum, I re : Bebegek, 
Leppegek, Selypegek. 

Balbutire de re aliqua: (Cic.) 
Valami dologról tsak gyermek 
éfzfzel fzólani. 

Balbutire aliquem: (Horat.) Va
lakit gúnyolva fzólítani. 

[Habitus, a, um] 
Habita est huic fides: Hiteles 
ember. 

Habita semper eius soror est. 
Mindenek nénnyeknek tartották. 

Equus habitissimus: Igen kövér 
ló. 

Equus maié habitus: Bofzfzul 
tartott ló. 

Vir habitior: Jó teftes kövér 
ember. 

Gélásímus, m i : m. 2. Gr. Nevet-
ség-fzerzo, Udvari bolond. (Plaut.) 

Nolo é gelasimo mihi te cata-
gelasimum fiéri. Hogy te eddig 
nékem bolondoskodtál, nem aka
rok én-is vifzontagbolondod lenni. 

Indömitüs, a, um: Nem fzelíd, Sze-
lídítlen. 

Equus indömitüs. Hor. Un cheval 
indomté. 

Equus indömitüs: Tanólatlan ló. 



238 CSÜRY BÁLINT 

Ferocia et indomita ingenia Gallo-
rum. Liv. Les esprits des Gaulois 
sönt fiers et intraitables. 

Jücünditás, atis. f. Cic. Plaisir, Agré-
ment. 
Vocis jucunditás. Quintil. L'agre-
ment de la voix. 
Jucunditates. Cic. Les honnestetez. 
Dare se jucunditati. Cic. S'aban-
donner au plaisir, a la joye. 

Tütüs, a, um. Cic. Caes. Sür, Qui 
est en asswance, en parlant a"un 
lieu. 
Statio tutissima nautis. Virg. Un 
lieu trés-sür pour les matelots. 
A perfidia tutus. Liv. Qui ne craint 
point qu'on le trahisse. 

Ad omnes ictus tutus. Liv. Qui est 
sür de parer tous les coups. 

In tuto esse. Liv. Étre en assürance. 

In tuto collocare. Cic. Mettre en 
süreté. 

Nutrix, icis, f. Ter. Cic. Nourrice. 

Leonum nutrix tellus. Hor. Une 
térre oü il y a beaucoup de lions. 

Africa nutrix ferarum bestiarum. 
Vitruv. UAfrique qui nourrit un 
grand nombre de hetes sauvages. 

Curarum nutrix nox. Ovid. La nuit 
qui entretient le chagrin. 

Nutricem tenus. Catul. Jusqu'aux 
mammelles. 

Növerca, ae. f. Cic. Virg. Une marátre, 
belle-mere. 

Quibus umbra növerca est. Plin. 
H. Les choses ausquelles Vombre 
est nuisible. 

Indomita ingenia Gallorum: 
Nehéz megtanítani, fzelídíteni ar 

Frantziát. 
Jucundítas, a t i s : f. 3. Gyönyörű

ség. 
Vocis jucunditás: Szónak fzép-
sége. 
Jucunditates: Emberségtételek. 
Dare se jucunditati: Gyönyö
rűségre adni magát, Kedvére élni. 

Tütüs, a, um : Bátorságos. 

Statio tutissima nautis: Bátor
ságos kikötő hely. 
A perfidia tutus : Nem fél senki 
árúltatásától. 

Ad omnes ictus tu tus : Senki 
nem bánthatja. 

In tuto es t : Bátorságos helyen 
vagyon. 

In tuto collocare. Bátorságos 
helyre tenni. 

Nutrix, Icis: f. 3. Dajka. 

Leonum nutrix tellus. Orofzlánt 
termo fold. 

Africa nutrix ferarum. 

Nox nutrix curarum: Ember 
éjjel sokat gondolkozik. 

Nutricem tenus: Épen a' tse-
tséig. 

Növerca, ae: f. 1. Moftoha anya. 

Umbra növerca: Ártalmas ár
nyéka valaminek. 
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Obéquito, öbéquitas, öbéquitavi öbé-
qultatüm, obequitare. Curt. Par-
courir a cheval, Aller a cheval autour 
de quelque chose. 

Agmen obequitare. Curt. Parcou-
rir a cheval les rangs d'une armée. 
Stationibus hostium obequitare. 
Liv. Parcourir a cheval les postes 
des ennemis. 

Tumultuoso genere pugnae obequi-
tabat ipsis propé portis. Liv. II 
alloit caracoler en tumulte presque 
sous les portes de la ville. 

Hellebörum, I. n. Plaut. Catul. éhle-
Popóv. Hellebore. 

Hellébörüs, i. m. Virg. Colum. 
L'hellebore, herbe purgative. Elle 
est prise dans Horace pour du 
poison. 

Hellebörum hisce hominibus opus 
est. Plaut. Cés gens-cy ont besoin 
d'hellebore, ils sönt fous, parce que 
l'hellebore est le remede de la 
folie. 

Perfero, fers, tüll, latüm, ferré. Cic. 
Porter. 

Litteras ad aliquem perferre Cic. 
Porter des lettres a quelqu'un. 

Ventus nos ad littus pertulit. Plaut. 
Le vént nous a poussez au rivage. 

Perferre legem. Cic. Porter une 
loy. Nuncium. Cic. Porter une nou-
velle. 

Ad me tardissimé omnia perferun-
tur. Cic. Tapprens toutes choses 
fórt tárd. 

Obéquito, a re : Környülnyargalom. 

Obequitare stationibus hostium, 
et agmen hostium: Környűl-
nyargalni az ellenség táborát. 

Obequitare port is : Lóval a 
kapukra menni. 

HelJébörum, i : n. 2. Gr. Ptrüf'z-
fzento gyökér, Záfzpa, Fejér 
hunyor. 

Hellébörüs: Idem. 

Hellebörum hisce hominibus 
opus est. Meg-kellene ezeknek 
bolond fejeket orvosolni. 

Perféro, tüli, latum, ferre: Által-
vifzem. 

Perferre literas ad aliquem: 
Megvinni a' levelet. 

Ventus nos ad littus pertulit: 
A' partra kivitt a' fzél. 

Perferre legem: Törvényt adni 
ki. Perferre nuncium : Valami 
hírt vagy izenetet mondani. 

Ad me tardissimé omnia per-
feruntur: En mindent későre 
tudhatok meg. 

Perferre. Cic. Supporter. Item. Elfzenyvedem, Elállóm. 
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Paupertatem perferre. Ter. Suppor-
ter la pauvreté. Supplicium per
ferre. Cic. Étre puni. Laborem 
perferre. Virg. Travailler beaucoup. 

Perfervidüs, á, üm. Colura. Fort 
chaud. 
Perfervida aestas. Colum, Un esté 
extrémement chaud. 

Perpetuo, as, aví, atüm, áré. Cic. 
Continuer sans interruption. 
Perpetuare verba. Cic. Prononcer 
plusieurs mots sans prendre haleine. 

Perpetüüs, á, üm. Ter. Continué, Non 
interrompu. 
Triduo hoc perpetuo. Ter. Pendant 
ces trois jours tout entiers. 
Aedes perpetuae ruunt. Plaut. La 
maison toute entiére est renversée. 
Perpetui montes. Liv. Une longue 
chaine de montagnes. 
Oratio perpetua. Cic. Un discours 
qu'on prononce tout de suite. 
In perpetuum. Cic. Pour toujours. 
Semel et in perpetuum. Flór. Une 
fois pour toutes. 

Paupertatem, supplicium, labo
rem perferre: Eltűrni, Elállani. 

Perfervidüs, a, ura: Igen hév, forró. 
(Col.) 
Perfervida aestas: Igen meleg 
nyár. 

Perpetuo, as, are: Szüntelenül vala
miben megmaradok. 
Perpetuare verba. Egy lélekzet 
vétellel sok fzót kimondani. 

Perpétuus, a, um: ürökké-való, 
Szüntelen-való. 
Perpetuo triduo: Tellyes har
mad napig. 
Aedes perpetuae ruunt: Egé-
fzen elfenyved a' ház. 
Perpetui montes : Mefzfzére ki-
terjedtt hegyek. 
Perpetua oratio: Szüntelen tartó 
befzéd. 
In perpetuum : Örökké. 
Semel et in perpetuum: Moft 
az egyfzer, de többé az nem lefz. 
(Flór.) 

E tanulságos összevetésből világosan kitetszik egyebek közt 
PÁRIZ lényegre törekvő és takarékos eljárása. TACHARD hatása az 
egész szótáron meglátszik, nemcsak az alapelvekben, hanem a rész
letekben is. A frázisok legnagyobb részét TACHARD szótárából merí
tette PÁRIZ. Értelmezésüket illetőleg azonban kiváló latin nyelvtudása 
nem szorul a francia nyelvű értelmezések puszta fordítására, leg-
fölebb segítségül használja őket. 

MELICH JÁNOS kimutatta, hogy „P. PÁRIZ a MOLNÁR szótárában 
levő értelmezéseket is sokszor szóról szóra átvette" (i. m. 181). A 
francia forrásaival való összehasonlítás alapján ehhez azt is hozzá
tehetjük, hogy a címszavak értelmezésében nem ragaszkodik francia 
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forrásaihoz, hanem számtalanszor egyszerűen átveszi MA. értelme
zéseit, mint az alábbi néhány példa mutatja: 

POMEY : Demoveo. Mouvoir d'une place. Remuer d'un lieu. 
MA.: Demoveo, Máfúvá mozdítom, Elfordítom. PP.: Demoveo: 
Másuvá mozdítom, Elfordítom. | POMEY : bipedalis. Qui a deux piés 
de long, ou de large, de deux piés. MA.: Bipedalis, Kétlábni, Két-
lábnyomni. PP. : Bipedalis: Két lábni, Két lábnyomni. | POMEY : 
Ephémeris. Regitre, papier Journal. MA.: Ephémeris, Mindennapi 
jedzo könyv. PP.: Ephémeris: Mindennapi jegyzőkönyv. \ POMEY : 
Ignoratus. Inconnu. MA.: Ignoratus, Efmeretlen, nem tudatott. PP.: 
Ignoratus: Esméretlen, Nem tudatott. \ TACHARD : Indömitüs. Indom-
table, indomté. MA.: Indómitus, Nem fzeléd, Szelídítetten. PP.: Indö
mitüs : Nem fzelíd, Szelídülen. | TACHARD : Habitus. Tenu, Possédé. 
MA.: Habitus, Kover, difzfzes. Item, Meglőtt. PP. : Habitus: Kövér, 
Dífzes. Item. Meglőtt. | TACHARD: Hellebörum. Hellebore. MA.: Helle-
borum, Ptrűfzentogyoker, Zafzpa, vei, Fejér Hunyor, Sárga kűkercz. 
PP.: Hellebörum: Ptrüfzfzenio gyökér, Záfzpa, Fejér hunyor. | 
TACHARD: Perpétuus. Continué, Non interrompu. MA.: Perpétuus, 
örökkévaló, Szüntelen való, Eggymásbol fuggo. PP.: Perpétuus : Örökké
való, Szüntelen-való. 

Az összehasonlítás alapján szerzett másik tapasztalatom az, 
hogy két francia forrásának hézagait legfőképen MOLNÁR szótárából 
pótolja. PP. szótárának azon szavai, melyek mind POMEY, mind TACHARD 
szótárából hiányoznak, legtöbbször MA. szótárából vannak átvéve 
vagy szóról szóra, vagy csekély változtatással. íme, mutatványul 
egynehány ilyen szó: 

MA. Bácrio. Régi edénynek neme. PP . : Bacrio : Régi edény
nek neme. \ MA. Dialéctus, Szoláfnac tulaydonsága, Nyelveknec 
mivolta. PP.: Dialectus : Szólásnak tulajdonsága, Nyelvnek mivolta. \ 
MA. Excónsul, Az ki Polgár mefter volt, és tifztból kikolt. PP. 
Exconsul: A' ki Polgár-mefter volt, 's tifztiból kik'öltt, Bíróság vifeltt 
ember. \ MA. Excalefío, Megmeleguloc. PP. Excáléfio: Megmelegülöc. | 
MA. Flagratores dicebantur illi qui mercede flagris caedi se pro-
mittebant. PP. Flagratores: Kik pénzért tsapást felvefznek. \ MA. 
Mesenterium, Bélközepet való temerdec más koveres Lantorna. PP. 
Mesentérium: Bél közepett-való temérdek kövéres lantorna, Fodor 
háj. | MA. Exanthémata, Rúh, Himlő. PP. Exanthemáta: Rüh, himlő, 
egyéb fakadékok a' teften. MA. Emmánuel, Velűnc való Iften. PP. 
Emmanuel: Yelünk-való Iften. 
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Kutatásaink eredményeként összefoglalhatjuk: 
1., hogy k é t f r a n c i a f o r r á s a : POMEY és TACHARD s z ó 

t á r a k ö z ü l k ü l ö n ö s e n a TACHARDé v o l t P. PÁRIZ ra r é s z 
l e t e k i g m e n ő n a g y h a t á s s a l . 

2. Nagy elődje: SZENCZI MOLNÁR s z ó t á r a , a címszók é r t e l 
m e z é s é b e n l e g f ő b b m a g y a r f o r r á s a v o l t . 

3. Ehhez még azt tehetjük hozzá, hogy a l a t i n s z ó k i n 
c s e t i l l e t ő l e g f r a n c i a f ő f o r r á s a i n a k h é z a g a i t 
SZENCZI MOLNÁR s z ó t á r á b ó l e g é s z í t i k i . 

Angol és német forrásaiból alkalmasint a fráziskincset gyara
pította. CSŰRY BÁLINT. 

Dió. E szót törökből magyarázta MUNKÁCSI BERNÁT KSZ IX, 294 s 
összevetette a csagatáj jarak, kirgiz zárak, toboli jarak (vö. kalmük 
jarjyak) szóval. Az EtSz. I, 1360—1. még csak mint valószínű megfej
tést jelezte, később GOMBOCZ ZOLTÁN is elfogadta, TÖRÖK JÁNOS pedig 
KCsA II, 238 Kásyarl egyik fontos adatára való hivatkozással (jayaq) 
végleg megszilárdította ezt az etimológiát. Vö. még KSz. XX, 131. köv. 

Álljon itt néhány újabb adat középázsiai előfordulásairól. A turkí-
ból a következő források alapján ismerem: Hui han tse tien, (kínai-
turkl szótár a múlt század végéről, a MTAkad. könyvtárában) il5Cil 
yangaq 'dió'; a cím nélküli négynyelvü kéziratos szótár (a Néprajzi Múz. 
könyvtárában) II, 67 r° yangyak id. (mandzsu írással); SHAW, 197 J l í d t 
yangaq 'walnut'. A Néprajzi Múzeum kéziratos ujgur-kínai szótára sze
rint (I, 12v°) y'ingaq. 

Érdekesek a mongol adatok: az 1600 körüli kínai átírásos mon
gol-kínai szótárban a diót mongolul ja'a^-nak {^jayay) hívják (a szótárt 
kiadta, minden magyarázat és átírás nélkül POZDNEEV, Lekcii po istorii 
mongol'skoj literatury, III, Vladivostok 1908, 8—39); a XIV. század má
sodik feléből való Hua yi yi yü című kínai átírásos kínai-mongol szó
tárban (MTA. könyvt.) pedig a szó ji'aq (-= jiyay) alakban ismeretes. 

E nyelvemléki adatok szabályos reflexe a Nyugat-Kinában, Kanszu 
tartományban beszélt monguor nyelvjárásból ismert Dziaa 'dió' alak, vö. 
A. MOSTAERT—A. DE SMEDT : Le dialecte monguor parié par les Mongols 
du Kansou Occidental, IIIe partié. Pei-p'ing 1933, 77. LIGETI LAJOS. 
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A magyar szótárirodalom hatása az oláhra. 
II. 

A Lexicon Marsilianum egyik forrása. 
Annak a latin-oláh-magyar szótárnak, melyet C. TAGLIAVINI MAR-

8IGLI bolognai kézirataiból nem régen adott ki, forrásaira pontosan 
nem sikerült rámutatni. A kiadó összevetette a XVII. századi magyar 
szótárirodalom fontosabb termékeivel,1) azonban eredménye inkább 
negatív volt. Mindössze annyit állapított meg, hogy „con MOLNÁR 

ci sono, é verő parecchie concordanze." A szótár több, különös 
értelmezését azóta sikerült megmagyarázni2) s amint már kimutattam,3) 
a Lex. Mars. értelmezései összefüggésben állnak MA. szótárának 
1708. nürnbergi kiadásával. Ebben a kiadásban találunk először német 
értelmezéseket is, melyek BEÉR KRISTÓF4) tollából valók. Úgy látszik, 
BEÉR német szövegét vette alapul néhány esetben a Lex. Mars. isme
retlen szerzője. Legbiztosabb példánk a következő: Lex. Mars. 924. 
szó: „Harpax Pansinye Pook." cw MA. 1708 : „Harpax. Enyves 
gyanta. Spinnwirtel. Item einer, der zu sich raffet." — Ebben az 
esetben igen könnyen támad az a feltevés, hogy a szótár szerzője 
a német kifejezést félreértve, adta a hibás fordítást. Félreértésének 
oka világosan az, hogy a ritka Spinnwirtel szó első tagját a Spinné 
szóval hozta összefüggésbe. Megerősíthette feltevésében talán a német 
szó után fűzött magyarázat is.5) 

Ezt a különös eljárást, hogy t. i. a Lex. Mars. szerzője a MA. 
féle szótárból éppen a német részt vette figyelembe, azzal indokol
hatjuk, hogy TAGLIAVINI szerint a szerző szász, de mindenesetre német 
lehetett. Az 1708-i MA. használata mellett látszik szólani az a tény 

*) Lex. Mars. 171—174. 
2) L. Koldek Ui-ra vonatkozólag TREML, Corvina, 1980, 249. 
3) MNy. XXVII, 43—46. 
*) JŐCHER, Allgemeines Gelehrtenlexicon, Leipzig, 1750. I. 909. 
5) A többi példát 1. idézett c ikkemben. 
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is, hogy a Lex. Mars. egyetlen frazeológiája a fórum szó után 
(761—766.) alfabetikus elrendezésének hibájával együtt pontosan 
MA.-nek ezzel a kiadásával egyezik. MA. előbbi kiadásaiban csak 
ennyi áll: Forum Piatz TÖrvetitevő hely.u Ellenben: Lex. Mars. 
761—6. szó: Forum Piácz Piacz \ Forum boarium Piacz deboi Ökör 
Vásár | Forum piscarium Piacz de Pest Hal Piacz \ Forum Olita-
rium Piacz Vergye1) Zöld Piacz \ Forum Suarium Piacz de Porcs 
Dezno Vásár \ Forum Vinarium Piacz de Vin Bor Vásár" ~ MA. 
1708.: Forum. Piatz. Törvéntévó hely. Ovid. . . verbósi garrula verba 
fori. Marckt. Item, Rahthaus, Richthaus. Forum boarium, Vieh — 
Marckt. Forum piscarium. Fisch = Marckt, Forum olitoriumr 

Kraut = Marckt. Forum suarium, der Saumarclct." A Forum 
Vinarium valamely más forrásból származik. Egyezések találhatók 
a Lex. Mars. és MA. szótárának magyar része között is, itt azonban 
igen nehéz kiválasztani azokat a ritkább szavakat, melyeknek for
dításbeli egyezése bizonyító erővel bír.2) így, ha nem is sikerült 
rámutatni a Lex. Mars. egész forrásanyagára, mégis levonhatjuk a 
következő tanulságokat: 

1) A Lex. Mars. egyik legfontosabb forrása MA. szótára. Még
pedig vagy az 1708-i kiadás közvetlen hatásáról van szó, vagy egy 
előbbi, de semmiesetre sem az első kiadás mellett egy latin-német 
szótárnak használatáról, talán azéról, mely később BEÉR KRiSTóFnak 
forrásul szolgált MA. szótára német részének megszerkesztésénél. Erre 
a feltevésre azért van szükség, mert bizonytalan, keletkezhetett-e 
egyáltalában ez a szótár 1708 után.3) Hogyan került volna a szótár 
Bolognába, mikor MARSIGLI már 1701 óta távol volt Magyarországtól? 
(Egy itt élő barátja küldte el neki?) Viszont ha két külön hatást 
teszünk föl, mi sem akadályoz, hogy a szótár keletkezését TAGLIAVINI 
eredményeivel egybehangzóan az 1687—1701 közti évekre ne helyez
zük. Ez idő alatt MARBIGLI úgyszólván állandóan Erdélyben volt. 
Praktikus célokra íratta össze a szótárt, szüksége lévén a magyar 
és oláh nyelvre a mindennapos érintkezésben? E kérdésre nem lehet 
határozott igennel felelni. Ha praktikus cél forog fenn, bizonyo
san több, valóban praktikus, mindennapi kifejezés fordul elő a szó-

') Magyar eredetű calque, v. ö. Treml, i. h. 
2) Példákat 1. a MNy.-ben. 
3) A korhatár 1712-n túl semmiesetre sem mehet, mivel a szótár 1712-ben 

szerepel már a MARsiGLi-kéziratok első katalógusában (Lex. Mars. 180 1.) 
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tárban. Számos igen ritka szó felvétele ebben az esetben teljesen 
érthetetlen. A mindennapi beszélgetéshez inkább kis társalgókönyv 
(gyakori kifejezések, állandó fordulatok stb.), mintsem szótár lett 
volna szükséges. 

2) Kétségtelen, hogy a kimutatott német hatás megerősíti 
TAöMAvíNinek a szerző nemzetiségére vonatkozó nézetét.1) 

JIÍ. 

Samuil Micu Klein szótárai. 

(1801-1806) 

Mielőtt MICÜ KLEIN szótárkísérleteinek vizsgálatára térnénk, 
történeti sorrendben haladva a következő két munka említendő meg: 

A XVII. század 50-es éveiben GRIGORE MAIOR foglalkozott Erdély
ben szótárírási tervekkel.2) Amennyiben latiu-oláh szótárt tervezett 
(vagy részben meg is írt) a forrás DRAGANU szerint PÁRIZ-PÁPAI vala
melyik kiadása lehetett.3) 

Teljesen ismeretlen az a szótár, mely a nagyváradi gör. kath. 
püspöki könyvtárban van. Szerzője AURELIUS ANTONINUS PREDES, ki a 
XIX. sz. elején Iasiban élt. A munka címe „Dictionarium Trium 
Linguarum, Germano-Latina et Daco-Romana." (1792.)4) Forrása 
valószínűleg német szótár lehetett. 

S. MICU KLEIN szótárait eddig csak DRAGANU vizsálta behatóbban.5) 
0 azonban nem emeli ki, hogy a szótárak német részt is tartalmaztak 
volna, noha ez világosan kitűnik a BIANU-HODOS által ismertetett 
prospektusból.6) Eszerint az első, latin-oláh-német-magyar rósz címe 
a következő lett volna: 

x) Ezt a felfogást eddig csak BARBULESCU vonta kétségbe, Arhiva (1930.) 
XXXVII. 2 6 1 - 8 1 1. v. ö. még IORGA, Revue Hist. VIH. 54. 

2) „Precum aratá scrisoarea originalá a lui lui cátre Episcopul Aaron 
din 2 Nov. 1759." CIPARIU, Acte si fragmente. Blaj. 1885. 224 v. ö. IORGA, Ist. 
lit. rom. in sec. XVI1L, II. 283. 

J) Dacoromania IV. 1. 110 1. 
*) IORGA, i. m. 283—4. DENSUSIANU, Cercetári, 213. GASTER : Gröber 

Grundr. der rom. Phil. II, 3. 374. 
s) Dacoromania, IV, 1. 110—112. 
6) BIANU-HODOS. Bibliografie veche románeascá, Bucuresti, 1903, II. 481—2. 

VERESS, Bibi. rom. ung. Bucuresti 1931. II. 151. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 1 7 
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„Samuelis Klein monasterii SS. Trinitatis Reg. fundat. Balas-
falviensis in Transilvania hieromonachi, episcopatus Fogarasiensis 
consist. adsessoris et typogr. regiae Universitatis hungaricae cen-
soris et correctoris, Dictionarium latino-valachico-germanico-hun-
garicum in genere suo novissimum, et usui cujuslibet accommo-
datum, Budae, typis et sumptibus typogr. regiae Universitatis Hun
garicae 18061.) 

A prospektus szerint a szótár első része 80, a második2) 30 
ívre volt tervezve. Szó van még az előfizetési felhívásban az előjegy
zések határidejéről. »Pentru aceaia pre to í̂ aceia carií vor voi a 
avea aceastá carte, cu buná cuviin^a ii poftim, páná in sfárskul 
luneí luí Maiu acum viitoare, despre numele, caracterul si locul unde 
lácuiesc se nu preagete a instiin^a." 

A második, oláh-latin-német-magyar rész a nagyváradi görög
katolikus püspökség könyvtárában van.3) Az 1801. befejezett kézirat 
591 lapra terjed. Keletkezéséről és kidolgozásáról részletek találhatók 
IACOB RADÜ egyik művében.4) EADU néhány érdekes levél közlésével 
világítja meg KLEIN munkájának műhelytitkait. Az első rész magyar 
s német értelmezéseire vonatkozólag írja KLEIN 1805. ápr. 4-én 
CoRNELinak a következőket: „Germanicum idioma adponit hic Claris-
simus Professor in pestiensi universitate linguae germanicae, D. 
Halitski,6) Hungaricum idioma quidem appositum est, sed hic corrigit, 
emendat et ubi fors non esset appositum, apponit Cl. Adm. Rdus 
D. Virág, celeberrimus Hungarus,6) qui et Ciceronis quaedam opera 
in hungaricam translata edidit."7) Klein sok kedvvel és ambicióval, 
de „multis fatigiis et vigiliis"8) dolgozott szótárán, melynek írására 
„unice amor culturae, et eruditionis me movit."9) Meg akarta ajándé-

!) V. ö. IORGA, i. m. 174, 285. 1. BALOGHY ISTVÁN: „A magyar királyi 

egyetemi nyomda termékeinek címjegyzéke" Bp. 1882. a prospektust nem ismeri. 
2) „Care si osibit de cel d' íntáiu se va vinde*. 
3) IACOB RADTJ, Manuscriptele Bibliotecii Episcopiei greco-catolice románé 

din Oradea-Mare. Buc. 1923. 16. 1. 89. sz. 
*) Dr. IACOB RADU, Doi luceferi rátácitori: GHEORGHE ^INGAI si SAMOIL 

MICU CLAIN, BUC. 1924. 1 5 - 1 7 . , 44—57. I. (Anexe IX—XIX). 
5) SZINNYEI, Magyar írók IV. 345—49, 
•) VIRÁG BENEDEK munkásságának ez eddig ismeretlen részlete. 
7) RADÜ, i. m. 45. Az itt említett Ciceró-fordítás : Az üdősb Kató vagy 

M. T. Cicerónak beszélgetése az öregségről. Magyarázta V. B. Pest. 1803. 
8) U. o. 46. 
9) U. o. 45. . . . 
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kőzni népét e művel, „quo nulla natio, nisi nostra et zingarica 
carebat.al) Bár a prospektust pesti lapok is leközölték,2) a temesvári 
főigazgató (Director scholarum Temesvariensis) biztatásán és 38 zalatnai 
előfizetőn (kik nagyrészt magyarok), a vállalkozás más támogatásban 
nem részesült, sőt a szerző munkatársait sem tudta kifizetni.3) Való
színű, hogy VIRÁG és HALITSKI munkájukat nem is fejezték be, 
mivel a CiPARiu-közölte szemelvényben nyoma sincs magyar ós német 
értelmezésnek.4) 

Mivel a CIPARIU-említette szótártöredékek jelenleg a balázsfalvi 
könyvtárban ismeretlenek,5) vizsgálatunkban az előbb részletezett 
prospektus specimenjeire vagyunk utalva. A M. N. Múzeum példánya 
(II. Polygl. 312. jelzet alatt) sajnos csonka. Mai alakjában mind
össze nyolc oldal. Az első lapon van a latin-oláh-magyar-német 
rész címe,6) majd egy levélnyi szemelvény következik. Ugyan
ennyi maradt fenn az oláh-latin-magyar-nómet részre vonatkozó
lag. Mindkét mutatvány a szótár legelejéről való 25—25 címszót 
foglalja magában. 

Az első rész szemelvénye alapján teljes bizonyossággal eldönt
hető, hogy a forrás, amint már DRAGANU is megállapította, PÁRIZ-PÁPAI 

szótárának valamelyik kiadása.7) Az ismert címszavak mindegyik 
kiadásban azonos értelmezéssel bírnak s így nem állapítható meg 
pontosan, melyik kiadás szolgált forrásul a szerzőnek. 

x) U. o. 45. Eszerint KLEIN nem ismerte CORBEA szótárát? 
2) RADU, i. m. 57. L, v. ö. Vereinigte Ofner und Pester Zeitung, 1806. 39. sz. 

„Sein vollstándig im Manuscripte hinterlassenes walachisch-lateinisch-ungarisches 
Wörterbuch, das bereits angekündigt ward, wird ohngeachtet dieses Todes-
falls dennoch im Druck erscheinen." 

J) RADU, i. m. 58 1. 

*) CiPARix;, Arhiv pentru filologie si istorie 278.1., id. DRAGANU, Dacoro-
mania IV, k. 111—12. 1. 

s) Ez volt LUPEANU igazgató határozott kijelentése. 
6) Valószínűleg innen vette SÁGI I. A magyarorsz. szót. és nyelvi könyv. 

8. is a szótár címét. 
7) A második (1762), nagyszombati kiadásról aligha lehet szó. „Editionis 

autem Tyrnaviensis nulla tunc in Dacia apud Eruditos commemoratio." (Bor> P. 
előszava, 1767.) 

17* 
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KLEIN.1) 

Abamita, ae f. (Paul.) Sora' Stramó-
shului. Des Urgross-Vaters Schwester. 
Nagy Apám Apjának Nénnye. 

f Abannatio, onts f. Surgunire intrun 
an din Pátrie. Die Verbannung auf 
ein Jahr. Efztendeig való fzámkivetés. 

Abarceo, es, ere (Fest.) Oonesc, duduiu. 
Abhalten, zuruckhalten, verbieten. Eltil
tom, űzöm magamtól. 

Abdicatio, onis f. (Plin.) Lepadáre de 
cevá. Die Entsagung, Lossagung- von 
etwas, Veriverfung. Megtagadás, megvetés. 

Néha PP. értelmezéseit az oláh átdolgozó összevonja, kivona 
tolja: 

Abacium, ii, n. massutza, pe carea se 
ea áma (cauia). Almáriu. Ein Schreib-
Tisch, Credenz-Tisch, Spiel-Tisch. Szám
vető afztalotska, Pohárszéketske. 

PP. 
Abamita, ae f. Nagy

apám apjának nénnye, 
vagy húga. 

Abannatio, onis f. Efz
tendeig való fzámkivetés. 

Abarceo,es,ere. Eltiltom. 
Űzöm magamtól. 

Abdicatio, onis f. Meg
vetés, megtagadás. 

Abaculus, i. m. (Plin.) 

Abacus, i. m. (Cic.) 
vide Abacium. 

Abacium, ii n. Számvető 
afztalotska. 

Abacus, i. m. Szakáts 
tábla, Pohár-fzék, Szám
vető-a fztal, oftábla. 

Abaculus, i. m. Pohár-
fzéketske, afztalotska, of
tábla. 

A szemelvény 25 szava közül egy, abaciio PP-nál nincs meg. 
Véleményem szerint ezt KLEIN MA. szótárából vehette á t : 

Abactio, onis. Oonire, moenáre cu Abactio, onis. Elűzés, 
sila, Duduire. Das Wegtreiben, Wegja- Hinivegtreibung. (MA. 
gen. Elűzés, Hajtás, Elkergetés. 1708. 1.) 

MA. használatára vall a DRAGANU közölte szemelvény egyik adata 
i s : Arcuatim, adv. strámb, coviat ca un arc; boltozva, ij modu, 
horgason, lugasra; bogenförmig, gekrümmt. ~ PP-nál minden kiadás
ban (nemcsak az 1801-iben, ahogy DRAGANU gondolta): Arcuatim, 
adv. Boltozva, Lugasra. MA. ellenben a következő értelmezést adja: 

*) Az oláh rész cirill és latin betűvel is le van nyomtatva. A cirill betűs 
részt, mint az összevetés szempontjából nem lényegeset, csak ott idézzük, ahol 
feltétlenül szükséges (pl. sajtóhiba a latin betűs részben, mely a cirill átírásban 
nincs meg.) 
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„Iy modu, horgason, Jceziv halylafint* (1708. 144.). Megjegyzendő, 
hogy MA. 1708-i kiadásának BEÉR-féle német értelmezései szótárunk
ban nyomot nem hagytak s így lehetséges MA. valamelyik előbbi 
kiadásának használata is. 

KLEIN tehát forrásaihoz nem ragaszkodott szolgai módon. PP. 
számos címszavát nem vette fel (abambulo, abaphus, abaptistum, 
abaptistus, abaris, abarticulatio, abalienatus, abagio). Néhol átvett 
értelmezéseket is átalakítja, kiegészíti más szótárakból. TAGLuviNinek 
az a nézete, hogy „la parte ungheresé é presa di sana pianta dal 
dizionario di PÁPAI"1) némileg módosítandó. 

Ami a német értelmezéseket illeti, ezek SCHELLER Lateinisch-
Deutsches Lexicon című Magyarországon jól ismert szótárából szár
maznak. HALITSKI munkája nem volt puszta másolás, mivel a német 
értelmezéseket a PP-ból átvett címszók szerint kellett alakítania, 
(pl. abannatio, abbanitus ScHELLERnél nincs is meg.) Kronológiai okok
ból igen valószínű, hogy HALITSKI SCHELLER szótárának harmadik 
(1804) kiadását használhatta: 

KLEIN. 

Abactor, oris m. (Apui.) Moenatoriu de 
vüe, furatóriu de vüe. Ein Wegtreiber, 
z. B. des Viehes. besonders der das Vieh 
diebischer Weise wegtreibt, ein Vieh * 
Dieb. Hajtó, Marhahajtó, Marhalopó. 

Abalienatio, onis f. (Cic.) Instrainare, 
Die Entfremdung, Veráusserung. Elide
genítés. 

SCHELLER (1804). 
„ein Wegtreiber z. E. 

des Viehes: besonders der 
das Vieh diebischer Veise 
wegtreibt, Viehdieb." (10.) 

„ En tfremdung, Entfe-
raung von sich, Ver
ausserung, Verhaufung. * 
(12.) 

Úgy látszik, SCHELLER szótárát a szerkesztők a latin részben 
is felhasználták. Az egyik címszó ugyanis, mely PP-nál nincs meg 
pontosan, határozottan ScHELLERre megy vissza. 

Abdicatio filii (Plin.) Lepadáre de fiiu, „Die Verstossung seines 
quaend te lápezi de el cá senul (sic!) Sohnes, wenn der Vater 
cunóshti mái múlt altau fiiu. Die Ver
stossung seines Sohnés, wenn der Vater 
ihn fur seinen Sohn nieht mehr erken-
nen will. A' Fiának eltagadása Elűzése. 

ihn nicht für seinen Sohn 
mehr érkennen will." 
(Scheller, 1804. 16.) 

>) RÉtH. VI. 16. 



250 GÖBL LÁSZLÓ 

SCHELLER szótárának ezen felhasználása valószínűleg azzal a 
ténnyel függ össze, hogy IORGA szerint1) MOLNÁR JÁNOS már HALITSKI 

közreműködése előtt foglalkozott a német rész összeállításával. 
Erről KLEIN levelezésében említést nem találunk. 

A szótár egyik jelentős haladása, melyre KLEIN is büszkén 
hivatkozik2) az, hogy minden címszó után megjelöli a szerzőt, kinél 
a szó előfordul. Hasonló jelöléseket találunk SoHELLERnél is, azonban 
ezek nem egyeznek meg pontosan a szótárunkban levőkkel. Ezért 
más forrásra kell gondolnunk. A szerző megjelölése — azt hiszem — 
JAMBRESSICH ANDRÁS jezsuita, „ Lexicon Latinum interpretatione Illyrica, 
Oermanica et Hungarica locuples (Zágráb, 1742)" című művéből 
származik. E szótár, mely a XVIII. század folyamán meglehetősen 
elterjedt volt, egyébként nem forrása az oláh munkának. Csak a 
szerző megjelölése származik innen: 

KLEIN: Abacium, szerző nincs megjelölveooJAMBRESSICH, címszó 
hiányzik. Abactor [Apui] <» JAMBR. Apui. Abadus [Plin.] ~ Jambr. 
Plin. Abacus [Cic] ~ JAMBR. Cic Abalienatio [Cic] ~ JAMBR. Cic. 
Abamita [Paul.] ~ JAMBR, Caius, Paul. f Abannatio, f Abbanitus, 
szerző megjelölése nélkül ~ jAMBR.-nél is csak f Abannatio, f Abba
nitus.3) f Abarceo [Fest.] ~ JAMBR. Fest. 

A szótár második feléből fennmaradt töredékből szintén kimu
tatható PÁRIZ-PAPAI használata. Pl. &K'&ptii|'&. Acaritza (ICLIIUUIG) Acarus, 
i. m. Eine Wachs-Schabe, auch Mausedorn. Viaszban termo igen 
Kitsiny féreg, Bor alatt viszketteto ferke. <s> PP. Viaszba termo igen 
kitsiny féreg. Bor alatt viszketteto serke. 

Összefoglalva a mondottakat, megállapítható, hogy S. Micu 
KLEIN mindkét szótára elsősorban PP. szótárán alapul. Emellett 
a magyar értelmezések forrása néha MA. is. A MOLNÁR JÁNOS-HALITSKI 

készítette német rész SCHELLER szótárából való, a szerző megjelölése 
jAMBREssicHből. Ha megjelenik, e szótár lett volna az oláh szótáriro
dalom első, tudományos felkészültséggel, jó források alapján szer
kesztett terméke. 

J) I. m. 284. 
•) „Dictionarium... conscripserim, in quo ponitur omnis vox, omnisque 

phrasis ex quo autore sit." RADU, i. m. 45. 
3) A f-tel való megjelölés is JAMBRESSICHDŐI ered. „Barbaras quibus véré 

latinas furrogatas paCfim leges, crucis f-signő notavi." (előszó, 2. 1.) 



A MAGYAR SZOTÁRIRODALOM HATÁSA AZ OLÁHBA 251 

IV. 

Ioan Bőbb oláh-latin-magyar szótára. 

PAUL IORQOVICI1) és VASILE KOLOSI2) kéziratban maradt szótártöre
dékei után végre nyomtatásban megjelenik az első oláh szótár: 
„Didionariu JRumanesc, Lateinesc §i Unguresc, dein orenduiala 
exeellentii sale Preosfintitului IOAN BŐBB VLADEICUL Fagarasului asediat 
si cu venitu cassi clerului typarit in doao tomuri. Tom. I. A-L. II. 
M-Z. In Clus cu typariul Typografii Collegiumului Reformatilor prin 
STEPHAN TÖRÖK. 1822, 1823." 

A címlap szerint tehát az oláh nyelv első nagy szótára a 
kolozsvári református kollégium nyomdájában készült. Amint az 
előbbi esetekben, ismét magyar tényezők közreműködésének vagyunk 
tanúi. BŐBB szótára terjedelmére nézve hatalmas alkotás, az első 
kötet 656, a második 576 lap. Ha nem következett volna három 
év múlva a Lexicon Budense, feltétlenül jelentős helyet foglalt volna 
el az oláh szótárirodalomban. Értéke így pusztán tudománytörténeti. 
Igaza van SIiNEANunak,3) mikor megállapítja, hogy a Lex. Bud. sokkal 
rendszeresebb s gazdagabb anyagot tartalmaz. 

BŐBB szótára határozottan célzatos jellegű. Célja azonos a 
„Scoala ardeleanáa törekvéseivel: az oláh nyelv latin jellegét minél 
tisztábban, minél kézzelfoghatóbban bebizonyítani. Szókészletén kívül, 
melyben hemzsegnek a soha el nem terjedt, önkényesen átvett lati
nizmusok (pl. albugaler, 30. alm, 35. amieitie, 41. apograph 50. 
stb.), erre a törekvésre vall: 

1. beosztása. A szótár ugyanis két részre különül. A második 
kötet végén külön szójegyzék található, ezzel a címmel: „Unor cuvinte 
streine, ce au intrat in limba Romaneafca fe puné Romaneste intielefu: 
Quorúndam Verborum, quae in linguam Valachicam irrepserunt ponitur 
Valachice significatio." (II. 560—576.) E rovatban felsorol aztán 
néhányat az oláh nyelv „befurakodott" idegen elemeiből. E szójegy
zék célja érthető: ime két vaskos kötet, az egész csupán latin eredetű 
szavakat tartalmaz s a végén az idegen elemek néhány oldalnyira 

*) ÁRON PUMNUL, Lepturariu, IV.2 1865. 3—5. 1. GASTER, Gröber Gr. H./2. 
374. IORGA, Ist. lit. rom. ín. veacul al XVIII. 2. 296. 

8) IORGA, i. m. 304—307. 1. RADÜ, Doi luceferi 16—17, 71—74. 1. 
3) L. SJSAINEANU Istoria filologiei románé, Bucure^ti, 1895., 185. 1. 
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zsugorodnak össze. Valahogyan fordítottja ez annak az eljárásnak, 
melyet a 70-es években CIHAC alkalmazott, a szókészlet statisztikus 
rendszerezésével. BŐBB beosztása, főleg egy ilyen, nyelvtanulásra is 
szánt műben1) természetesen céltévesztett. 

2. A szótár — a kor áramlatának megfelelően — latinbetűs. 
A helyesírást illetőleg BŐBB a következő, alakilag s tartalmilag egy
aránt jellegzetes kijelentést teszi: „Aceí't Lexicon am voit al asedia 
pentru Scolafteici, cári fe nevoel'c a fe procopfi in liniba lateinafca 
si ungureafca cu litere lateinesthi, fiindc acele le invatie in Scoale, 
cu care si Rumani mai de múlt au trait pona ce au luat literele 
Cirilinesthi, si íunt mai lefne de cetéit si ivetiat." (Cuvent innainte.) 
A latinbetűs írás bevezetését akkor oly eszköznek tekintették, mely 
által egyszerre előtűnt az oláh nyelv latin jellege.2) BŐBB helyesírása 
etimológikus, diakritikus jelek teljes használata nélkül. KLEIN helyes
írásának csak elvi részét veszi át. Hangjelölései mindig az etimológia 
szerint igazodnak, a hang a Lex. Bud.-ben mindig á, itt etimológiák 
szerint o (fora) a (acasa) e (abatume) stb. BoBBnak van egy teljesen 
eredeti jelölésmódja is : f = s, s = £.3) E megkülönböztetést elég 
szerencsésen vezette be, újítása azonban követőkre nem talált. 

3. Szófejtései szintén a latinos irány követőjére vallanak. Ezek 
két csoportra oszthatók. 

a) Latin etymonok. Vagy határozottan megmondja, honnan ered 
a szó (pl. aper ab afpello, I. 48.) vagy pedig az oláh szóhoz azt a 
latin szót helyezi legközelebb, melyből az szerinte származik (pl. 
Apuc, Oceupo. I. 53.) 

b) Más román nyelvekből vett etymonok. Mennyire helyesek, 
arról tanúskodjék e néhány példa: Abatume, ita: abbatersi, (I. 1.) 
Acarche, i ta: Ancarche, (I. 3.) Alerg ab ita. Alegro (I. 33.) Bolundiefc 
ab ita: Balordo (I. 124.); Amagefc (Galli: Amaduer quasi magio 
magice decipio) (I. 58.) Aret, Gall: Areter (I. 60-); Acolo Hisp: 
Acculla. (I. 6.) Mint látjuk, ezen szószármaztatások közül alig egyik
másik állja meg a helyét. BŐBB kísérletei a Lex. Bud. hasonló törek
véseitől jórészt függetlenek (pl. aret ott recte származéka, 30 1.) 

A szótár keletkezésének története teljesen ismeretlen. BŐBB 

') L. az előszó elé írt distichont: Lexicon hoc poterit multum relevare 
studentes, Qui linguas nas trés discere plene volunt. 

2) E felfedezésnek örvendetes voltát elemzi PETRTJ MAIOB, Dialógul asupra 
limbei romíné c. művében (Lex. Bud. 72—3.) 

3) MELICH professzor úr szíves közlése. 
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említi ugyan, hogy voltak munkatársai.1) Addig is ki kell emelni 
és pontosan körvonalazni azt a hatást, mely BŐBB szótárát a magyar 
szótárirodalomhoz fűzi. A szótárra elsősorban PP. 1767. és 1801. 
kiadása gyakorolt döntő hatást, mely két irányban is érvényesült: 

1) BŐBB átvette PP. magyar értelmezését a szótár magyar 
részében. 

2) Az oláh szöveg PP. értelmezésének betűszerinti fordítása. 
BŐBB kivonatolta PP. magyar szövegét, lefordította s az így kelet
kezett kifejezés kezdőszava lett a címszó. Ezzel egészen impraktikus 
eljáráshoz folyamodott, de szótárának terjedelmét tetemesen meg
növelte, lehetőleg latin eredetű címszavakkal, pl. Mefura de o urma 
de peffor cu putin mai lunga. Pes. Egy lábnyommal hosszabb he
vessé. (II. 41.) cw PP. (minden kiadásában) Pes. Mérték. Egy lábnyom
nál kevéssé hosszabb. Ilyen kifejezés, mint „Cu dare de mana 
legatura, Fidejussio, onis f. 3. Kezesség" (I. 246) persze cu alatt 
keresendő. 

BŐBB forrása — mint említettük — PP. BOD P.-féle kiadása 
(1767) lehetett. Számos olyan latin szót vesz át magyar értelme
zésével együtt, melyek PP. első kiadásában nem szerepeltek. Abron 
filofoph. Abron. Régi kényes filozófus (l. 3.) ~ PP. 1767—1801. 
Egy kényes filozófus. Avere cu nedreptate adunata, Extar, Tsalárd-
sággal, jövendőléssel, szerzet pénz. (I. 91.) CM PP. 1767—1801. Jöven
döléssel, csalárdsággal gyűjtött pénz. Maecenaf om dein Hetruria 
care múlt bine facee oamenilór invatiati, Maecenas, atis, m. 3. Egy 
Hetruriai fő ember, a1 tanult embereknek igen nagy jól tévője. (II. 4. 
oo PP. 1767—1801. Egy Hetruriai fő-ember. Augustus Tsászárnak 
barátja, a' tudós embereknek igen nagy jól-tévöjök. Minuntiusuri, 
fermeturi, ce cad dein cele ce se aduc la sertfe. Prositia, Prosities, 
Prositiae. Az áldozatban hulló holmi aprólékok. (II. 52.) oo PP. 
1767—1801. Prositia, Prosities, Prositiae. Az áldozatokban holmi 
apró hulladékok. 

PP. 1801. kiadásának használatát nehéz kétségtelenül bebizo
nyítani. Míg az első és második kiadás közti különbségek nagyon 
szembetűnőek, az ÉDER-Í. kiadás anyagában igen kevéssé tér el BOD 
PéTERétől.2) E kiadás használata mellett szólnak a következő ada-

*) Stredania multa a mai multora au foft intru asediare aceftui Lexicon. 
(Cuv. inn.) 

2) MELICH is csak néhány új cikket tud megnevezni. NyK. XXXVII. 
41; Diogenes, melyet ö újnak vél, már az első kiadásban is megvan. 
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tok: Ácet de rose. Oxyrhodinum. Ró'sa etzet. (I. 6.) ~ PP. 1767. 
Rósa-etzet, 1801. Ró'sa etzet. Acolyt. Acolytus. Egyház segítő. (I. 7.) 
ew PP. 1708., 1767. Egyházi szolgálatra elöbotsátandó, Egyházi 
segétö, 1801. U. a., Egyházi segítő. Árama sau alt metál ne prefa-
cut, Randus, Üszögben való készítetten értz. (I. 55.) <v PP. 1708., 
1767. Üszögében-való, készítetten értz. 1801. Üszögben való készítet
ten értz. Ha BŐBB szótárának helyesírása s átvételeinek pontossága 
nem lenne oly ingatag, bizonyára könnyebb volna e kiadás hasz
nálatának igazolása. 

BŐBB szótárának másik forrása MA. szótára, pl. Amnescia a 
lafa uitat ceva fapta a altue. Amnescia. Felejdékenség a meglett 
bosszúságról. (I. 42.) ~ MA. 1708. Meglőtt bosszúságról elfeletkezés.1) 
Earba de campania, Sertula, lae, f. 1. Kampaniai fü. (I. 375.) ~ 
MA. 1708, Campaniaban termoe funec neve.2) Earba Lanoafsa 
flocoata. Gnaphalium, Vizi sásfu. (I. 377.) <v MA. 1708. Vizi sásafu?) 
Earba Laptoafa earba cruci, P oly gála, lae f. 1. Tejes fü, kereszt 
fü. (I. 377.) cv MA. 1708. Soc teju fu, kerefztfu}) 

Az 1708-i kiadás mellett szól a következő adat: 
Asediement, Sedimentum, enti. n. 2. Megszállás, nyúgovás. 

Asediementu grofimi la fund. Sedimentum, enti. n. 2. Fenékre szál
lott vastagság. (I. 76.) PP. minden kiadásában ezt találjuk: Sedi
mentum. Megszállás, Ülés, Leszállás. Higgadás után fenékre szállott 
sár. PP. szövegéből nehezen magyarázható meg BŐBB második értel
mezése. A vastagság (grófimé) szó — úgy vélem — MA. 1708-as 
kiadásának német szövegéből származik: Sedimentum. Megszállás, 
ülés, leszállás. Das Dicke ím Boden. Niedersinkung. Hasonló mód
szer szerepel itt, mint a Lex. Mars. esetében. 

A XIX. század elejének magyar szótárirodalmához BŐBB mun
kája kevéssé fűzhető. Csak MÁRTON J. szótárával hozható határo
zott kapcsolatba ilyenféle adatok alapján: Syron, vermi cefe fac 
in lemn, cas, si in alté bucate de mancat, syron, syronis, m. 3. 
fában ,sajtban s akár mi ennivalóban termő férgetske. (II. 436.) e» 
MÁRTON, 1818. Fában, sajtban }s akármi ennivalóban termo férgetske. 
(II. 1433.) 

J) PP-nál nincs meg. 
2) PP . minden kiadásában: Sertula, Som kóró. 
*) PP-nál csak: Gyapjas fu. 
*) PP-nál nincs meg. 
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Mindeme forrásokból nem vezethető le BŐBB szótárának teljes 
anyaga. Úgy látszik, BŐBB latin szókészlete elsősorban korában gyö
kerezik, szótára a XVIII—XIX. századi beszélt latin nyelv tükre. 
A saját szókészletéből merített latin kifejezések 3 csoportba oszla
nak : 1. hivatalos, stilus curialisból származó elnevezések, pl. archi-
camerarius, archicancellarius, archicapellanus, archidapifer, archi-
mareschallus (I. 57.), archipincerna (I. 58.), birsagium (I. 116.), 
protocollista (II. 256.), salarista (II. 328.) stb.; 2. egyházi kifejezé
sek, melyek a szerző állásából s gondolatköréből folynak: anathe-
matizo (1. 43.), archidiacon (I. 57.), correpiscopus (I. 228.), diphticon 
(I. 351.) stb.; 3. oláhból, franciából származó latin kifejezések: 
avangarda (I. 91.), complementum (I. 222.),*) contrabontare (I. 226.), 
protopopa (II. 256.), protospatarius (II. 256.) stb. 

Szinte azt mondhatjuk, hogy míg az oláh rész nehézkes, sok
szor az érthetetlenségig mesterkélt, tele latinizmusokkal, addig a 
latin rész szókincse sokat tükröz vissza azokból az elemekből, me
lyekből egy, a XIX. század elején élő erdélyi oláh püspök latin 
tudása összetevődhetett. 

Sokat lehetne mondani BŐBB oláh nyelvezetének erőltetett vol
táról, lehetne elemezni mondatszerkezetének hibáit, a nyelv szelle
mének meg nem felelő szóhasználatait stb. Mindezen hibák — mint 
CoEBEÁnál láttuk — a túlságosan eredetijéhez tapadó fordításból 
erednek. Igen közönségesek nála az ilyen fordulatok: Aducatoriu 
de fruct pament in tot anu, Restibilis ager (I, 16). ~ PP. Minden 
esztendőn termő föld. Acuventarii lungi in fumma inchiere, capet, 
Epilógus, logi, m. 2. (I, 9).2) ~ PP. Hosszú beszédnek summába 
rekesztő vége. A magyar szórendhez való szoros ragaszkodás ered
ményezte továbbá bizonyos határozóknak az ige előtti használatát, 
pl. Impreuyxa intielegere la judecatu, Suffragatio, onis, f. 3. Egyet 
értés az Ítéletben, Impreuna mancare ofpetare, Sysfitia, tiae, f. 1. 
Együtt étel, eyy asztalról evés. Impreuna la ceva legati, Consponsor, 
oris, m. 3. Együtt kötés, kezes (I, 510). 

Ami BŐBB szótárának magyar elemeit illeti, azok figyelmünket 
azért is megérdemlik, mert MANDRESCU, ALEXICS és TAGLIAVINI néhány 
idézetén kívül senki sem méltatta őket behatóbban. Lássunk néhá
nyat az érdekesebbekből: 

x) Jellemző, hogy PP. 1801. complementum: Tellyefség (134.), míg BOBB-
nál: Barátságos szolgálat, jó tisztelet (vö. compliment, Kompliment). 

2) A alatt keresendő ! 
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Aprobaluefc, Approbo, Jovallom (I, 52) -* approbál, 1. ALEXICS, Nyr. 
XVI, 308. 

Arteiceoca earba, Ital: Artichiocco, Cinera, ae, Articsóka. (I, 66, f. 1. 
v. ö. 373.) Valószínűleg magyar közvetítéssel került ide. 

Bagasie, militareafca, Bagasia, Bágásia, tábori eszköz egyetmás (I, 94) 
•* bagázsia, 1. ALEXICS, Nyr. XVI, 399. IBZEB, Wal, Deutsches 
Wb. 21. 

Baste, ita: Bastione, Bastia propugnaadum, Bástya, Várta. (I, 99) 
-< bástya. TAGLIAVINI szerint feltétlen a magyarból került át az 
oláhba (Lex. Mars. 101). 

Beles, cuptusala, Bilix, cis. Béllés kétfzeres borítás. (I, 106) •** bélés. 
Amxics, Nyr. XVI, 350. MANDRESCU, 40. 

Bitusa, Boeta, ae, f. 1. Szőr, Guba, darotz (I, 116). Ezt az adatot 
BŐBB szótárából idézte már ALEXICS, Nyr. XVII, 116- a szót 
magyar bekecs-bÖ\ származtatván DRAGANU feltevése szerint azon
ban bitusa a m. bojtos átvétele (Dacoromania, V, 333). Etimo
lógiájának valószínűségét nem rontja le az, hogy az azonos ere
detű bőit (CABA, Szilágy, 95) és Bojtos (tehénnóv) »- Boitosá (u. o. 
55) szavakban az oi nem redukálódott i-vé.1) Viszont feltétlenül 
„bekecs" származékainak kell tartanunk bekeé (ALEXICS, i. h.) 
becéciu „cojoc de piele de oaie, frumos lucrat" ós bechés „orice 
imbracíiminte" alakokat, melyeket PASCA a becses alapszóból 
tévesen származtat.2) 

Caladau, Legatura de lemn, vinculum ligneum. Kaloda (II, 562) 
-= kaloda. ALEXICS idézte a Lex. Bud.-ből. A szó végződése a 
többi -áu végzet analógiájára alakult. 

Calitca, grae. Calios, Cavea, Kalitzka. (I, 152) -* kalitka. Általánosan 
ismert jövevényszó Erdélyben igen változatos alakokban: kálická, 
ALEXICS, Nyr. XVI, 497. kelitke Anon. Car. (DRAGANU, Daco
romania, IV, 1. 153), calitca, MOLDOVÁN, Alsófehér, 90. CABA, 
Szilágy 95. calitca, BARBU, Avasv. 44. caletcá (Hunyad), G-raiul 
nostru, II, 119. Popovici, 144. cálicicá, galicicá, galetcá, Gr. 
COSTIN, Graiul bán. 69. 

Candedeluefc, aleg, Candido. Megválasztom (1,156) *••* kandidál. Eddig 
ismeretlen volt a magyar jövevényszavak között. 

Caperne, boambe verdi, Caparis, Kaporna (I, 160) -* kaporna. 

*) V. ö. Boito§, Popovici, 34, 97. 
2) Glosar dialeetal, 10. 
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Capta, Crepita, Crepida, kapta (I, 163) -< kapta. Néhányszor elő
fordul, 1. Anon. Car. (DRAGANU, Dacoromania, IV, 1. 153) MOLDOVÁN, 

Alsófehér, 90. STAN, Mócok, 23. 
Captalan, ie Capitulum, Grammatofilachium, Káptalan, Levél tartó 

hely (í, 163) -< káptalan. Tudomásom szerint csak ALEXICSUÓI 

van meg: káptalan, Nyr. XVI, 497. 
Caput, haina militareafca, clamis militaris. Kaput. (I, 163) -< kaput. 

Ebben az értelemben csak BoBBnál fordul elő, különben álta
lánosan kaput, kabát, 1. BARBUL, Avasv. 44, CABA, Szilágy, 95. 
MÁNDRESCU, El. ung. 54. MOLDOVÁN. Alsóíehér, 90. STAN, Mócok, 23. 

Carafina de glafe. Scyphus vitreus. Üveg karafina. -* karafin (NySz. 
II, 126).' 

Ceted, Familie1) de casa. Famulitium domesticum. Házi cseléd (II, 562) 
-* cseléd. Már G-YARMATHI említi, celedio alakban. (Vocab. 81.)2. 
CABA, Szilágy 96. MÁNDRESCU, 60. MOLDOVÁN, Alsófehér, 90. stb. 

Ceterna, Cisterna, Tsatorna, esővíz vevő kút (I. 196 I, 404) -* csa
torna, 1. ALEXICS, Nyr. XVI, 438. BARBUL, AVASV. 45, CABA, 

Szilágy, 96. 
Ceolna, Luntre de pefcuit, Navis piscatoria. Halász tsónak (II, 562) 

*•< csolnak. Egyedülálló adat. A szóvégi k eltűnése indokolásra 
szorul. 

Cese, Césium, Talyiga (I, 194) -« cséza. Az s -= z hangváltozás nem 
egészen világos. Talán csesa átvételére kell gondolnunk, bár 
ez az alak csak Eszékről ismeretes (Nyr. V, 270). 

Cefe, Fiala calix, poculum. Tsésze, pohár (11,-562) -«csésze, 1. cesá, 
MOLDOVÁN, Alsófehér, 90. ceisa, CABA. Szilágy 95. 

Cifuluefc, ital. Cifolare, (sic!) Sufolare, Subsanno. Tsúfolok, tsúfulom, 
tsúfolódom -= csúfol. Szokottabb alakja ciufulesc, ciufuluesc, 1. 
ALEXICS, Nyr. XVI, 439, JARNIK-BÁRSEANU 27. 

Citeluefc, cito, Bé-idézem. (í, 211) -e citál. 
Coh, conflatorium kohó (I, 218) Coh la bai, Fornax metallica, 

Olvasztó koh, kementze u. o. -* koh(ó), v. ö. „Barbatu mi s'o 
dus cu coTa la coh la Zlagna" STAN, Mócok 31. 1. Adalék 

1) Különös „familie* ilyen értelmű használata. BŐBB előtt nem lebeghetett 
família =- femeie etymon, inkább család eo cseléd jelentéstani hatására kell gon
dolnunk. 

2) Az -iu végzet GYARMATHinál mindig -io, pl. almario (4) sustario (67) 
suvellio (71. -^sövény, eddig ismeretlen magyar jövevényszó az oláhban!) tolcerio 
(86); -iu alakot csak egyszer találunk: tarnatiu (4) -*e tornác. 
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az oláh nyelv magyar eredetű bányászati műszavaihoz. (TREML, 

MNy. XXVII. 188—9.1.) (Kérdés, nem tartozik-e ide cohe, melyet 
WEIGAND konyha származékának vél, Körösch-Marosch, 38.) 

Comedies de tragedie. Tragoedus, Comicus. Tragédia játszó. I, 220 
•* komédiás, 1. ALEXICS, Nyr. XVI, 543. STAN, Mócok 31. 
MOLDOVAN. Alsófehér, 91. stb. 

Comendeluefc, Addico, Neki ajánlom. (I, 221) -*= kommendál, 1. Lex. 
Mars. 112. alakváltozata comindá JARNIK-BARSEANU. 397. 

Comcipeluefc, [primesc] Concipio. 1) Megfogom, jól gondolom ; 2) Mé
hemben fogadok. (I, 222) -< koncipiál. Az értelmezésre nézve vö. 
Komcnu, KOIIMIIIU. Conzipiren, aufsetzen, entwerfen, IBZER Wal. 
Deutsches Wb. 80 1. 

Componeluefc, Compono, Oszvevetem. I, 222 -< kompónál. 
Concedeluefc, laf, Concedo, Engedem I, 222 -* koncedál. 
Confiscaluefc, confisco, avi, atum, are. Valaki jószágát, jóvait ország 

számára foglalom II, 223, -* konfiskál. Igen fontos, hogy az oláh 
szóban s és nem s van, ami feltétlenül magyar eredet mellett 
vall. Ugyanebbe a szócsaládba tartozik Fiscuf Fiscalif Fisca-
luefc (I, 420). Ezek közül csak fscalis ismeretes általánosan. 
(ALEXICS, Nyr. XVI, 446, AL-GEORQE, Szamos 34, CABA Szilágy 97. 
BARBUL, Avasv. 47. Gr. COSTIN, Graiul bán. 106. Lex. Mars. 158, 
180 stb.) 

Conformaluefc, Conformo, Hozzá formálom, illetem (I, 222) -= kon-
formál, (BABOS, 84). 

Confundaluefc, Confundo. Meg szégyenítem, zavarom, elegyítem (I, 223) 
i* kon fundál. 

Conopei, Conopeum, Conopejum. Ülő hely. (I, 223) -< kanapé. 
Conto, lista de detorie, Conto, költő száma, listája I, 225. vö. fac 

conto I, 399 -"í kontó. Ebben az alakban van meg IBZERNÉL IÍOHTO 
(Wal. Deutsches Wb. 80), míg elterjedtebb változata contaü, 
ALEXICS Nyr. XVI. 543. BARBUL, Avasv. 45 1. MOLDOVAN, Alsófehér 
91. 1. ISZER változata meglepő, mivel, nála igen ritka, -o vég
ződésű jövevényszavak is diftongussal jelentkeznek. Ilyen pl. a 
valószínűleg csak itt előforduló ispedes -* credo (hiszekegy) 83-

Contraluefc, me improteivefc, Adversor. Ellene vagyok. (I, 225) -*= 
kontrái, GYARMATHI, VOC. 38. vö. ALEXICS Nyr. XVII. 118. contráli 
CABA Szilágy, 96. Származékai: contraluire, contraluitoriu, cont-
raluiceste, contraluiceof (225—6). 
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Contrahaluefc, fac tocmeala. Contraho. Alkuszom. (I, 226) -= kontrahál 
(BABOS K. Magyarázó szótár 87). Ugyanebből a tőből szokottabb 
átvétel kontraktus, ALEXICS, Nyr. XVI, 543 contratu§, CABA, 

Szilágy, 87. 
Contras, Contrasso. Harmintzados mellett szolgáló kontrallor (I, 226) 

-= kontrás. Érdekes kiemelni, hogy PPB. szövege ez volt. 
„Harmintzados mellett szolgáló kontrás, kontrallor" (átvette 
GrYARMATHi, Vocab. 38). BŐBB azért hagyta ki a magyar értelme
zésből a kontrás szót, hogy az oláh alak magyarból kölcsönzött-
nek ne tűnjék fel. DAMIAN ISTVÁN szerint contras oláh képzés, 
mely controlas alakból rövidült.1) Sokkal valószínűbb, hogy e 
szó a dicasterialis stilusban előforduló contraso alak2) mintájára 
keletkezett magyar képzés; controlas jelentéstanilag lehetetlen. 
A kontrások nem ellenőrök voltak, hanem szolgák, só- és sós
forrásőrök. 
Aligha gondolhatunk oláh contra + s képzésre, mivel contra 

egészen új keletű neologizmus.3) 
Converteluefc. Converto. Megtérítem. (I, 226) -< konvertál. 
Cordovan, ital. Cardován, Coreus cordulentis, Pellis elaborata. Kor

dován. (I, 228) r< kordován. 
Corigalüesc, indreptez, Corrigo. Megigazítom. (I, 229)^= korrigál. 
Corsag. [Cu »] Comitialiter. Korságoson (I, 246) -= kórság. Idézte 

MANDRBSCU (64 1.) Rokonértelmű, igen ritka, betegséget jelentő 
magyar jövevényszó suiu, mely a székely súly, süly (MTSz.) 
átvétele (1. ISZER 254. 1) Die Gricht, 2) Der Krebs, eine Krank-
heit). 

Cos batrin. Bugosus senex. Vén kos I, 231 -= kos. Magában álló adat. 
Cosarca, in care se culeg poamele cu ruda dein pom. Exceptorius. 

Szedő kosár, szedő edény (I, 223) -*= kosárka, 1. CABA, Szilágy, 
96. általánosabb jelentéssel, Gr. CÖSTIN, Graiul ban. 93. Erdély 
déli részében inkább német jövevényszavakkal fejezik ki e 
fogalmat: iianep -< fr. panier, szász közvetítéssel, ISZER, Wal. 

*) DAMIAN István, Adatok a román-magyar kölcsönhatáshoz, Nyelv. Füz. 
67. 28. 1. 

2) Századok, XXII. 658—9. kontrás először Kraszna vm. statútumaiban 
fordul elő, 1764-ben (KOLOZSVÁRI-ÓVÁRI ; Magyar törvényhatóságok jogszokásai, 
I, 476). 

3) TIKTIN, 407. 1. DRAGANU MIKLÓS, A román szóösszetétel. Beszterce, 
1906. 53. 1. 
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Deutsches Wb. 146, tekerie, co§nitd -* Zecker, TITU DINÜ, Grai 
si suflet, I, 139. 

Costei, Castellum. Kastély, Vár. I, 232 -= kastély. Származékai: cos-
teefc, costeeriu (várkapitány) vö. koshtéj, Castellum, Anon. Car. 
DEAGANU, Dacorom ania, IV, 1. 154. Feltűnő ez az előfordulás: 
costei de tinut bucate, Camera. Búzás, lisztes, gyümőltsös kas, u. o. 

Cotlon, Cortinale, Katlan, melyben az üst áll. I, 233 >- katlan. Eddig 
ismeretes alakváltozatai: katlan, ALEXICS, Nyr. XVI, 498. cátlan, 
MOLDOVÁN, Alsófehér 90. 1. CABA Szilágy 95. cotlan, VICIU, Glosar 
diai. 27. 1. 

Criftely, Cryter Kristély. (I, 242) -« kristély. Különös, hogy BŐBB 

átvételében még a magyar ly- jelet is bennefelejtette. Ez annál 
feltűnőbb, mert közvetlenül előtte áll cristei, mely a magyar 
keresztély (haris) irodalmivá lett átvétele. 

Curutiu, Crucius, Kurutz. I, 274 -* kuruc, ALEXICS, Nyr. XVII, 45, 
MANDRESCU, 65, BAEBUL, Avasv. 45 stb. 

Darában, Accensus. Darabant (I, 286) -** darabant. A Bo-BBiiál oly 
gyakori hivatalos kifejezésekhez tartozik. TUDOR CoRBEÁnál láttuk 
a rokonértelmű porosláu szót. 

Delibereluefc, Delibero. Tanátskozom, végezek. (I, 310) -• deliberál. 
Dicteluefc Dicto. Leírásra valót mondok, dictálok I, 347 -*= diktál. 
Duplicaluefc. Duplico. Kettőztetem (I, 369) -*= duplikál.1) 
Expendeluefc pre dens. Impendo. Reá költök, elköltőm (I, 396) -•= 

expendál BABOS, 129. 
Formás, Formális. Formás (I, 434) -< formás. 
Fundus, Fundus. Hely, lakó-hely, örökség (I, 449) -« fundus. Szár

mazékai : Fundus Boeresc, Imperatefc, Cetetienefc. 
Gála, frumsetie, Ornatus, Ékesség (I, 453) -* gála. Lehet német 

kölcsönszó is. 
Outta, ital. Goccia, Apoplexia. Gutta-ütés (I, 483) -« guta, vö. 

CIHAC II, 132. 1. ALEXICS, Nyr. XVI, 450. 1. CABA, Szilágy. 97. 
Goz, Necuratie, uraciune, Sordes, fimus, qvisqviliae, fex. Gaz, szemét 

(II, 564) -< gaz. ALEXICS, Nyr. XVI, 449, MANDRESCU, 77, CABA, 97. 

Irha, Pele defperita de oae, Pellis depüata ovina. Irha (II, 565) 
-* irha. id. ALEXICS Nyr. XVI, 495 CABA, Szilágy 98. 

Itze, De o <s>t Heminarius. Itzés, meszelyes (I, 313) -* icce. 
Izgága, Indemnatoriu neasediat, Instigator. Izgató (II, 565) •*« izgága. 

l) KISFALUDY KÁKOLY minden munkái, Bp. 1895. II, 273. 
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Lesuefc, latiuefc. Quasi laqueum pono. Insidior. Leselkedem. -*? les 
Gyakran előfordul, 1. ALEXICS, Nyr. XVI, 549. MÁNDRESCU, 35« 
MOLDOVAN, 94. STAN, Mócok 45. stb.; változata: alesuiesc, STAN, 
Kölcsönhat. 39. a sta ín les (MOLDOVAN, i. h.). 

Libutiu pasere (a sua voce) Vanellus. Libutz madár. II, 628 -= libuc. 
I. Tiktin, 908. 

Lictariu, Conditum, confectum, electuarium I, 629 -= liktáriom (PÁRIZ-
PÁPAI). 

Loboda, Atriplcx. Laboda páré I, 378 -* laboda. Megvan IszisRnél 
is, .HM;O,VI.. Wal. Deutsches Wb. 100. 

Lot, Mesura de dsumetate de lot. Sicilicus. Sicillicum, fél lótnyi 
mérték I, 41 -= lat [lót. NyTSz. II, 532J. 

Macau (a mancus cui innituntur manci et senes) Scipio. Istáp, mankó 
II, 1 ~= mankó. ALEXICS, Nyr. XVII, 119 

Matratie, Culcitra, Derekaj, II, 29 -*« matrac. 
Mafchelefc mazgalefc (it Machiare) Maculo. Motskolom II, 28 -« mázgáL 

Tévesen származtatta, mazgálesc -s mézgáz MOLDOVAN, Alsófehér. 
94. mázgálutesc BARBUL, Avasv. 50. 1. 

Minta de apa, sparganum. Vizi minta II, 50. Míg a menta (I, 379) 
szóra nézve kétséges, vájjon magyar közvetítéssel került-e 
az oláhba, minta hangalakja feltótlenül magyar eredetire vall. 

Mocicofefc, Ita: Machiare, Maculo, Motskolom, Szennyezem, ll, 62 
~< mocskos. Származékai: mocicosire, mocicositoriu, mocicosit, 
mocicof (sic!) incatva (Motskosotska). Valószínűleg mocskos mel
léknévből közvetlenül képezett szócsalád, mocskol ugyanis sza
bályosan mocicolesc alakban kerül át (MOLDOVAN, 94. STAN, Mócok 
47), moccos CABA, 99-

Oraluefc, oratie dic, Dico. Orálok, prédikálok II, 137 -< orál. (id. 
ALEXICS Nyr. XVH, 119.) 

Organas de apa, Hydraules, Yiú orgonás. II, 139. PÁRIZ-PÁPAI értel
mezésén alapuló calque. [Érdekes, hogy G-YARMATHI orgonista 
alatt említi: organásu. Vocab. 54. 1.] 

Osog, curatitoriu de cuptoriu, Rotabulum, Asag. II, 568 "*= asag, 
azsag. E szláv szót valószínűleg magyar átvételnek kell tekin
tenünk, míg a rokonértelmű kocsorva (BŐBB: II. 563, Koiiopot, 
Schüreisen, ISZER WDWb. 82). SZINNYEI szerint oláhból került 
át a magyarba, Nyr. XXIII, 200. Nem tartanám azonban lehetet
lennek, hogy kocsorva is (mely szintén szláv eredetű) azsag ^ 

Nyelvtudományi Közleményei XLVIII. 18 
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o§og-g&\ párhuzamos fejlődést mutat, tehát magyar kölcsönszó 
az oláhban. 

Pantha de fer, Canthus, Vas pánt (II, 151) *•« pánt. Igen ritka 
jövevényszó. Anon. Car.-en (DRAGANU, Dacoromania, IV, 156) 
kívül előfordul STAN, Mócok, 42, CABA, Szilágy 27 (utóbbinál 
az eke egyik része). 

Papiéi, Anemones. Papits, pipats fü (I, 379) -< papics. Pára, Abor, 
Vapor, halitus, Pára, Gőz (Ií, 568) -< pára. 

Parif, Parus. A' kis paris madár (II, 160) -« paris. Mint almanév 
is előfordul, „Weinapfel" jelentéssel (ISZER, Wal. Deutsches 
Wb. 147). 

Pastet cu carne, Teganites. Pástétom, húsos béles (II, 162) -^pástétom, 
1. pastéta, GYARMATHI, Vócab. 57. naifieT, ISZER, Wal. Deutsches 
Wb. 148. 

Pingaluefc Sugrafefc, pingefc hinc pinfel; Pingo, festek, képet írok, 
(II, 191) -s pingál, 1. CABA, Szilágy, 99, STAN, Mócok, 42. 
Alakváltozata pingaVesc, ALEXICS, Magy. el. Nyr. XVII, 18. 

Prorogaluefc, prelungefc. Prorogo. Elhalogatom (II, 256. -< prorogál 
(BABOS, 259). 

Provideluefc, Provideo, Hozzá látok, elöl látok (II, 257) -* provideál 
(BABOS, 259). 

Puha, Moale ca penele inflat, Mollis. Lágy, puha, (II, 571) -*= puha 
(idézte ALEXICS, Nyr. XVII, 119), vö. puhav, STAN, Mócok, 53, 
puhab, puha. „Inkább középfok használatos. Ii mai puhab." 
MOLDOVAN, Alsófehér, 96. 1. puhav alak aligha középfok átvétele, 
amint MOLDOVAN gondolta; iukább -av képző hozzátoldása forog
hat fenn. (Hasonló képzőcsere történt kaloda *- caladau ese
tében.) 

Ranchiofa (Haina w) Grae. ranchion. Vestis lacerosa. Rongyos ruha 
(I, 484) -< rongyos. Bár BŐBB itt is (mint föntebb láttuk) igyek
szik, a szót máshonnan származtatni s téves etimologizálásának 
tulajdonítható a különös írásmód is, feltétlenül magyar kölcsön-
szóval van dolgunk, vö. AL-GEORGE, Szamos. 35. CABA, Szilágy 
100. STAN, Mócok 54. MOLDOVAN, Alsófehér 96. 

Rebélleluefc, Rebello. Pártot ütök, támadok. (I, 282) -< rebellál, BABOS, 
267. 

Reciteluefc v. recetefc dic főre carte. Recito. Könyv nélkül mondom 
(II, 283) -* recitál (BABOS, 267) recetefc valószínűleg citefc (olva
sok) analógiájára (szárm. reciteluire, -it). 
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Recréluefc praefac, Recreo. Megujjítom, megébresztem. (II. 283) ** 
rekredl (BABOS, 268). Valószínűbb, hogy analógiás oláh képzés. 

Recluta Ital. Recluta. Supplementum. Kipótlás, töltés. 
Reclutefc, Supplementum conscribo, A1 sereg számát kitöltőm (II, 283) 

^rekruta; az írásmód az olasz szó analógiájára készült, regrut 
ISZER WDWb. 178. recrut, regrutá, JARNIK-BARS, 264. 1. CABA, 
Szilágy 100. ráglütd, TITU DINÜ, Graiu si. Suflet, I, 138. 

Refereluéfc, Refero, Meghozom, jelentem (II, 283) -•= referál. 
Referada, Referada, dae. Kifejezés, jelentés (ll, 283) -< referáda. BABOS, i. h. 
Regalista, Comiciatus, Ország gyűlésére választatott (II, 284) -= rega-

lista „kir. hivatalos" BABOS, 269. 
Regula, Regula, Regula, egyenes línea, mérték-sinór (II, 284) í-B regula, 

vö. ISZER, 178 
Reguláris, Reguláris, Regula szerént való (II, 284) -*= reguláris, vö. 

perösapeiii ISZER, uo. 
Repeteluefc, Repeto, Ujjolag kezdem, mondom (II, 286) "*= repetái 

(szárm. repeteluit). 
Representeluefc, Repraesento, Elö-állatom, elö-jelentem (II, 287) "* 

reprezentál, BABOS, 271. 
Ritus, Ritus. Mód, szokás (II, 300) -* ritus vö. puani „Religions-

gebrauch" ISZER, 178. (id. ALEXICB, Nyr. XVII, 120). 
Ruta, Ruta, Ruta fű (II, 311, vö. 380) •* ruta. 
Sacmanesc, Ital. metter a sacmano, (sic!) Depraedor. Pusztítok, rontok, 

prédálok II, 311. 
Sacmanie, Depopulalio, 'Sákmány, ragadás (II, 311) -== zsákmány. 
Sale earba, Salvia, Zsálya (II, 311, vö. I, 380) -* zsálya. 
Samuéfc, summaefc. Censeo. Elő számlálom (II, 329) -< szám. 
Sapca, colpag, Pileus turcicus, süveg, sapka -= sapka nianKi ISZER 

Wal. Deutsches Wb. 251, CABA, Szilágy, 101. STAN, Mócok 45. 
Snef pasere, Rudicula aqu. Snef madár (II, 321) •? snef'-* Schnepfe, 

1760 óta fordul elő a magyarban, 1. MELICH, MNy. XII, 315,1. 
Spárga Asparagus, Spárga fű (II, 322) -< spárga. 
Spárga de atie Ita: spago spageto, Spageta, Spárga (II, 322) -< spárga, 

CABA, Szilágy 101. 1. 
Sold[os], G-all. Soldi. Stipendium. Fizetés, zsold. 
Soldos, Stipendiarius, Zsoldos, zsoldért szolgáló (II, 381) -= zsold, 

zsoldos, shold. Anon. Car. (DRAGANÜ, Dacoromania, IV, 1). 
Spichinard, Spichinardi, Spikinárd (I, 381) -= spikinárd (GYARMATHI, 

Vocab. 70. 103. 1.). 
18* 
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Spiritus, Essentie facuta dein vin si dein alté spiritusuri, Elixír. 
Bor és más spirituszokból készített esszencia (II, 389) -* spiritusz. 
A XIX. század elején magyar közvetítéssel oláhba átkerült latin 
jövevényszavak megtartják -us, -um végzetüket: collegium (BŐBB 
szótárának címlapján). KOHzuu»m, ISZER Wal. Deutsches Wb. 79. 
nemi|ift, IIGIIII|IIUJUI -= penicilus, uo. TIT«»«UI -< titulus, uo 218-
1. vö. ALEXICS, Nyr. XVII, 68. pentelus, CABA, Szilágy, 99. 

Scarlat, Earba cv>: Horminum. Skarlát fű. (I, 381.) -* skárlát(fü). 
Scarlat, coccinum. Skarlát posztó (II, 340) -« skarlát. 
Suba, Vesment de pele, Tunica pellicea, Bőr korsók (II, 573) -e 

suba, 1. HÓDOS ENEA, Poezii pop. din Bánat 121. 1. 
Tatarca, harisca, Tragum, Tragus. Hariska, item hariska kása 

(II, 446), tetarke. Anon. Car. DRAGANU, Dacoromania, IV, 161. 
-= tatárca, 1. MOLDOVÁN, Alsófehér, 98. 1. Tiktin, 1567, stb. 

Tisa, Lemn thifa, Taxus, Tiszafa (I, 622, vö. II, 372., 458). GYAR-

MATHin kívül (Tisz, 79. 1.) IszER-nél is megvan. TICL Wal. 
Deutsches Wb., 217. v. ö. Tiktin, 1610. 

Tractaluefc Tracto, Vélle bánok, topogatom, forgatom. (II. 469.) -c 
traktál. (Származékai: tractaluire, tractaluicefc, tractaluicie stb.) 

Trancereluefc Obsoniorum scissio. Étek vágás, metéllés (II, 473) -* 
trancsíroz (GYARMATHI, Vocab. 80.), vagy inkább tranchieren + 
álul? Származéka: trancereluire, tranceleuitoriu). 

Trufuluefc I ta: Trufare, Quasi illudendo decipio. Megtsalom. (II. 
481) -< trufál. (Trufuluire, -toriu, trufa). Ma használatosabb 
tréfa, tréfál alakja szintén átkerült az oláhba, pl. tréfa, trefáli 
CABA, Szilágy, 101. 

Turbue Gingidium, Turbuja (II, 382) -« turbolya, vö. turbolye, 
Anon. Car. DRAGANU, Dacoromania, IV, 161. 

Usura, Usura, rae. Vélle élés, nyereség, uzsora (II, 511)-= uzsura,1) 
1. ujurá CABA, Szilágy, 102. 
BŐBB szótárának magyar elemeit két sajátság jellemzi: 1. Igen 

nagy a magyar hivatalos nyelvből átvett, latin tőből képezett igék 
száma. Nem lehet arra gondolni, hogy ezeket BŐBB önállóan alkotta 
volna az oláh -álul képző segítségével. Tehát repeteluefc nem repeto 
-f- álul,*) hanem a magyar repetái átvétele. BŐBB anyanyelvét latin 

J) Vö. FLUDOROVITS JOLÁN, MNy. XXVI, 190. 1. 
2) V. ö. L. TREML, Über die rum. Zeitwörter ungarischen Ursprungs, 

Omagiu prof. J. BARBDLESCU, Ia?i, 1931. (= Arhiva XXXVIII) 310—315. 
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elemekkel akarta gazdagítani, e törekvése egyszersmind magyar 
elemek átvételét eredményezte ; 2. BŐBB purizmusára vall, hogy több 
esetben a nyilvánvalólag magyar eredetű szót máshonnan igyekszik 
származtatni, esetleg a magyar értelmezésből kihagyja azt a szót, 
mely az oláh kifejezés forrása. Szerinte az nem baj, ha görög, 
olasz, francia elemek vannak az oláhban, csak az a fontos, hogy 
a barbár elemek száma minél csekélyebbnek tűnjék fel. Ezért nem 
találunk egyetlen esetben sem magyar etymont, noha természetes, 
hogy BŐBB éppen úgy, mint minden erdélyi oláh, sok magyar köl-
csönszót ismert fel s kapcsolt össze tudatosan magyar eredetijével. 

GrÖBL LASZLÓ. 

Kallik, megkallik. A szamosháti nyelvjárás szókincsében fordul 
elő ez a szó. Megkallik a. m. 'meghűl és megdermed, parázs voltát el
veszti (sült krumpli vagy sütőtök)'. Hogy ennek az igének alapszava 
kan, s hogy kanlik-ból úgy lett kallik, mint ugyancsak a Szamosháton 
kínlódik-hó\ lett killódik, azt abból gyanítottam, hogy a Szamosháton 
van egy megkanosodik ige is, melynek jelentése szintén 'meghűl s e 
miatt megdermed (sült krumpli és sütőtök)'. Kétkedésemet e szavaknak 
a kan 'hím' szóval való összefüggésében végleg eloszlatta a PORZSOLT 
ISTVÁN debreceni tanárjelöltnek az újfehértói nyelvjárásról írt kézirati 
dolgozatában (49. 1.) talált következő adat: megbagzik 1. 'párosodik a 
nyúl' 2. megbagzik a krompé 'elhűl és megmerevedik'. A MTsz.-ban is 
megvan: Megbagzott a krumpli a. m. 'meghűlt' (Bereg m. Fornos). A 
kanlik-ii&k megfelelő iktelen alak nálunk kanol 'üzekedik, párzik'. Tehát 
hogy kanlik =- kallik valóban a kan szóval függ össze, az a fenti ada
tokból most már bebizonyosodott, de 'párzik' és 'kihűlés következtében 
megdermed' között a jelentéstani összefüggést: a névátvitel alapját 
meglátnom és megértenem eddig még nem sikerült. 

CSÜRY BÁLINT. 
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Fonetikai tanulmányok. 
I. 

Az orrhangú félmagánhangzók nazalizáló hatása. 
Tanulmányomban, melynek felvételeit Dr. E. W. SCRIPTURE 

londoni kísérletfonétikai laboratóriumában készítettem, a közmagyar 
kiejtés orrhangú félmagánhangzóinak a szomszédos vagy közbezárt 
magánhangzókra gyakorolt hatását vizsgálom grafikus eljárással. 

A felvételeket ú. n. kettős regisztrálással készítettem. Ez úgy 
történik, hogy a hangok az orr- és szájtól külön álló gumi-csövön 
jutnak el két membránhoz, melyek az 1. ábrán látható helyzetük
nél fogva egyidejűleg regisztrálják a levegőmozgásokat. A membrán 
olajozott selyemből készült, ez ugyanis a gumimembránnál sokkal 
tökéletesebb, amennyiben utórezgósei nincsenek, tehát holt membrán, 

A membrán rezgéseit finom tű kormozott papírra karcolja. A 
felvételeken a felső sor az orrhangokat, az alsó pedig a szájhan
gokat mutatja. A száj- ós orrhangok között egy másodpercenként 
100 rezgést végző elektromos hangvilla rezgései láthatók. Felvéte
leimhez nagy felületi sebességgel működő kymográfiont használtam, 
hogy az egyik hangból a másikba való átmenet jól megfigyelhető 
legyen. A henger időegyenlete 1 mm == 0,002 sec. volt. 

1. Manó. A szókezdő m időtartama rövid, intenzitása kicsi s 
nazális jelenlétét csupán 3—4 hullám jelzi a felső sorban. Az á 
képzése közben a levegő a szájüregen keresztül távozik és a vo
kális képét szép rezgésláncolat alkotja. Utána ismét nazális követ
kezik: n, mely már valamivel hosszabb időtartamú és erősebb. Ha 
a felső nazális vonalat megfigyeljük, láthatjuk, hogy a levegő az á 
egész tartama alatt az orrlukakon keresztül is távozott, azaz az á 
hang gyöngén nazalizálódott. A nazalizáció azonban oly gyönge, 
hogy a fülben naso-orális hang akusztikai benyomását még nem 
keltheti. A nazálist követő ö szintén gyönge nazalizálódás nyomát 
mutatja egész tartama alatt. 

2. Énvelem. A szókezdő e a következő m hatására már felé
től kezdve (szaggatott vonallal jelezve) gyöngén nazalizált. A mem
brán érzékenysége folytán a nazális rezgései nemcsak a felső 



FONETIKAI TANULMÁNYOK 267 

vonalon, hanem az alsón is látszanak csukott száj ellenére. Az ele 
hangsor egybeolvadó rezgésláncolatot alkot, melyből szépen kitet
szik az l hang vokálishoz hasonló természete. (Félmagánhangzó.) 

3. Hamvas. A szóeleji h erős expirációval képzett, ezért az 
alsó vonal emelkedik. Az a vokális a következő m hatására már 
egész tartama alatt nazalizálódás jeleit mutatja, mégpedig első fe
lében gyöngén, másodikban azonban már erősen. 

1. ábra. 

Az m és v hangok képzése precíz és erőteljes. Az s képzése 
alatt a szájban levő levegő nyomása megváltozik és természetét 
eső-emelkedő vonal ábrázolja. 

4. Lankad. A felső sor az r> képzéséig változatlan, ami azt 
jelenti, hogy ez esetben az rj regressive még gyöngén sem gya
korolt nazalizáló hatást. Az rj és k között pharyngo-velaris impló-
zió van, ezért a &-nak csak explóziója van; ennek jeléül a görbe 
zár felpattanás után eső irányt vesz fel. 

5. Csonka. A szájüreg levegőoszlopának nyomása a ts kép
zése alatt nő, ezért a görbe emelkedik. A következő vokálisnak: 
o-nak csak az utolsó ötödében láthatunk egy-két nazálishullámot. 
Az f) artikulációja közben a nazális zár erős és a k explóziójának 
pillanatáig tart. (Az expl. pillanatát szaggatott vonal jelzi.) 
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6. Engem. A szókezdő e itt is teljesen orális színezetű. Nazá
lis-zár csak ezután következik és egészen a g explóziójáig tart, 
mely az alsó vonalon jól látható (3)- A második e az utána követ
kező m regressiv hatására felétől kezdve már gyönge nazálishul
lámokat mutat. A szóvégi m képzése gyönge. 

2. ábra. 

7. Lomb. Az m itt sem gyakorol regressiv nazalizáló hatást. 
Az m és b között pharyngo-veláris implózió van, ezért a ö-nek csak 
explózió ja van. 

8. Angyal. A szókezdő d-nál már csaknem egész tartama 
alatt nazális hullámokat láthatunk és erősödő rezgésláncolatot alkot 
a második d kezdetéig. 

A felvételekből a következőket láthatjuk: 
1. A nazálisok fél-magánhangzók, mert fizikai tulajdonságaik 

nem mássalhangzókhoz, hanem magánhangzókhoz mutatnak hason
lóságot. A félmagánhangzók abban különböznek a magánhangzóktól, 
hogy a glottis keltette periodikus levegőlökések (coup de glotte) 
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a pharynxban és orrüregben, nem pedig a pharynx- és szájüregben 
rezonálnak. Hangszínbeli különbséget tehát csak az orr-üreg mint 
másméretű és anyagú rezonátor hoz létre. 

2. Ha magánhangzót nazális követ, akkor az ínyvitorla már a 
magánhangzó képzése közben készül a záralkotásra és ezért lát
hatjuk a felvételeken, hogy a nazális regressive hatást gyakorol a 
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3. ábra. 

vokálisra. Ez a hatás alsó nyelvállású vokálisra nagyobb, mint kö
zépső vagy felső nyelvállásúra. Pl. hamvas szóban (3) a az egész 
tartama alatt gyöngén nazalizált; énvelem szóban (2) e-nek csak a 
fele mutat gyenge nazális hullámokat. 

3. Ha a vokálist nasális - j - explosiva kapcsolat követi, akkor 
a nazálisnak egyáltalán nincs vagy alig van gyönge nazalizáló ha
tása. Figyeljük meg a: lankad (4), csonka (5), engem (6), lomb (7) 
szavakat. 

4. Orrhangú fél-magánhangzónak progressive mindig van gyönge 
nazalizáló hatása. 
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5. Az említett esetekben előforduló nazalizáció közmagyar ki
ejtésben oly gyönge, hogy akusztikailag nem kelthet naso-ovalis 
hangszínbenyomást, ahhoz a nazalizációnak sokkal, nagyobb inten
zitásúnak kellene lenni. 

Láthatjuk tehát, hogy sok olyan akusztikai finomság van, 
aminek felfogására fülünk nem elég érzékeny, de mégis megismer
hetjük, mert számos kísérletfonétikai eszköz áll rendelkezésünkre, 
melyek segítségével ezek a finomságok regisztrálhatók és mérhetők. 

II. 

Mozgófényképfelvételek az ajkak mozgásáról artikuláció 
közben. 

Az ajkak a legtöbb beszédhang képzése közben igen fontos 
szerepet játszanak. Mozgékonyságuk által könnyedén változtathat
ják a szájüregnek mint rezonátornak nyílását és így jelentékeny 
mértékben befolyásolják egy-egy magánhangzó minőségét. Az ajkak
nak beszédközben fellépő mozgékonysága különböző nyelvekben 
más és más. Azokban a nyelvekben, melyekben az ajkaknak erő
teljes, precíz artikuláló jelentőségük van, a különböző vokálisok kva
litása élesen határolódik el egymástól (pl. francia, magyar); míg 
ott, ahol az ajkak inkább passzivitásra vannak utalva, a vokálisok 
kvalitása nehezen határolható el egymástól, sokszor csaknem meg
határozhatatlanok. 

Éppen azért, mert az ajkaknak az egyes hangok, különösen 
pedig a magánhangzók képzésében olyan fontos szerepük van, el 
nem mulaszthatjuk, hogy mozgásukat meg ne ismerjük és ne 
regisztráljuk. Ennek ismerete ugyanis közelebb visz bennünket a 
beszédhangok artikulációjának teljes megismeréséhez. 

Az ajkak tanulmányozására az összes lehető metódusok közül 
kétségtelenül a fényképezés a legalkalmasabb, mert a szerv valódi 
formáját adja vissza. V. ö. ROUSBBLOT, Principes, I., 691: „La photo-
graphie, avec ses plaques trés sensibles, offre aujourd'hui le meil-
leur procédé, car elle rend la forme mérne de Torgane". Az egy
szerű fotografálás azonban, mellyel KOUSSELOT is készített képeket, 
egy kissé nehézkes, mert csak izolált hangok egyetlenegy fázisá
ról ad képet és nem nyújt felvilágosítást az ajkak mozgásáról. A 
legjobb eljárás, mely ma önként kínálkozik, a mozgófényképezés, 
mert ez már egész mozgássorozatok rekonstruálását teszi lehetővé. 
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Előnye: 1. a kísérleti személy természetesen beszélhet és ezzel 
kiküszöböljük annak a lehetőségét, hogy esetleg egy affektált vagy 
erőltetett ajak-formát fényképezzünk le; 2. felvétel után a legap
róbb részletek is jól tanulmányozhatók. (Pl. egyik hangról a 
másikra való átmenet.) 

1. ábra. 

A felvételeket úgy készítettük, hogy a felvevőgépet nagy 
sebességgel forgattuk, tehát lassított mozgásokat nyertünk; s míg 
normális mozifilmnél 1 mp.-re csak 16—18 kép esik, addig nálunk 
1 mp.-re 60—80 kép, [(de lehet a sebességet annyira is fokozni, 
hogy a mp.-kénti képek száma 200 legyen); tehát 4—5-ször lassí
tott mozdulatokat nyertünk. Természetesen ez az eljárás felel meg 
legjobban a célnak, mert így egy hangról 10—15 képet nyerünk 
és ezek közül könnyen megfigyelhetjük ós kiválaszthatjuk az egy-
egy hangra nézve jellemző ajakformát. Míg ha normális felvéte
leket készítünk, akkor egy-egy hangról csak 2—3 képet nyerünk, 
melyekről nem tudhatjuk, hogy tartalmazzák-e a hangra nézve jel
lemző kulmináló pontot. 

A felvételeket Újpesten készítettük; kísérleti személy L. Lajos 
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úr, az operateur pedig LOÓB ISTVÁN úr volt. A kísérleti személyt 
felvétel előtt kísérletünk céljáról nem világosítottuk fel, nehogy a 
kiejtés erőltetett, affektált legyen. A kísérleti személy egy papír
lapról 15, magánhangzóval kezdődő egyszótagú szót, 15 izolált ma
gánhangzót és egy hosszabb mondatot olvasott fel. A legprecízebb 
ajakműködést az izolált magánhangzóknál és egyszótagú szavaknál 
tapasztaltuk; a hosszabb mondat magánhangzóiban az ajaknyílás 
dimenziói már lényeges különbségeket mutatnak egymástól. 

Felvételeink lehetővé tették a szájüreg nyílása hosszának és 
szólességének a meghatározását és mm.-ben való mérését. Méréshez 
való mértékegységet úgy nyertünk, hogy felvétel előtt egy cm.-es 
beosztású skálát ragasztottunk az ajkak alá. (L. 1. ábr. 1. kép.) 

A szájüreg nyílásának dimenziói (mm.-ben kifejezve) magyar 
izolált magánhangzóknál a következő: 

1. Az ajkak közötti nyílás hossza: 
a = 

u = 
ü = 

50 6 = 51 
46 e = 42Vi 
44 i = 42 
23 á = 39 
19 o = 25 
14 ö = 25 
14 u ' *» 16 

ü = 16 
íásköz ötti (verticalis) távc 
29 e = 26 
11 á = 16 
11 e = 14 
8 i = 10 
6 o = 8 
5 ö — 8 
4 U =r= 6 

ü = 4 
Jól láthatjuk az 1. ábrán, hogy ámbár a palatális magánhang

zóknál (ö, ö, ü, ü) az ajkak közötti nyílás hossza és szélessége 
kisebb, mint a megfelelő nyelvállással képzett velárisoké (o, ö, w, ü), 
mégis a kerekítés mértéke kisebb. 

A2. ábra két szó: a) és; 6) ott felvételét adja. Mindegyik hang kép
zéséről több képünk van, tehát az ajkak mozgását jól rekonstruálhatjuk. 

1—9. képek az ajak állását mutatják e képzés közben; a 10. 
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képen a két fogsor már záródik s megindul az s képzése; az ajkak 
helyzete egy kissé megváltozik. A 15—35. (ott) képsornál j'ól láthat
juk az ajakmozdulatok szerepét rendes ajakállástól a tökéletes 
kerekítésig; 15—19 az ajkak előkészülete kerekítésre; 19—25 

2. ábra. 

kerekítés; 26 kerekítés csökkenése; 27—29 7 képzés; 30—35 az 
ajkak állása a 7 explóziója után. 

Ezekből a példákból is láthatjuk, hogy a gyorsított filmezés 
nyújtja az egyetlen módot arra, hogy az ajakműködés komplikált 
mozdulatait optikailag rekonstruáljuk. De alkalmat nyújt egyúttal a 
hangok időtartamának mérésére is, amennyiben a képek számából 
könnyen kikövetkeztethetjük egy-egy hang időtartamát. 

DR. HEGEDŰS LAJOS. 
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Fon. 
1. L a p p : A) S. potne- ™ N. B&dnl- 'inakat fon'. — F i n n : 

A) puno- 'sodor, fon'. X *) B) puna 'vörösség, pirosság, vörös v. piros 
szín'. — M o r d v i n : A)pona- 'fon'. X B) pona 'szőr, gyapjú'. — 
C s e r e m i s z : A) p§n- 'fon'. X B) p§n 'szőr, pihe, toll'. — V o t j á k : 
A) pun- 'fon'. — Z ű r j é n : A) pan- 'motollál, fölcsavar'. 

Ezt a NyH.7 47, 144 adatain alapuló összevetést a c s e r e 
m i s z r e nézve kiegészíti: A) punem 'fon; drehen, zwirnen' (SZILASI, 
CserSzót.: NyK. XXX, 176) | H. p§'nem oo U. pune'm zwirnen ; flech-
ten' (WICHMANN : JSFOu. XXX, 6 : 39^ és MARK : MNy. XXIV, 37). X 
B) pun 'toll, szőr; (kleine) féder, haar' (SZILASI, CserSzót.: NyK. 
XXX, 176). 

A NyH.7-nak a fon, illetőleg fan szóra vonatkozó v o g u l és 
o s z t j á k adatait a következő összeállítássá bővítjük ki: 

V o g u l : A) MUNKÁCSI, VogNyj. szerint a vogT. nyelvjárásban 
pun- 'fonni' (i. m. 292), punkhétal 'fonódik' (290). A VogNGy. egyik 
vogT. közleményében punéu 'fonunk', punánt 'fon', puném 'fonván' 
(IV, 347); ugyanannak egy másik közleményében ponén 'fonjatok', 
ponst 'fontak' (358). X B) AHLQVIST (MSFOu. II, 45) szerint pun, 
pon 'féder, haar, renntierhaar, wolle'; vis p. 'flaumfedern'; punih 
'haarig, zottig, wollen'. KANNISTO (MSFOu. XLVI, 118) szerint vogT. 
pón2) 'féder, haar' | Sz., FL. pun | AL., V., P. pun | FK. pun | KK. 
pon | AK. pón. A SziLAsi-féle VogSzój .-bői (99) idézhetjük: AL. pun 
'toll'; tus-pun 'szakáll'; turuj-punpd 'sas-tollú' | vogK. pon 'szőr'. 
A TfiócsÁNYi-féle VogSzój.-nek (NyK. XXXIX, 459) ezek az adatai: 
E. vas-pun 'vadréce-toll'; vosrém punpa 'vörösbarna SZÍDŰ' | KL. 
sol'-pun 'szőrszálka' | P. réské-pun 'róka-szőrű' | T. ponqrj 'szőrös'. 

O s z t j á k : A) AHLQVIST szerint E. ponllatem 'zwirnen'; pona 
'saite'. PÁPAY—BEKÉ szerint É.pongrj 'fonott (kosár)'. PAASONEN—DONNER 
(OstjWb. 195) szerint K. pünttom, púnttdtdm 'zwirnen' | J. pontLdm, 
pontba 'ua.'. PATKANOV (IrtOsztjSzój.: NyK. XXXI, 181—2) szerint 
I. pan 'fonal, zsinór, húr; garn, schnur, saite'; paneri, panéjp 'fona
las stb. ' ; panép, panpe 'fonalú' stb. MUNKÁCSI (DOsztjSzój.: NyK. 
XXVI, 49, 52) szerint: D. panné, pané 'fonal, cérna' stb. | K. pqn \ 
S. panna 'saite' CASTR. | polén-panji-jux 'SLZ a fa, amelyhez a fonal 
erősítve van'. X B) MUNKÁCSI (DOsztjSzój.: NyK. XXVI, 54) szerint: 

1) Az A) és B) alatt felsorolt adatok között levő X az összevetés jele. 
2) „ö, eine art von reduzierten o- lau t . . . " (i. m. XII. 1.). 
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É.pun 'tierhaar, wolle; féder' AHLQV. | V., Jg., FO.,KO. pun 'szőr' és 
punérjg nur rénbőrből való szőrös szíj'; V., Jg. sem-pun 'szemszőr' | 
KO. punuyg ka 'farkas' | pün 'wolle' és pünay hu 'wolf CASTR.1) 

Tehát a finnben, mordvinban és cseremiszben az A) és B) 
alatti adatok hangalaki tekintetben pontos egyezést mutatnak. Az A) 
és B) alatti vogul hangalakok az efféle lejegyzéseknél természete
sen előálló pontoskodási ingadozások leszámításával szintén jogosan 
egyeztethetők. Az osztjákban — egyelőre ennyit állapítsunk meg — 
A) alatt, a kondai ü PAAS. kivételével, o, p, a, § áll szemben a B) 
u hangjával. 

2. Magyar megfelelő gyanánt az A) alatti finnugor adatokhoz 
a köznyelvi fon 'neo' szót, a B) alattiakhoz pedig a fan 'pubes' 
szót szokás felvenni (vö. NyH.7). Azonban közelebbről szemügyre 
véve: a két magyar szó hangtani, illetőleg hangtörténeti viszonya 
nem sarkallik egyszersmindenkorra az o: a különbségen. 

A) A fon 'neo' szó u-s hangalakban tűnik fel nyelvtörténe
tünkben. Ezt látjuk: 1250/1324, 1254/1324: villám Funo (OklSz.); 
1282 : Funov Tolna megye (CodDipl. V, 3:127) (vö. CSÁNKI III, 425) 
~ 1278: terram Fonou (OklSz.) | 1083—95: Funoldi (PannhRend-
tört. I, 592) ~ II. István kora/1420: Fonóid, Funol kétszer (SZENT-

PÉTERY: MNy. XXIII, 363, 369) és 1216: Fonóid (PannhRendtört. 
I, 640); ez a helynév, amelyből a mai somogymegyei balatonparti 
Fonyód lett, a fun «» fon igének deverbalis -l képzővel alakult névi 
származéka. A fon 'neo' fonal származékának előfordul fanal vál
tozata i s : fanal LevT. I, 267 és MA: Bibi. I, 12 (NySz.) | „Fa
nal : Filum. vide Fonal" PPm. 1708. | fanal 'fölmotollázott kender' 
Ipoly völgye, Kővár vid. (MTsz.). 

B) A 'pubes' értelmű köznyelvi szóra idézhetünk ilyen adato
kat: fan pubes' MA., Com:Jan. 48 és 'lanugo prima adolescentis' 
Nom.2 189 (NySz.) | fanosodik 'gallulo, gallulasco' MA. és 'gallulo, 
gallulasco, pubesco' PPm. j fan-gerézna 'sovány, száraz ember' Kis
kunhalas (MTsz.); minthogy az alakulat utórésze a 'pellis; pelz' 
jelentésű g'ér'ézna szó, a fan-g'ér'ézna eredetibb értelme nyilván 'erő
sen szőrös ember', s ez olyanformán ment át az idézett jelentésbe, 
mint ahogy a g'ér'ézna szónak géréznye változata magában is fel
vette a 'sovány, vézna, cingár és kistermetű' jelentést a veszprém
megyei Devecseren (MTsz.). — Azonban semmiesetre sem lehet 

J) A vogul és osztják adatok jelentékeny részét ZSIRAI MIKLÓS szívessé
gének köszönöm. 
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figyelmen kívül hagyni, hogy GYARMATmnál (Voc. 18) „Fon szőr, haj, 
pihe, L. pubes, pilum, lana" van, továbbá, hogy egy 1781. évi sajó
szentpéteri jegyzőkönyvben fon (OklSz. Pótí.), abaúji, hegyaljai, szé-
kelységi népnyelvi adatokban fon vagy az eredetileg birtokos sze
mélyragozott fona, fonos, főni Tanos, fanszőrös' (MTsz. 1. fan, fanos, 
[fani] alatt) jelentkezik. Ugyanezzel a szóval találkozunk a bog
dánfalvi (Bacau megye) csángó bábafon 'közönséges zsurló' nö
vénynévben, amelyet CSŰRY BÁLINT szíves közléséből ismerek.1) Ceg
lédről egy fon-cica adat bukkan fel, mégpedig ilyen értelmezéssel, 
illetőleg magyarázattal: „papmacska (nagyon szőrös feketesárga csí
kos hernyó; szálat ereszt, annál fogva a gyermekek fölkapják és 
lóbálják, s hozzá ezt danolják: Fort cica, fon' cica [azaz: fonj 
cica], fonj nekem kötelet! stb.; innen a ueve" (MTsz. [fonj] alatt). 
A szóbanforgó állat neve eredetileg fon cica azaz 'szőr-macska' 
lehetett, s csak a gyermekdalban nyerhette a fonj cica! újraértel
mezést. 

Az adatok azt mutatják, hogy az A) alatti meg a B) alatti 
szó is egyaránt fon és fan ejtés között ingadozott, és arra gondol
hatunk, hogy a B) alatti szó fan változatát a szótárak terjesztet
ték el, illetőleg juttatták a köznyelvi forma tekintélyéhez.2) Tehát 
amint a finnugorságban, hasonlóképen a magyarban sem áll útjában 
hangtani akadály az A) és B) sorozat rokonításának. 

3. A két sorozat jelentéstani áthidalása végett nem szükséges 
bővebben fejtegetnünk, hogy a sző r vagy g y a p j ú jelentős sze
repet játszhatott a fonásnál , meg hogy bizonyos s z ő r f a j t á k 
ésa k e z d e t l e g e s f o n á s o s k é s z í t m é n y e k formabelihason
latosságot mutatnak. Ekként a tárgyalt szavakat egy igenévszóba 
foglalhatjuk össze, s ennél jelentéstani csirául az 'emberi vagy ál
lati testen összefonódott szőr' értelmet vehetjük fel, amiből a 'fo
násra alkalmas vagy ahhoz használt szőr', továbbá a 'fonat, fona
dék' ós 'neo' árnyalat bontakozott ki. — Tehát az A) sorozat igei 
meg a B) sorozat névi alapszava között hasonló a viszony, mint a 
magyar sző ugor megfelelői között: osztják I. sevem 'fonni, egybe
fonni; flechten'és séu, sév 'hajfonat; (haar)flechte, zopf (PATKANOV: 

l) A kifejezés eredetére világot vet, hogy — CSÜEY szerint — amikor 
szóba kerül, megjegyzik: „Ez póznás beszéd, cirmos beszéd [piszkos]." 

s) Azt hiszem, egyébként is sokszor nyomozhatnók köznyelvünk elemei
nek és hangtani sajátságainak eredetét szótárainkban, főképen a hosszú időn 
át ható PÁRIZ PÁPM-kiadásokban. 
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NyK. XXXI, 300; NyH.7 147) | vogul sefi-™ say- 'sző, fon' és sew 
'hajfürt' (SZILASI, VogSzój. 119; NyH.7 147).1) 

Hogy a fon—fan szócsalád jelentésköre milyen irányokban tá
gulhatott, mutathatják a növényvilágra vonatkozó magyar kifejezé
sek közül: fon 'apró, finom gyökér- és szőrszálak' Hegyalja (MTsz. 
L fan 2. alatt) | fanos szöllövesszö 'szőlőtőke termő ága, amelyet 
lehajtva földdel betakartak, s így gyökereket hajtott' Borsod; fanos 
répa 'töves répa (brassiea rapa)' Dunamellék (MTsz. fanos alatt), 
amely nyilván vékony, összegabalyodott gyökérzetéről kapta a nevét. 

4. Ezek szerint jól pedzi Czuczor—Fogarasi (II, 595), hogy a 
fan „rokon fon igeszóval, s jelentése mintegy fonal", és a BUDENZ-
féle (MUSz. 494, 531) nézettel szemben, amelyet a NyH.7 47, 
144 is képvisel, a fon és fan szavak, illetőleg finnugor meg
felelőik viszonyának ahhoz a felfogásához kell csatlakoznunk, 
amelyet BALÓ JÓZSEF vetett fel (Nyr. XVIII, 511): „A fon [fan 
'szőrzet'] szó, úgy látszik, régebben terjedelmesebb jelentésű volt, 
jelentvén általában különféle szálakat, melyekből valamely szövet 
készül s így a fon, fonal szókkal összefüggésben v a n . . . A székely 
fon {fan} 'szőr', az általában magyar fon, fonal s az elősorolt 
ugor szók [köztük a déli osztják pon, pun 'hálóféle'] egy tőről 
fakadtak." BALÓ a székely foncsika 'szövetdarab, szövetecske' alap-; 
szavának is a fon = fan szót tartja (i. h.), továbbá ebben az össze
függésben említi a székely fonája 'visszája' meg a foncs, fonc sza
vakat (Nyr. XIX, 128). BALÓ gondolatát átveszi és bővebben kifejti 
ALBERT JÁNOS „A 'fon' szó családja" címen (Nyr. XXI, 289—93). Ő 
a mellett, hogy a magyar fan és fon szavakat a közösen névszói 
és igei tőnek tekintett ugor pana gyökérre vezeti vissza, bevonja 
a rokonságba a foncsik, fona és fonák szavakat. 

5. A fonája <*> fanája (Lozsád Hunyad megye) 'fonákja, visz-
szája (szövetnek, ruhának, bőrnek stb.); háncsa (kérge alatti finom 
rostos része) a fának' (MTsz.) kifejezésből kielemezhető birtokos 
személyrag nélküli fona szó lehet a fon cv fan birtokos személy
ragozott formája. Ez esetben eredetileg vagy a bőrnek, a ruházatul 
használt állati prémnek befelé fordított szőrös felét jelentette, vagy 
pedig a f o n á s útján keletkezett készítményeknek azt az egyenet
lenebb felét, oldalát, ahol a f o n á s o s jelleg különösen szembe
szökő volt (vö. ALBERT : Nyr. XXI, 292 és KOLUMBÁN SAMU : Nyr. XXII, 

*) Vö. MÉSZÖLY : Népünk és Nyelvünk II, 165—6. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIll. 
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132). A fona lehet a'szőr', illetőleg 'fonásos fél, oldal' értelmű fon 
(fan) főnévből való -a képzős kicsinyítő is. Végül lehet a neo' ér
telmű /bn-nak -a képzős igeneve, s mint ilyennek 'fonásos oldal' 
az eredetibb értelme (vö. ALBERT: Nyr. XXI, 292). 

A fonák c\> fanák (Lozsád) alakulhatott -ák kicsinyítő képzővel a 
'szőr', illetőleg 'fonásos oldal' értelmű fon oo fan-bél, vagy -ák dever-
balis névszóképzővel a neo' értelmű fon-bél, sőt még a fona formának 
-k képzővel való megtoldása által is létrejöhetett (az utóbbi módon 
származtatja ALBERT : Nyr. XXI, 292). Jelentéstani tekintetben a 
fona szóval kapcsolatban imént jelzett két irányból ('a bőr szőrös 
fele', illetőleg 'fonásos oldal') kínálkozik magyarázata neki is. 

A háromszéki fonál-ki 'fonákul, fonákjával vagy visszájával 
kifelé (fordítva)' (MTsz.) kifejezésből is következik, hogy a fon : 
fona és fonák szavak jelentés fejlődésében szintén volt 'fonásos 
oldal' mozzanat. 

A foncsik 1. 'hajfonat, kettős hajfonat' és 2. 'hagymakoszorú' 
(MTsz.) szóban a fon igenévszóhoz -esik képzőbokor járult, amint a 
far szó mellett is jelentkezik fafojresik, fafojresok, farcsuk (1. 
NySz., MTsz.) (vö. ALBERT : Nyr. XXÍ, 290). Ez a foncsik még -a vagy 
•ó kicsinyítő képzővel van megtoldva a foncsika ™ fancsika, illetőleg 
fancsikó 'rongy, rongydarab, foszlány' (MTsz.) szóban1) (vö. farcsika 
NySz., MTsz.), míg az ugyanolyan jelentésű foncs w fonc ~ fanc az 
előbbi képzőbokor kezdő -cs oo c elemével alakult.2) Egyébként hogy 
a fon- elemhez közvetlenül járul kicsinyítő képző, mutatja a hegy
aljai fonka 'fonóka asszony' (KASSAI után MTsz.) is. 

A Tsz.-tól Székelyföldről közölt fancilla 'kicsi rongyos szol
gáló vagy szegény leányka' (MTsz.) nyilván a fanc meg a latin 
ancilla szavak keveredése útján támadt (vö. CzF. II, 596). 

A szolnokdobokai össze-fancsal 'rendetlenül összefog, összegön
gyölít' (MTsz.) a fon <*> fan-bél -csal -= -s + al vagy -d\t] + s •+- al (?) 
gyakorító képzővel alakult (vö. -csol, -csel, -csöl és -csal, -csel képző 
TMNy. 4 0 0 - 1 ) . 

A fon neo' ige és a fon cv fan 'pubes' névszó családjához 

') A jelentésére nézve fontos KOLTJMBÁN : Nyr. XXII, 132—3. 
*) ALBERTnak kétféle véleménye van a foncsika oo fancsika szóról. Ko

rábban (Nyr. XVIII, 560) a német fetze cv> *fatz(e)-x&\ összekapcsolt dunántúli 
fanc 'rongy' kicsinyítőjónek tartja, később (Nyr. XXI, 291) pedig a szolnokdo
bokai flancsiká-ra való tekintettel a német fransen 'rojt' szót keresi benne. Ezt 
cáfolja KOLUMBÁN (Nyr. XXII, 133). 
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tartozik a zalai-göcseji fondor szó is, amelynek a jelentése : a gesz
tenyének külső tüskés burka' (MTsz. és saját tudomásom). Ez a 
fon -d képzős gyakorítójának -r képzővel alkotott származéka, 
olyanféle, mint amioők fitor <v fintor, hunyor stb., amelyek -r kép
zőjükkel névszók és gyakorító igék egyaránt lehettek (vö. PAIS: 

MNy. XXIÍ, 134—5). — „Gubás ebnek fanos eb társa, lator lator
nak baráttya" Káldi (Nyr. IX, 68, NySz.). E közmondás1) a fanos 
szót rokonértelműnek mutatja a gubás 'villosus, hirsutus, hirtus, hi-
spidus, pilosus; bozontos, borzas, boglyas, kócos, fésületlen hajú' 
{NySz., MTsz.) szóval. „Szilva-fa hozzá hasonlatos fa javát kivánnya 
s a gubás gesztenyét utállya" — mondja Nadányi János „Kerti 
dolgoknak leírása. 1669." 212. lapján (1. NySz. gubás 2. alatt). Azon
kívül a guba, gubó jelentései között ott szerepel Kapnik vidékén: 'gyü
mölcs-tok (pl gesztenye külső s z ő r ö s tokja)' (MTsz.). Mindez arra 
vall, hogy a fondor eredeti értelme szintén az volt, ami a guba, 
gubó szavaké: összefonódott, összegubancolódott valami, pl. szőr, 
gyapjú' (vö. NySz. 1. guba alatt), és csak azután jelölték meg vele 
a szelidgesztenye termésének hosszú, vékony, szúrós, sörteszerfi 
tüskékkel sűrűn borított köpönyegét. 

6. Látjuk a fon-nak, illetőleg származékainak átviteles jelen
téselágazásait is. így a fonák alakulat a fentebb jelzett konkrét 
értelmen kívül álnok, ravasz' jelentésben használatos Székely
földön (MTsz.). Vele rokon caluinniator, susurro, iniquus delator; 
ohrenbláser' jelentése van a fondor szónak (1. NySz). Az átviteles 
jelentésváltozatok nyilván a hálófonás, a hálóval való megejtés ké
péből sarjadtak (1. a háló, hálói, be-hálól, el-hálól, el-hálóz szavak 
jelentéseit NySz.). Hogy az 1222: Fundur személynév (OklSz.) mö
gött valódi ('fonó'), vagy pedig képes értelem áll-e, az bizonytalan. 
A régi nyelvi fondorló ™ fondarló Heltai ~ fandarló Heltai 'delator, 
susurro, interturbator; ohrenbláser' (OklSz., NySz.) meg fondorlás <*> 
fandorlás Heltai 'delatio, susurratio; gemurmel, das ohrenblasen' 
(NySz.) a fondorl <v fandorl Heltai (NySz.) ige származékai. A fon-
dorl ige lehet denominalis alakulat a fondor névszóból, azonban 
deverbalis szintén lehet egy fondor gyakorítóból.2) Ugyanígy fog
ható fel denominalis vagy deverbalis alakulatnak a fondorkodik 

l) Összefügg vele: „Eben gubát [azaz: 'gubancos szőrű kutyát'] cserél." 
{L. NySz. 1. guba.) 

3) A -dorl képzőbokrot láthatjuk a SzékelyudvK.-riek a susog igével Ösz-
szefüggö susdorló, susdorlás szavaiban (1. PAIS: MNy. XXII, 350).' 

19* 
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(fondorkodó) 'filum contentionis ducere; spirat*) Caecias' MA. és 
'stets hadern und zanken; durch verláumdung untergraben' PPB. 
(vö. .NySz,). 

A DictaGr. 15: „Az sugarlot, fundert: susurronem" adatból 
(NySz. fóndor alatt) meg Székelyföldről ismerjük a fundér árul
kodó, áskálódó' (MTsz.) szót. Ezt PETZ GEDEON (Nyr. XXVII, 243—4) 
egy német funder (-<= : fund 'etwas listig ersonnenes, anschlagr 

kunstgriff, knifí') átvételének tartja, sőt SIMONYI (i. h.) idevonja a 
fondor, fondorkodik szavakat, TRENCSÉNY KÁROLY (Nyr. XXXIÍ, 389— 
90) pedig a „fundér ~ fondor"-on kívül a csúfondáros-nak fondár 
(csúf'+ fondár-os) elemét is a német fimder-ból származtatja. Itt 
azonban az a bökkenő, hogy — amire különben PETZ is rámutat — 
a németben az a bizonyos funder nem, csak az umlautos fünder 
alak ismeretes. — Azt egyébként nem tartom lehetetlennek, hogy 
a csuf(f)ondáros és csufondár szavak valóban így elemződnek: 
csúf'4- fondár-os, illetőleg csúf-\-fondár, csakhogy szerintem ez 
esetben a fondár elem a fon : =- fond gyakorítónak ár képzős szár
mazéka volna (vö. fentebb a fondarló, fandarló adatokat), aminők 
ezek: csapod-ár, tünd-ér; a csuffondár =- csufondár mellett pedig 
úgy keletkezhetett csuffondáros =- csúfondáros, mint fondor mellett 
fondoros (NySz.).2) 

A Gyöngyösi Glosszák3) közölt az 1.-ben Égbe fanalodasokoth 
kegetlen thanachok a „Conspiraciones coniuracionesque" megfelelője, 
a 106.-ban pedig Égbe fanalodassth a „contra aliquem... colliga-
ciones fecerint falsé accusando" szövegrésszel kapcsolatban álL 
Ezekben az adatokban én fanalodás-t olvasok, s ezt a fon-ból való 
régi nyelvi fonalodik (NySz.) ~ *fonolodik =~ népnyelvi fonolódik 
'bonyolódik' (MTsz.) gyakorító-visszaható ige fanalodik változatából 
származtatom.4) A Gyöngyösi Glosszák közül a 356.-ban előforduló 
„fondolodas: colligaciones" a fon-hoz tartozó fondolodik gyakorító-
visszahatónak névi származéka.5) „ Fonalgnacuala egmassal monduan: 
Miképpen adhatta ő testét műnekónc megennőnc." — írja a 

1) NySz. hibásan „spiro". 
2) K ü l ö n b e n fondáros: fondoros TRENCSÉNY sze r in t is . 
3) L. M E L I C H , A g y ö n g y ö s i g l o s s z á k : N y K . XXVIII , 304 k k . 
*) MELICH i. h. 309 a fanyalodik, fanyalog szavakkal rokonítja. 
s) MHLICH i. h. 320 szerint: „fondorl:fondoll igéből képzett reflexivum 

lehet". ZOLNAI GYULA : Nyr. XXVIII, 365 szerint tollhiba fonolodas helyett, 
és ez azonos a fanalodas-sa.1. 
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MünchK. 182. A NySz. I, 763 'litigo [streiten, zanken]' értelmezés
sel a fanyalog, fanyarog címszó alá osztja be. De szerintem a fo
nóig nem más, mint a fon-hól való -l + g képzős gyakorító. 

A Németújvári Glosszák között a 300. lapon ezt találjuk: 9fo-
nalokath — rixas" (MKönyvsz. 1883: 126), az ÉrsK. 225 meg ezt 
írja: „wetekedes haborwth nemz Veteködes fonalsagoth zyl Vete
kedés garazdoth hoz."1) Ez esetekben a fon ige névi fonal szárma
zéka, illetőleg ennek fonalság továbbképzése jelentkezik, amely vagy 
a Gyöngyösi Glosszák idézett adataiban mutatkozó egyesülés, szö
vetkezés valaki ellen, pártütés' értelemből fejlesztette ki a 'rixa'-
féle jelentést, vagy pedig valami olyanféle úton jutott ehhez az 
értelemhez, mint ahogy bele-köt, kötekedik, kötődik, kötözködik, köte-
lődzik (MVir. 105), kötölőcködik Zalaegerszeg (saját tudomásom); 
vagyis az utóbbiakkal együtt valószínűleg a vitatkozó, civakodó be
szédet jellemző kifejezés: a felek egymás beszédébe, szavába kötik, 
fonják, öltik bele a magukét.2) 

„Háborúság czinalo fanczal ördeg" MekSzJán. (NySz.) | 
„Minden fancsal firkálást ellenünk eltesztek" Czegl: Tromf. (NySz.). 
A népnyelvben is felbukkan ez a fancsal névszó, mégpedig Gömör-
ben — ahol a fancsal ördög kifejezés is járatos — 'kaján, irigy', 
Székelyföldön meg 'kancsal' jelentéssel. A fancsal a fon <N> fan igé
hez tartozó fans- vagy fancs- igei alapszóból való -al képzős ala
kulat lehet. Korábbi jelentéseiül 'háborúság-keltő' és 'ravasz, álnok, 
kaján (pl. ördög)' kínálkozik. Az utóbbi árnyalatból vált ki Gőmör-
ben az 'irigy', a székelységben a ravasz ember nézésmódjáról a 
'kancsal' jelenlés. A képzés szempontjából vő. konya, kanyar, kan-
kalék stb. (OklSz., NySz., MTsz.): kancsarodik, kancs, kancsi stb. 
(MTsz.): kancsal (OklSz., NySz., MTsz.) és kandarodik, kandi, kan
dics, kandit, kandal w kandal stb. (OklSz., NySz., MTsz.): kandal 
'luscus; schielend' (NySz., OklSz.) | sandít,. sanda: sandái 'luscus, 
paetus, strabo; schielaugiger' (NySz., OklSz., MTsz.) | bandsa : 
bandsal (EtSz.).3) 

1) A NySz. I, 919 velük kapcsolatban a fanyalog-fa. utal. MELIOH i. h. 
309 összevetésül hivatkozik rájuk. 

2) Vö. AAz ki veled szol, szauad altalólteni, minek elot bezidet el vé
gezte, illetlenség" ErasmrErk, | „Által-óltód ezt e pronunciatummal" Czegl: MM. 
(NySz.). Vö. PAIS, Ölt: KCsA. II, 463. — Nb. kiköt valakivel! 

*) A fancsalog co fancsarog (fáncsorog) 'csavarog stb. ' ige (NySz., MTsz.) 
nem a fancsal névszóval, hanem a fanyalog cv fanyarog: fanyar szócsaláddal 
f ü g g ÖSSZe. -""•• ' •'•"-•*"'" ' : : 
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Hogy a XI—XIII. századi adatokban jeleDtkező Fanzal, Fon-
sol, Fonchol (vö. MELICH, SzlJövsz. I, 2 : 168; 1. még ÁrpUjOkm. 
XI, 135) személyneveket, illetőleg az ezekkel összefüggő különböző 
vidékeken előforduló Fancsal helyneveket idevonjuk, a tekinletben 
az 1055: Fancel (comitis) adatbeii e int óvatosságra. 

7. Anonymus 11. fejezete szerint Marót vezér foglalta el „ter-
ram que est inter thisciam et s i l u a m igfon, que iacet ad erdeuelu" ; 
51. fejezete szerint pedig Ménmarót Osbő meg Vélek magyar és 
székely csapataival nem mervén szembeszállni, „fugiens a facie 
eorum in n e m o r i b u s ygfon habitare cepit" (FontDom. 12, 44). 
A Képes Krónika 58. fejezetében meg arról van szó, hogy Géza 
herceg (I. Géza), amikor Salamonok rajta akartak ütni, „venatur 
in Igfan" és „in Igfan venabatur" (i. h. 179—80). 

Magyar Anonymusom Igfon-erdö jegyzetében (1*20. 1.) ez ál l : 
„A forrásokban jelzett körülményeket számbavéve az erdőt leg
nagyobb valószínűséggel a régi Bihartól meg a mostani Váradtól 
k.-re vonuló R é z - h e g y s é g g e l és K i r á l y - e r d ő v e l azono
síthatjuk, és így éppen hozzá viszonyítva kell elhelyeznünk az Er-
döntúl-t vagyis Erdélyt. A nevére nézve pedig arra gondolhatunk, 
hogy előrésze az igy a. m. 'szent', utórésze meg a fon vagy fan 
a. m. 'fonadék, szövedék, sűrű, erdő (gubancos gyökér v. szőr)'. 
E szerint tehát az értelme 'szent sűrű v. szent-erdő'." Amikor ezt 
írtam, — látnivaló — a fon—fan dolgában megvolt az a vélemé
nyem, amelyet a fentiekben kifejtettem, s amelynek alapján Ano
nymus és a Krónika erdőnevét is meg magyaráz hatónak tartottam 
és tartom. 

Minthogy e r d ő r ő l van szó, magában véve is valószínű, hogy 
a fon, illetőleg fan elemet a fon ~ fan 'fonat, fonadék' szó szolgál
tatta. Azonban e magyarázatot támogatja, hogy a /wi-nal rokon
értelmű más szavakat is alkalmaztak erdőalakulatok kifejezésére. 

A következő szavak: serég cv sereg <s> siré'g c*> sürög stb. 1. 'pörög* 
forog'; 2. 'sürgölődik' | serül ™ sirül 1. 'fordul'; 2. 'sodródik, gön-
gyölődik, tekerődzik' | serit ~ sirít <*> sürit co sűrít stb. 1. 'sodor, pö
dör'; 2. 'tolakodólag forgolódik (valaki körül)'; 3. 'nyüzsög, hem
zseg, tolong, tömegesen mozog, rajzik' (MTsz. seré'g; sürög ] serül, sirül; 
serit, sirít; sűrít) alapszava ser-<*> sir-<» sür-, amelyet a sür-for c\> 
sürrforr 'sürög-forog, hemzseg, tolong, rajzik' (MTsz.) ikerszó fenn
tartott. — MÉSZÖLY GEDEON abban a rendkívül gondolatébresztő dol
gozatában, amelyben a Nádor-kódexben a pokol lángjának jelzője-
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ként szereplő fírú, fokoru, kokgrü szavak eredetét kutatta, a fira 
szót a 'forog' értelmű sír- alapszó igenévi származékának fejtette 
meg (MNy. VII, 388—9). Amikor évekkel ezelőtt a háromszékme
gyei Nagybaconból származó ismerőseimtől ügyes, jó gazdaasszony' 
értelmében a sürü gazdaasszony kifejezést hallottam emlegetni (Szé
kelyudvarhelyről közli KIRÁLY PÁL MTSZ.), MÉSZÖLY magyarázata nyo
mán arra gondoltam, hogy a pokolbéli láng jelzőjét, vagyis a ser- oo 
sir- ™ sür- alapszó igenévi származékát kell látnunk benne, csak
hogy ez esetben 'sürgő-forgó, serény' jelentésben. Vő. a forgódik 
igenevének ilyen szereplését: forgudúk 'vendégség alkalmával főző 
és felszolgáló nőszemélyek' Vas megye Őrség és forgudó vagy for-> 
gudu 'ügyes' Göcsej (MTsz.). i 

Ahogy Anonymus-fordításommal kapcsolatban az Igfon erdő
névvel foglalkoztam, — amint rávonatkozó jegyzetem idézett részé
ben is pedzem — analógiaként számba vettem, hogy a 'didit' jelen
tésű sűrű (alakváltozatai R. siro, sirc, seru, N. síri, sürö GOMBOCZ : 
MNy. III, 315) a 'sodor, pödör [fon]' jelentésben használt ser- ™ sir* 
™ sür- alapszó származéka, és hogy ez a sűrű a 'dicht' jelentés 
mellett felvette az 'erdő' értelmet is.1) Vö. sűrű 'sűrű fiatal erdő, tilos 
növendék-erdő' Somogy (MTsz.), sürü 'kisebb erdő' Zalaegerszeg 
(a magam gyermekkori tudomásából). Abban, hogy a sürü-t így 
származtassam, azóta megerősítettek MészöLYnek „A cserény szó ere
dete" c. dolgozatában (Népünk és Nyelvünk II, 173) tett észrevételei. — 
Ugyanebbe a szócsaládba tartozik a székelyföldi sürügyék 'bozót' 
(MTsz.) meg a Kiskunhalasról és Szegedről közölt serevény 'sűrűn 
növő vékony vesszők, sarjadzó nyár- és jegenyebokrok, apró fűz
fához hasonló fű', amelyet Szegedről ilyen összetételben is felje
gyeznek: serevény-füz 'salix viminea' (MTsz.). — Tehát 'forog, pö
rög; sodor, pödör' jelentésű, vagyis a /cm-nal rokonértelmű alapszó
ból költ származéknak lehet 'erdő'jelentése. 

MÉSZÖLY (MNy. VII, 385) a fentebb említett Nádor-kódexbeli 
fokoru szót a sugorodik =- zsugorodik ige sukorodik változatának az 
alapszavából vezeti le, és 'tekergős' értelmet tulajdonít neki. Én 
(MNy. XIV, 20—2) egész sor íöldrajzi nevet vontam ehhez a sukoró 
közszóhoz, amely az 1240 körüli „silvas, colles, valles et nemora 
que vulgo dicuntur Sacorov" (PannhRendtört. I, 772) adat szerint 

*) Ezért mondom (i. m. 120): „in nemoribus Igfon a. m. 'az Igfon 
s ü r ü i b e n ' " . 
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e r d ő k r e , l i g e t e k r e is vonatkozott. 1240-ben Sucoro Herdeu-, 
vagyis Erdő- vei együtt bakonyi e r d ő őr (ÁrpÚjOkm. II, 112). Ismét 
egy a /bn-éhoz hasonló, 'zsugorít' jelentésű alapszó származéka 
szolgál erdő' kifejezésére. 

Ezek szerint tehát a fon <*> fan 'fonat, fonadék' meg a fon w 
fan 'sűrű erdő, erdő' jelentéskapcsolat nem áll egyedül. 

Amint idézett Anonymus-jegyzetemben jeleztem, az erdőnév 
ig-, illetőleg yg- előrészét igy-nek olvasva török eredetű igy ~ égy oa 
ügy (id «N ed » üdfvj) 'szent' szavunkkal egyeztetem. Az, hogy e szó 
ilyen vonatkozásban csakugyan szerepelhetett, kitetszik a székes
fehérvári keresztesek 1193-i megerősítő levelének „In bókon prima 
méta incipit de vgufa... redit ad predictum ugufa" (OMOlv. 57) 
adatából. E szerint Veszprém és Fejér megye határán a Mellér patak 
(Bakonyér) felső folyása ós Isztimér környékén, Zirctől északkelet 
felé még a XII. század végén is feltűnik egy ügyüfa 'szent-fa', 
hasonlóképen, ahogy ugyanazon oklevél szerint az előbbitől nem 
messze a fejérmegyei Magyar-Almás—Barc (1193: borriz)—Zámoly 
vidékén szintén ott található ősvallásunk nyomaként az aldo cut 
Ha pedig egy fa 'szent' lehetett, akkor aligha lehet kétségbe vonni, 
hogy egy e r d ő is — esetleg a benne levő 'szent-fa' után — a 
"szent' nevet nyerhette. 

1269/1297: villám nostram [István ifjabb király] Tymar Foon 
uocatam, in Comitatu Castri nostri Abawyuar. . . possessio Foon 
vocata . . . villám Foon voc. (ÁrpÚjOkm. VIII, 240, X, 255—6); 
1286 kör.: Fony (i. m. XII, 447); 1 3 3 2 - 7 . páp. tizl.: Főni; 
1352: Fony; é v ? : Izbég-Fony (CSÁNKI I, 207,228 Korláth család 
alatt). Hogy ezen abaúj megyei, Gönctől délre eső helység, illetőleg 
helységek nevében a Fon (Fón) <» Fony eredetileg erdő'-t jelen
tett-e, vagy pedig azért hívták-e így, mivel 'királyi fonónépek te
lepe' volt (vö. Fonó *), Fonyód fentebb), teljes homályban van. 

GYÖRFFY IBTVÁN közli velem, hogy Fan-zug városrész van Kar
cagon, és hogy a fan vagy fon közszót nem ismerik ott. Hogyan 
keletkezett a név, nem tudni. PAIS DEZSŐ. 

*) T. i. ez: 1250/1324: villám Funo p o p u l o r u m d o m i n e R e g i n e ; 
1278: terram olim t a u a r n i c o r u m n o s t r o r u m Fonou vocatam (OklSz. 
fonó alatt). 
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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

i. 
Újabb magyar nyelvészeti irodalom. CSÜRY BÁLINT: Érintkezésen 

alapuló névátvitel. (Székfoglaló értekezés) Budapest, 1930. NyÉrt. XXIV, 
12. 57 1. CSÜRY BÁLINT ebben a tanulmányában a jelentésváltozásoknak 
azzal a csoportjával foglalkozik, amelyet eddig a nyelvészeti irodalom 
nem méltatott elég figyelemre, t. i. az érintkezésen alapuló névátvi
tellel. A SziLY-Emlékben (10—11) egy egészen rövid cikkben felhívta a 
figyelmet WUNDT jelentéstani rendszerének erre a hiányára l), ebben a 
munkájában pedig a jelentésváltozásoknak ezt a csoportját kimerítően 
ismerteti. 

Először is e jelentésváltozás lélektani hátterét vizsgálja. Lényege 
a,z, hogy egy bizonyos képzetkomplexum tagjai egyenként is viszony
lagos egységet alkotnak és így megtörténhetik, hogy az illető képzet
komplexum egyik eleme a vele asszociált másik képzetelem jelentését 
veszi föl. Aszerint, hogy a képzetkomplexumok tagjai egyszerre, egy 
időben jelentkeznek-e vagy egymásután lépnek föl, az idetartozó jelen
tésváltozásokat két csoportban ismerteti: az egyidejű és az egymás-
utáni érintkezésen alapuló név átvitelek csoportjában. 

Egyidejű érintkezésben lehetnek térbeli képzetek (templomi kar — 
ének-kar), térbeli és időbeli képzetek (a cselekvés neve átsiklik a cselek
vés alanyára vagy tárgyára : kisértet, áldozat), időbeli képzetek egymás
sal (füstöl 'dohányzik', ném. messe 'mise' és 'vásár'). 

Érdekes, hogy CSÜRY azokat a jelentésváltozásokat is ebben a 
csoportban tárgyalja, melyeket WUNDT nyomán általában másodlagos 
komplikációnak szoktak nevezni. A lelki életnek olyanféle szavaiban, 
mint rémül R. 'reszket' is, megrökönyödik (eredeti jelentése 'megpené
szedik, megdohosodik', e folyamat azonban színváltozással jár, innen 
az 'elsápad', 'megrémül' jelentés), aggódik, töpreng, duzzog stb., ahol 
tehát a lelki folyamatot a vele kapcsolatos testi elváltozás nevével 
nevezzük meg, CSÜRY szerint nem lehet a két képzetelem (lelki jelen
ség — testi elváltozás) hangulati rokonsága a jelentésváltozás alapja, 
mert itt olyan értelemben hasonlóságról nem lehet szó, mint pl. a fontol
gat szónál a mérlegen való mérés és az elmében lefolyó mérlegelés 
között. Itt a két képzet egyidejű érintkezése ad alkalmat a névátvitelre. 

') Azóta ez a jelentésváltozás-csoport helyet talált GOMBOCZ jelentéstani 
rendszerében (A magyar történeti nyelvtan vázlata. IV. Jelentéstan. Pécs, 1926). 
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Igen gazdag csoportot képeznek az érintkezési névátvitelnek azok 
az esetei is, melyeknél a képzetek időbeli egymásutánja teszi lehetővé 
a jelentésváltozást. Különösen az ok és okozat, a cselekvés és a cse
lekvés eredménye van szoros asszociativ viszonyban. Nagy jelentősége 
van ennek a mozzanatnak a cselekvést jelentő főnevek körében. Az 
•at, -et képzős főnevek pl. régen általában a cselekvést jelentették 
(nomen actionis), később átvitték a cselekvés eredményének jelölését 
(nomen acti). Az előbbi szerepre ma inkább az -ás, -és képzős főneve
ket használjuk, mindamellett itt is nagy számban vannak olyan esetek,. 
mikor a jelentés átsiklott a cselekvés eredményére (kerítés, forradás, 
gyűlés). Ennek a fontosságát azért emeljük ki, mert az ilyenféle jelen
tésváltozások lehetnek kiindulópontjai a képzők jelentésváltozásának. 

A rendkívül gazdag és finom lélektani megfigyelések alapján 
elrendezett anyagot értékes szómutató zárja be. 

MOLECZ BÉLA : A nyelvújítás korának nyelvszépítö törekvései I— II. 
Szentes, 1928—1929. Különnyomat a szentesi Magyar Királyi Állami 
Horváth Mihály reálgimnázium 1927—1928. és 1928—1929. évi Értesí
tőjéből. 14 és 22 1. Általánosan ismert tény, hogy a magyar nyelvújítás 
elsősorban esztétikai jellegű. Az esztétikai szempontnak ez a nagy sze
repe azon alapul, hogy nálunk a nyelvújítás kizárólag az irodalom ügye 
volt, a költő pedig a nyelvet nemcsak kifejező eszköznek tekinti, hanem 
önmagában értékes anyagnak. Már FALiroinál is inkább a stílus egészé
nek szépsége a fontos és ezt az irányt követi BÁRÓCZY és KAZINCZY 
(vö. TOLNAI, A magyar nyelvújítás 37—41, 45—46, 111—113). 

MOLECZ BÉLA összegyűjti és rendszerbe foglalja KAziNczYnak és 
kortársainak azokat a nyilatkozatait, amelyek arra vonatkoznak, hogy 
mit tartanak a nyelvi szépség eszközének. A nyilatkozatoknak egész 
sora mutatja, hogy elsősorban a jóhangzást tartották szem előtt. Érde
kes, hogy az egyes hangok és hangkapcsolatok zenei hatásáról kb. 
ugyanaz a véleményük, mint amit ma is vallunk. — A nyelv esztétikai 
csiszolása nemcsak hangtani természetű, találunk olyan megjegyzéseket 
is, melyek az alaktan és a mondattan körébe vágnak. Jellemző pl., 
hogy az -ik-es igék ragozásbeli megkülönböztetése mellett azért foglal
tak állást, mert szépnek tartották azt, hogyha egy nyelv az igealakok 
változatos bőségével rendelkezik. A mondattan területén is érvényesült 
az esztétikai szempont. Az elbeszélő és befejezett múlt használatában 
e korban már semmi jelentésbeli különbség nincs, csak az ízlés, a szép
hangzat és a nyelv zenéje irányítja a nyelvújítókat használatukban. 
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MÉSZÖLY GEDEON : A cserény szó eredete. A Szegedi Alföldkutató 
Bizottság Könyvtára. IV. (Társadalom- és néprajzi Szakosztály Közle
ményei 10. szám. Szeged, 1930. 21 1.). A cserény szó irodalmi jelentése 
'négyszögalakú, vesszőből sövényszerűen font pusztai pásztorhajlék', 
a régi nyelvben és a népnyelvben azonban nemcsak ezt jelenti, hanem 
általában minden vesszőből font eszközt (kosár, gyiimölcsaszaló, sajt
szárító stb.). 

Eredetét keresve, eddig a szláv *cerenz <x> cerénz szóval szokták 
összefüggésbe hozni (1. EtSz.), ami hangtanilag kifogástalan egyeztetés 
volna ugyan, de jelentéstanilag nem állja meg a helyét (a szláv szó 
jelentése 'tűzhely'). 

MÉSZÖLY magyarázatát arra alapítja, hogy a szó alakváltozatai 
között s-sel kezdődő alakok is vannak (sírin, sering, serind), melyek 
kétségtelenné teszik, hogy eredeti alakja serény volt. Ez az alak hang
tanilag is, jelentéstanilag is megegyezik a sövény szóval, amennyiben 
mindkettő eredeti jelentése 'fonás'. Ismeretes dolog, hogy a sövény szó 
a sző ige származéka (az sz °o s váltakozásra vö. MNy. XX, 60—63). 
A régiségben sző és fon rokonértelmű szavak és MÉSZÖLY kimutatja, 
hogy mindkét értelemben felváltva használták őket. A sövény szó alap
szava sov- (vog. sáw~, sáy- 'ílechten'), a serény ^- cserény pedig az 
alapszó r képzős származéka. A *ser- igetövet ki lehet következtetni 
a székely seríteni 'sodorni, sodoritani' származék alapján és meg lehet 
állapítani, hogy eredeti jelentése valami forgó mozgást végezni. MÉSZÖLY 
ebből a *ser- tőből származtatja a sürü (R. sér-ű, sőr-ö, sír-ő, sűr-ő) 
'densus' szavunkat is, melynek eredetibb jelentése tszövevényes', még 
régebbi 'forgó', 'tekergőző' (a NádK. 80. a pokol lángját mondja sírü-nék.) 

A magyar sző és *ser- szavak tehát egy szócsaládba tartoznak 
és a finnugorságban a vogulon kívül a finnben van meg szabályos meg
felelőjük (vö. finn sykertaa 'összetekerni', 'összetekerőzni', sykerö 'teke
rőző valami, hajfonadék'; sykky v. sykkyra 'gomolyag, fonal'; a finn 
syker- igetö szabályos megfelelője a magyar ser- tőnek). A finnugorság
ban az eredeti 'forgat', 'teker', 'sző' jelentés van megőrizve; a magyar 
cserény változatnak 'vesszőfonás, kerítés' jelentése speciális magyar 
építési módnak, a középkori és különösen a hódoltság korabeli sövény
építésnek művelődéstörténeti emléke. 

A Halotti Beszéd irodalmához. Több, mint két évtizede annak, 
hogy MÉSZÖLY GEDEON a Halotti Beszéd hangtani és alaktani magyará
zatával foglalkozik (vö. Nyr. XXXVII, 438; XXXVIII, 298, 343; MNy. 
XIV, 257; XV, 15; XX, 86). Ezek a magyarázatok bizonyos konkrét 
részletkérdésekre vonatkoznak, de mögöttük olyan egységes alapfel-
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fogás van és az egész magyar nyelvtörténetnek annyi fontos kérdését 
érintik, hogy megokoltnak látjuk MÉSZÖLY idevonatkozó tanulmányait 
összefoglalóan ismertetni. 

MÉSZÖLY felfogása — szinte következetesen végiggondolt elmélet
ről beszélhetünk — két alapgondolatban gyökerezik: 1. a tővégi vocalis 
sok esetben megvolt ott, ahol nem is gondolnók; 2. a hiátustöltő -j-
és -v- nagyobb szerepet játszik, mint általában hisszük. 

Közismert tény (vö. különösen JAKUBOVICH cikkét MNy. XIX, 78—87; 
XX, 9—21), hogy a tővégi magánhangzók nem egyszerre, egyidőben 
koptak le, hanem egyes szavakban előbb, másokban később, úgy, hogy 
volt olyan idő, mikor egymás mellett élhettek teljesebb tövű és csonka 
tövű, mássalhangzóra végződő alakok. Ezt a tényt elvben senki sem 
vonja kétségbe. Ehhez a megállapításhoz kapcsolódik MÉSZÖLY első követ
keztetése. Ha igaz a fentebb említett tétel, hogy t. i. egymás mellett 
éltek teljes és csonka névszói és — teszi hozzá MÉSZÖLY — igetövek 
(a nyelvtörténet kezdetén a teljes igetövekre kétségtelen adatunk nincs), 
akkor nincs kizárva annak a lehetősége, hogy a formánsok, amelyek 
eredetileg mássalhangzó 4- magánhangzóból állottak és később össze
olvadva a tővégi vocalissal, a nyelvtörténet kezdetén mint diphthongus 
vagy monophthongus jelentkeznek, utóbbi vocalicus formájukban hozzá
járulhassanak a teljesebb tőhöz is. Ez az a tétel, amelyet MÉSZÖLY nem 
győz eléggé hangsúlyozni. Másik magyarázó elve, mint említettük, a 
hiátustöltő hangok jelentékeny szerepe. 

Az utóbbi években MÉszöLYnek két nagyobb terjedelmű dolgozata 
jelent meg, amelyekben — egyre több részletkérdést vonva be kuta
tásai körébe — felfogását több oldalról megvilágítja. Az első 1926-ban 
jelent meg Szegeden A Halotti Beszéd hangtörténeti és alaktani saját
ságai címen (Szegedi Tudományos Könyvtár I.); a másik: A Halotti 
Beszéd tárgyas elbeszélő múlt alakjai magyar és finnugor szempontból 
(Budapest, Akadémia 1931). 

Az előbbi dolgozat elsősorban a HB. kinzotviaüvl szavának magya
rázatával foglalkozik. MÉSZÖLY stílustörténeti és mondattani okokból 
elfogadhatatlannak tartja a SziNNYEi-féle kinzotviátúl olvasásmódot és 
pedig leginkább azért, mert az -i többesjel voltát kétségbe vonja. Annyi 
bizonyos, hogy ha elfogadjuk az -i többesjelnek MELicH-féle magyará
zatát (MNy. XXIV. 230), akkor ebben az alakban a 3. sz. birtokos sze
mélyrag -a-ja előtt aligha lehet az -i többesjelet keresni. — Eltekintve 
azonban ettől a nehézségtől, az -at, -et képzőnek -atv, -etv-ből való szár
maztatását sem tartja megnyugtatónak, mert ilyen képzőbokor a finn
ugorságból nem mutatható ki. Felfogása szerint az -at, -et eredetileg 
nem igeképző, hanem azonos a járatta, menette-féle igenévi szerkezetek 
t, íí-jével, ez pedig nem más, mint az állapothatározó (örömest, képest), 
illetőleg locativusi t (Szatmári). A kinzotviatwl v-je tehát nem igei 
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névszóképző, nem lehet más, mint a megőrzött szóvégi vocalis, az i 
pedig hiátustöltő -j- (olv. tehát: kinzotujátúl). A probléma csak az, hogy 
csakugyan járulhat-e az a (-= á) birtokos rag a teljes {kinzotu-) tőhöz ? 
Erre feleletet ad az 1055: holmodia alak, ahol az i MÉSZÖLY szerint 
csak tővégi vocalis lehet. 

Rendkívül nagy jelentőségű és igen messzire vezet MÉszöLYnek 
a HB. tárgyas elbeszélőmult alakjairól (terumteve, tilutoa, mundoa, had-
laua, feledeve, veteve) való magyarázata. A közfelfogás azt tartja ezek
ről az alakokról, hogy bennük a terümté-, mundó-, hadid- a praeteritum-
tő, a -v'a, -ve, illetve -a pedig birtokos személyrag. A tárgyas ragozás 
egyes 3. sz. alakjai (látja, látta, lássa, továbbá a feltételes mód R. lát-
nája) ugyanis feljogosítottak arra, hogy a praeteritumban is keressék 
a személyragot és ennek meglétét bizonyítani látszottak a HB. említett 
alakjai. Ennek a felfogásnak tényleg megvan az a sebezhető pontja, 
hogy a birtokos személyragnak a HB.-ben nincs -va, -ve változata, 
továbbá, hogy sem a régiségből, sem a népnyelvből 3. személyragos 
praeteritumot nem lehet kimutatni. 

Ebből indul ki MÉszöLYnek a tárgyas ragozásról való, a közfelfo
gástól több tekintetben eltérő magyarázata. Nagy levédés szerinte a 
tárgyas ragozást egyszerűen úgy fogni föl, hogy az azonos a birtokos 
személyragozással. Mind a névszón, mind az igén párhuzamosan fejlő
dött ki a személyragozás és pedig úgy, hogy az első és második sze-
mélyű névmás hamarabb összeolvadt a tővel, mint a harmadik. A har
madik személy eredetileg mind a birtokos személy ragozásban, mind 
az igeragozásban ragtalan és pedig MÉSZÖLY szellemes magyarázata 
szerint azért, mert a 3. személynek a névmással való kapcsolata sok
kal kevésbbé gyakori, mint a lát—férfi, lát— gyermek, lát—wó'stb. szerkezet. 
A harmadik személyben a személyrag eredetileg rámutató nyomatéko
sító elem volt (ember-lát-ö), amely mellett meg lehetett a puszta tőalak 
is. A kezdetben azonos szerepű alakpárhoz később jelentéskülönbség 
járult és ez lett a kiindulópontja az alanyi és tárgyas ragozás szétvá
lásának. A vogul és osztják tárgyas ragozásnak az az egyetlen közös 
pontja a magyarral, hogy a 3. személy az alanyi ragozásban ragtalan,. 
a tárgyasban személyragos, ezt tehát úgy kell tekinteni, mint ugor 
örökséget. — A praeteritum és a conditionalis ragtalansága tehát nem 
kivételes jelenség, hanem megőrzött régiség. A praesens-beli -j- (lát-ja} 
nem a felszólító mód hatása alatt került a 3. személybe, hanem éppoly 
hiátustöltő -j-, mint a kinzotviatwl-ban (*láto-j-a >- látja). — A HB. terum
teve, tilutoa, hadlaua stb. alakjai tehát úgy értelmezendők, hogy bennük a 
teljes tő van megőrizve és ahhoz járul az é =- á praeteritumjel, az alakok 
egy részében a két magánhangzó között kifejlődött egy hiátustöltő -v-.. 

Ez a felfogás azon alapszik, hogy MÉSZÖLY szerint nemcsak a 
névszóknak, hanem itt-ott az igéknek is lehetett teljesebb alakjuk (pL 
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*tiluto, *mundo). Hogy volt, az kétségtelen, de minden jel arra mutat, 
hogy az igék tővéghangzója jóval előbb lekopott, mint a névszóké, 
mert a nyelvtörténet kezdetén már teljesebb igetövek nincsenek. A bizo
nyítékul szolgáló R. reio, hiu, viu (értsd : rí, Mv, vív) igék kéttagúsága 
maga is bizonyításra szorul, de bárhogyan áll is a dolog, ezek az igék 
v-tövűek és így a -v-tövűség problémája komplikálja a kérdést és min
denesetre megenged más magyarázatot is, mint azt, hogy bennük meg
őrzött tővégi magánhangzó van. 

Ezzel tulajdonképen meg volnának fejtve a HB. illető alakjai, 
MÉSZÖLY azonban nem áll meg itt. A terumteve, hadlaua alakokat nem 
tartja elszigetelt jelenségnek, hanem egy régen általános — mondhat
nók paradigmatikus — váltakozás emlékének. Valamikor két igerago
zási sor élt egymás mellett (terümtém, terümtéd, terümté — *terümte-v-ém, 
*terümte-v-éd, teriimte-v-é HB.) 

Egy régebbi tanulmányában (Nyr. XXXVIII, 347) kifejtette azt 
a nézetét, hogy a praet. é =- á időjele és a deverbalis nomenképzö 
-o, -ó'-je azonosak és mindkettő egy fgr. *k cv *y váltakozásra megy vissza. 
Tehát pl. egy terümté <x> terümte-t)-é tulajdonképen nomen verbale. 
A nomen verbale jelző is lehet: ezzel megmagyarázható a HB. 
„terumteve iftentwl" kifejezése. A praeteritumnak a nomen verbalé-ból 
való származtatása szépen párhuzamba állítható a perfectum általáno
san elfogadott magyarázatával. MÉSZÖLY a párhuzamosítást tovább foly
tatja: a t képzős nom. verb.-hoz hozzájárulhat az n modális rag {foly
ton, menten), ugyanúgy ehhez is: -ó, -ő cv -á, -é <*> (hiátustöltő v-vel) 
-v-á, -v-é + n — -ván, -vén (igenévképző) >- -vány, -vény (főnévképző). 
Ebből világosan látszik, hogy a -va, -ve participium-képző -t>-je sem 
etymologikus, hanem a -v-á, -v-é szabályszerű megrövidüléséből kelet
kezett. Ennek bizonyítékai a nagykanizsai és göcseji mondóvá, felejteve, 
mégérreve alakok. 

A hiátustöltő -v- szerepével kísérli meg végül MÉSZÖLY megoldani 
az sz-szel bővülő v-tövű igék problémáját is. Tény az, hogy ezekben 
az igékben a -v-hmg eredete meglehetősen tisztázatlan, mert vannak 
ugyan jelek, melyek szerint a -v- fgr. előzményekre megy vissza, 
de ezzel szemben a régiségben minél inkább visszamegyünk, annál 
kevesebb -v-t találunk. MÉSZÖLY ennek alapján azt tartja, hogy a -v-t 
nem kell etymologikusnak tekinteni, hanem éppen olyan hiátustöltő 
hangnak, mint az említett teremtevé-fé\e igealakok -ü-jét. Az állandó 
különbség a R. Un =- tön és tévé, vén >- vön és vévé között ugyanaz, 
mint a HB. engede és feledévé alakjai között ós szintén azt bizonyítja, 
hogy ez a kettősség valamikor általános volt nyelvünkben. 

Mint láttuk, MÉszöLYnek mesterien fölépített, következményeiben 
messzire szétágazó elmélete végeredményben két alaptételen nyugszik: 
•ez a két tétel a tővéghangzó és a hiátustöltő -v- nagy szerepe. E két 
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tétel jogosultságát általánosságban senki sem tagadhatja. Hogy mégis 
olyan messze kerülhet egymástól MÉSZÖLY és a közvélemény, annak 
nyilván az az oka, hogy ezt a két tételt különbözőképen értelmezik. 
Amíg ugyanis arról van szó, hogy egyes konkrét esetekben ezeket a 
tételeket magyarázó elvül használjuk, addig semmi kifogást sem lehet 
emelni ellenük, sőt el kell ismerni azt, hogy esetleg még igen sok 
szerencsés nyelvtörténeti megállapításra vezethetnek. Általánosságban 
kiindulópontul elfogadni azonban nem lehet, mert mindkét tétel any-
nyira határozatlan és tág, hogy tetszés szerint bármit bele lehetne 
magyarázni. A belőlük levont következtetések értéke attól függ, hogy 
mennyiben támogatják olyan bizonyítékok is, amelyek az elméleten 
kívül esnek. 

* 

DR. LOSONCZI ZOLTÁN : Az ómagyar nyelv jellemző sajátságai. Nyelv
tudományi Értekezések I. Budapest, 1930. 18 1. — A magyar nyelv a 
XIV. sz. közepétől a XVI. század végéig. Nyelvtudományi Értekezések 
II. Budapest, 1931. 22 1. E két füzetben a szerző kísérletet tesz arra, 
hogy nyelvünk két korszakáról összefoglaló képet adjon. Természetes 
dolog, hogy az adatok puszta feltárása még nem tudomány; az adatok 
értelmezése, egymásra vonatkoztatása, a közöttük mutatkozó hézag 
kitöltése, ez a tudomány igazi feladata. Az ilyen összefoglaló jellegű 
tanulmánynak feladata a részletkutatások eredményeit Összhangba hozni 
és a nyelvi tényekben mutatkozó nagyobb összefüggéseket feltárni. 

LOSONCZI munkája elsősorban az áttekintés célját szolgálja, Az 
idevágó szakirodalom gondos felhasználásával (nem egyszer saját kuta
tásai alapján) főbb vonásaiban ismerteti az ómagyar, illetőleg középma
gyar kor hangtani, alaktani, mondattani sajátságait. Nagyon sok hasz
nos megfigyelést találunk az egyes nyelvi jelenségek elterjedésére és 
bizonyos nyelvi változások kronológiai határainak megállapítására vonat
kozólag. A szerző mindenütt utal nyelvjárási változatokra és hang
súlyozza ezeknek a nyelvi tények kialakulásában való nagy szerepét. 
Az irodalmi nyelvre vonatkozólag kiemeli, hogy a legfőbb hangtani 
sajátságok már a XVI. század második felében állandósultak (e-zés, 
az -ít képző köznyelvi alakja stb.). A két füzet hasznos kézikönyvnek 
tekinthető mindazok számára, akik az illető korokra vonatkozó isme
reteinket világos, megbízható összefoglalás formájában maguk előtt 
akarják látni. 

* 

TÚRI KÁROLY : A ceglédi nyelvjárás nyelvtana I. rész. A Szegedi 
Alföldkutató Bizottság Könyvtára I. (Nyelvészeti és Irodalmi Szakosztály 
Közleményei 1. szám. — Szeged, 1930. 31 1.). E tanulmány első részé
ben (a II. és a III. r. úgy látszik még nem jelent meg) a ceglédi nyelv-
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járás hangtani, alaktani, jelentéstani és mondattani ismertetését veszi 
az olvasó. Ez az első tanulmány, amely a ceglédi nyelvjárással foglal
kozik, ilyen értelemben tehát a szerző hézagpótló munkát végzett. A 
közölt anyagnak megbízhatóságát fokozza az a körülmény, hogy a 
szerző saját anyanyelvét ismerteti, tehát az adatok közvetlen forrás
ból erednek. 

A tanulmány az anyag beosztásában és feldolgozásában általában 
ugyanazt a módszert követi, amit nyelvjárástanulmányaink legnagyobb 
része. Első közös jellemvonásuk az, hogy a nyelvjárási jelenségek leírá
sában valamennyien a köznyelvet veszik alapul. Ez azt a téves hitet 
keltheti az emberben, mintha a köznyelv valami eredeti, ősi nyelválla
potot képviselne ós ebből vált volna ki minden nyelvjárás. A címül 
írt dolgozatnak pl. nem egy helyéből kiderül, hogy a szerző is azt 
tekintette feladatának, hogy nyelvjárásának a köznyelvtől eltérő „külön
legességeit" bemutassa („Nyelvjárásunk alaktana nem olyan gazdag 
különlegességekben . . . " t. i. mint hangtana, 17.). Azonkívül, hogy ez 
a felfogás tudománytalan, megvan még az a hibája is, hogy a gyakor
latban kivihetetlen. Elkerülhetetlen u. i., hogy a szerző saját kitűzött 
céljáról megfeledkezve, bele ne essék (az egyetlen helyes megoldásnak 
kínálkozó) puszta tényleírásba, Igen sok olyan adatot találunk, amely 
tudtunkkal a köznyelvben éppúgy hangzik, mint Cegléden (tőzeg, üszögt 
vájog, hörcsög, tepsi stb. 14.); az alaktan területén meg éppen általá
nosságokba merül. Az olyanféle felsorolásoknak, mint „gyakran használt 
képzők", úgyszólván semmi tudományos értékük nincs. 

Másik nagy hibájuk a nyelvjárástanulmányoknak, különösen TÚRI 
dolgozatának, hogy a leíró szempontot minduntalan felcserélik a törté
neti szemponttal, sőt ami a szóbanforgó tanulmányt illeti, több helyen,, 
teljesen ötletszerűen, helyet talál benne a magyarázó szempont is. 
TÚRI mindenütt úgy tünteti föl a dolgot, mintha az illető nyelvjárási 
sajátság a köznyelvi alakból fejlődött volna. Dolgozatában ilyen alcímek 
olvashatók: Magánhangzók megnyúlása, Magánhangzók nyíltabbá v. 
zártabbá válása, Jelentés megszükítése, Atviteles jelentésváltozás stb. 

Az a kép, amit TÚRI nyelvjárásismertetése nyomán a ceglédi 
nyelvjárásból kapunk, a részletekben lehet megbízható, de a maga 
egészében az említett okoknál fogva hézagos és egyoldalú. Tudományos 
nyelvjárásleírás csak úgy képzelhető, hogyha valaki a valóságos ténye
ket tekintetbe véve kiindulópontul, a legrégibb ismert nyelvállapotot 
választja és ehhez viszonyítva, a leíró szemponthoz mindig szigorúan 
ragaszkodva, igyekszik megállapítani, hogy az illető nyelvjárásban ma 
mi van. . 
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FÜR ISTVÁN : Az í-zés állapota a mai magyar nyelvjárásokban. Sze
ged, 1930. 100 1. Az í-zés kérdésében két probléma-csoport van : 1. A tör
téneti kérdés. Az í-zés nyomai már a XI. századi oklevelekben meg
találhatók. Később megfigyelhető egyre nagyobb mértékben való elter
jedése (kb. a XVI. századi nyomtatványokban észlelhető a legnagyobb 
mértékben), a XVII—XIX. századi írott emlékekben nyomai megint 
ritkulnak. Az í-zés történeti fejlődéséről, útjáról és fokozatairól nin
csenek biztos ismereteink. — 2. Másik kérdés az í-zés földrajzi elter
jedésének kérdése. 

E tanulmány célja: 1. „lehetőleg teljes számban való összegyűj
tése mindazoknak a mai köznyelvben é-hangú szavaknak és szuffik-
szumoknak, melyeknek mai nyelvjárásainkban í-ző változatuk van"; 
2. „lehetőleg pontos megjelölése azon községeknek vagy vidékeknek, 
ahol ezen í-ző változatok ma használatosak." 

A szerző első feladatát kétségkívül jól megoldotta. A rendelke
zésére álló nyelvjárástanulmányok és népnyelvi közlések alapján szótár
szerű felsorolásban összeállította az í-ző nyelvjárások megfelelő szavait 
és (külön csoportban) suffixumait. 

A dolgozat második részében Tanulságok címen bizonyos általános 
megállapításokat találunk. így kimutatja a szerző, hogy az é =- í vál
tozás a XVI. század folyamán befejeződött. Azóta csak itt-ott analógia 
hatására keletkeztek í-ző változatok. Nyilván ugyanígy magyarázandók 
azok az í-ző változatok is, melyeknek í-je korábbi nyílt e helyén van 
(pl. ég 'hímmel' Szabolcs, Zemplén m., Mezőség ig ; jég Szabolcs, Szilágy 
m. jíg stb.) Ezeknek az adatoknak a száma nagyobb, mint gondolni 
lehetne, de teljesen szórványos jellegűek. 

Ami a földrajzi elterjedés kérdését illeti, arra vonatkozólag a szerző 
adatainak statisztikai összeállításával ad feleletet. Összeállításából az 
derül ki, hogy a legtöbb adat Bihar- és Vas-m.-ből való, tehát látszó
lag két gócpontja volt az í-zésnek és innen terjedt tovább. Ez a magya
rázat elvileg nem valószínű, a nyelvjárások története meg éppen ellent
mond neki, azért a szerző azt a feltevést állítja fel, hogy eredeti közép
pontja valahol az ország közepe táján, talán Pest megye területén lehe
tett és innen terjedt tovább kelet és nyugat felé. Ez az eredeti nyelv
járásterület a török hódoltság idején elpusztult, míg a védettebb terü
leteken megmaradhatott és a legutóbbi 200—250 év óta egyre terjed 
az ország középső vidékei felé (egyrészt a Dunántúl felső részén át, 
másrészt Jásznagykunszolnok megyén át Pest megye felé). 

Ezek a következtetések azonban nincsenek kellőképen megala
pozva. A dolog ugyanis úgy áll, hogy az alapul szolgáló népnyelvi 
gyűjtemények annyira heterogén anyagot tartalmaznak, hogy az azok 
alapján készült statisztika a valóságról még csak megközelítően hű 
képet sem adhat. Akkor lehetne erről a kérdésről biztosat mondani, 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 20 
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ha valaki előbb ebből a szempontból feldolgozná a nyelvjárásokat, vagy 
ha nyelvjárástanulmányainkat közös szempont irányítaná, ami az ada
tok jelentőségének mérlegeléséhez biztos támpontot szolgáltathatna. 
Nyelvjárástanulmányaink szerzői azonban, mint ismeretes, meglehetősen 
ötletszerűen járnak el, különösen ami az adatok számszerűségét illeti. 
Ha az i-ző adatokat valaki ebből a szempontból gyűjtene össze, akkor 
lehetne a kérdésre feleletet adni, de akkor talán egészen más lenne 
az a kép, amit az í-zésről kapunk. 

DR. FLUDOROVITS JOLÁN. 

Domokos Pál Péter : A moldvai magyarság. Csiksomlyó, 1931., 
8-r., 302 1. 

E könyv főcélja figyelmet kelteni moldvai csángó-magyar véreink 
sorsa iránt. A szerző a csángó-magyarok jelenében megpróbálja „láttatni a 
székelységnek szánt jövőt". Személyesen bejárta a fontosabb, illetőleg 
hozzáférhetőbb csángó falvakat s nem kevés törődéssel és fáradsággal 
hű képet rajzolt hanyatló véreink szívbemarkoló sorsáról és állapotá
ról. Lelkes munkájáért köszönetet érdemel. 

Könyve három részre tagolódik. Az első rész a csángók történe
tére vonatkozó forrásművek, adatok gyűjteménye. A második rész rend
szertelensége mellett is a legérdekfeszítőbb olvasmány, egy riport ele
venségével hat. Útjában szerzett benyomásait, följegyzéseit, a népes
ségre vonatkozó jegyzeteit, néprajzi adalékait teszi itt közzé a szerző. 
A harmadik részben 65 csángó-magyar népdalt közöl dallamokkal. Min
ket itt főként a dalok szövege érdekel, melyet hangtanilag megközelítő 
pontossággal igyekezett a szerző följegyezni. De igyekezetét nem min
dig koronázza siker. Csak egy-két példát említek. Vájjon két szótag-e 
csakugyan pl. a keli (értsd: kelj) szó e sorban: „Keli fel szolgám, keli 
fel" (208. 1.) ? Más példa. Ebben a sorban: „Márie dasszun hátuj járjó 
csepü rokojábó" a dasszun szó d-je az előző szóhoz tartozó kicsinyítő 
képző. A járjó és rokojábó véghangzója legf ölebb az éneklés miatt nyuj-
tottan hangzó o, de semmikép sem ó hang. Ilyen és ehhez hasonló 
hibára sokra lehetne még rámutatni. 

Végül nem hagyhatom szó nélkül a szerzőnek egy állítását. A 
193. lapon ezt mondja: „CSŰRI BÁLINT is általam megjelölt nyomokon 
járt". Szeretném, ha a szerző ezeket az általa számomra megjelölt 
nyomokat kissé határozottabban körvonalazná. DOMOKOS nyilván felejti, 
hogy én még ő előtte, 1928 nyarán tettem GYALLAI DoMOKOS-sal legelső 
moldvai utamat s róla a Napkelet 1930. évi 9. számában rövid útiraj
zot is írtam. CSÜRY BÁLINT. 
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Kertész Manó: Szállok az úrnak. Az udvarias magyar beszéd tör
ténete. Bpest, Révai-kiadás. 1932. 215 1. 

Kerek tíz esztendeje adta ki KERTÉSZ MANÓ akadémiai koszorúval 
díszített könyvét, a Szokásmondások-sd, nyelvünk művelődéstörténeti em
lékeit. Most mintegy ennek külön hajtásaként az udvarias magyar be
széd élete jelent meg tollából. Ez is művelődéstörténet, de egy szűkebb 
körből, a társas érintkezés világából. Mintha e könyv levegője finomabb 
volna, mint a Szokásmondásoké; emitt a nyelv virágainak jelképes, 
átvitt értelme mögött mindig valami nyers valóság lappang; amott, az 
udvariasság szertartásai között, tiszta formai világban mozgunk, a tár
sas élet kimért alakszerűségei közt, melyek az érintkezést könnyűvé, 
simává teszik. Nem valóságokról van itt szó, hanem viszonylatokról, 
embereknek egymáshoz való vonatkozásairól, melyek már logikai kate
góriájuknál fogva is magasabbrendűek, mint a valóság tényei. Ezek a 
viszonylatok elsősorban a megszólításban, címezésben nyilvánulnak, 
mellyel a társaságban élők egymást illetik; azokban a tisztán for
maiakká vált kifejezésekben és fordulatokban, melyeknek eredeti jelen
tése legtöbbször teljesen elhomályosult, elkopott s csak nyelvi alakja 
maradt meg. így a könyv kitűnő példatára a jelentéstan egyik fejeze
tének, a szóalak s a hozzá kapcsolódó jelentés változó viszonyának 
bemutatásához. 

Elvonul szemünk előtt az úr sorsa, attól kezdve, hogy valamikor 
a trónörökös, vagy az uralkodó személyéhez legközelebb állónak inél-
tóságneve volt, minden fokozaton végig a mai időig, mikor az úr min
den férfinak kijár, akit nem illethetünk bizalmas megszólítással. (A 
francia kamarában egyszer egy képviselő „messieurs les assasins"-ről 
beszélt.) Végigkísérjük a tekintetes, nagyságos, méltóságos, tisztelendő és 
tiszteletes stb. címet, a nemes, kegyes, tisztelt jelzők sorsát; a maga, ön, 
kegyed történetét (a tegezés, téz-és nincs meg a mutatóban), a méltóz
tassék, tessék igéket (ezeket nevezném ón igazán társadalmi segédigék
nek), az alászolgáját és kezitcsókolom-ot változatos utján. 

A szerző e társadalmi-nyelvi jelenségek fejtegetése során bizonyos 
elvi eredményekre jut. 

Első az, hogy az udvariasság formái és a hozzájuk tartozó nyelvi 
kifejezések (márcsak etimológiájuk szerint is) olyan jelenségek, melyek 
nagy társadalmi magasságokban eredtek s fokozatosan lejjebb szállva 
szintjük arányában egyre táguló körben hódítják meg az alsóbb tár
sadalmi rétegeket (vö. 1., 6., 11., 142., 206., 11.). Ez ugyanaz a meg
állapítás, melyet a néprajz tesz, midőn a népművészet termékeit maga
sabb rétégből való leszívárgásnak magyarázza; vagy az irodalomelmé
let, mely a népies költészet jelenségeit, pl. a népdalt (azt hiszem nem 
teljes joggal) a műköltészet leszívárgott eredményeinek tartja. „A nép 
nem termel kulturális javakat, csak átveszi és átalakítja" mondja szer-

20* 
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zőnk igen határozott általánosítással (8. 1.). Úgy hiszem, hogy ezt a 
tételes kijelentést módosítaná az ösállapotú ember művészetének és 
műveltségének beható elemzése; hiszen tudjuk az utazók tudósításai
ból, a néprajzi múzeumok gyűjteményeiből, hogy művelődési javak 
alulról is fejlődnek. A felülről való leszívárgás találkozik az alulról való 
emelkedéssel. Bizonyára az ősi társadalomnak is megvoltak a maga 
igen szigorú formái; a 2000 éves európai udvariasság már nagyon 
késői, fejlett fokot mutat. 

Másik megállapítása a szerzőnek, hogy „a magyar társas érint
kezés egész szóláskincsében kevés az, ami sajátosan magyar: javarész
ben európai közvagyon." (6. 1.) Ezt a tételt valóban igazolja az egész 
könyv; de érdekes és érdemes lett volna éppen azt a keveset kihü
velyezni, ami benne eredeti. Talán a nép: szülők, gyermekek, rokonok, 
ismerősök érintkezési formáinak vizsgálata (tegezés, magázás, szom
széd, koma, pajtás, földi stb.) járna e tekintetben némi eredménnyel. 
(Vö. JÓKAI, A magyar nép családi élete, Osztr. Magy. Monarch. írásban 
és képben, Magy. orsz. I. 298.; Nyelvőr, Ethnographia stb.) 

A vizsgálat nehézségeit az a körülmény okozza, hogy „a magyar 
udvariasság történetét jóformán csak a XVI. századtól nyomozhatjuk, 
mert csak ez időtől fogva vannak emlékeink." (17. 1.) Pedig ekkor a 
társas érintkezés már igen fejlett fokán állott; előzményeit: a honfog
lalók társadalmát, a frank mintára kialakuló királyságot, a német, 
francia, olasz, bizánci befolyás alatt szervezkedő udvari, nemesi, pol
gári életetet, a hűbériség hatását emlékek híján nincs módunkban 
közvetlenül szemlélnünk. Idegen származású nyelvemlékeink sem szol
gáltatnak elegendő biztos adatot. 

Lényeges megállapítása a szerzőnek, hogy az udvariasság lélek
tani alapja az a távolság, amelyet a beszélő maga és a megszólított 
közt teremt; ebből ered egyrészről a felsőbbséges magatartás, másrész
ről a hódolat, önkisebbítés és alázkodás, mely aztán a nyelvi formák
ban is kifejeződik. A kifejezés módja korok, divatok szerint más-más 
fokú és színű. 

Evvel összefügg az a megfigyelés is, amelyre már utaltam, hogy 
az udvariassági formák értékükben folytonosan csökkennek, amint a 
magasabb rétegből fokozatosan mind alább szállnak. 

Mindezeket és sok mást a szerző hatalmas anyaggyüjteménye 
segítségével, finom érzékkel nyomról-nyomra, korszakról-korszakra követi 
és kimutatja minden időszaknak divatját. 

Az anyagban, megfigyelésekben és megállapításokban nagyon gaz
dag könyv a kutatásokat természetesen nem zárta le, sőt éppen új 
vizsgálatokra ád ösztönt. 

Amennyire hirtelenében módomban van, még néhány forrásra, 
adatra hívom föl a figyelmet. A hivatalos címeket újabban tudtommal 
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a múlt századeleji Tiszti Szótárak állapították meg (vö. SÁGI ISTVÁN, 
A magy. szótárak könyvészete. M. Nyt. Társ. Kiadv. 18. sz. 1922. 24. 1.). 
A könyv szerzője, pártfogója és közönsége közt való viszonyra sok 
anyag van THIBNBMANN Irodalomtörténeti alapfogalmak c. könyvében 
{1930, 1931.), valamint MÁTÉ KÁROLY: A könyv morfológiája c. tanul
mányában (Minerva, IX. 1930). Sokat foglalkozott e kérdéssel TÓTH 
BÉLA (Szervusz, Kegyelmes Úr ; Vasárnapok 310; Huncut az Ur, Pesti 
Hírl. 1898. V . ' l . j Uram, Asszonyom, u. o. VII. 3 . ; Szállok az úrnak, 
-u. o. 1899. VII. 10. 24. ; Bolond kend Táncsics! Szállóigék lex. 46 . ; 
Brassai bácsi: nagysád, Anekdotakincs IV. 218.) A bizalmas megszólí
tásra bő anyag kínálkozik íróink levelezésében (ARANY, PETŐFI, MADÁCH, 
Irodt. Közi. adattára stb.) A pardon! szó használata is ide tartozik; 
«bben így tanított ki egy urambátyám: ha rá akarsz hágni valakinek 
a lábára, akkor ezt mondod: engedelmet! ha már rágázoltál, akkor: 
bocsánatot; ez a mi úrfíkorunkban így módosult: ezer bocs és egy anya
medve! Nem találom a könyvben a Szívélyes üdvözlet kifejezést s a 
Nagyreményű címzést, mely a nyolcvanas években a kis diáknak kijárt 
a levélborítékon. Össze lehetne szedni a mai hivatalos és társaságbeli 
oímeket és megszólításokat is. Szóval tág tere van itt a további mun
kának, melynek megindítása KERTÉSZ MANÓ szép és jó könyvének érdeme, 
tartalma pedig nemis annyira szókutatás, hanem társadalmi stílus-
mikroszkopia. m „, ,T 

" TOLNAI VILMOS. 

A háború utáni oláh nyelvészet magyar vonatkozásairól. II.* 
„Morfonemui si economia limbei" címen PU?CARIU beható tannlmányt 
irt az oláh nyelv morfonológiai viszonyairól (Dacor. VI, 211—43), 
amely érdekes eredményeinél fogva általánosabb érdeklődésre tarthat 
számot s ezért e helyen is megérdemli, hogy röviden ismertessük. 
A morfémnek TRüBETZKOY-féle meghatározásából indul ki (1. LAZICZIUS, 
Bevezetés a fonológiába. NyK. XLVIII, 29—30) s az orosz példák mellé 
választott oláh példákkal világosítja meg az új fogalmat. Emellett 
jónak látja egy új műkifejezés megalkotását, amellyel különben többet 
nem találkozunk nála. ez a fonologém, röviden fonogém. Fonogémnek 
nevezi pl. a lat. casa =- ol. casá esetében jelentkező a =- á történeti 
hangegymásutánt (nem tévesztendő össze az a-a morfonémmel), amelyet 
azonban szinkronikus rendszerben semilyen asszociatív kapocs nem 
köthet össze s így nem egészen világos, milyen esetekben kerülhet 
sor az új terminus használatára. 

Miután megvizsgálta a morfoném szerepét a név- és igeragozás
ban, valamint a szóképzésben, teljes elfogulatlansággal vonja le azt az 

* Vö. NyK. XLVIII, 93. 
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érdekes következtetését, hogy az oláh nyelv morfonológiai szempontból 
nem a román, hanem a szláv nyelvekhez áll közelebb. A morfonémek 
alternációi általában a hangsúlyos tőszótag magánhangzóját és a szótő 
mássalhangzóját érdeklik. Ez alól lényegében az oláh nyelv idegen 
elemei sem képeznek kivételt s ezért megengedhetőnek tartjuk, hogy 
példáinkat a magyar jövevényszók közül válasszuk ki. Az — morfo-

e 
német találjuk az alean: alensig, alenis (alenzuealá) esetében, míg a 

z ct 
viteaz, beteag-ból képezett vitej-íe, beteg-l emellett még a ——— ül. a ~ 

Ú = z), 9 
alternációt is szemlélteti. Ha a beteag többi származékát is figyelembe 
vesszük, akkor a g-j és g-0 variációkkal is számot vetve, a következő 
morfémeket, illetve morfémvariációkat kapjuk: beteag, beteg-os (-oasá),. d beteg-\, betej-ala, (-une), bete-^ng. Egyéb morfonémek: — , pl. bolundt a z 
bolund-áu : bolunz-íe, bolonz-é?te ; —— pl. tágád-h: tágád-uesc (-uealá, a 
-uire); — pl. ol-u: ul-uim stb. 

u, 
Bizonyítja az oláh nyelv, hogy — bár ritkán — lehetséges mor

fonémek átvétele is. A szláv hatás átütőerejét bizonyítja Pu?cARiunak 
az a megállapítása, hogy a bofanica-bofanicarb típusú szópárokból egy 
c —— morfonémet vontak el, aminek következtében gráunt-gráuncer-íéle c 

származtatások keletkezhettek latin eredetű szótövekből is (1. bőv. 
220—21). Ugyancsak szláv eredetű a főleg a régi nyelvben gyakori 
-=- pl. ierarse és ierarsi (a ierarh egy. vokativusa és t. nom.-a), vátá§el, 
s 

a vátah kicsinyítője stb. Mivel szóvégben a h igen gyakran váltakozik 
f 

/"-fel, illetve f-fé lett, új morfoném -4- jöhetett létre, amely — jóllehet 
s 

ebben a formájában nincs meg a szlávságban — végeredményben 
mégis csak a szláv hatás eredménye. Megtaláljuk pl. a Ghimbaf (Wei~ 
denbach, Vidombák) helynévből képezett ghimbá§an „vidombáki" mel
léknévben. 

Említést érdemel még az oláh nyelvnek az a tendenciája, hogy 
úgy a deklinációban és konjugációban, mint a szóképzésben előszere
tettel választja szótőnek azt a morfémet, amely lehetőteg több morfo-

k német tartalmaz egyszerre. Ez az oka annak is, hogy a —^ morfoném 
hatására a papuci, pápuci (-= oszm. pápuc, ül. magy. papucs) többesnek 
értelmezett alakokból egy. sz.-ú papuc, pápuc és pápucá, ebből tovább 
pdpucar „papucskészítő* lett, ugyanígy keletkezett a boconci -^bakancs 
esetében bocancá, bocáncar, továbbá a pogacíe mellett a pogacá egyesszám. 
A magyarpatics (Tsz.)-nak megfelelő oláh tájnyelvi poticd (Vaida, Tribuna 
1890, 374) ugyanígy ítélendő meg (egyéb oláh példákra nézve 1. 229). 
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Az oláh nyelvatlasszal kapcsolatban, amelynek munkaprogrammját 
az eddig elért eredményekkel együtt szintén PU?CARIÜ ismerteti (504—18), 
megjegyezzük, hogy a kölcsönös hatások tanulmányozása céljából tervbe 
vették néhány vegyes lakosságú kisebbségi községnek feldolgozását is. 
Mint ez előrelátható volt, az anyaggyűjtéssel kapcsolatban számos érde
kes nyelvi tény megfigyelésére nyílik alkalom. Erdély egyik északi 
falujában, pl. mindenki vita alakban használja a „szarvasmarha" jelen
tésű szót, ami azért meglepő, mert az ottani nyelvjárásban i előtt 
minden v-ből z lett. A különös jelenség okát a falubeliek fedték fel, 
akik — mint mondják — egészen a háború utáni időkig a márhaie 
szót használták, amely viszont PU?CARIU szellemes feltevése szerint a 
námaie -< animalia (márhaie = marha -f- námaie) szót szorította ki. A vita 
újabb átvétel az irodalmi nyelv hangállapotát tükröző városi nyelvből 
s a kereskedelmi kapcsolatok révén őrizte meg hangalakját. Gyors 
elterjedése az utóbbi tíz esztendő folyamán — mondja tovább P. — 
annak az erős ellenszenvnek tulajdonítandó, amely a magyar eredetűek-
nek ismert szavak iránt a hajdani politikai helyzet ellenhatásaképen 
nyilvánul meg, továbbá a regátiak csúfolódásának. 

A szlávok szerepéről az oláh nyelv magyar elemeinek közvetíté
sében PuscARiunak ötletesnek látszó, de közelebbről be sem bizonyítható 
nézetei vannak (519—524). Hozzászólását e kérdéshez SKOK hasonló 
tárgyú fejtegetései váltották ki, amelyeket az utóbbi P. isztrooláh tanul
mányaihoz, valamint BARBULEseunak a szláv nyelvi hatásokról írt művei
hez fűzött (Slavia, 1929). SKOK az oláhok kétnyelvűségével és a szlá-
vokkal való együttélésükkel magyarázza azt a jelenséget, hogy régebbi 
magyar jövevényszavaik hangtanilag gyakran úgy viselkednek, mint 
maguk a szláv elemek. Szerinte az intálnl (tálnl) ««« találni (máskép 
DRAGANÜ, Dacor. IV, 159—60) ige i hangja a szl. ti, %r ^ ol. ál, ár 
fejlődéssel egybevágó, míg a lantul -*c hántani esetében a középbolgár 
zn =- ol. án hatása érezhető. A magyar eredetű igék főnévi igenévi 
alakjának szokásos -ul végződését a szláv -uja-hói magyarázza. Ebből 
SKOK azt következteti, hogy mielőtt az oláhok a Duna északi partjaira 
vándoroltak, már egészen megbarátkoztak bizonyos szláv hangtani és 
alaktani mintákkal, amelyeknek hatása azután a magyar jövevényszó
kincs átvételénél is érvényre jutott. A IX—XII. sz.-ban a Dunától 
északra lakó szlávság ugyanis azokon a területeken, ahol ma oláhokat 
találunk, számbelileg nem lehetett elég jelentős ahhoz, hogy á magyarok 
és a bevándorló oláhság között közvetítő szerepet töltsön be. 

PU?CARIU elveihez híven a tiszta oláhnyelvűség, illetve a kontinuitás 
szempontját próbálja érvényre juttatni. Nem fogadja el a kétnyelvűség 
tételét s az említett hangtani jelenségeket egyszerű adaptációval magya
rázza (intálnl oa stáíp,' tálc stb., továbbá latin elemekben is cárnaf, 
fáriát, tárziu; érdekes és egyszersmind mindkettőjük vázlatosságára 
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jellemző, hogy a bdlciu -« bolcsu, bulcsu és a tdlhar -= iolvaj-íéle ese
tekkel egyikük sem foglalkozik) Igaza lehet a bantui magyarázatában, 
amelyet a bantui alakból kiindulva ugyancsak adaptációnak tulajdonít 
(1. Dacor. IV, 1158). Annak eldöntése különben, hogy az oláh nyelv 
szláv és egyes magyar elemeinek közös hangfejlődése a Balkánról fel
hozott és szláv hatásra keletkezett, vagy pedig a szláv hatástól füg
getlen oláh nyelvi sajátság, az oláhság zömének kétnyelvűségét lénye
gében sem nem bizonyítja, sem nem cáfolja. A honfoglalás megpecsé
telte az Erdélyben talált szláv nyelvek sorsát, a később bevándorló 
oláhok nem találván számbajöhető asszimilációra képes szláv tömege
ket, még akkor is egynyelvűvé vedlettek át, ha a Balkánról a bolgár 
ismeretét hozták magukkal. 

SKOKkal szemben, aki az északdunai szláv közvetítés lehetőségé
ben nem hisz, PU?CARIU bizonyítani próbálja, hogy a magyar szavak 
közkeletűvé válását a dákooláhban éppen a szlávok tették lehetővé. 
Ezt azzal indokolja, hogy számos magyar elem oly vidéken is meghono
sodott, ahol sohasem laktak magyarok, pl. Munténiában (Havaselve) 
1. ehhez Ung. Jb. VIII, 47). Célja kettős, egyrészt a kontinuitás érde
kében próbálja az északdunai szláv közvetítés lehetőségét bizonyítani, 
másrészt leplezni próbálja azt a tényt, hogy a magyar elemeket az 
oláhok, nemcsak Erdélyben, hanem egyidejűleg Moldva és Havaselve 
területén is átvehették. Az igék átvételét illetőleg utalunk már régeb
ben közölt fejtegetéseinkre (Ung. Jb. IX, 309), a gdnd -* gond közé 
önkényesen beiktatott északdunai szláv *gadz alakra nézve pedig meg
jegyezzük, hogy bár hangtanilag egyenesen megvesztegető, mégis 
kíváncsiak volnánk arra, hogyan képzeli PU?CARIU ennek a különben 
hangtörténetileg sem egyöntetűen magyarázott SKÓ (1. pl. Dacor. IV, 
1161) átvételének kronológiai és történeti hátterét. Elszigetelt tárgya
lása különben is hiba, vele kapcsolatban meg kellett volna emlékeznie 
a ddmb, pordnci, goldmb és még esetleg más hasonló hangalakú sza
vakról is. Különben is súlyos elvi tévedés azt hinni, hogy csrak olyan 
magyar elemek válhattak általánosakká, amelyek szláv közvetítéssel 
jutottak az oláhba. 

berbenifá. Jóval azután, hogy az oláh akadémia szótára a berbenijá-
berbinfá „sorté de barratte, de seille ou de baril" szót a magyar
ból származtatta (DAcR, I 544), a vajdaságbeli szláv oklevelek* 
magyar elemeinek tárgyalása során én is megemlékeztem róla 
(1. Ung. Jb. IX, 296). Óvakodtam attól, hogy — mint ezt a DAcR 
tette — határozott állást foglaljak s a következőket jegyeztem meg: 
„Wie áfonya „vaccinia nigra" (rum. afin, klr. afeny) ist auch ber-
bencze denselben drei Sprachen eigen, ohne dass man seine eigent-
liche Herkunft mit Sicherheit feststellen könnte. Über die Filiations-
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verhaltnisse des Wortes gehen die Meinungen auseinander, nur 
darin ist man sich einig, dass es überall als Lehnwort anzusehen 
ist". Mivel a berbenifá változat eddig csak a Bánságból, továbbá a 
kisoláhországi Mehedin^i és Dőlj kerületekből ismeretes, olyan te
rületekről, ahol közvetlen kisorosz hatásról nem lehet szó, meg
kockáztathatnak tartottam annak feltevését, hogy a berbenifá eset
leg az -ifá képzős szavak analógiájára alakult a berbinfá, bárbinfá 
(-*z bérbénce) rövidebb variánsból. Ezt az alkalmat ragadta meg 
most már DRAGANU, hogy a szót ironikusnak szánt, de kimutatható 
tévedései folytán egyszerűen otromba cikkben „visszahódítsa". Hogy 
miért nem az akadémiai szótár szerkesztőségének címezte fejtege
téseit, amelynél én — mint a fenti idézetből is kitűnik — sokkal 
mérsékeltebb álláspontot képviselek, azt nem értem. A tény ezzel 
szemben az, hogy a DAcR.-t furfangosan meg sem említi, de hogy 
olvasta, az kitűnik abból a felvilágosításból, amelyet a berbenifá 
alak elterjedésére nézve ad nekem (elkerülte a figyelmét, hogy én 
i. h. — igaz, hogy csak egy jegyzetbe rejtve — megjegyeztem: 
„Für die heutige Verbreitung der beiden Varianten vgl. DAcR. I, 
544. Ugyanerről a helyről meríti DRXGANU is adatait s így ért
hető, hogy felsorolásából kimaradt pl az A. Viciu 1906-ban meg
jelent erdélyi táj szójegyzékében közölt Szolnok-Doboka megyei 
bárbántá „?teand"). Úgy érezzük, hogy a cikkében ironikusan hasz
nált „stiinta obiectivá" kifejezés, valamint az a megállapítása, hogy 
„TREML . . . vedé, ?i mai ales ar vrea sá fie vázut ?i de altii, tótul 
in culori ungure?ti" (i. h. 247—48), bizonyos rosszhiszeműséget 
tükröznek, amit esetleges állandósulása esetén őszintén fájlalnánk. 

A további eszmecserék elkerülése végett vegyük sorra az elvileg 
lehetséges három esetet, 1. a bérbénce és a berbenifá forrása a kis
orosz, 2. a magyar, 3. az oláh. 

Az első esetben az oláh szó berbenifá változata kisorosz eredetű, 
míg a berbinfá, bárbánfá a kisoroszból nem magyarázható meg. Ha 
megvizsgáljuk a négyszótagú változat hangsúlyviszonyait a kis-
oroszban, a lengyelben és az oláhban, azt találjuk, hogy mindenütt 
az utolsóelőtti szótagon hangsúlyozzák (ZELECHOWSKI, KARLOWICZ, 
DAcR.). Ezt csak azért emelem ki különösebben, mert Draganu az 
-i- nélküli változatokat is az oláhból tartja magyarázhatóknak, 
mondván, hogy „n'avem nici o greutate, dat fiind faptul cá in limba 
noastrá -i- aton din sufixul slav -ifa adeseori se sincopeazá". Erre 
idéz is néhány többé-kevésbbé megbízható adatot (vö. még Dacor, 
V, 339, ahol a *südranica még mint feltételezett etimon szerepel, 
itt ellenben már csillag nélkül), amelyek azonban rajta kívül senkit 
meg nem nyugtathatnak, mert az -ifá hangsúlytalan képzőre vonat
koznak. Abból ugyanis, hogy a hangsúlytalan i szórványosan eltű-
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nik (ez még a makedovlachban is előfordul 1. Arhiva XXXVIIIr 
209—10.), egyáltalában nem következik, hogy ez a hangsúlyossal 
is megtörténhetik. Hasonló tévedésen alapul a vasilcá „szelídített 
medve" -*= Vasíle, Vasilícá sz.-névből való magyarázat is (MARIAN, 
TAGLIAVÍNI). PA?CA helyesen mutat rá, hogy ebben az esetben a bolg. 
Ül. kisor Vasilko átvételével van dolgunk (Dacor. VI, 454—55), az 
i nélküli alak tehát szintén nem oláh fejlődés eredménye. Vájjon 
véletlen-e, hogy a hangsúlyjelöléseket e cikkében teljesen elha
nyagolja? Mindebből az a tanulság, hogy aki „szofizmákra" vadá
szik, könnyen bakot lőhet, továbbá, hogy a berbinfd, bárbinfá varián
sok nem oláh hangfejlődés eredményei. 

Másodszor, kiindulhatunk nyelvünkből. Ebben az esetben tisz
tán hangtanilag feltehető volna, hogy szomszédaink egy régebbi 
*bé'rbenice alakot vettek át (az oláhok pl. a XI. sz.-ban). A valami
vel később bevándorló ruténekhez oláh közvetítéssel kerülhetett 
volna a régies magyar hangalak. A berbenice =- berbé'nce fejlődés a 
szóbanforgó nyelvek közül, tekintettel az 1. alatt említett hangsúly
viszonyokra, csak a magyarban mehetett végbe, ami azonban már 
nemcsak elvi lehetőség, hanem bizonyítható tény. Dráganu-nak 
a berbinfá-cikkébe tévedt hipotetikus alakoktól hemzsegő példáival 
szemben a malina-málna típusú szavak (köztük sok négytagú) vilá-
gosnál-világosabb eseteire hivatkozhatunk (1. HORGER, NyF. LXV) s 
nem érdektelenek a következő szembeállítások sem szl. lavica-
palica-, rapica-, ulica-ból lóca, pálca, repce, utca, ellenben ol. lavifát 
palija (magyar közvetítéssel palfáu, Erdélyben gyakori), rapifd, ulifá 
(1. PASCU, Suf. rom. 265. -ifá alatt!) stb. A berbinfd, bárbánfá tehát 
még abban az esetben is a magyarból magyarázandó, ha a berbe-
nifá-t kisorosznak tartjuk. Ezzel összhangban van a háromtagú 
alakok földrajzi elterjedése is (Erdély Máramarossal, Bukovina és 
Moldva), míg a négytagúak feltűnő módon a ruténektől jó messze 
a Bánságban, Mehedin^i és Dőlj kerületekben bukkannak fel. 

Harmadik elvi lehetőség, hogy a pásztorélet fogalomkörébe vágó 
szót (Fass, besonders für Káse, ZELECH, 1. még KARLOWICZ) maguk 
az oláhok terjesztették el. Ebben az esetben tőlük eredne a rut. 
berbenicja és a magy. *berbenice. A háromtagú változatokat pedig 
nyelvünkből visszakölcsönzötteknek kellene tekintenünk. 

bínt d (PA?CA, Glosar dialeetal 10). E biharmegyei oláh tájszót „pedeapsa" 
(büntetés) jelentésben közli P. s a büntetni igével véti össze. Isme
retes a Szilágyságban is bghintá (bd'intá) „osándá, pedeapsa, pedep-
sire" alakbari (VAIDA, Triburia 1890, 338)! jelentéstani okokból nem 
származhat a büntett-ből (Moldöváh, MRSzem. I, 97), de a büntetés
ből sém XVAIDA, i. hi^ amelyből bintetis lett volna s végre a bün
tetni igével sem hozható közvetlen kapcsolatba. Véleményünk sze-
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rint elvonás a bintátuesc, bintátesc -s büntetni igéből, mely már a 
szászvárosi oláh bibliafordításban előfordul (1. DAcR. I, 565) s Er
dély több vidékén mindmáig használatos (Berettyóvidék: Hetco, 
45 — Arad-, Bihar m.: ALEXICS, 34 — Szilágyság: Tribuna 1890r 
338 — Alsófehér m.; Moldován stb.). Az oláh nyelvérzéknek nem 
bin- (a bűn megfelelője) volt a kikövetkeztetett főnév, hanem bintá 
(a *bintátá tautológikus forma helyett). Hasonló elvonások és nem 
közvetlen átvételek nyelvünkből: bizá (i face bizele il lui fait des 
confidences, CIHAC II, 482) <x> bizui ^ bízni; prublá „pruba" (PASCU^ 
Suf. rom.) ex) prubuluesc -^ próbálni \ sorgá „urgentá, grabá" (CABA, 
Szilágy 100) <>s sorguesc (sárguesc) «< szorogni; sucá, suhá „habi-
tude; mauvaise habitude, caprice; passión" (MÁNDRESCU, El. ung. 
101—2, ahol a sucas „nárávos, capri^ios" szóra nézve megjegyzendő, 
hogy nem a m. szokás átvétele, hanem oláh képzés a sucá-ból) 
<x> sucul -s szokni; tagá, tagadd „dénégation, désaveu, doute" (CIHAC, 
II, 529) co tágdduesc •*< tagadni stb. 

bondrds (Dacor. VI, 280—82). Az EtSz. szerint ismeretlen eredetű 
bondrus „maskara, álarcos" (Kapnikbánya, Tsz.) DRAGANU meggyőző 
fejtegetései alapján oláh eredetűnek tekintendő. Az erd.-szász 
Bándel az oláhban a ghindurá, negurá, scdndurd, fandurá stb. sza
vak analógiájára bandurd, bandord, bdndurd alakban jelentkezik, 
jelentése „fejkötő, fejkendő". Ebből képezték a magyar eredetű 
-os képzővel a bondros (változatai: bondrus, bondrds, bondris, bon-
dris) „fejkötős, álarcos" névszót, mely kapnikbányai tájszavaink 
közé került, minden valószínűség szerint azonban anélkül, hogy a 
karácsonyi bondru?-járást magát is átvették volna. A bondros-hól 
képezett a imbondroja, a imbondrojí „arcát kendőkbe burkolja" igé
ből származik bébondrizsál „becsavargat, beköt" tájszavunk (Magyar-
Décse), mely eddig szintén az ismeretlen eredetűek között szerepelt. 

crintá. (Dacor. VI, 271—2). Krinta erdélyi tájszavunkat SZINNYEI he
lyesen az oláhból származtatta (Nyr. XXIII, 104, 1. még Tsz, amely
nek 2. jelentésére nem ismerünk oláh adatot). Eredeti jelentése az 
oláhban „félköralakú 20—30 cm mély faedény lapos fenékkel s-
egy kb. 15—20 cm hosszú nyakkal, amelyen át a savó a sajtárba 
csurog" (GIUGLEA, Dacor. III, 573). Másodlagos jelentéseire nézve 
1. Dacor. VI, 271 és PA?CA, Gl. diai., 23, 

A szó története az oláhban oláh közvetítésű szláv tájszavaink 
történetének szempontjából érdekel bennünket. Etimonja a szláv 
krind kicsinyített alakja (BERNEKER, 617): kriníca, amelynek a szerb
horvátban ^Backtrog, Présskufe", „Sehüssel" (krinica), az ó-bolgár
ban „Öéf áss, Krug" (krinica) jelentése van. Mint a magyarban, 
úgy az oláhban is az -ica képzős jövevényszavak elveszthetik az 

: i-t, s így jöhetett létre a *crinfá (ugyanígy cárja.-c krpica s még 
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néhány bár kevésbbé meggyőző adat, DRAGANU, Dacor V, 339 és VI, 
262—3). Ennek crinfi többeséből, amely Naszód környékén most 
is járja, a t-f morfoném egy egyesszámú crintá alakot hozhatott 
létre (biztos példa erre az egyesszámú cárnat, amely a többessel 
megegyező egyesszámú cárnaj mellett lép fel), amelyet azután mi 
is átvettünk. 

foiofiu (Dacor. VI, 274—75). A magyar folyófü „Convulvulus", „Cle-
matis", „Vinca pervinca" és az oláh foiofiu közötti etimológiai 
kapcsolatot még A. SORIBAN is felismerte (Arhiva XXXI, 244), a 
népnyelvben előforduló nagyszámú változataival, azonban csak a 
DAcR. ismertet meg bennünket, anélkül, hogy felismerné közös 
eredetüket. Draganu helyesen mutat rá arra a tényre, hogy a foiofoi, 
foionfíu, fonfíü, fonchíu, fiong (Dacor. VI. 274: fioug sajtóhiba) 
foiumfie (ennek van foiomfie párja is 1. Hetco, Berettyó 73) foianfir 
és a népetimológia útján keletkezett foaie-n-fir egyazon magyar 
szóból származnak s így indokolatlan az oláh akadémia szótárának 
eljárása, amelynek következtében a változatok több címszóra sza
kadnak szét s megfejtetlenül maradnak. Ide számítja DRAGANU a 
fáhiu, pdhiu „saschiu, garoafá" jelentésű növénynevet is. Az m- és 
%-nel bővült foionfíu, fonchíu, foiumfie és foianfir alakoknál lehet
ségesnek tartja a folyam-fü (?) név átvételét, ilyet azonban nem 
ismerünk. Ugyanazzal az m-epentheticum-fejlődéssel van dolgunk, 
amely különösen f és p előtt elég gyakran előfordul, pl. lampáu, 
lompáu *c lopó (Lex. B.), haromfogáu, haromfogáue -« harapófogó 
{CABA, Szilágy 97; Vaida, Tribuna 1890:357), helynevekben pl. 
Ganfáláu -= Gálfalva (K. Küküllő m.), Somfaláu *« Sófalva, ném. 
Salz (B.-Naszód UL-MOLDOVÁN-TOGÁN, 98 és 220). 

A foiofiu-val kapcsolatban emlékszik meg DRAGANU a saschiu 
„Vinca pervinca" virágnévről is, amelynek szintén elég sok válto
zata van; sastíu, saftiu, sastíu, sasdu, sasáu, sásáu s amely nem 
tévesztendő össze a sacfíu, sanhíu-vsil (~=; szegfű), ahogy ezt MAN-
DRESCU tette (Elemente ungure^ti ín limba romána, 100). 

h ár jate (Dacor. VI, 282—84). A csak többesszámban használatos hár-
jate „tábláé de joc" az oláhban először 1620-ban jelenik meg s 
ezenkívül még több XVII. sz.-i adat ismeretes. Jelentését kétség
telenné teszi MARDARIE COZIANUL, Lexicon slavo-románesc-jének szó
társzerű adata, amely szerint tavlia i zárié = tábláé de joc sau 
hrájeate (GR. CRETU, Bucure^ti 1900. 262). TIKTIN német-lengyel köz-
vetítésú francia szónak tartja (1. Dicf. Rom.-Germ., és Archív für 
n. Spr. u. Lit. 1911, 162—74). Mivel azonban a lengyelből kimu
tatni nem tudjuk, DRAGANU csatlakozik a DAcR. (II, 366) nézetéhez 
s a magyar közvetítést fogadja el. A szó vándorlására nézve szó-
szerint elfogadja EcKHARDTnak SUOLAHTI Der französische Einfiuss 
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auf die deutsche Sprache im 13. Jh. (Mém. de la Soc. Néo-Phil. 
de Helsingfors, VIII) idevágó nézetével kapcsolatban kifejtett gon
dolatait, amelyek szerint a hásárt, házsárt francia eredetű ugyan, 
mindamellett német jövevényszónak kell tekintenünk (MNy. XXV, 
294). 

ilaciu, ~á. (Dacor. VI, 285—6.) A DAcR. téves magyarázatával szem
ben DRAGANU az ilaciu, -á (ilac, laciu, -a) „cu coarne scurte si cres-
cute ín láturi" jelentésű szót helyesen a villás (t. i. villás, véílás 
szarvú)-ból magyarázza. Származtatása úgy hangtani, mint jelen
téstani szempontból helytálló. I előtt a v más magyar eredetű 
szavakban is eltűnhet, illetve y, I, g vagy i lesz belőle, pl. videre^ 
iidere-idere ?*s veder; vig-gig *•* vég, vig; vigan, gigán, iigan (az 
utóbbit 1. ALEXICS, 107) -c vigan; vicá-gicá (CABA, Szilágy 97). Az 
-acrá-képzős szavak analógiájára a magyar -ás-nak hasonló meg
felelését találjuk a következő szavakban: bárnaciu •« barnás, 
sárgaciu (Hetco, Berettyó 50, ALEXICS 94, VAIDA, Tribuna 1890. 
381) és talán cáilaciu ^=.kajlás (DBAGANU, Dacor. V, 338). Valószínű, 
hogy az utóbbi oláh képzés a caila, cailea (-= kajla)-bó\ és nem 
egy a Tsz.-ban is ismeretlen kajlás átvétele. 

opsag (Dacor. VI, 300—2). Először BITAY próbálta magyarázni a kópé
ság-hói (Újabb szempontok stb. Kny. a Székely Nemzeti Múzeum 
Emlékkönyvéből, 5). DRAGANU, miután bebizonyítja e nézet helyte
lenségét, új ötlettel próbálkozik. Szerinte az „evidens" etimon a 
magy. hopsa, hapsa többese: hopsák, amely a -sag képzős szavak 
analógiájára alakult. A többesszámú alak közrevonása már magá
ban véve sem bizalomgerjesztő (a vágómarhát hopsába — sohasem 
hopsákba vágják ki; hopsába ütni, felvonni 1. Tsz.), ezen alaki 
nehézség mellett azonban a jelentéstani indokolás is nehézkes. 
Az opsag (ob$ag) „vicc, adoma, tréfálkozás" (Beszterce megyében 
,ráutate, invidie', PA?CA Gl. diai. 45) eredetileg „szófiabeszéd tár
saságban" (mintegy „hopsában fecsegni") jelentéssel birt volna, 
s ez képezné a további „adoma, vicc, tréfálkozás" jelentésfejlődés 
alapját. Olyasfélére gondol, mint conventu =- ol. cuvánt „szó", alb. 
kuvend u. a., oszm. divan =- ol. divan ex> bánsági divánesc „beszé
lek", szl. szborz =~ makedovl. zbor „szó" (zburásc „beszélek"), ahol 
a gyülekezet neve az ott elhangzottak jelölésére szolgál. Mind
amellett nehéz elképzelni, hogy éppen húsosztogatás közben (hopse 
az erdélyi szászban is „Vérein zur Beschaffung biliigen Fleisches"r 
„klein gehacktes Fleisch" jelentésű, G. KISCH, Nösner Worte und 
Wendungen, 72 és BRENNDÖRPER, Román-oláh-elemek az erd. szász 
nyelvben, 22—23) viccelődtek volna az emberek különösebbképpen 
s ezért szükséges az elsődleges „vorbá de clacá" jelentés feltéte
lezése. Ellenben lehetséges, hogy a szerencsés olcsó húsbeszerzés 
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örömére „kalákát" csaptak (1. a kaláka 1. 2. jelentését, Tsz.), 
amikor a kedélyes tréfálkozásnak ugyancsak helye lehetett. Emlék
szem gyermekkoromból, hogy a csíki székelyek „nevető kaláká
nak" nevezték az anekdotákon „kalákába nevetők" társaságát. 
Ezek szerint elképzelhető volna, hogy „hopsába nevetés" is van 
s akkor az elsődleges „szófiabeszéd" jelentés mellőzésével köze
ledhetnénk a megoldáshoz. 

Az alaki fogyatkozástól eltekintve DRAGANU származtatása 
hangtanilag megállja helyét. VAIDA a szilágysági oláhok nyelvéből 
idézi a hopsagos, hopsagos „pózna?, pácálitor, glume| stb." mellék
nevet (Tribuna, 1890, 358. Erre DR. nem hivatkozik cikkében), 
amelyek esetleg a hopsa-származlatás javára értelmezhetők, de 
ugyanúgy lehetnek az opsegos nyelvjárási változatai is, v. ö. armásar-
harmásar „ménló", arcus-harcus -= árkus, arseu-hdrseu -« ásó (itt a 
h a hdrlef kontaminációja nélkül is érthető), erneu-herneii-ernyő, 
helesteu-elesteu ->= halastó, ál-hál stb. Nincs tehát kizárva, hogy a 
hopsára vonatkozó újabb adatok birtokában, DRAGANU származtatása 
lényegében helytállónak fog bizonyulni, egyelőre azonban még nem 
lehet napirendre térni felette. Az is szépséghiba, hogy a hopsa 
egyelőre csak a Székelyföldről ismeretes.1) 

A magy. hopsa, hapsa, habzsa eredetéről már régebben nyi
latkozott DRAGANU. Mivel mind a három nyelvben „társulás, kaláka" 
az alapjelentése (Naszód vidékén de hopsa = „de clacá", „de ob?te") 
magáévá teszi LACEA ötletét, aki szerint hopsa -« ol. otyte (Dacor. 
III, 719—21), amelynek a magyar megfelelője népetimológiával a 
habzsol, habsol (sic ! ez utóbbit szintén SziNNYEiből idézi, pedig nincs 
is. benne) hapsol igével keveredett mivel a „hopsában vásárlók 
olcsón, jól és mohón ettek" s főleg, mert az obste-nek nincs hobste 
változata. Kevésbbé valószinű — mondja DRAGANU—IACOBI és KISCH 
ötlete, akik a hopsa etimonjának a habzsi „habsüchtig" (!) szót 

') Jelentéstanilag kifogástalan és hangtanilag is magyarázható volna a 
következő származtatási ötletünk. Az oláh opsag a magyar eredetű ocsag 
„argutia: okoskodás: die Klügeley" (Lex. Bud., és JERNEY, Keleti ut. I, 147. — 
V. ö. MANDRESCU, Elem. ung. 94 és ALEXICS, Magy. el. 87) szóból keletkezhe
tett a bár szórványosan, de azért mégis kimutatható cs (= ks) ;=- ps hangvál
tozás révén: supsag „obiceiu' (I. MTJ^LEA, Cercetári folklorice ín Tara Oa^ului. 
Cluj 1932. 68) -< *sucsag = sucá -f- sag, továbbá tapsa -=c tacsá. Ötletünk való
színűsége mellett szól, hogy a ct =- pt változásra is találunk újabb példákat, 
amelyek részben a Pumnul Áron-féle tudatosan régieskedő irányzat maradvá
nyainak látszanak, részben azonban attól függetlenek: doptor eb doctor, buptár oo 
bocter, optobar oo october, prefeptu cv> prefect (WEIGAND, Jahresb. VI, 76 ; DEN-
SUSIANTJ, Graiul din Tara Hategului 327 ; I. DIACONU, Tinutul Vrancei. Bucuresti 
1930. 95 stb.). • 
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tartják, „wahrscheinlich von den dadurch materiell geschádigten 
Fleischhauern solehen Gesellschaften beigelegt". E származtatás
nak nehézsége még, hogy az obste nem főnévként, hanem csakis 
mint határozó kerülhetett volna nyelvünkbe s így ol. de obste-ből 
kellene kiindulnunk. Ebben az esetben azonban a de viszonyszót 
is át kellett volna vennünk v. ö. gyefil „sehogy sem" -< de fel 
(SZINNYEI, Nyr. XXII, 538), gyisztó, gyisztót (SZINNYEI ib. a. de íoí-ból 
származtatja s az elsőt tévesen hibás feljegyzésnek tartja; gyisztó 
etimonja de istov „gánzlich, völlkommen" — TIKTIN — gyisztót pedig 
kontamináció: de istov -f- de tot; tisztán, tisztára nem szerepel az 
alak létrejöttében). 

Az opsag magyarázatával kapcsolatban DRAGANU még több példát 
is idéz a magyar többesszámok átvételére: hajduc m hajdúk, 
fipic •*: cipők, vándroc rü. vándorok, ciormoiac(-ag) •& csormolyák, 
harfag -* harcak (harcok), hádárog(-ag), hodorog -*s hadarok (hádáráu 
-< hadaró) és felestioc -= *festélők. A ciormoiag esetében megjegy
zendő, hogy többese a magyarban aligha fordul elő s így nehezen 
vehették át tőlünk, efféléről inkább pl. a bulciug „iertáciuhile la 
morlji" (Bánság; VICIU Glosar 1906. 23) -< bulcsuk esetében lehetne 
szó (DRAGANU nem említi). Tekintettel arra, hogy a ragozott alakok 
átvétele határozottan a ritkaságok közé tartozik, módszerhibának 
kell minősítenünk minden túlkapást, amely minden magyar eredetű 
-g, -k végű szóban etimologikus többesszámot vél felfedezni, mielőtt 
a többi kínálkozó magyarázó lehetőséggel vetne számot. Teljésen 
kizárt a többes átvétele a szilágysági mnijinoc, mnijinog „cam, se 
poate, mai-cá, mai a buná-seamá" (Tribuna, 1890, 53, 366) eseté
ben, amely két változat mnijináu-ból keletkezett képzőcserével 
(mnijináu = mi-i jináu, szószerint „mir ist Verdacht", „gyanítom" ; 
jináu -< gyanú). Ez a példa világosan mutatja, hogy az -áu, -eu 
képző váltakozhat még egyazon nyelvjáráson belül is. az -oc, -og 
végződéssel. Az Alsófehér, Szilágy és Bihar megyékből ismeretes 
cominfáu (comenfie) -c kommenció (NyK. XLIII, 98—9) Kolozsmegyé-
ben cominfág alakban fordul elő (PA?CA i. h. 22) -áu, -ág váltako
zással (fi, fá <x> fi gyakori tájnyelvi megfelelés), ami már azért is 
valószínű, mert kommenciók inkább *cominfug-ot eredményezett 
volna. Ugyanígy van a buibeleu, buibáláu -= bujjbelé „női kabátka" 
(Tsz.) buibálac, buibárac változata (ALEXICS, 111; MANDRESCU, 50). 
Az oláh akadémia szótára különben a bujjbelé-ből való származ
tatást „abszolút fantasztikusnak" találta (1. baibarac alatt, ahová 
éppen ezért néhány nem oda való adat került), de aztán megnézték 
a Tsz.-t és buibeleu alatt helyreigazították tévedésüket. A fipic ->* 
cipők esetében nem hagyható figyelmen kívül, hogy cipők (egy. sz.!) 
tájszavunk éppen Erdélyben igen gyakori (ebből képezte KAZINCZY 
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a cipőköcske deminutivumot, Nyr. XLV, 294). A DRAGANU szerint 
magyar többesből származó oláh egyesszámú fipic tudomásunk sze
rint ki sem mutatható (van cipic, ciupic és fipici) az utóbbira nézve 
1. ALEXICB, 111 és STAN NyF. XIX, 48), de ha meg is van, akkor 
sem idézhető a magyar többesszámú alak átvételének kétségtelen 
bizonyítéka gyanánt. Feltételezhető továbbá, hogy az olyan főne
veknél, amelyek inkább csak plurale tantum-ban használatosak 
(ilyen a pápuci is), az átadó nyelv alakját már az átvétel pillana
tában egyesszáimi morfémnek fogják föl s a megfelelő morfoném 
az átvevő nyelvben automatikusan kiváltja a többesszámú alakot, 
anélkül, hogy az egyesszám tényleges átvételére sor kerülne. A k-c 
morfoném jelenléte okozza, hogy pl. a pápuci-ot többes funkcióval 
vették át s hozzá egy papuc s itt-ott egy pápucd egyesszámot 
képeztek. Ezt a sajátosan oláh morfonológiai viszonyok teszik lehe
tővé, mivel ugyanez a morfoném azokban a nyelvekben, amelyek
ből a szó az oláhba kerülhetett (magyar, török, dél-szláv) vagy 
nincs meg, vagy pedig nem az egyes és többes megkülönbözte
tésére szolgál. 

rázes. (Grai ?i Suflet IV, 409). Egyike azoknak a kétségtelenül magyar 
elemeknek, amelyeket minduntalan tévesen származtatnak más 
nyelvekből. Miután a latin étim ónok (IORGA, GIUGLEA) nem találtak 
visszhangra, újabban G. NANDRTS a lengyel rycerz-hől próbálta 
magyarázni, de — mint erre más helyen már régebben rámutat
tunk (Ung. Jb. VIII, 186) — minden eredmény nélkül. Az okleve
lekből egyre nagyobb számban előkerülő adatok bizonysága szerint 
a szó eredeti jelentése, DENSU ÎANU megállapítása szerint is (i. h.) 
„stápin pe o bucatá de pámint llngá alpi, párta? la o proprietate" 
(1. ehhez A. V. SAVA, Documente putnene: I. Vrancea. Foc?ani 
1929), ami a már HÜNFALVY által bizonyított rázes -*: részes szár
maztatás helyességét támogatja (Az oláhok története). Az utóbbinak 
egyetlen nehézsége az sz =- z hangmegfelelés, amit DENSU ÎANU a 
szláv reza „incisio" (táieturá) esetleges hatásának hajlandó betudni, 
bár szerinte az sem lehetetlen, hogy a rázes oláh képzés a répá
ból, amely „barázda" jelentésben is használatos lehetett (!). Az emlí
tett hangtani nehézség minden bizonnyal még néhány megfejtési 
kísérletet fog eredményezni, addig is megjegyezzük, hogy inter-
vokális sz =- z megfelelés van a rázáláu -* reszelő (CIHAC II, 523; 
TIKTIN 1312), rázálui, rázáli (az utóbbit 1. CABA Szilágy 100) ese
tében is, ahol a magyar etimon nyilvánvalóságát még az sem 
rontja le, ha az ominózus z-t a rázus ,Schabeeisen* hatásával 
magyarázzuk. 
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H e l y n e v e k . Az erdélyi helynevek eloláhosításáról V. MERUTIU 
írt érdekes fejezetet Jude^ele din Ardeal :?i din Maramure? paná ín 
Bánat (Lucrárile Institutului de Geografie al Universitátjii din Cluj. V. 
1929), amelyről ST. PA^CA ismertetése nyomán (1. Dacor. VI, 431 kk. 1.) 
egyelőre csak röviden számolunk be. Az átkeresztelésnél a következő 
főbb alapelvek szerint jártak el. Híres emberekről nevezték el azok 
szülőfaluját, de néha minden közelebbi kapcsolat nélkül is felhasználták 
erre a célra az oláh politikai és kulturális élet nagyjainak a nevét. 
Pl. Cosbuc v. Gheorghe Cosbuc (régebben Hordott; 1. Erdélyen kívül i s : 
Carmen Sylva, Vasile Álexandri), Aurél Vlaicu (az első oláh pilóta és 
repülőgépépítő ; r. Binfinfi), Regele Carol (r. Eápsig), Mocioni (r. Oávosdia) 
stb. Lefordított nevek: Spinéni (r. Tárnává), Vdrfurile (r. Ciuciu -* 
csúcs) Fáureni (r. Covaciu r< kovács), Floresti (r. Vireag -«' virág). 
Hasonló hangzás alapján történt helyettesítések: Turnu (r. Tornea, ez 
fordításnak is vehető), Fánisel (r. Fenesel), Sámboleni (r. Sámbotelec, 
1. mindezeket MOLDOVÁN-TOGAN helynévszótárában). PUSCARIU joggal kifo
gásolja az élő nyelvhasználattal nem ritkán groteszk összeütközésekbe 
kerülő VASILE ÁLEXANDRI-típusú elnevezéseket, amelyek, mint PA§CA meg
jegyzi a nép tudatában éppúgy nem tudnak meggyökerezni, mint annak 
idején az erdélyi latinos iskola nyelvújítási hóbortjai. Sikertelen kísér2 

leteknek bizonyultak az Apahida helyett alkalmazott Apa hada („undok 
víz") és Podul tatii névcserék is. Helyteleníti PUSCARIU az átkeresztelést 
azokban az esetekben, mikor a régi név várostörténeti vallomást tar
talmaz, pl. a kolozsvári Magyar utcát nem kellett volna Galea Victoriei-re 
változtatni, mert ez, éppúgy mint a változatlanul maradt besztercei, 
azt bizonyítja, hogy oda a magyarság később telepedett a németségnél. 
Az érthetőség kedvéért hivatkozik a bukaresti Strada armeneascá pár
huzamosnak emlegetett esetére. Sajnálkozik azon, hogy oláh állomás
főnökök és falusi bírók kontárkodhattak a helynevek megválasztásában, 
ami a magyar sovinizmus hasonló tévedéseire emlékezteti. Az idézett 
példa azonban semmitmondó. Abban ugyanis lehetetlenség sovinizmust 
látnunk, hogy a szebeni Quergasse-nak magyar neve is volt: Fegyver
utca, ami lehet félreértés eredménye (Gewehr <*> kwer = Quer), de az 
objektív kutató nem tévesztheti össze a Galea Victoriei <x> Magyar-utca
féle minden félreértést kizáró, az egyszerű adminisztratív szempon
tokat szolgáló névadás kereteit célzatosan túllépő megnyilvánulásokkal. 
Ugyanilyen érezhető különbség van az aradi Szabadság-tér-Piafa Avram 
Iancu és pl. a Ferenc-tér-Piafa Mihai Viteazul helyettesítések között, 
az első szubjektív, a második objektív névváltoztatás. 

Bagin. A Magyar Nyelv mutatójának útmutatásai alapján DRAGANÚ 
megváltoztatja a Bágyon aranyosszéki helynévre vonatkozó elfogadha
tatlan nézetét {Bágyon -= jobbágy). Magáévá teszi M. WERTNER nézetét, 
aki a vasmegyei Bágyont a Balduin, Baldin személynévből magyarázza, 
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megjegyezve, hogy e néven még töbh helyet neveznek (MNy. I, 327). 
Ezek közé DRAGANU beveszi az aranyosszékit is, megjegyezve, hogy az 
oláh alak régebbi hangalakot őrzött meg, amiben igaza lehet, bár az 
sem lehetetlen, hogy a Bágyonbó] lett az oláh Bagin (v. ö. bádog ==-
badic), esetleg az -in végű helynevekhez történt illeszkedéssel. Különben is 
csak pontosabb helytörténeti adatok birtokában lehetne a kérdést eldönteni. 

Igheleu (Egheleu; ib. 534). Az aradmegyei Igheleu, éppúgy, 
mint a szatmármegyei Egheleu (Laczfalu-Si§e?ti) PUSCARIU szerint téves 
elemzés folytán keletkezett a legheleu -c legelő-bői, amelynek Z-jét la 
prepozíciónak értelmezték (v. ö. lángá co la -f- inga oe dingá). 

Inoc (Inuc ib. 294). A tordamegyei Inok (Inakfalva) és a kolozs-
megyei Inuc helyneveket DRAGANU újabban és ezúttal helyesen az Inak 
személynévből magyarázza (azelőtt közszóból) anélkül azonban, hogy a 
név török, illetőleg szláv eredetét illetően állást foglalna. Hasonló
képpen nem érinti azt a kérdést sem, hogy a név viselője milyen nem
zetiségű lehetett. Érdekes lett volna annak vizsgálata is, miért van az 
oláhban csak a puszta személynév a -falva, -telek hozzátétele nélkül. 

Érdeklődéssel várjuk ÜRAGANunak a XI—XIII. sz. pannóniai oláh 
helyneveiről, valamint a régi magyar toponimia oláh elemeiről tartott 
előadásainak közzétételét (v, ö. Raport anual, Dacor. VI, 657). 

Treml Lajos. 

II. 

Tunkelo-emlékkönyv. Suomi. Kirjoituksia isftnmaallisista aineista 
Toimittanut Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Vüdes jakso 10: s osa. Juhlajul-
kaisu tohtori E. A. TuNKELon tayttaessa 60 vuotta 27. IV. 1930. (Szuomi. Érte
kezések nemzeti tárgyakról. Szerkeszti a Finn Irodalmi Társaság. Ötödik sorozat 
10. rész. Ünnepi kiadvány dr. E. A. TUNKELO hatvanadik születésnapja alkalmából 
1930. IV. 27.) Helsinki, 1930. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. Fénykép. 429 1. 8°. 

E. A. TUNKELO a finn nyelvtudomány egyik legkiválóbb művelője, 
akinek szerény visszavonultságban és fáradhatatlan munkában eltöltött 
élete szorosan összeforrt a Finn Irodalmi Társaság utóbbi évtizedeinek 
történetével. Ebben a becses emlékkönyvben a nagytekintélyű, százéves 
társaság minden egyes jelenlegi munkaköréből találunk tanulmányokat, 
melyeknek szerzői valamennyien TUNKELO munkatársai és tanítványai, 
akik egyúttal a társaság belső életében is tevékeny részt vesznek. A 
mű nagy terjedelme miatt teljesen mellőzve az irodalomtörténeti és 
néprajzi értekezéseket, a következőkben csupán a nyelvészeti tárgyú 
dolgozatokról számolok be. 

M. AIRILA „A jelentésmegoszlásról" (Merkityksen jakautumisesta, 
1—11.) c. cikkében gazdag és érdekes példaanyagon bemutatja azokat a 
hangtani okokat, melyek a finn nyelvben szópárok keletkezését idézik elő. 
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Ha bizonyos nyelvterületen valamely szó két hangalakban él egymás mel
lett és a két alak összetartozásának tudata elhomályosul, akkor bekövet-
kezhetik a jelentés kettéoszlása, amikor mind a két alak a maga külön 
jelentésének hordozója lesz. Szópár-keletkezésre és jelentésmegoszlásra 
vezethetnek pl. a fokváltakozás bizonyos esetei. Egy nyelvjárásban a 
kekri szó lakomát jelent, gyengefokú párja köyry pedig a cselédek 
szabadhetét. A melléknévi igenév képzőjének erdetileg csak hangsúly
talan szótag után fellépő -va, -va alakja kiszorította a hangsúlyos szótag 
után következő -pa, -pá végzetet. Bizonyos főnevekké önállósult parti-
cipiumokban azonban kizárólag a -pa, -pa alakot találjuk, pl. syöpá 'rák
betegség)', juopa 'szakadék, mélység', néhány melléknévben pedig az 
erősfok általánosabb, mint a gyengefok, pl. hyvinvoipa 'egészséges, kö
vér; vagyonos', pahansuopa 'rosszindulatú'. Mivel a kötőszók és parti-
kulák a mondatban leginkább hangsúlytalan helyzetben fordulnak elő, 
ezek a szók gyakran alakilag összezsugorodnak és kikapcsolódnak ere
deti paradigmájukból, pl. vain 'csak' — vaivoin 'fáradtságosán, nehezen'. 
Jotta — etta azonoseredetű kötőszók ugyan, az első mégis főleg cél
határozói, utóbbi pedig kapcsoló, magyarázó és okhatározói jelentésben 
ismeretes. Az irodalmi finnben a kun idő-, okhatározói- és a feltételes 
mellékmondat kötőszava, a kuin pedig hasonlító kötőszó. A népnyelv 
ezt a jelentésbeli különbséget azonban nem ismeri. 

KNUT CANNELIN „Megfigyelések a finn denominális igék területé
ről" (Havaintoja suomenkielen denominaalisten johdannaisverbien alalta, 
12—35.) címen a finn denominális igék vizsgálatában értékesíti azokat 
az elveket és szempontokat, melyeket a svéd igékre vonatkozóan ADOLF 
NOREEN fejtett ki „Várt sprák" c. művének „Aktionsart" c. fejezetében. 
Az „aktionsart" kifejezés fordítására „teonlaatu" új műszót ajánlja a 
szerző. Az igéknek nemek szerint való csoportosítása nem függ a 
képzőtől. Rikastun 'gazdagodom' és pitenen 'hosszabbodom' két külön
böző (-ne, illetve -tu) képzővel képzett ige ugyan, mégis közös cso
portba tartoznak, mert mind a két ige vmivé válást jelent. Fontos 
ellenben az, hogy mind a két ige alapszava melléknév: rikas 'gaz
dag', pitkd 'hosszú'. CANNELIN a finn denominális igéket az ige nemei 
szempontjából tíz főcsoportra osztja: affektív-, effektív-, essentialis-, 
faktitiv-, inchoativ-, instrumentativ-, kaptativ-, receptív-, sensitiv- és trak-
tativ igék csoportjára. Ugyanaz a képző különböző csoportba tartozó 
igékhez is hozzájárulhat. 

AAENI PENTTILA „A finn jelzőről" (Suomen attribuutista, 260—286.) 
értekezve kritika tárgyává teszi a jelzőnek a finn nyelvtanokban olvas
ható általánosan elfogadott meghatározásait, melyek szerinte nagyon 
hiányosak; rámutat megoldatlan problémákra és új szempontok felve
tésével arra törekszik, hogy az eddigieknél kielégítőbb és világosabb 
magyarázatát adja a jelzős szerkezeteknek. 

21* 
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KAI DONNER „A. finnországi nyelvföldrajzi kutatásokról" (Kielimaan-
tieteellisista tutkimuksista Suomessa, 36—57.) írva azt a meggyőződé
sét fejti ki, hogy a készülő nagy finn népnyelvi szótár gyűjtő munká
latait okvetlenül ki kell egészíteni nyelvföldrajzi vizsgálódásokkal, 
melyeket szűkebb körben ugyan, de mégis legalább kétszáz különböző 
helyen kell elvégezni. A nyelvföldrajznak DONNER felfogása szerint az 
a célja, hogy az időben és térben, valamint tárgyi csoportok szeriut 
pontosan elkülönített és kijelölt nyelvi jelenségeket és kifejezési 
formákat egységes szempontból rendszeresen összegyűjtse, leírja 
és az anyagot kritikailag, főleg térképekben feldolgozva kiadja. A 
gyűjtés a nyelv és a nyelvjárások ősi és eredeti szavaira, valamint 
a régi és az új jövevónyszókra terjeszkedik ki. Szavak f ölj egy--
zésénél különös figyelemben kell részesíteni a mondatbeli összefüg
gést is. Az előmunkálatok megkezdésénél legelső teendő a kutatás 
területéül szolgáló helységek kiválogatása. A följegyzések minden eset
ben a helyszínen végzendők, mert az idegen környezet általában ked
vezőtlenül befolyásolja a nyelvmester nyelvérzékét. A nyelv jelenlegi 
állapota legtökéletesebben a középkorúak (30—60 év köztiek) nyelvé
ben tükröződik, a nyelvmestereknek tehát ebből a korosztályból kell 
kikerülniök. Legalkalmasabb nyelvmester a földművelő, akinek azonban 
a népiskolánál ne legyen magasabb műveltsége. Kívánatos, hogy a 
nyelvföldrajzi följegyzésekben finomabb átírás használtassék, mint 
a rendes nyelvjárási tanulmányokban. A gyűjtő munkát Finnország 
sajátos viszonyaira való tekintettel több egyenlő előképzettségű 
gyűjtő is elvégezheti, bár tudományos szempontból előnyösebb, ha 
a gyűjtés egyetlen személyre van bízva. Az a kérdezőkönyv, 
melyet T. KAUKORANTA szerkesztett a tájszótár gyűjtői számára, bizo
nyos megszorításokkal kiválóan alkalmas nyelvföldrajzi kutatások 
céljaira is. DONNER kifejti még véleményét néhány gyakorlati kérdés
ről és felhívja a figyelmet a kultúrszavak történetének felderítése 
szempontjából a svéd nyelv járáskutatókkal való együttműködés fon
tosságára. 

Tartalmilag DONNER értekezéséhez kapcsolódik ALBERT SAAREBTE 
cikke „Az észt nyelvatlasz kiadásának tervéről" (Viron kielikartaston 
julkaisemisaikeesta, 287—300), melyben a szerző a dialektológiai ku
tatások fontosságát hangsúlyozva ismerteti az eddig megjelent külföldi 
nyelvatlaszokat és elérkezettnek látja az időt a keletitengeri finnnyel
vek atlaszának kiadására. Feltétlenül szükségesnek tartja, hogy a nyelv
földrajzi vizsgálódások Finn- és Észtországban közös alapon végeztes
senek el és hogy a két atlasz egymást mintegy kiegészítse. Meg kell 
egyezni a kérdésekben, a gyűjtési és feldolgozási módszerben és a 
művek kiadásának technikájában. SAAREBTE ismerteti és magyarázza 
egyúttal azokat az általa kidolgozott irányelveket, melyek alapján ed-



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 313 

digi gyűjtéseit végezte és az elvei és módszere megvilágítására szolgáló 
három térképmellékletet elkészítette. 

JALO KALIMA „A karjalai, aunuszi és vepszá nyelvek s-kezdetű 
szavairól" ír (Karjala-aunuksen ja vepsán s-alkuisista sanoista, 194— 
201). Az ősfinnben az 3 hang szó elején és egyéb helyzetekben k-vá, 
változott és ezért a mai keletitengeri-finn nyelvekben előforduló ^-han
got nem lehet ősfinn s-re visszavezetni. Hogyan lehetne megmagyarázni 
bizonyos karjalai dialektusok, az aunuszi, vepszá és lűd nyelvek azon 
szavait, melyekben a szabályos s helyett s szókezdő hangot találunk ? 
Az adatokból le kell választani az illető nyelvek különéletében kelet
kezett hangutánzó szavakat és a késői orosz jövevényszókat. A szom
széd nyelvjárásokból való sok kölcsönzés miatt még így is nehéz tiszta 
képet alkotni. Legfontosabbak azok a szavak, melyekben a szókezdő I 
affrikatával, fi-vei váltakozik, pl. karj. soma, sübld 'szemölcs' cv> tíüplani, 
karj. fsipsu 'nedves hó' és karj., lűd sipsu. Ez a szó s szókezdettel az 
oroszba is átment (munwa). Fontos az orosz jövevényszavak tanúság
tétele is. A karj.-aunusziban az orosz szókezdő v, v, hangnak általában 
ts, néha azonban s felel meg. A karj.-aunusziban, vepszáben és a lűd-
ben vannak tehát olyan más nyelvjárásokból való kölcsönzéssel nem 
magyarázható szavak, melyekben a szókezdő s valamilyen viszonyban 
van az illető nyelvek szókezdő affrikatájával. Nem lehet véletlen, hogy 
a f. suoro 'csök' szókezdő s hangjának a karj.-aunusziban ts és s, a 
lűdben és a vepszáben s, a vótban egészen kivételesen s, a déli észt
ben pedig affrikáta (tsoor) felel meg. Párhuzamosan halad a most tár
gyalt hangmegfeleléssel egy másik jelenség, mely szerint a karj.-aunu-
sziban és a déli lűdben a szabályos z helyett z (dz) hangot találunk. 
Egy biztos eset (izá, izándü) á-je fgr. affrikatára utal. Esetleg a. többi 
szabálytalan z-t is sikerül affrikatára visszavezetni. A „szabálytalan" 
szókezdő s és szóközépi z eredetének tisztázásához mindenesetre szük
séges volna a szóbanlevő nyelvek sibilánsainak alapos áttanulmányozása. 

W. GRÜNTHAL terjedelmes cikkben értekezik „Az észt nyelv néhány 
egytagú szavának alakváltozatairól" (Eráistá yksitavuisista sanoista ja 
niiden rinnakkaismuodoista virossa, 58—89). Nem szabályos, de mégis 
azonosirányú fejlődést mutatnak a következő névmások alaki változa
tai: 1. kerin <x> hé, kii 'kuka', 'ken' (ki), 2. minn <x> mi, mie 'minká', 
'min' (mi, gen. és acc), 3. senn <x> se, sie 'sen', 'tárnán', 'tuon' (az, ez, 
gen. és acc). Párhuzamosari halad ezekkel az esetekkel az onn oo 6 
kopula fejlődése is. Hogy ezeket a fejlődéseket megérthessük, mind
járt meg kell ismerkednünk GRÜNTHAL dolgozatának eredményével. Az 
észt nyelv egytagú szavaiban sajátságos, a hangsúlytól függő hangtör
vény érvényesült. Ha valamely egytagú szó rövid (félhosszú vagy nyúj
tott) magánhangzóban végződött, vagy pedig mássalhangzóban, amely 
előtt ilyen magánhangzó állt, akkor a szóvégi hang abszolút helyzet-
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ben (valószínűleg a német és svéd, sőt talán a lett és orosz nyelvek 
hatására) rendesen nagyon hosszúvá nyúlt meg. Világos tehát, hogy az 
előbb említett esetekben a magánhangzóban végződő alakok mondathang
súlytalan helyzetben szabályos fejlődéssel azn elveszése után keletkeztek, 
amikor is a magánhangzókban érvényesült az elmondott hangtörvény. 
Ugyancsak másodlagosan nyúlt meg a rövid szóvégi n is abban az eset
ben, ha az — valószínűleg mondathangsúlyos helyzetben — nem kopott le, 
hanem a szó abszolút használatában a szóbanlevő késői hangtörvény mű
ködési körébe lépett. Érdekes részletkutatásokkal világítja meg a szerző a 
tárgyalt névmások különböző, nem szabályos esetalakjainak keletkezését 
és a kéttagú, konkrétjelentésű szóból egytagúvá vált kopula fejlődését. 
Rövid magánhangzó és szóvégi n kapcsolatát találjuk a tagadóige *en 
egyes sz. 1. személyű alakjában és a *kun kötőszóban. A tagadóigének 
eredetileg mégvoit a teljes paradigmája, ma azonban általánosan csak 
az egyes 3. sz. alak használatos, amelynek ej, áj, illetve epp, ess -« *esi 
alakja van. A régi nyelvben és az északkeleti észtben megtaláljuk az 
*en nyomait enn alakban. Az n lekopására egyetlen példánk sincs, ami
nek okát valószínűleg a személyrag különleges szerepében kell keresni. 
A *kun kötőszóban viszont minden esetben elveszett az n. A XVII. és 
XVIII. sz. íróinál ku és ko alakban találjuk a kötőszót, míg ma a kuj 
alak általános. 

JÚLIUS MÁGIBTE „AZ első szótagbeli magánhangzó velarisatiójáról 
az észt nyelvben" (Ensi tavun vokaalivelarisaatiosta virossa, 244—259.) 
c. dolgozatában az első szótagban végbement regressiv velarisatió né
hány esetével foglalkozik, különösen az egész észt nyelvterületen meg
levő e =- o (o:e) és általában az északi nyelvjárásterületekre jellemző 
öi =- ői hangváltozással. A szerző véleménye szerint ezeket a hang-
változásokat kizárólag a hangrend és illeszkedés alapján lehet kielé
gítően megmagyarázni. Az észtben egész csomó származékszó van, mely
nek első szótagjában ő(o : e)vagy e-vel váltakozó o hangot találunk, holott 
ugyanazon tőből képzett egyéb származékszavak, a legközelebbi rokon
nyelvek vagy pedig valamelyik szomszédos idegen nyelv (mint átadónyelv) 
tanúsága szerint a szótag magánhangzója eredetileg magashangú volt, pl. 
kobu 'Halm, StengeF vö. kebjas, f. kepéd. Ebben és az ehhez hasonló ese
tekben az e =~ e hangváltozás azért következett be, mert a tőhöz mély
hangú képző járult: *kebeőá o° *kepoi =- *kepoj =~ kobu. A szerző egyik 
korábbi munkájában fölvetette azt a gondolatot, hogy az ősfinn-nyelv 
tökéletes hangrendjét a mai keletitengeri finnnyelvekben (az utolsó 
szótag e =~ e, i =~ i hangváltozását nem számítva) az rontotta meg, 
hogy az -o-, -u- magánhangzós képzők kiegyenlítődés következtében a 
magashangú tövekhez is hozzájárultak, pl. kágu, vót tsako -= *kakoi (és 
nem *káköi!) A kőbu-féle asszimilatiós esetek megerősítik ezt a sza
bályt. A velarizálódás azonban csak olyan esetekben történhetett meg, 



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 315 

amikor a szó hangtani vagy jelentéstani okokból elszigetelődött ere
deti szócsaládjától. Ilyen eset aránylag kevés van és ezért a szabályos 
velarisatióra meglehetős kevés példát idézhetünk. A velarizálódott e-ből 
sok esetben ismét e lett, pl. elama : elu (pro *elu). Bizonyos nyelvjárá
sokban vannak szórványos esetek, mélyek nehezen magyarázhatók, 
mert nem képzett szóval van dolgunk. Ezek jövevényszók hangrendet 
nem ismerő nyelvjárások területéről. Ha valamely nyelvjárásban egy
másmelleit élnek ilyen szabályos alakok, mint Mhn, gen. kőhna és lehm, 
gen. lehnia és ha ebbe a nyelvjárásba átkerült egy vegyeshangú kéhv, 
gen. kehva alak, akkor az beilleszkedett a kőhn, gen. fco/ma-tipusú sza
vak hangrendszerébe. — Az Akadeemiline Emakeele Selts kéziratos 
szójegyzékeiből gyűjtött adatok is azt mutatják, hogy egy e — a voka-
lizmusú szóból magánhangzóilleszkedéses területen ő (o : e) — a vokaliz-
musú szó lesz, pl. nőna -= nena -< *nena. Igen sok esetben az eredeti 
i — a-ból az illető nyelvjárásra jellemző U e hangváltozáson keresztül 
e — a, ebből pedig Ő—a lett. — Regressiv velarisatió útján keletke
zett Ő hangot találunk az imperf. í'-jele előtt az egytagú ö maganhangzos 
igékben : söön <x> sőin, löön <x> lóin és egy főnévben: öö 'yö (éj)' oo őitsis 
'yöpaimenessa (éjjeli pásztorkodásban)'. Ez az ö <x> Ő(i) hangváltozás, 
mely nagyjában az egész északi észt nyelvterületen megtalálható, egye
lőre nincs megmagyarázva. Figyelembe kell venni, hogy néhány déli 
nyelvjárásban az ősfinn -öi, ill. északi észt -Ői hangkapcsolatnak egé
szen szabályos -öi felel meg. Több déli nyelvjárásban viszont -ej hang
kapcsolatot találunk, mely nem -ői'-ból, hanem -öi-ből fejlődött az ö 
delabializálódása következtében. Az északi nyelvterület *-öi a- oi hang
változását megint csak a regressiv velarisatió magyarázza meg. Fel 
lehet ugyanis tenni, hogy az igei személyragok mélyhangú alakjai ki
egyenlítődés következtében a magashangú tövekhez is hozzájárultak: 
*söimmek, *löimmek stb. és így a második szótag mély hangjának hatá
sára az eredeti *öi-hő\ Ői lett. A szerző a tárgyalt hangváltozások okát 
a hangrendben látja, mely az ősfinn nyelvnek eszerint jellemző tulaj
donsága volt és kétségbevonja azt a felfogást, hogy a hangrend és 
illeszkedés az észt nyelvben csak későbbi korban fejlődött volna ki. 

LAINA SYRJANEN „A finn nyelv d-je és Elias Lönnrot" (Suomen 
kielen d ja Elias Lönnrot, 319—362.) címen ismerteti a XIX. sz.-beli 
nyelvészek és nyelvtanírók á-hangra vonatkozó felfogását és vitatkozá
sait, méltatja LÖNNROT fellépésének jelentőségét, bemutatja LÖNNROT 
nyilatkozatait, melyekkel az ellentéteket kiegyenlítette és végül adat
gyűjteményt közöl annak bemutatására, hogy miként jelölte LÖNNROT 
a d hangot és megfelelőit különböző műveiben. 

LAURI HAKULINEN a finn hurskas, vanhurskas szó jelentéseit magya
rázza (Hurskas, vanhurskas. Merkitysten selvittelyá, 137—145). JUSLE-
NIUS szótárában a fturfcaé és roanhtirícaS jelentése egyaránt 'justus', 
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Táttfárdig'. RBNVALL szótárának értelmezése szerint ^urffaé 'mali haud 
conscius nec particeps, justus, probus, integer, Bibi. pius, spiritus reli-
giosi plenus', 'redlich, rechtschaffen, rechtfertig, fromm' roanhurffaé 
(pro roa'amburjfaS a mdaa et hurffaé) pedig 'eccl. justus e. c. Deus, 
justiflcatus e. c. fidelis', 'gerecht, rechtfertig'. A mai irodalmi nyelv a 
két szót a régi szótárak értelmezésével egyezően vallásos-morális ér
telemben használja. LÖNNROT a két szónak a népnyelvből olyan jelen
téseit is ismeri, melyek feltűnően eltérnek a közismert jelentéstől. A 
hurskas szó — amint azt THOMSEN kimutatta — germán eredetű. A ger
mán megfelelők jelentéseit általában e következő csoportokban lehet 
összefoglalni: 1. sebes, gyors; 2. ügyes, okos; 3. bátor, hős; 4. szelid, 
nemes. A szónak a régi és a mai irodalmi nyelvből ismert jelentése 
igen közel áll a 4. jelentéscsoporthoz. A Sanakirjasáátiö kéziratos szó
jegyzékeiből a szónak olyan népnyelvi jelentései is kerülnek elő, ame
lyek meglehetős pontosan fedik az összes germán jelentéseket: 'pa
zarló, adakozó, féktelen, vad, gyors, bátor, vidám, okos'. Hogy e kü
lönböző, az irodalmi nyelvtől eltérő jelentések milyen nyelvjárásokban 
fordulnak elő, azt térképen mutatja be a szerző. Úgy látszik, hogy 
bizonyos nyelvjárásokban a hurskas szó már igen korán fölvette a régi 
és mai irodalmi nyelvből ismert vallás-erkölcsi jelentést. AGRICOLA azon
ban a szónak egyéb, népies jelentéseit is ismerhette s minden félre
értés elkerülése miatt vette használatba a vanhurskas összetételt, mely
nek első tagja 'igazán, komolyan' jelentésével mintegy megszorította 
a többértelmű hurskas jelentését. AGRICOLA különben valószínűleg nem 
maga találta ki a vanhurskas összetételt, hanem mintegy szentesítette 
a katholikus papság alkotta hagyományos kifejezést. 

LAURI KETTUNEN a finn avata és aukaista igékkel foglalkozik. (Suo-
men avata ja aukaista sanaperheineen, 232—234). A két terjedelmes 
szócsaládba tartozó ige szorosan összetartozik és úgy látszik, mintha 
az első ugyanazon igetőnek a gyengefokú, a másik pedig az erősfokú 
alakja volna. A legközelebbi rokonnyelvek azt bizonyítják, hogy az igető 
eredetileg ava-. Hogy viszonylik az ava- családjához az aukaista csa
ládja? Itt figyelembe kell venni az auki partikulát, amely a régi nyelv
ben awoi, auoi alakban fordult elő s amelynek a finn nyelvek egy ré
szében v-s alak felel meg (vepszá avoi(n), vót av§a stb.). Ügy látszik, 
hogy az auki egy eredeti *avki-ból származott a tuiki, halki, lohki, rikki, 
poikki, ratki. pahki, selki, julki analógiájára. Ugyancsak analógiás ha
tásra keletkeztek a k hangot feltüntető igék, tehát julki: julkaisee, 
halki: halkaisee co (auki): aukaisee, aukoo, pro avaisee, avoo. Az is lehet 
azonban, hogy egyszerűen a katkaista, katkoa, ratkaista, ratkoa stb. 
igék hatására keletkezett az aukaista, aukoa ige. Kérdés, hogy a 
távolabbi rokonnyelvek az ava- tő felvétele mellett vagy ellen bizo
nyítanak. 
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JÚLIUS MARK a finn kopara szó eredetét tisztázza (Suomen kopara, 
238—243). BUDENZ és DONNER szerint a kopara (Renv.) 'ungula eqvina, 
huf, (Lönnr.) 'hof, klöf, hásthof, renklöf és koura, kopra (Renv.) 'ma-
nus prehendens, vola cum digitis, ergreifende hohle hand' egy szócsa
ládba tartoznak és a lpK. kvepper, illetve IpN. guopper szó megfelelői. 
A lappológusok a lapp alakoknak csak a f. kopara szóval való egyezé
sét fogadták el, viszont KALIMA a f. koura, kopra (karj. kobra, vepszá 
kobr) szónak zűrjén megfelelőjét {gabyr 'faust') mutatta ki. TOIVONEN 
ezt az etymológiát természetesnek tartja, a finn alakokat az aunuszi-
ból, a lűdből és a vótból egészíti ki és rámutat az osztják megfelelőre: 
V k'vyőr. TOIVONEN szerint a f. kopara jövevényszó lehet a lappból, a lp. 
guopper guöber stb. tehát összetartozhatik a f. koura, kopra és ztirj. gabyr 
szavakkal. MARK szerint azonban ennek az egyeztetésnek hangtani aka
dályai vannak. A kopara szót sem lehet lapp jövevényszónak tekinteni egy
részt hangtani okokból, másrészt azért sem, mert a szó több keleti
tengeri-finn nyelvből kimutatható. A f. kopara tehát a IpN. guopper stb. 
szónak ősi megfelelője. Nehéz megállapítani, hogy a szó eredeti jelen
tése 'gespaltener huf, klaue der kühe stb.' vagy 'huf' vagy pedig '-na--
gel' volt, a három jelentés különben is szorosan összefügg. A hang-
tanilag összetartozó szavaknak egymástól meglehetősen eltérő jelentései 
az alapjelentésekből világosan levezethetők. 

E. N. SETALA „Parulan neva" címen egy ősi mondáról ír, mely a 
„Untukoto" (madártanya) emlékét őrizte meg. A „lintukoto"-ban törpék 
laktak, kik a darvakkal folytattak küzdelmet (vö. Ilias III. énekének 
kezdő versszakai). Közép-Pohjanmaa területén még ma is él a monda 
égy változata s a nép a „lintukoto"-t „Parulan neva"-nak nevezi. 
SETALA kimutatja, hogy norvég följegyzés szerint hasonló monda van a 
lappoknál. A „lintukoto" neve ott Barbmoország, barbmo, gen. barmo 
jelentése pedig FRIIS szótára szerint 'délen fekvő hely, ahova a néphit 
szerint a vándormadarak költöznek tél idejére' (locus meridionalis, quo 
aves peregrinae hiemem transigere putantur). A IpN barbmo, barmo 
hangtanilag pontosan egyezik a finn Paru-la szóval (a -la helynév
képző). 

YRJÖ WICHMANN kimutatja (Hutja, 393—395.), hogy a finn hutja 
szó, melynek LÖNNROT szótára szerint 'lángt och smalt spö, spragga, 
láng och slankig menniska' (hosszú és vékony vessző, magas és kar
csú ember) a jelentése és amelynek észt megfelelője is van: (WIED.-
HURT) hudi, gen. huaVja 'Stange, dünne Latte, Bootstange, Plump-
keule (beim Fischen), eine fünf Fuss lange Stange, an den weduköiz 
befestigt, womit das Netz unter dem Eise geleitet wird' stb. egye
zést mutat a következő zűrjén szóval: S. L. Le. P. saf, V. Pets. 
Ud. J. sait 'pitká vitsa, hieno riuku, ohkanen oksa' (hosszú vessző, 
vékony léc, vékony ág), (L. Le. P.) 'vesa' (sarjadék) (Le.) 'pitká vitsa, 
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vars. pihlajan' (hosszú vessző, kül. a berkenyéé) (Pets.) 'vápa, riuku' 
(vessző, léc) (I); S. L. P. vugir sat, V. Ud. vugir-sait 'onkivapa' (hor
gászvessző), Ud. ker-sait 'pitká, ohkanen riuku, jolla ajoporoa hopute-
taan (hosszú, vékony pálca, mellyel a befogott rénszarvast siettetik). 
A f. h fgr. *í-re megy vissza, a f. -w-nak pedig más biztos esetben is 
zürj. -a- felel meg. 

FRANS ÁIMÁ „Egy finn-karjalai halászati műszó (Erás suomalais-
karjalainen kalastussana, 399—416.) c. értekezésében az ylitornioi, 
turtolai és kolarii északfinnországi nyelvjárásokból feljegyzett sappama 
szóval foglalkozik, melynek jelentése: 'nuotan perássá oleva reiká, josta 
saadut kalat lapetaan venheeseen' (kerítő háló alján levő nyilas, melyen 
át a kihalászott halakat a csónakba öntik). A sappama szó egy sappaa, 
pr. sapan 'dobni, vetni' jelentésű ige wa-kópzős származékának fogható 
fel. Egy ilyen igének pontos megfelelője volna a lappban: lpK. suop-
pet 'recipére, repudiare', IpN. suoppot 'kaste, udkaste, forskyde, forkaste 
(flere Ting)' stb. stb. A 'dobni, vetni' jelentés általánosnak látszik a 
lappban ós így bizonyosan ez az ige eredeti jelentése. Még egy olyan 
wa-képzős nomen van a finnben, mely egy ősi fgr. igetövet őrzött meg: 
valkama 'kikötő' (vö. lp vuoVget elindul, elmegy, m. vál-ik stb.). GANAN-
DER, RENVALL és LÖNNROT szótára, a Sanakirjasáátiö és a Finn írod. Társ. 
birtokában levő kéziratos szójegyzékek szerint a szónak következő alak
változatait ismerjük: 1. sappa, gen. sapan; 2. sappama; 3. sapain, gen. 
Sappaimen; 4. sapain, gen. sappaimen; 5. sappain; 6. sappana és 7. sappu, 
gen. sapun. Részletesen ismerteti a szerző a szónak jelentéseit és az 
egyes alaki változatok földrajzi elterjedését. A sappama szó a keleti-
karjalai nyelvben is megvan tsapain, tsu(ap)pain, tsoapoin ós tsoappi 
alakokban. A karjalai szókezdő affrikáta nem fgr. affrikatára, hanem 
fgr. s-hangra megy vissza (vö. f. sappama stb., lp. suoppet stb.), a kar
jalai affrikáta valószínűleg orosz hatásra keletkezett. 

Magyar szempontból különösen érdekes Y. H. TOIVONEN cikke: 
„Mies — magyar" (f. mies 'férfi', 389—392). SETALA egy előadásában, 
amely később a SUSAik. XLIII. kötetében nyomtatásban is megjelent, 
annak a véleményének adott kifejezést, hogy a finn mettos, észt mőtus, 
liv müü'ks 'metso' ( = Tetrao urogallus, Auerhuhn) vogul kU. mcCnfam 
'vanha koppelo t. metso' (=- öreg fajdtyúk), So. mansin 'metso' és osztják 
Irt. mán(Ds€m, N. mansir) 'tetrao urogallus' a vogulok és osztjákok kö
zös népneve a vog. (MŰNK.) mansi stb. és annak ismert megfelelője, a 
magyar népnév ugyanazon szócsaládba tartoznak. A szó eredeti jelen
tése SETALA szerint 'férfi, hím' lehetett, de hangtani okokból elfogad
hatatlannak tartja a vog.-osztj. és magyar népnévnek a finn mies 'férfi' 
szóval való egyeztetését. TOIVONEN ezzel szemben azt bizonyítja, hogy 
a finn mies 'férfi', vog. (Kann.) menjosi stb. 'vogul; meg nem keresz
telt gyermek', (MŰNK) mansi stb. 'a vogulok és az osztjákok közös nép-
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neve' és a magyar <*> megyer szavak összetartozásának semmiféle hang
tani akadálya nincs. A vokalizmust illetőleg a f. mies szó magashangú 
és ősflnn *mes-re megy vissza. A különböző vogul nyelvjárási alakok 
*a oo s magánhangzóra utalnak, A jelenleg mélyhangú magyar mellett 
ott találjuk a magashangú megyer alakot s nem lehetetlen, hogy éppen 
a megyer alak az eredetibb. A finn s-nek a vogulban ns, n^bs, a ma
gyarban pedig gy felel meg (vogul ns, nj)$, magy. gy -< *-nU-). Ez a 
megfelelés egészen szabályos (vö. f. kasén co vog. fáméi- 09 húgy). 

Bár nem tartozik a nyelvészet körébe, tárgyánál fogva mégis 
közelről érdekel bennünket ARTTURI KANNISTO „A vogul sorsénekekről" 
(Vogulien kohtalolauluista, 202—231.) c. tanulmánya. A vogul lírai köl
tészetnek legsajátosabb termékei azok az énekek, melyeket MUNKÁCSI 
műszavával sorsénekeknek nevezünk. A sorsénekben az ének szerzője 
— férfi vagy nő — a maga egyéni életének többé-kevésbé fontos él
ményeit és hangulatait adja elő énekelve, első személyben beszélve, 
gyakran nevét, sőt lakóhelyét is megnevezve. A följegyzett sorsénekek 
általában egészen újak, a legtöbb ének keletkezésének körülményeit 
pontosan ismerik. Ettől függetlenül azonban a sorsének, mint műfaj, 
igen régi lehet. Az egyes énekek — éppen azért, mert nagyon egyé
niek — könnyen feledésbe merülnek. A műfaj régisége és életképes
sége mellett bizonyít az is, hogy olyan vidékeken, ahol a többi eredeti 
műfaj elpusztult, sorsénekeket még mindig énekelnek. KANNISTO huszon
egy sorséneket közöl finn fordításban saját kiadatlan népköltés-gyűjte
ményéből becses magyarázatokat fűzve az egyes énekekhez. AHLQVIST 
ós PATKANOV igen lesújtó véleményt mondtak az osztják sorsénekekről, 
hasonló hangnemben írtak orosz utazók a vogul sorsénekekről. Tagad
hatatlan, hogy a vog.-osztj. sorsénekek tartalmi és formai értéke nagyon 
különböző. Az énekek égy része valóban csak darabos alkalmi rögtön
zés, más esetekben a szerző éveken, sőt évtizedeken át csiszolta és 
formálta egyetlen költői alkotását, amelyből aztán igen befejezett, nagy 
költői értékeket feltüntető ének keletkezett. Figyelmet érdemelnek az 
idegenszerűségükben is megragadó hasonlatok és természeti képek. 
Költői értéküktől függetlenül rendkívül becsesek a sorsénekek azért, 
mert mint a lehető legegyénibb költői termékek minden esetben érde
kes bepillantást engednek a népies líra keletkezésébe, egy természeti 
nép mindennapi életébe és lelki életének mélységeibe. 

* N. SEBESTYÉN IRÉN. 

DR. ALBERT SAARESTE : Die Estnische Sprache. Tartu, 1932.. Aka-
deemiline Kooperatiiv, 56 l. + külön térkép. 

ki észt nyelv eredetére, elterjedésére, jellemző hangtani, szótani 
és mondattani sajátságaira vonatkozó legfontosabb ismeretek tömör 
összefoglalása. Szerzője a tartui egyetemen az észt nyelv professzora, 
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egyúttal az észt nyelv egyik legalaposabb készültségü kutatója. Dolgo
zatában áttekintő képet nyújt az észt nyelvnek a közftnnből való foko
zatos kiválásáról és további önálló fejlődéséről, megemlítve a mai finn 
nyelvtől való legfontosabb eltéréseit. A szerző megismertet bennünket 
az észt nyelvjárásokkal, egyúttal nyelvjárásszövegeket is közöl. Tár
gyalja az észt személynevek — család- és keresztnevek — valamint 
helynevek kérdését. Beszámol a lezárulóban levő észt nyelvújítás ered
ményeiről, jellemzi a mai észt irodalmi és köznyelvet, amely a közel
múlt politikai, közművelődési és gazdasági változásai következtében ro-
hamosag háttérbe szorítja a nyelvjárásokat. A dolgozat hű képet ad 
arról a rendszeres és eleven nyelvészeti munkásságról, amely Észtor
szágban az elmúlt két-három évtizedben kifejlődött, de vázolja az észt 
nyelvészeti munkásság történetét is, a XVI. századi első nyomoktól 
kezdve. A tanulmány elsősorban az észt nyelv iránt érdeklődő szakem
berek számára szolgálhat hasznos segédeszközül, de az észt nyelv iránt 
érdeklődő laikusok is eredménnyel forgathatják. A szövegbe iktatott 
térképek feltüntetik az észt nyelvjárás területeket, a lakosság települési 
viszonyait, a nyelvjáráskutatás anyaggyűjtésének jelenlegi állását. Kü
lön térkép ábrázolja Észtország közigazgatási beosztását. Kiadós köny
vészeti összeállítás sorolja elő azokat a különböző nyelveken — főleg 
újabban — megjelent dolgozatokat, amelyek az észt nyelvtudomány 
szempontjából a legtöbb haszonnal forgathatók. Külön meg kell dicsér
nünk a könyv ízléses nyomdai kiállítását. Ugyanazt a világosságát és 
értelmet sugározza, amely a dolgozat tárgyának kezelésében is meg
nyilvánul. Kívánatos lenne, ha Saareste professzor ezt a vezérfonalat 
tovább gombolyítaná s az észt nyelvről a tudományos kutatások leg
újabb eredményein alapuló nagyobb terjedelmű összefoglaló rendszere
zést készítene nemcsak észt, hanem — jelen dolgozat mintájára — 
valamely világnyelven is. VlRÁNYI ELEMÉR_ 

III. 

B. J. VLADIMIECOV: A mongol írott nyelv és a chaleha nyelvjárás 
Összehasonlító nyelvtana. Bevezetés és hangtan. (E. H. B̂ iaAHMHpu;oB: 
CpaBHHTe^BHaíJ rpaMMaTHica MOHrojibCKoro nHCtMeHHOro íjauica H xa-ixacicoro 
HapeiHH. BBe^eHae H *(meTiiKa. Hadaimé JTeHHHrpa/i,CKOro BocronHoro ÜHCTHTyTa 
HMeHH A. C. EHyKHflae. JleHHHrpafl 1929, in 8° XII + 436). 

N. N. POPPE: A mongol társalgási nyelv gyakorlati kézikönyve. 
A c h a l e h a nye lv járás . (H. H. nomie: IIpaKTíiHecKHíi yqeÓHHic MOHro-itcKoro 
pa3rOBopHOro aauKa. XaaxacKoe Hapeniie. IÍ3/\aHHe JleHHHrpa^CKOro BocTOHHoro 
ÜHCTHTyra a. A. C. E. JeHHHrpa^ 1931, in 8° VIII + 180). 

Már a XVII—XVIII. századi utazók néprajzi, vallástörténeti stb. 
leírásai mellett találunk nyelvi feljegyzéseket azon mongol törzsek 
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dialektusairól, ahol utazóink éppen megfordultak. De az igazi fellendülés 
a nyelvi (és még későbben nyelvészeti) stúdiumokban csak meglehetősen 
lassan, alig valamivel több mint száz évvel ezelőtt mongol szövegek 
feltárásával vette kezdetét. A Nyugaton oly nehezen megközelíthető 
mongol kéziratok és xylographiák helyett azonban jóidéig csak egy-két, 
legtöbbször fordítással együtt kiadott mongol szöveg állott az érdek
lődők rendelkezésére, mint I. J. SCHMIDT Sanang Secen és Geser #an 
kiadása, KOWALEWSKI, POPOV chrestomathiái stb. 

Az első orosz mongolisták, akik politikai helyzetük adta előnyei
vel élve a mongol írásbeliséggel, a mongol könyvtárakkal mindjárt 
szoros kapcsolatott tudtak teremteni, sikeresen vághattak azonnal a lég
nehezebb feladatnak is: a szótárírásnak. Az első ilyen vállalkozást 
már nagyban megkönnyítette a meglehetősen gazdag kínai-mongol és 
tibeti-mongol lexicographia. S valóban, csaknem kizárólag erre a ben-
szülött szótárirodalomra támaszkodott I. J. SCHMIDT mongol-német-orosz 
szótára (1835). J. E. KOWALEWSKI mongol-francia-orosz szótára (1844-49) 
ezen jóval túlmenően már a legfontosabb mongol munkák szóanyagát 
is tartalmazza s bár távolról sem teljes, mai napig a legjobb, leghasz
nálhatóbb mongol szótár; megérdemelt megbecsülésének a bizonyítéka 
a pár évvel ezelőtt megjelent photo-litographikus új kiadása. KOWA
LEWSKI, számos tévedését (sokszor bizony képzelt tévedését is) saját olvas
mányai alapján kijavította, szókincsét kibővítette K. TH. GOLSTUNSKIJ 
annyira szerencsétlen, kellemetlen külsőben megjelent litographált orosz 
kurzív irásos mongol-orosz szótárában (1893-1895). 

Az első mongol szövegkiadásokat követték újabbak: történeti 
szövegek, mesegyűjtemények stb, mindezek jelentősége azonban eltör
pült a három nagy szótár mellett a nyelvész előtt, aki az írott mongol 
nyelv szókincsét vizsgálva kizárólag erre a három szótárra támasz
kodott. S ez talán nem is lett volna valami nagy baj, ha a fenti szó
tárak kimerítenék a mongol szókincset legalább arra a korra vonatko
zólag, amelyet feldolgoztak; ez az egyoldalúság még sokkal súlyosabb 
a nyelvtörténeti kutatásokban, (vehetjük magát a mongol nyelvet, vagy 
az altáji nyelvrokonság kérdését), mert SCHMIDT, KOWALEWSKI, GOLSTUNSKIJ 
mongol szótárai az írott mongol nyelvnek csak a XVII—XIX. századi 
állapotát tükrözik vissza. A mongol nyelvnek hangállapot és szókincs 
tekintetében ettől a XVII—XIX. századi anyagtól jelentősen eltérő 
emlékei is vannak részben mongol, részben más írással lejegyezve. 
Mindezek feltárása a mai mongol filológia legújabb és legégetőbb fel
adatainak egyike, ebben az úttörő munkában különösen nagy szerepet 
vitt BORIS JAKOVLEVIC VLADIMIRCOV, a nagy orosz mongolista, aki stúdi
umunk mérhetetlen veszteségére nem régiben, alig 47 éves korában 
elhunyt. 

A mongol írott nyelv és a chalcha nyelvjárásról írott összehasonlító 
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nyelvtanában összefoglalja egy rövid jegyzékben a mongol nyelvemlé
keket tételek szerint, közöttük számos olyan emlékkel találkozunk, 
amelyeknek felfedezése, ismertetése VLADIMIECOV nevéhez fűződik. 

Ismeretes, hogy a mongolok a XIII. században, nagy poli
tikai terjeszkedésüknek mindjárt a kezdetén, átvették az ujgur írást; 
a mongol buddhista hagyomány ezt az eseményt, meglehetősen alapta
lanul, Sa-skya pandita nevéhez fűzi. Rövid és általánosnak korántsem 
mondható használat után ebből az ujgur írásból készítette bizonyos 
kisebb változtatásokkal Chos-kyi 'od-zer a ma is használt mongol írást. 
Sem az ujgur, sem a mongol írással írt szövegek nem törekedtek eleinte 
egy egységes mongol nyelv vagy nyelvjárás használatára: ezekre az 
emlékekre egységes bélyeget az ujgur helyesírás és az ujgur szókincs 
nagy befolyása nyomott. A mongol írással írt nyelv lassanként unifor
mizálódott, végül is a XVII. század elején már teljesen megmerevedett, 
valósággal holt nyelvvé lett. Az élő dialektusoktól nemcsak archaikus 
vagy archaizáló helyesírása választotta el bizonyos fokig, hanem szó
kincse és nyelvtana is. Ez az írott, vagy irodalmi mongol nyelv ugyan
akkor nagy tekintélyre kapott: bármilyen nyelvjárást is beszélt valaki, 
írnia csak az irodalmi nyelven volt szabad, kivéve a kalmüköket, akik
nek a XVII. század óta külön írásuk volt, 

Ezt az ujgur-mongol írásos írott mongol nyelvet emlékei szerint 
VLADIMIRCOV a következő korokra osztja. 

1. Régi írott nyelv: 1. régi kor, pontosan meg nem határozható 
időtől tart a XIV. század elejéig; az emlékek ujgur írásosak; 

2. középső kor, a XIV. század elejétől a XVI. sz. második feléig 
tart; az emlékek ujgur írásosak; 

3. átmeneti kor, a XVI. sz. vége és a XVII. sz. eleje; az emlékek 
ujgur és mongol írásosak, vagy még itt-ott tiszta ujgur betűkkel keve
redik a mongol írás. 

II. Új írott nyelv: 4. új kor, a XVI. sz. végétől napjainkig, ezt a 
mongol nyelvet klasszikusnak is szokás nevezni; használatos a mongol, 
és a mandzsu és az ú. n. galik írás. 

Ez utóbbihoz sorakoztatja VLADIMIRCOV még az oirat (kalmük) 
és a mandzsu írást is, mint a mongol írás leszármazottjait. 

Az írott nyelv emlékei a következők. 
Régi kor. 1. Az ú. n. Dzsingisz-köve a XIII. sz első felének 

közepéről. 2. Güyük pecsétje 1246-i perzsa nyelvű levelén. 3. Saif-ad-Din 
emlék, 1262. 4. Argun levele Szép Fülöphöz 1289. 5. Argun levele 
1290-ből (kiadatlan). 6. Argun jegyzéke 1291-ből (kiadatlan). 7. Gazán 
levele, 1302 (kiadatlan). 8. Öljeitü levele Szép Fülöphöz, 1305. 9. Mu-
hammad Ba/sl verse, 1324 (kiadatlan). 10. Toktoga, Özbek, Abdulla 3 
ezüst pai-tse-ja. 11. Egy pekingi kerek bronz pai-tse ismeretlen időből 
(kiadatlan). 
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Középső kor. 12. Aruy yün-nan-.i wang sziklafelirata. 1340 (kia
datlan). 13. PBLLioT-féle sziklafelirat Kan-szu-ból, 1326 (kiadatlan). 14. 
PELLiOT-féle tun-huang-i mongol fragmentumok (kiadatlanok). 15. Tun-
huangi felirat, 1323. 16. Porosz expedíciók keletturkesztáni levelei, 1326 
és 1398. 17. KozLov-féle emlékek és töredékek Chara-chotoból (kiadat
lanok). 18. KROTKOv-féle emlékek Keletturkesztánból (kiadatlanok). 19. 
Japán expedíció buddhista fragmentumai Keletturkesztánból (csak a 
facsimile jelent meg). 20. Feliratok Erdeni-juból (Karakorum). 21. MALOV-
féle buddhista sutra címkéje, (kiadatlan). 22. Bodhicaryávatara mongol 
fordítása Chos-kyi 'od-zertől, a XIV. sz. elejéről; csak új kéziratban és 
egy xylographiában maradt fenn. 23. Burqan baysi-yin árban qoyar 
jokiyangyui, buddhista mű; Ses-rab sen-ge-féle fordítása XVIII. sz.-i 
másolatban maradt fenn (kiadatlan). 24. Subhá$itaratnanidhi mongol 
fordítása Sa-skya panditától, XVII. sz.-i másolatban maradt fenn (kia
datlan). 25. Pafícarak$a fordítása Ses-rab sen-getől (kiadatlan). 26. 
Thar-pa chen po fordítása (kiadatlan). 27. Öljei temür khán levele, 1408. 
28. Az 1413-i POZDNEEV- és Popov-féle emlékek. 29. A tumut Altan khán 
okmánya. 

Átmeneti kor. 30. Thar gyan Sandán sengge-féle fordítása (kia
datlan). 31. Mólon toyin (kiadatlan). 32. ManjuérmámasanigUi fordítása, 
xylographia (kiadatlan). 33. A mongol Kanjur legtöbb kötete. 34. Számos, 
különféle tárgyú kézirat, pl. Sanang Secené. 35. Pekingi xylographiák, 
melyek XIV. sz.-i és XVII. sz. elejéről való fordításokról készültek. 
36. Töredékes mongol kéziratok, melyeket MALOV a sarö-yöguroktól 
hozott (kiadatlanok). 37. Feliratok: a) Cayan bayising, b) Coy-tu tayiji, 
c) Keseg bayising, d) Cayan suburyan, e) Sam-yön-do, f) Chul-khrims toyin. 

Ebből az egészen rövid felsorolásból is láthatjuk, hogy nem egy
két izolált, kétes értékű nyelvemlékkel állunk szemben a XlII-tól a 
XVII. sz -ig terjedő időből, hanem számánál és sokszor terjedelménél 
fogva is jelentős emlékanyag ez, amely nélkül a mongol nyelvtörténet 
egyszerűen nem képzelhető el. Az emlékek jórésze, sajnos még kiadat
lan (a kiadottak feldolgozása sem mindig kifogástalan), az eredetijök 
nehezen hozzáférhető. Éppen ezért különös nagy gondot fordítottam 
mongóliai utazásom alatt az ilyen nyelvemlék-szerű kéziratok megszer
zésére, s ma már megvan a MTAkad. könyvtárában a fenti jegyzékből 
a 9, 24, 25, 26, 31 sz., valamint a 35 sz. alá sorolható több mű, 
továbbá több kisebb kézirat, melyet VLADIMIRCOV nem említ jegyzékében. 

Mindezen nyelvemlékeknek közös sajátsága az, hogy ujgur, vagy 
mongol írással készültek: tehát alapjában véve ugyanazzal az írással. 
Tökéletesen helyes úton jár VLADIMIRCOV, mikor ennek a mongol-ujgur 
írásos mongol nyelvnek, más szóval e nemzetivé lett írással lejegyzett 
írott mongol nyelvnek synchronikus vagy diachronikus képének lerögzí-
tésekor teljesen figyelmen kívül hagyja mindazt, ami nem mongol írásos 
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szöveg. Mondanunk sem kell, hogy az ujgur-mongol írás is, mint minden 
kölcsönzött írás, csak tökéletlenül tudta visszaadni a mongol nyelv hang
rendszerét, hogy egyebet ne említsünk, a XIII—XIV sz.-i szókezdő, 
akkor még ejtett, ma már elnémult h-t képtelen volt jelölni. (Ennek 
érdekes párhuzamos példája, hogy ugyanabból a korból való ujgur 
írásos ujgur nyelvű szövegekben az arab nevek szókezdő ft-ja is hiány
zik). Kétségtelen, hogy a XIII—XIV. században nem jegyezte pontosan 
a mongol kiejtést ez az írás, csak gondoljunk a legkiáltóbb ujgur átvé
telekre a helyesírásban, mint pl. tngri, kkir, bodistv etc. Ha tehát itt 
vakon ragaszkodnék valaki ezeknek a szövegeknek a betűjéhez, akkor 
nyelvtörténeti vizsgálódásai során hangtörténet helyett betűtörténetet 
találna írni. Az ujgur-mongol írásos nyelvemlékeknek két főbenjáró 
gyengéje van, amivel nyelvtörténeti kutatásoknak feltétlenül számolniok 
kell: 1° ez az írás tökéletlenül jelöli és jelölte a mongol kiejtést, 2° az 
ujguroktól átvett írás az ujgur közvetítés során nagyszámú ujgur elemet 
hozott a mongol szókincsbe, helyesírásba. 

Már most a legtermészetesebb gondolat az volna, hogy a fenti 
hibákat egykorú más írásos mongol emlékekkel összevetve korrigálni 
próbálnánk. Nos hát ezeket az egyéb, nem mongol-ujgur betűs nyelv
emlékeket VLADIMIECOV egészen sajátságosan ítéli meg. Szerinte a leg
régibb időktől fogva, a beszélt nyelvtől teljesen elvonatkoztatott, lég
üres térben mozgó valami az írott v. irodalmi mongol nyelv, amellyel 
össze nem hasonlítható mongol nyelvemlékeink nem mongol írásos 
csoportja, még pedig azzal a meglepő indokolással, hogy azok — nyelv
járások emlékei. S nem kíméli itt még a 'phags-pa írásos emlékeket 
sem, ez az írás pedig nemcsak az egykorú kínai feljegyzések szerint 
mongol „nemzeti írás", hanem valóban a mongolok is annak érezhették, 
mert Kubilai alatt minden mongol iskolában is annak a szerepében 
tanították. 

Sajátságos, hogy míg VLADIMIRCOV oly részletességgel s gonddal 
számol be az írott v. irodalmi mongol nyelvemlékeiről, két-három soros 
feliratokat sem hagyna ki jegyzékéből, addig a többit, mint „nyelvjá
rások emlékeit", meglehetősen sommás úton intézi el (43—44). Hang
súlyoznom kell, hogy nyelvtörténeti szempontból ennek a mostohán 
kezelt csoportnak a jelentősége igen nagy, bizonyos fokig fontosabb, 
mint az egykorú ujgur-mongol írásos, erősen schematizált csoportja. 
Mivel hogy ezeknek az emlékeknek az eddigi mongol és altáji nyelv
történeti ÜL összehasonlító kutatások nem adták meg az őket fontos
ságuknál megillető helyet — igaz, hogy nemcsak kellően feldolgozva, 
de még hozzáférhetően kiadva sincsenek — már most itt vegyük számba 
legalább a fontosabb emlékcsoportokat. 

1. 'Phags-pa írásos emlékek. Ezt az írást tudvalevőleg 'Phags-pa 
láma (kínai források szerint 1239—1280 élt) a tibeti írásból alkotta, 
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mindössze a tibeti vízszintes ductusát az ujgur hatása alatt függőlegesre 
változtatta; a magánhangzó-rendszere, mint PELLIOT kimutatta, a brahmi 
íráséra vezethető vissza. Szögletes formái miatt dörbeljin 'négyszögű 
írás'-nak is nevezik. Ezzel az írással leginkább sziklafeliratok marad
tak fenn, de akadnak kisebb számban kéziratok is. LAUFER: KSZ VIII, 
195 köv. felsorolása ma már nem teljes, vö. orosz fordításában (Ocerki 
mongoVsJcoj literatury) XII. 1. található kiegészítést, amihez még hozzá-
vehétjük a ma élő legnagyobb kínai filológus Lo CHEN-YÜ egyik újabb 
kínai művében kiadott 'phags-pa írásos facsimilét. Jóformán egyetlen 
emléke sincs kielégítően megmagyarázva s hogy annyira idegenkednek 
a velük való foglalkozástól, annak főoka, talán nem tévedünk, abban 
van, hogy ezek két vagy többnyelvű feliratok közt szerepelnek, melyek 
közül az egyik mindig kínai és sinológiai képzettség nélkül nemcsak 
maga a felirat nem értelmezhető kifogástalanul, hanem a feliratban 
megörökített eseményre vonatkozó gazdag kínai nyelvű feljegyzések 
figyelembe vétele is lehetetlen. A négyszögű írásos feliratok egyik leg-
terjedelmesebbike az 1345,-i hiü-yung kuan-i kapun mai napig látható. 
A felirat ötnyelvű (szanszkrit, tibeti, mongol, ujgur, kínai, tangut), a 
mongol rész, mely megfejtve nincs (CHAVANNES kísérlete nem csak nem 
kielégítő, de még csak nem is teljes); pacskolata megvan a M. Tud. 
Akadémia könyvtárában. 

2. Kínai átírásban fennmaradt mongol nyelvemlékek, igen terje
delmesek és igen becsesek. A nem-sinológusok ösztönszerűen idegen
kednek ezektől a szövegektől, mert úgy tudják, hogy a kínai átírás 
„hallatlanul eltorzítja" (KCsA. II, 253) az idegen nyelvű szavakat. Két
ségtelen, hogy a Kr. sz. u. V. sz.-ig nagy nehézségekbe ütközik min
den idegen nyelvi glossza visszaállítása, nem ugyan az „eltorzítás" 
miatt, hanem mert eddig az ideig nem ismerjük a kínai nyelv kiejté
sét. A helyzet az, mintha pl. az ugor-korban már lett volna írásunk s 
amelyben mondjuk, a 6 ugyanazt jelentette volna, amit ma, a kiejtése 
pedig az akkori ugor-kori kiejtés; az ilyen írás a szó jelentését válto
zatlanul megőrzi, a kiejtés változásáról azonban nem adhat számot. 
Egy Kr. e. 1000-ből való kínai írásjegy jelentése pl. ma pontosan az, 
mint akkor volt, azonban semmi sem jelzi benne, hogy hogyan ejtet
ték ki Kr. sz. táján, Kr. u. 200-ban stb. A Kr. u. V. sz.-tól kezdve 
megjelenő rímszótárak megváltoztatják ezt a helyzetet, ezek segítségé
vel már rekonstruálható az erre a korra érvényes kiejtés. A bennünket 
érdeklő XIII—XIV. sz. pedig már éppenséggel az első világos korszaka 
a kínai nyelv történetének; a bennünket foglalkoztató szövegek nagy
része meg azonfelül olyan természetű, hogy külön jelöli a szóvégi 
mássalhangzókat, jelöli mikor kell Z-et olvasni, mikor r-et stb. 

A legfontosabb szövegünk a Mongyol-un nVuca tobciyan vagy a 
'Mongolok Titkos Története', befejezték 1240-ben, két pótfejezetet csatoltak 

Nyelvtudományi Közlemények XLVHI. 22 
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hozzá 1242-ben. Az eredeti ujgur írásos szöveg elveszett, de ránkmaradt 
egy a XIV. sz. első éveiben készült másolat kínai átírásban, amelyhez egy 
interlinearis, itt-ott (sajnos éppen a nehéz helyeken) megrövidített, kínai 
fordítás is járult. A figyelmet tulajdonképen az 1908-i kínai új kiadás 
terelte rá, erre pedig PELLIOT hívta fel a figyelmet, aki azóta sem szűnt 
meg foglalkozni vele. A Mongolok Titkos Története igen terjedelmes, 
6 kínai kötetet tesz ki (megvan a MTA könyvtárában is). Az első feje
zeteket POZDNEEV adta ki litografálva PALLADIUS kéziratából, de ez Orosz
országon kívül mindenki számára hozzáférhetetlen maradt. Ujabban 
HAENISCH is adott ki egy minta-fejezetet, a régi mongol nyelv nem-isme
rése miatt azonban ez teljesen hasznavehetetlen és értéktelen nyelvtör
téneti kutatások szempontjából. Az egész mű PELLIOT átírásában és 
magyarázataival most már nem sokára megjelenik. 

A csak kínai írásos kínai-mongol nyelvemlék-szerű szótárak közül 
PELLIOT már használta a következőket: Hua yi yi yü a XIV. századból, 
a szótár épúgy mint a következők tárgyi cseportok szerint van elren
dezve, hozzá ugyancsak kínai átírásos mongol nyelvű, kínai fordítással 
kísért okmányok járulnak. (Kiadatlan; megvan a MTA könyvtárában). 
Yi-yü XIV. sz. végéről (kiadatlan; megvan a MTA könyvtárában). Végül 
egy 1600 tájáról való archaikus kínai-mongol szójegyzék, melyet POZDNEEV 
minden magyarázat és átírás nélkül kiadott a Lekcii, III. kötetében. 
Még két másik meglévő, de eddig nem használt kínai-mongol szótárról 
említést teszek a mongóliai utazásaimról szóló Bapport préliminaire-hen. 

Ide kell sorolnunk kínai történeti munkák, okmányok, feliratok 
stb. nagyszámú mongol nyelvi glosszáit is a XIII—XIV. sz.-ból; ezek 
összegyűjtésére eddig még kísérlet sem történt. 

3. Arab-perzsa írásos mongol nyelvemlékek közül eddig ismere
tesek, tegyük hozzá mindjárt, hogy kifogástalanul használhatók is, a 
következők, a) Egy ismeretlen szerző mongol-arab (400 szó), ill. mongol
perzsa (kb. 240 szó) szójegyzéke a XIII. sz.-ból melyhez törökből magya
rázott személynév-jegyzék és arab fordítással kísért mongol mondatok 
járulnak; kiadta N. POPPE. Ugyané kézirat első, nagyobbik része aHouTSMA 
által kiadott kipcsak-török szótárat tartalmazza, b) IBN MUHANNA (XIV. sz.) 
mongol-arab szótára, kiadta P. M. MELIORANSKIJ 1903-ban, újra megje
lent egy jobb kéziratának a lenyomata Konstantinápolyban 1924-ben. 
c) RASID'ÜD-DÍN, JUWAINI s más perzsa írók glosszái, nincsenek össze
gyűjtve, d) HAMDULLAH QAZWM (XIV. sz.) jegyzéke a mongol (és török) 
állatnevekről, é) EVLIYA CELEBI ugyanilyen tárgyú szójegyzéke a dagesz
táni kaitak népre vonatkoztatva; valószínűleg a Qazwiníből van átvéve. 
Mindkét szójegyzéket többszörösen kiadták, illetőleg magyarázták. 

4. Egyéb írásos emlékek közül megemlítjük: a) KIRAKÓS örmény 
író szójegyzéke a XIII. sz.-ból (HOWORTH, BROSSÉT, PATKANOV); b) egy név
telen georgiai történetíró megjegyzései a mongol nyelvről (VLADIMIRCOV) 
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a XIV. sz.-ból; c) XIII—XIV utazók latin stb. nyelvű útleírásainak mon
gol glosszái. 

Tehát semmi okunk sincs mongol nyelvemlékek hiányáról panasz
kodni. Annál különösebb volna, ha a következő altáji nyelvhasonlítási 
kutatásokban ezeket annyira figyelmen kívül hagynánk, mint az eddig 
történt. Mert az egyes nyelvjárások elégtelen ismerete mellett éppen 
ezeknek az emlékeknek az elhanyagolása eredményezte azt, hogy az altáji 
nyelvek összetartozására vonatkozó kutatások két évtizede zátonyra 
jutottak. Hiába látszik evidensnek a török, a mongol és a mandzsu-
tunguz nyelveknek egy ú. n. altáji ősnyelvből való leszármazása, máig 
sincs tudományosan bebizonyítva. Bennünket ez a kérdés most termé
szetesen csak a mongol szempontjából érdekelhet. És itt rá kell mutat
nunk, hogy a most meginduló új kutatások első nagy eredményei éppen 
a mongol nyelvemlékeknek, azoknak is második, VLADIMIECOV által oly 
mostohán kezelt csoportjának köszönhető. Mert ezeknek a 'phags-pa, 
kínai, arab-perzsa írásos emlékeknek az alapján sikerült PELLioT-nak 
az altáji nyelvek egy igen fontos törvényét szentesítenie: a XIII—XIV. 
sz.-i mongol nyelvből mintegy 100 kimutatható esetben mai magán-
hangzós szókezdet előtt szókezdő- h-í találunk, amelynek a tunguz 
nyelvekben szókezdő p-, a mandzsuban f-, a mandzsu ősének a dzsür-
csinek XII. sz.-i emlékeiben p-, XV. sz.-i emlékeiben f- felel meg, a 
török nyelvekben, épúgy mint a mongol nyelvekben ez a szókezdet 
elenyészett. 

Ennek a nagyjelentőségű törvénynek a révén, amit persze más 
érvek is támogatnak, valószínű többek közt az is, hogy a mongol leg
közelebbi rokona aligha a török, mint a mongol nagyszámú török köl-
csönszava alapján eddig hitték, hanem a mandzsu-tunguz nyelvcsoport; 
e tétel másként úgy is fogalmazható, hogy a mongol-mandzsu-tunguz 
együttélés a töröknek az altáji egységből való kiválása után még jóidéig 
tartott. E nézet felé hajlik, tudjuk, SAUVAÖEOT is. VLADIMIRCOV is szen
tel pár oldalt könyvében a mongol és az altáji nyelvrokonság kérdé
sének (44—47); még a régi RAMSTEDT-féle felfogást eleveníti fel, t. i. 
az altáji ősnyelvből fejlődött volna egy köztörök-mongol ós egy köz-
tunguz ág. 

Az altáji ill. urálaltaji rokonság megoldására való törekvés 
indította el e kérdésben a nyelvemlékek kutatása mellett csakugyan 
a legfontosabb feladat megvalósítását, a mai mongol nyelvek és dia
lektusok vizsgálását. Ezzel a kimondott céllal küldték RAMSTEDTet 1898-
ban Urgába, hogy a török mellett olyannyira elhanyagolt és ismeretlen 
mongol és tunguz nyelvek közül legalább az egyiknek, a mongolnak 
alapos ismertetésével és feldolgozásával megtegye az első komoly 
lépést ezen az úton (vö. Über die Konjugation des Khalkha-mongo-
lischen, MSFOu XIX, előszó, V. 1.). 8 valóban, RAMSTEDT három éves mon-

22* 
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góliai tartózkodásának gyümölcse: a modern mongol dialektológia meg
alapítása s egész sora a nívós monográfiáknak. Főterrénuma érthetően 
az urgai chalcha nyelvjárás lett. S itt most különösen két munkáját 
emelem ki : Das Schriftmongolische und die Urgamundart phonetisch 
verglichen (JSFOu XXI, 2) és a fentebb említett müve a chalcha ige
ragozásról. Az első mű elődje s kiinduló pontja VLADIMIRCOV itt tárgyalt 
nagy munkájának, az utóbbit pedig nagy mértékben befolyásolta POPPB 
chalcha-mongol nyelvi kézikönyvét. 

VLADIMIRCOV összehasonlító nyelvtana alapos munka, az eddigiek
nél jóval nagyobb részletességgel tárgyalja az írott mongol és hozzá
viszonyítva a chalcha nyelvjárás csaknem minden felmerülhető foneti
kai és legtöbb hangtörténeti kérdését; példái közt lépten-nyomon talál
kozunk a nyelvemlékek és a rokon török és mandzsu-tunguz nyelv ada
taival. Hosszú ideig nélkülözhetetlen forrásmunkánk marad mindazon 
kérdésekben, amelyek csak benne felmerülnek. A munkára két általá
nos természetű megjegyzést teszünk. Az egyik az kifogás az ellen, 
hogy adatai, pl. a régi mongol nyelviek, forrásai soha sincsenek meg
jelölve, ez pedig több mint szépséghiba ott, ahol pl. hapax legomenon-
nal állunk szemben. A másik a chalcha nyelvjárás és az írott mongol 
nyelv viszonyára vonatkozik; itt nyomatékosan rá kívánunk mutatni 
arra, hogy VLADIMIRCOV jóformán az első, aki eléggé nem dicsérhető 
módon megcáfolja azt a babonát, hogy az írott v. irodalmi mongolhoz 
a chalcha nyelvjárás áll a legközelebb, s annak mintegy mai folyta
tása. Ez a felfogás érvényesült az írott mongol latin betűs átírásban 
is, ahol a chalcha nyelvjárás szerinti kiejtést vették normának; így 
olvastak pl. cayan (fehér)-t, cai (tea)-t, KOWALEWSKI, RAMBTEDT és mások 
cayan, cai stb. helyett, jóllehet az első chalcha sajátság, az utóbbi 
viszont a legtöbb dialektusban úgy hangzik és szókezdő c-t ismernek 
a XIII—XIV. sz.-i kínai stb. átírásos emlékek is, amelyek pedig különb
séget tesznek c és c között. 

A mongol írásos szöveg latin betűs átírása mai napig nem egysé
ges, épúgy mint a töröké, tibetié stb., igaz, hogy itt speciális problémák 
nehezítik meg a kérdést. Maga VLADIMIRCOV is többféle átírási rendszert 
használt tudományos pályája alatt, míg eljutott az utolsóhoz, amelyet 
aztán már tudományos érvekkel is igyekezett támogatni. Az egyik pl. 
az ö<»ü és oc»u ingadozása. A mongol írásban a négy hangot két 
betű jelöli; már most VLADIMIRCOV ö-t, ill. o-t olvas mindenütt, ahol a 
chalchában, kalmükben megmaradt ez a hang ill. a reflexe (ö'-ből v lett, 
w-ből ÍM), ezekben az esetekben a nyelvemlékek (kínai, 'phags-pa írás
ban, ez utóbbi pláne ö, ö-t és ü-t ismer) szintén ó'-t, ill. o-t mutatnak 
és végül ugyanakkor, ha a szó a törökből is kimutatható, és szintén 
ö-, ill. o-val hangzik a szó, pl. ír. mo. kögerge, kögürge 'híd', chalcha 
%örgd, %brdG <x> ujg. köprüg, oszm. köprü id.; köké 'kék' stb. Érdekes 
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tendenciát mutat a török magánhangzórendszer felé VLADIMIECOV magya-
rázási kísérlete a második, harmadik stb. szótagban előforduló o és ö 
hangokat illetőleg; o-t és ö-t csak akkor fogad el nem-első szótagban, 
ha az a-val és e-vel váltakozik, illetőleg azokból fejlődött. A mongyol-
ban is csak úgy fogadja el a második szótag o-ját, hogy a nyelvemlé
kekből ugyan ki nem mutatható, de XIII. sz.-i utazóknál előforduló 
alakok alapján *mongyal-ból indul ki. Elvileg mindez igen szép, de a 
gyakorlatban mindig akadhat ír. mong. szó, amely nem mutatható ki 
sem a kalmükből, amely az ö-t és o-t megőrizte és aminek tanúságára 
VLADIMIRCOV különösen sokat ad, sem más egyéb forrásból, idővel azon
ban a nyelvemlékek közül előkerülhet ö-vel v. o-val. Szükség volna 
legalább is egy jegyzékre, ahol össze volnának állítva azok az esetek, 
amelyekben nem u-t és ü-t, de o-t és ó'-t kellene olvasni. Az az egy 
bizonyos, hogy KOWALEWSKI szótárában jelzett kiejtés ezen a téren többé 
nem irányadó. 

Van azonban néhány következetlenség VLADIMIRCOV átírásában, 
amit nem fogadhatunk el. 1. %-t ír akkor, amikor a palatális sorban 
megtartja a régibb fe-t; de kétségtelen, hogy a mai % (k%) régibb k(q)-ra 
megy vissza, török megfelelői máig így hangzanak, viszont a veláris 
sorban a ft a legtöbb dialektusban, beleértve a chalchát is, %-nak, v. 
k'-nak hangzik. 2. Felesleges különbséget tenni t és l között, amikor 
ilyen különbséget az írás nem ismer. 3. A cayán, gegen-fé\e átírásban 
a második szótag hosszú magánhangzóját nemcsak az írás nem jelöli, 
de a kiejtés sem ismeri, megléte csak nyelvtörténeti kikövetkeztetés. Ilyet 
jelölni kár egy konvencionális átírásban, ahol az egyetlen cél az, hogy 
a mongol betűket bizonyos, következetes elv szerint átíegyük latin 
írásra. Az ideális az volna, hogy minden egyes mongol betűnek egy 
egyszerű (tehát nem dz-íéle összetett) betű feleljen meg az átírásban. 
Más kérdés a népnyelvi szövegek lejegyzése, ahol már meglehetősen 
általánosan elfogadott fonetikai átírási rendszerrel (FUF, RAMSTBDT) 
rendelkezünk. 

Mondottuk, hogy a chalcha nyelvjárás és az írott mongol között 
uem beszélhetünk olyan szoros történeti összefüggésről, mint régebben 
tanították. Mégis van egy másik körülmény, amely a kettő egybeve
tését a legnagyobb mértékben indokolttá teszi. A chalcha nyelvet ma 
600.000 ember beszéli, ami mongol dialektusok közt magában véve 
nagy szám, igazi jelentősége mégis abban van, hogy a régi Külső 
Mongoliából alakult szovjet Mongol Népköztársaságnak most hivatalos 
nyelve, amelyet iskolák, hivatalok, katonaság használatára is kényte
lenek idomítani; ennek természetes következménye, hogy a tekintélye 
a többi mongol nyelvjárással szemben felettébb megnövekedett. A hiva
talos iratok, okmányok nyelvéül, a készen kínálkozó írott v. irodalmi 
mongol nyelvet fogadták el. A kettő viszonya nagyjából az lenne, mint 
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az angol helyesírásé és a kiejtésé, nagyobb baj, hogy ezen túlmenően 
eltérés mutatkozik az alaktan és a szókincs terén is. Kétségtelen, 
hogy ez az eltérés chalcha elemek betódulásával idővel majd kiegyen
lítődik; a folyamat már is megkezdődött. 

VLADIMIRCOV főbb eredményei alapján chalcha nyelvjárás és az 
írott mongol nyelv összehasonlító h a n g t a n a következőképen alakul. 

Az írott mong. magánhangzói ezek: a, o, u, e, ö, ü, i. VLAD. 
beszél még veláris 2-ről is a régi mongolban, ez azonban nincs bizo
nyítva, mert a régi -qi- írásmód a mai ki-ve\ szemben lehet ujgurizmus 
és mi sem igazolja, hogy a qi-t qi-n&k kell olvasni. Megjegyezzük ezzel 
szemben, hogy VLAD. itt hallgat az ö (ö és ü közt) és az é (zárt e) han
gokról, melyeket külön betű jelöl a 'phags-pa írásban. Az ír. m. sze
gény magánhangzó sorának a következő kép felel meg a chalcha nyelv
járásban : a, á, á, o, ö, u, U, áé, öé, ui, e, d, é, ö, ó> m> ü*>> A, wi, i, % a 
(Rövidség céljából a következőkben az írott v. irodalmi mongolt mo.-val 
rövidítjük.) 

Mo. a-nak a ehalchában megfelel a, ha az utána következő szó
tagban i van, á-vé lesz. Bizonyos esetekben az első, hangsúlyos szótag
ban a mo. a váltakozik i-vel (̂ = 'i): alqum "lépés', ilqum, aryamji 'ár-
kány' 00 iryamji. Ezt a speciális mongolizmust VLAD. egy altáji ősnyelvi 
*js 00 *ia-bó\ vezeti le s szerinte fejleményei a köztörökben a, jakutban 
a, csuvasban u (nem mondja, hogy ez *a-ra megy vissza), mandzsuban 
iya (oja). Legbiztosabb példái: mo. cilayun (-= * tüa(-)yun) 'kő' c\> türk, 
ujgur, oszm. csag. etc. tas, csuvas tsul, jakut tus; mo. *s'ira =- sira 'sárga' 
00 ujgur sar'iy, kún, oszm. etc. sar'i 'sárga', csuvas surd 'fehér'. Ez a 
kérdés az ú. n. bolgáros hangváltozások szempontjából rendkívül fon
tos ; már GOMBOCZ ZOLTÁN és NÉMETH GYULA is érintették. A nyugati ehal
chában az a <s> o-val váltakozik néha, pl. mo. yabu- 'menni' eo ny. chalcha 
yaw-, yow-, hasonló váltakozást a nyelvemlékekből is kimutathatunk. 
A régi mo.-ban ujgur helyesírás hatása alatt az a jelöletlen marad: 
tngsuy -* tangsuy 'csoda', jrly -a jarliy 'parancs'. 

Mo. e-nek megfelel a ehalchában e, é, 0. A mo. e néha i-vel vál
takozik : el co il 'nép'. Ezt a váltakozást VLAD. összekapcsolja a 'phags-pa 
írás e-jével és a törökből a jeniszeji rovásírás é-jével. Az e «J ö-vel 
váltakozik egyes esetekben a mo.-ban, pl.: mo. edür 'nap', régi mo. 
ödür, ir. oirat (kalmük) ödür, mogol údúr, bait ödr, chalcha öDDar, 
gorlos ÖDür. 

Mo. 0 <x> chalcha 0; ha a második szótagban % következik: 0, pl. 
mo. morin 'ló' cv> chalcha mgri. Mo. u *> chalcha u (u). Mo. ö, ü 00 chalcha 
ö, tu, a rokon nyelvekben hasonlóképen alakulnak ezek a megfelelők. 
A nyelvemlékek mongka, jug stb.-féle alakjaiból arra következtet, hogy 
ezek a ma möngke 'örök', jüg 'oldal'-nak írt szavak már a XIII—XIV. 
sz.-ban ó-val, ill. w-vel hangzottak, épúgy mint ma. 
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Mo. i co chalcha i. A rokon nyelvek (türk, ujgur) i'-jának is i fe
lel meg. A mai mo.-ban mutatkozó * cv u váltakozás VLAD. magya
rázata szerint régebbi 2-ból magyarázható: mo. yuryuul 'fácán', oszm. 
qírqawul id. Török i-nek megfelelhet mo. ü: régi mo. ünigen, mo. üni-
ye 'tehén', chalcha tuníe, alar {i)hdn> <*> tör. inak. A ma élő nyelvjárá
sokban sehol sem maradt meg az %. Az első szótag i-je a chalchahan 
épúgy mint a legtöbb dialektusban csak ritkán marad meg. A kép a 
következően alakul; i a előtt =~ chal. iá, a, szóelején ja, ja : mo. ima-
yan 'kecske' oo eh. jamü; i e előtt =- eh. {é, e; i u előtt =̂  {u, u; i ü 
előtt =- w, hu. A nagyszámú kivételeket VLAD. csaknem mind felsorolja. 
Ily módon a mo. í-nek megfelelhet i, iá, a, %, u, o, ja, ja, ié, e, hu, ui, 
ö, é a chalchahan. 

Igen terjedelmes példaanyagból bizonyítja, kivételek s azok kivé
teleinek külön felsorolásával, a chalcha hosszú magánhangzók és dif
tongusok alakulását a mo.-hoz viszonyítva. A chalcha ö-nak megfelel
het -= mo. aya, uya (ragokban), iya, iya, iba, a, ayi, uva; chalcha ö -< 
mo. oya, uya, uba, uwa, oyu, ou, a, al- (ritkán), iya (ha előtte az első 
szótagban o van); chalcha u -s mo. ayu, uyu, iyu, au, ou, -ü, al (ritkán), 
uyi, ui, uu; chalcha e -s mo. ege, ebe, üge (ragban), ige, iye, eye, eme, e, 
eyi; chalcha h ~= mo. öge, üge, é, ege, (ha előtte az első szótagban ö 
áll), ige, iye; chalcha ül -= mo. egü, ügü, ögü, igü, ümü, eü, ü, -ui, uu; 
chalcha % ** mo. igi, iyi, n, eyi, -ei, -ui, ü, ü, üyi ey (ritkán) ayu (a 
yayuma szóban); chalcha a -< mo. -ai, -ei, üge, -i-a, i-é. A chalcha dif
tongusok viszonya a mo.-hoz a következő: chalcha áé -= mo. ayi, -ai; 
chalcha ui -c mo. uyi, -ui; chalcha oé -« mo, oyi, -ai, -ui, -ei, -oi, 
chalcha mi -= mo. üyi, üi; chal. lá -«s mo. iya, iya, chal. % -e mo. 
ige, iye, chal. 'ö -* mo. iya, iya (o után), chal. hl <-* mo. iyu, chal. 
% -= mo. ige, iye (ö után), chal. ua -= mo. uva. 

A mo. nem hosszú, nem első szótagban előforduló magánhangzók
nak a chalchában ú. n. 'tökéletlenül képzett' rövid magánhangzók felel
nek meg. Néhány szót találunk a magánhangzók el- és kiejtéséről stb. 
is. Az a p o k o p e igen közönséges a chalchában: chal. sar 'hónap, 
hold' -= mo. sara, van rá néhány példa az újabb mo.-ból is: iniyed 
'nevetés' <x> iniyedün. S y n k o p e : chalcha umv -= mo. urida 'azelőtt, 
régen'. M e t a t h e s i s : chalcha térsa co mo. ierge 'kocsi'. E p e n t h e -
s i s: chalcha ollv- -= mo. ol 'lelni', chalcha %w%ai>at 'gyerekeknek 
(dat.)' co mo. keuked-tü. P a r a g o g e : chalcha nallv •=*• mo. bal 'méz'. 

A mássalhangzóknak sokkal kisebb hely jut VLAD. könyvében. 
Mo. m-nek (-= m, n, b) megfelel chalcha m, n, rj; mo. n (-= n, l, n), 
ng co chalcha n,rj, m,(. Az r, l-nél kitér a rhotacizmusra és a lambdaciz-
musra (217. és 223. §); az első esetben világosan r-ból indul ki, a máso
dikban, ezt a kérdést nem feszegeti, de egyéb munkáiból kitűnik, hogy 
ő is a RAMSTEDT-félc nézetet vallja teljesen t. i. a csuvas r co mongol 
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r (önálló mandzsu rhotacizmusra példát nem igen tudnék mondani) <x> 
köztörök z esetében a kiinduló pont r volna, míg csuvas l, mongol l oo 
köztörök s esetében í'-ből kellene kiindulni. Ezt a nézetet vallja nem
csak VLADIMIRCOV, de POPPE, RÁSANEN, KAI DONNER is. Az ellenkező nézet
nek (z =- r, s =»- l) tudtommal csak nálunk vannak védelmezői: GOMBOCZ 
ZOLTÁN és NÉMETH GYULA. RAMSTEDT egyik főbizonyítéka egy kínai fel
jegyzésben ránkmaradt mondat "auf hobisch", amelyet SHIRATORI mun
kájából ismert, de aminek interpretálása legalább is merész. 

A mo. y-nek, mely *y-re, *w-re vagy *ü-re mehet vissza a chal-
chában megfelel j vagy néha n, pl. mo. üci, nilci 'meleg, hőség' oo 
chalcha ilf>i, bait nilci. Mo. s, s <x> chalcha s, s, DZ, ts\ Mo. q, k <x> 
X, k%, Ö ; mo. y, g cx> chalcha r, g<, k, % (/), a. Mo. c, ci -s *ti oo 
chalcha ts\ ts\ dz, dz\ mo. j , -«= y, ji -« *di, oo dz, DZ, dz, DZ. MO. 
b oo chalcha B, b, tv, w, m, p, Mo. p <*> chalcha p\ Mo. t oo chalcha 
t\ D, mo d. <x> chalcha D, t. 

Hangsúlyozni kell, hogy a példatár különösen tanulságos az altáji 
nyelvhasonlítás szempontjából, mert mindenütt gazdag anyagot találunk 
a török és tunguz hangmegfelelésekhez. Hasonlításai legtöbbször elfo
gadhatók, nagyrésze már könyvről-könyvre vándorolt, még nagyobb 
része itt lát először napvilágot. Egyre azonban mindig ügyelni kell: 
az összehasonlított szavak nem mindig az altáji nyelvrokonság bizo
nyítékai; számos példát mutathatnék arra, hogy pl. a mongol kölcsön 
szó a törökből, a mandzsu viszont átvétel a mongolból. Azonban két
ségtelen, hogy aki az altáji nyelvek összehasonlító szótárának egyszer 
majd nekifog, annak.VLADIMIRCOV könyve valóságos kincsesbánya lesz, 
ha bánni tud vele. 

A könyvet az előforduló chalcha szavak és ragok indexe teszi 
kezelhetőbbé, nagy kár, hogy az összehasonlító nyelvtan másik fontos 
tényezőjének, az írott mongolnak az anyaga nincs indexbe foglalva. 

RAMSTEDT és VLADIMIRCOV munkái után a mongol irodalmi és a 
chalcha nyelvjárás hangtanát most már oly mórtékben ismerjük, hogy 
az, legalább is a mongol és mandzsu-tunguz nyelvcsaládon belül, egye
dülálló. Sajnos, távolról sem, mondhatjuk ezt az alaktanról és a mon
dattanról. Eddig csak sovány leíró munkák egy-két fejezete szól a mon
gol nyelvtan e két fontos kérdéséről. 

Annál nagyobb örömmel üdvözöljük POPPE leíró chalcha nyelv
könyvét, mely ugyan gyakorlati célra készült: a chalcha nyelvet 
akarja megtanítani ugy amint azt Urgában beszélik, mégis oly becses 
anyagot tartalmaz a chalcha alak- és mondattanról, hogy erre vonat
kozólag jó ideig az ő könyve marad a legmegbízhatóbb és legteljesebb 
forrásunk. Gyakorlati céljának megfelelően progresszív leckékben tár
gyalja anyagát, a nyelvtani részt mindig példamondatok egészítik ki 
a hozzávaló szójegyzékkel (a könyv végén még egy általános mongol-
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orosz szójegyzéket találunk), a mongol példamondatokat követő orosz 
fordítás magántanulásra is alkalmassá teszi az ügyes elrendezésű kézi
könyvet. Pedagógiai szempontból csakugyan helyes volt a mongol helyes
írás ül. az írott mo. figyelmen kívül hagyása; ez magyarázza a pon
tatlanabb átírást is. A tudományos igényeket van hivatva kielégíteni 
a könyv végén levő két index: a ragokról (157—8) és a leíró nyelvtan 
tárgyalt kérdéseiről (159—163) hivatkozással a megfelelő paragrafusokra. 

A hangtantól most teljesen eltekinthetünk, az alaktanra vonat
kozó főbb eredményeiről talán nem lesz felesleges pár szót szólni. 

Alaktan. A chalchában leggyakrabban használatos képzők. Név
szóból névszó : -yjo~f)%, -X9¥> kicsinyítő ; hk 'olyan mint —'; -%i valami
hez tartozást, viszonyt fejez ki: odo 'most' co odö%t 'mostani', ragos 
alakhoz is járul: ger 'ház', gert9%i 'házban levő', genitivus után: yána 
'khánó' oc %ana%i 'kháni, kh.-hoz tartozó'; -ci vmiveJ foglalkozót jelent: 
tömir 'vas' co tomtrh 'kovács'; -té 'valamije van': móri 'ló', mortté 'lovas, 
lóval, akinek lova van', néha a. m. 'vmiben levő': suté ar%i 'az üveg
ben levő pálinka'; -tori, -ía^ gyűjtőnév k.: ami 'élet' co amitvr)^ 'élők'; 
-té a tőszámnevekhez járulva életkort fejez ki: dolöté 'hét éves'; -gcin 
'és -jtn nőstény állatok szinét jelentő melléknevekben: %arvghn mn{é 
'fekete tehén'. Igéből névszó: -mv, -m nomen descriptionis képzője: ge-
'mondani' <*> gemd 'olyan, hogy mondani lehet'; -mUr, -mér, -mar, -mdr, 
-mer nomen agendi: alv- =~ alvmvr 'megölendő, megölhető'; -mai, -msl 
nomen exacti: bih- 'írni' =- bicinidl 'írott'; -m%ai, m%l nomen cupiditatis: 
ai- 'félni' =- aim%ai 'félénk' 5 -sté nomen possibilitatis: idd- 'enni' =-
idssté 'ehető'; -l nomen actionis: alv- 'megölni' 5- alvl 'megölés', alvlté 
'akit meg kell ölni'; -áté, -été, -öté, -öté nomen status: tawt- 'tenni' >-
tawláté 'az oda tett'; -gci nomen actoris bicigci 'író', -ah, -éh, -őet, • oh 
id., de foglalkozást jelent inkább: bicéh 'irnok'. 

A névragozás a következő: a nom. és a casus indefinitus ragta-
lan; vocativus: a szóvégi magánhangzó megnyúlik, a mássalhangzó
hozilleszkedőhosszúmagánhangzó járul: nb%ar 'barát' co nóxarö 'bará
tom !', sirtvo 'férfi név' (-< tib. ses-rab) <x> sirwá! Genitivus ragja a 
chalchában n után i: morm 'ló' =- mortni, néha a (emphatikus): %án =-
%ana, egyébként tri : gal 'tűz' =- galvt); i-re végződő diftongus után -T: 
dalai 'tenger' =- dalairi, analógiás utón (móri co mortni) előfordul -ni 
is: oroi ^ oromi. Dativus-locativus ragja -d (dv, do, d», dw) -t {-tv, to, 
td, tw): morm =~ morwdo. Accusativus ragja rövid magánhangzó v. 
mássalhangzó után -Igi, -tg: ulus 'nép' ^ ulustg, hosszú magánhangzó 
és diftongus után -g: tolgot 'fő' =~ tolgoig. Ablativus ragja -ás (illesz
kedik) : jaxv 'táj, part' =- ?a%ás; abl. comparationis: altvnás tunté 'drá
gább az aranynál'. Instrumentális: mássalhangzó v. rövid magánhangzó 
után -ár (szintén illeszkedik), hosszú magánhangzó v. diftongus után 
-gár : %am 'út' =~ vámár, bu 'puska' =- bűgár. Comitativus ragja -té (ir. 
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mo. -luy-a, -liigel): jamte. Directivus ragja -rU (rm) v. lű (Vui): jamrü. 
A többes szám ragjai: -d, -t, n és r után: yfin ==~ %ad\ magánhangzó 
v. diftongus után -s: no%oi 'kutya' =- no%os; n, l v. magánhangzó után 
néha -cüt, -elüt, -cul, -cw,l: jalu 'fiatal' =- jalucUt; -nvr, -ndr\ dm 'öcs' =— 
dmndr; mássalhangzó után leggyakrabban -üt, -mt\ oros 'orosz' ^ orosüt. 
Néha a többesszámu alak kaphat még újabb többes ragot: ers 'férfi' >-
erds =- erdswt. Olykor csak udvariassági formula: lamv-nar 'láma', 
megszólításban. 

Birtokos személyraggal kombinált esetragok ezek. Genitivus -iyja, 
-tyyá, -?)%a, dativus-locativus -da, -tá (illeszkedik), accusativus -a, (-e, 
-ö, ö), ablativus asa (ill.), instrumentális -ará (ill.), comitativus -téga 
(tágé), directivus -rügá {-rwge). Az egyes és többes harmadik személy 
birtokos ragja -n: móri 'ló' =- morin 'lovát, lovukat'; ezzel a személy
raggal kapcsolatban a genitivus ragja -in, ezzel azonos az accusativus 
ragja, a többi eset képzése normális. 

Egy-két esetben a ragos alakhoz is járulhatnak ragok, neveze
tesen genitivushoz dativus: yjána 'kháné' =- yjínadv kb. a. m. 'a khánék-
nál'; comitativushoz accusativus vagy instrumentális: talyv 'kenyér' =-
tatyvte 'kenyérrel' =~ tal%vUgi '(valamit), kenyérrel együtt (pl. ettem)'; 
talxvtegár '(valamivel) a kenyérrel együtt'; dativushoz ablativus ragja: 
ger 'ház' =- gertd 'házban' (otthon) =- gertes 'otthonról'. 

A chalchában ismert fontosabb deverbalis igeképzők a követke
zők. Verba factitiva képzők: rövid magánhangzó után -ül- {-wl-),_hosszú 
magánh. u. -Iga (-Igs-), néhány rövid magánh. u. -a- {-e-, -ö-, -ö), s és 
d után -%v- {-%&-), l és r után -ga- (-gd-). Szenvedő igeképző a -gdv-
{-gdd-) és -da- {-dd-, -ta-, -td-). V. frequentativa-képző a -cvgU- (cdge-), 
v. iterativa képzője az -1-, v. intesiva-képző a -ci-. Denominális igera
gok : -Iv- (-/»-), da 'hang' =- dulv- 'énekelni'; -da-, -d-, jiyjs 'nagy' >-
jiyddz- 'nagyítani'; -ji-, bajir) 'gazdag' =- bajiji- 'meggazdagodni'; -rv-f 
-r-\ %öghrj 'öreg' =~ yöghre- 'megöregedni'. 

Az igerendszert POPPE teljes egészében átvette RAMSTEDTtől. 
I. Vocativa. Imperativus, ragja nincs: jawv 'menj!'; a praescrip-

tivus ragja -ara (illeszkedik): jawára; a praecativus ragja -a (ill.), c 
nyomosító szó csak vagy ta 'ti, ön' személyes névmás járulhat hozzá: 
jawa, jauác, jawátv; a benedictivus ragja - gtvy • -tvrj (ill.): jawvgtvr. 

II. Irrealia. A concessivus ragja -g vagy -k: sawvk; az optativus 
ragja -asa (ill.): jawam; a voluntativus ragja -%, -j% v. ja, -ja: jawvj'a 
v. jaivH; a potentialis ragja -n, melyhez még a bije járul: jawvn bip. 

III. Indicativa. Praesens imperfecti ragja -n, emphatikus hosszú 
magánhangzóval -na (ill.): jawvn, jawná; praesens perfecti r.j-lá, -lé v. 
IdijawlU; praeteritum imperfecti r. -$i, -f, -ci, -c, emphat. -|a, -cd: jawag; 
praeteritum perfecti r. -w, -wv, -wd, emphat. -wá: jawvwv, jawvicá; 
perfectum imperfecti r. -asvr; (ill.): jawasvr); plusquamperfectum 
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(RAMSTEDTnél perfectum perfecti) r. -svnsvr), -sdnsdr): jawvsonsvr); per-
fectum futuri r. -%vsvrj, -%9Sdr}: jawv%vsvy; perfectum usus r. -dvgsvrj, 
-ddgszrj: jaw dvgsvrj. Sajátságos s eddig még alig megfigyelt jelenség, 
hogy a chalchában főnévhez és névszóhoz is járulhat bizonyos esetek
ben igeragok, pl. -svrj: yjürj 'ember' oo yjünsdrj 'ember volt1; -wvl: bi 
'én' co bwvl 'ami engem illet', térd 'az' <x> terdwdl 'ami őt illeti'. 

IV. Nomen-verba. Nomen imperfecti r. -a (ill.): jawa; nomen im-
perfecti r. -svrj (ill.); jawvsvr/; nomen futuri r. -%r> (ill.): jawvyv; no
men usus r. -dvk, ~d»k: jawvdvk; jelen idejű nomen r. -gci (1. feljebb). 

V. Nomina verbalia, vö. előbb az igéből képzett névszókat. 
VI. Converba. Converbum conditionale r. -wvl (ill.) jawvwvl; conv. 

imperfecti r. -Jz, -f, -ci, -c: jawvgi; conv. perfecti r. -át (iü.): jawát. 
néha még bam 'van' járul hozzá: idet bam 'eszik'; conv. modale r. -rj 
Y. r}%vr), -T}%dr): jawvrj; conv. terminálé r. -tvl, -tvr (ill.): jaicvtvl, ja-
wvtvr; conv. finale r. -yá, -ye, v. -ya: jawvyá; conv. successivum r. 
-ylár (ill.): jawvylár; conv. prolocutivum r. -yár, -yer: jawvyár; conv. 
contemporale r. -msv, -msa, msár, -mser: jawvmsv; conv. abtemporale 
r. -sár (ill.): jawasár. 

Segédigék gyanánt tárgyalja POPPE a bol- 'tétetni, történi', bai-, 
bi-, a- 'lenni' igéken kívül még a következőket: oryi- 'abbanhagy', idd% 
oryig 'megette', alv$ oryig 'megölte'; ab- 'venni', ómasc abci 'felöltözött'; 
bg- 'adni', emelh% ögc 'felnyergelt'; ird- 'jönni', nisc ire% *ide repül t ' ; 
oh -'menni', nisc oci§ 'elrepült'. 

'Mutató' ige az Igv- 'így tenni', tegd- 'úgy tenni', 'kérdő' ige a já-
'mit tenni ? ' ; ragozásuk szabályos, csak hiányos. 

Tagadó szók wgwí, bisi és ritkán es; tiltó a bitsgi. 
POPPE mondattani megjegyzései többnyire általánosságben mozog

nak, de már találunk köztük egy-egy igazgyöngyöt, amely a még meg
írásra váró mongol mondattannak kétségtelenül dísze lesz. 

LIGETI LAJOS. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

Karám. A magyar pásztorélet e fontos szavát GOMBOCZ ZOLTÁN, 
MNy XVII: 124—125 az eddigi szláv és német megfejtési kísérletekkel 
szemben a török nyelvből magyarázta meg. Eszerint a karám szó a 
török qor'i-, qoru- 'umgeben, umzáunen, beschützen' igével függ össze, 
illetőleg a belőle képzett, jól ismert qora 'Vieh-hof -n kicsinyítő-képzős 
származéka. Ilyen török alak átvétele az osztják %uran, %uran 'Viehhof 
és a mordvin korám 'eingezaunter Hof. 

Az eddig ismert török szavakhoz most már hozzácsatolhatjuk az 
azóta kiadott Kasyarl XI. századi adatait: (BROCKELMANN után) qor'i- (RAD-
LOPF, II, 254) 'umgeben, schützen', qor'iy (R. II, 555) 'Tabubezirk, Reser-
vatweide des Fürsten', qoruy (a qifcaq dialektusban) 'Verhau' qoruyéi 
'Wáchter'. Ide tartozik az ujgur nyelvű Oguz-monda qor'iyan 'forteresse, 
lieu fortifié, camp' szava (T'oung Pao XXVII, 290) és PELLIOT szerint a 
jól ismert qoryan (sic), quryan id. (u. o.) is. 

Kétségtelenül mongol jövevényszó az ujgur küriyan (Ujgur-kínai 
szótár II, 28) 'tábor', a csagatáj (PAVET DE COURTEILLE) ^ I J ^ A J ^ 
amelyet PELLiOTval küren mellett güren-nek is olvashatunk, (vö. P. pél
dáit: güra, RADLOPF, II, 1453, oszm. güren-iől MIKLOSICH, Denkschriften 
d. W. A. d. W. XXXV, 113, XXXVII, 73, XXXVIII, 161, valamint a 
perzsa VULLERS II, 1C44 {fajt guran). Ugyanúgy mongol szóból van 
tovább képezve a tel. leb. kürantek, sór kürandek 'eingezaunter Platz'. 
Az átvett szót a klasszikus mongolban küriyen-nek írják, a régi mon
golban kürige, karegen alakban találjuk meg (VLADIMIRCOV, Sravn. gramm. 
198, 200, 201), jelentése 'enclos, clőture, palissade, mur, muraille; camp' 
(Kow. III, 2638b). Továbbképzett alakja küriyeleng 'cour' Kow. III, 2639a. 
Az előbbi a chalcha nyelvjárásban xmre, xuiris-nek ( ^ orosz nypenh), az 
utóbbi /mreZa-nek hangzik, VLAD. op. cit. 198, 200. Nagyon valószínű, 
hogy a mongol küriyen etc. csakugyan összefügg a fenti török szócsa
láddal, hiszen régóta ismeretes, hogy a törökségben is, a mongol szó
kincsben is élhet pl. egy mélyhangalakú szónak pontosan megfelelő 
magashangú párja hononim, vagy synonim jelentéssel; ebben az eset
ben azonban küriyen az első szótagában inkább ó'-t várnánk, ezzel szem
ben a mongol nyelvemlékek és a dialektusok egybehangzóan csak ü-t 
ismernek. 
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Voltaképen ez most csak másodrendű kérdés, mert a török szó 
pontos megfelelője megvan a mongolban, vö. Kow. II, 955a qori- 'en-
fermer, mettre en prison, aux arréts; retenir, défendre, prohiber, em-
pőcher'; főbb származékai: qoriy 'defense, prohibition', qoriyul 'enclos, 
endroit clos, étable a cochons, bergerie' és végül qoriyan, a régi mon
golban qoruya Mieu enfermé, cour, clóture', a chalchában ez utóbbi %ofö 
'двор, огороженное место, стан, лагерь, палата.' VLÄD. S ravn . g r a m m . 206. 
A kalmükből vö. (A POZDNEBV, Kalmycko-russkij slovarj. SPbg. 1911.) 
ХОГа 'горница, комната', xoriul yazar 'запретное MÍCTO, (напр. MÍCTO, назна
ченное для кочевки хурула, облавы и пр.), %oviul- 'держать, удерживать • 
запрещать', x°TÍ- 'запирать, заключать подъ стражу; запрещать, возбранять', 
xorö 'помещеше во двор-ь; комната'. Ide tartozik még a mandzsu %ori-mbi 
'einschliessen, verhaften', %orxo 'Schrank; Umzäunung; äusserer Sarg; 
Schweinestall'; y^oriyan 'Gehege' (GABELENTZ 102). 

GOMBOCZ ZOLTÁN szerint a karám egy török *qoran alak átvétele 
lehet. A magyar szó szóvégi m-je szerintünk, (ha nem feltétlenül magyar 
fejlődés) törökből is magyarázható: 1. vagy mint denominális képző 
(qora-m), vagy pedig 2. török nyelvterületen belül jelentkező szóvégi 
n со m váltakozásbői megfejthető -m végű alak átvételének fogható fel. 
Ez utóbbira például idézhetjük — a gyom szám, stb. csuvas-bolgáros 
n =- m fejlődésre itt aligha gondolhatunk — a szintén törökből köl
csönzött korom szót, amely a kún, oszmánli, krimi, kazáni tatár, bas
kír, kirgiz (és csuvas) nyelvben szóvégi m-mel hangzik: qurum stb., 
viszont a szagájban, kojbálban -w-nel ismeretes : qurun (GOMBOCZ Z., BTL, 
100), ugyanúgy Kasyarlnál: qurun 'Russ', qurunci 'russgeschwärzter 
Filz', qurunluy 'russig'; a turkiban (SHAW 155) qurun és qurum 'soot, the 
black deposit of smoke' alak él egymás mellett. 

A karámnak ilyenképen feltehető forrása a *qoran v. *qoram alak 
szabályszerű denominális képzés, melyet ugyan sem a törökből, sem a 
mongolból nem ismerünk, de amely a folytonosan gyarapodó régi török 
és mongol szóanyagból előbb-utóbb előkerülhet. 

Valószínűleg ugyanezzel az igével függ össze Karakorum (Qara 
qorum) neve is. Ismeretes, hogy a mongol khánok e sátortáborát Ögö-
dei építtette át 1235-ben kőbe és fába s fallal vetette körül, s tudjuk 
azt is, hogy más néven, legalább is kezdetben, Ordu bal'iq volt a neve, 
ami törökül 'Tábor város'-t jelent. Régóta köztudomású az is, hogy a 
XIII—XIV. századi nagy mongol birodalomban milyen fontos szerepet 
játszott a török (ujgur) nyelv a perzsa és a mongol mellett. Úgyhogy 
nem kell meglepődnünk azon, hogy az egykorú utazók az egyik mon
gol khánt török nevén Mangunak emlegetik (Mängü, vö. PELLIOT: Sur 
quelques mots d'Asie Centrale attestés dans les textes chinois, Journal 
Asiatique 1913 I, 451—459), hogy Pekingnek török nevét Cambaluc 
(Qan baViq)-ot ismerik; stb. Éppen ezért hajlandók vagyunk a Kara-
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korúm megfejtését is törökben keresni, jóllehet ugyanez a név mint 
ugyanannak az igének ugyanavval a képzővel képzett származéka a 
mongolból is megmagyarázható. 

E helynév a törökből pedig mint a qoru- 'körülvenni, bekeríteni, 
védeni' -m deverbális képzővel alakult nomene érthető s jelentése a. 
m. 'körülvett, védett hely; tábor'. Vö. J. DENY, Grammaire d& la lan-
gue turque (1920), 550 köv., íme néhány példa: ic-im 'action de bőire 
en une fois' -< ic-, baq-'im 'portée du regard' -< baq-, öl-üm 'mórt' -= 
öl-, caq-im, v. caq-'in 'éclair' -< caq-, dola-m 'ce qu'on enroule en une 
fois', gül-üm 'rire' -= gül-, qur-um 'action d'établir, construire, installer; 
installation, campement' -= qur-. DENY ez utolsó példája különösen ta
nulságos esetünkben, mert nemcsak a képzés módját, hanem a jelen
tést illetőleg is azonos esetet mutat be egy hasonló alakú és jelentésű 
tőből. Világosan elválasztandó azonban a qor'i-, qoru- szótól a qur-, 
melyre vonatkozóan vö. Kasyarí: qurmaq (RADLOFF II, 919) '1. aufstel-
len, (Heer, Zeit), 2. unterstützeu etc ' PELLiOTval ellentétben idekapcsol
nánk a quryan szót is.1) 

Nem tartozik ide az ismert középázsiai hegyláncnak, az Indus 
folyó és a Tarim medence közt nyúló vízválasztónak a neve: Karako-
rum, vagy inkább Karakoram. Ez az elnevezés szintén török s értel
mezése nehézségekbe nem ütközik, vö. Kasyarl qorum (RADLOFF II, 561) 
'Geröll, Fels', qorumlwy tay 'steiniger Berg', turkí (SHAW, 154) JjS qoram 
'ground covered with large blocks of stone (fallen from the mountains)', 
turkí GRENARD szerint (J.-L. DUTREUIL DE RHINS, Mission scientifique dans 
la Haute Asie 1890—1895, T. III, 383) J j J qoram 'éboulis de pierres, 
moraine de glacier'. LIGETI LAJOS. 

Dzsingisz khán neve. A mongolok történetére vonatkozó külön
féle nyelvű és írású változatos forrásanyag nemcsak események azono
sítását nehezíti meg, hanem gyakran még a legfontosabb nevek körül 
is olyan tarkaságot teremt, amelyben a távolabb álló alig tud eliga
zodni. Eleven példa rá a magyarországi tatárjárásban résztvevő mon
gol vezérek nevei. E variánsoknak, valamint a mögöttük rejlő kérdé
seknek a jellemzésére álljanak itt Dzsingisz khán nevére vonatkozó 
fontosabb adatok. 

Mongol írásos forrásokban kivétel nélkül mindig Cinggis qayan-t 

l) Ami a szó mongol magyarázatát illeti, láttuk, hogy a régi mongolban 
a gon'-nak qoru- töve is van ( qoruya), az -m deverbális nomen-képzőről pedig 
1. POPPE, Die Nominalstammbildungsuffixe im Mongolischen. Keleti Szemle XX, 
102, § 12. 
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olvasunk,1) világosan szókezdő c-vel és szóvégi s-szel. Az egykorú és 
közel egykorú kínai munkákban c'ing-ki-se han egész pontosan az előbbi 
mongol alaknak az átírása. A 'phags-pa-írásos emlékek már jin-gis-t 
írnak, de ezekben az emlékekben a szókezdő mássalhangzó zöngésülésére 
más példáink is vannak: za-ra 'hónap' cv írott mong. sara; dén-ri 'ég, 
isten' oo i. mong. tngri (-= ujgur tngri); yo-rin '20' oo i. mong. qorin; 
ya-an 'khán' CVJ i. mong. qayan, stb. Hasonló változások a ma élő dia
lektusokból is kimutathatók, sőt belsőmongoliai nyomtatványokban 
és kéziratokban sem ri tkák; cidkür 'ördöge manó' oo jidkür; calciya 
'fecsegés' <x> jalciya; cibkü- 'vizbe merülni, befulladni''oo jibkü-; ordosz 
zalkhn 'szél' o> i. mong. salkin; chalcha aé'cir 'az ijj végei' <*> i. mong. 
kicir (B. J. VLADIMIRCOV, Sravnitel'naja grammatika, 410). 

A tibetiben VLADIMIRCOV (op. cit. 360) egy közelebbről meg nem 
határozott forrás alapján — Dzsingisz neve nincs szótározva — jin-gir-t 
mutatott ki, magunk egy más, kevéssé ismert tibeti műből (mKhas-pa 
dan blun-po brtag-pa'i bstan-bcos dge-ldan legs-bsad padma dkar-po'i 
chun-po'i 'grel-ba üi-ma'i 'od-zer zes-bya-ba bzugs-so) pedig cih-gir alakot 
irtunk ki. A szóvégi -r hitelességéhez nem férhet kétség, de még min
dig vitás, vájjon sajátos tibeti jelenséggel van-e dolgunk, vagy pedig 
összefüggésbe hozható-e a mongolból kimutatható s<s>r változással, mint 
VLADIMIRCOV próbálja op. cit. 360. 

A muzulmán (arab, perzsa, török) feljegyzésekben cingiz és jingiz 
változatokat látunk; ez utóbbi azonban nem hozható összefüggésbe a 
fenti jin-gis-szél, magyarázata egyszerűen az, hogy az arabban (csak 
ilyen nyelvű szövegekben fordul elő) nincsen c-, csak J-. Az ily módon 
megmaradó cingiz szóvégi -2-je még mindig magyarázatra szorul. Ez 
a magyarázat pedig kétféle lehet. Vagy alkalmazzuk jelen esetben 
VLADIMIRCOV ama megállapítását (op. cit. 362), hogy a mongol szóvégi 
s a törökben 2-vé lesz; — s ez az eset igen valószínű volna itt — ; 
vagy pedig feltesszük, hogy Dzsingisz neve nem mongol, hanem pl. 
török eredetű s hogy az idegen szóvégi z a mongolban szabályosan 
s-szé változott, a mongolban u. i. nincsen z, a kalmük z eredeti j - r e 
megy vissza. Török etimológiára már régebben gondoltak, nevezetesen 
a tengiz 'tenger' szóval akarták összekapcsolni. Valóban ilyen név a 
török-mongol névadás szabályainak nagyon megfelelne, vÖ. MNy. XXVIII, 
102, sőt Ibn Batütánál (C. DEPRÉMERY et le Dr B. R. SANGUINETTI, Voyage 

d'IbnBatoutah, I—IV, Paris 1854—58) Dzsingisz khán neve pláne ^ I ^ - J ^ J S 
Tengiz %Un. így magyarázta Dzsingisz nevét RAMSTEDT, Mogholica, 25, 
majd PELLIOT is, Les Mongols et la Papauté, Revue de l'Orient Chrétien 

x) P. PELLIOT szerint, T'oung Pao (1930) XXVII: 25 Dzsingisz khán csak 
a qan cimet viselte. 



340 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

XXIII (1922—23), 25. P. mintegy megerősítésképen hivatkozott az általa 
kiadott Güyük-féle levél török és mongol nyelvű pecsétjében előforduló 
kür (u)l{u)y ulus n(u)ng talui nung xan> öl- yeke mongyol ulus-un dalai-in 
xanu jarliy kifejezésekben a talui-nung %an és dalai-in %aii 'tenger-
khán, nagykhán' címére. Bizonyos nehézségeket azonban lehetetlen 
észre nem vennünk. 

A tengiz =- cingiz magyarázat persze csak egy *tingiz alakon 
keresztül képzelhető el; a mongolban u. i. minden ti-böl ci lett s ez 
a változás a legrégibb nyelvemlékek korában, a XII—XIII. században, 
nagyjában már befejeződött. Feltéve már most, hogy a XII. században 
mongolba átkerült tingiz-ből (a szó eredetileg e-vel hangzik) még egy 
kései ti^ci változással cinggis lett, akkor 

1. legalább is különös, hogy az ugyanolyan régi mongol eredet
mondában hogyan maradhatott meg a tenggis hangalak egy híres tó 
(valószínűleg a Bajkál) nevében? vö. a Mongolok Titkos Története, 
I. fejezet, azután BLOCHET, Introduction á l'histoire des Mongols, Gibb 
Mem. XII, 273, Sanang Secennél: tenggis neretü dalai, ed. SCHMIDT, 57. 
Miért hívják a mongol dinasztia hivatalos történetében (Yüan shih, 63 
fej.) a Kaspitót K'uan-tengis-nek ? vö. PELLIOT Journal Asiatique 1920 
I, 166. De a tenggis megvan a mongolban mint közszó tó, tenger' 
jelentésben, KOWALEWSKI III, 1697a, s kimutatható már a XIII. századtól 
kezdve, így Kirakósnál tangez alakban maradt fenn, vö. HOWORTH, His-
tory of the Mongols III, 88. 

2. Ha már megvan a régi ti=^ci változás a tengiz feltételezett 
mongol alakjában, akkor miért nincs meg a *a*»r, amint azt a magyar 
tenger szó alapján várni lehetne? (MSFOu XXX, 128). A tibeti jin-gir, 
cih-gir-nek itt csak akkor volna bizonyító értéke, ha hasonló alak mon
golból is kimutatható volna. 

Minderre nincsen kielégítő felelet, meg kell tehát elégednünk 
azzal, hogy Dzsingisz khán nevének nincsen elfogadható magyarázata. 
A régi magyarázatok helytelenségéről vö. már I. J. SCHMIDT a Sanang 
Secen kiadásához írt magyarázataiban 379 1. 

Ha pedig már azt keressük, hogy a felsorolt variánsok közül, 
melyik is a „helyes" alak, melyik az, amelyet Dzsingisz khán és mon
goljai használhattak, választásunk természetesen nem eshetik sem az 
arabra, sem a tibetire, hanem csakis a mongol cinggis (sporadikusan 
nnggis) olvasatra. 

A magyarban semmi okunk sem lehet tehát a Cingiz vagy Csin-
giz-íéle alak általános használatára (MNy XXVII, 314), hacsak nem 
kívánjuk vele nyomatékosan jelezni a forrás eredetét. Nem filológiai 
tárgyú magyar szövegben meg éppen megmaradhatunk a Dzsingisz 
khán írásmód mellett, melyet a közhasználat már szentesített (ACSÁDY, 
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SZALAY-BAEÓTI, MARCZALI, HÓMAN ; történeti tankönyvek), akárcsak a japán 
és a kínai szó helyesírását, ami pedig jóval távolabb áll akár az etimo-
lógiailag, akár a kiejtés szerinti helyes eredeti elnevezéstől. 

LIGETI LAJOS. 

Nyuvad, nyuvaszt. Székelyföldön közönséges s Erdélyszerte is
mert és használt szó a nyuvad, megnyuvad, nyuvaszt, megnyuvaszt (vö. 
MTsz., CzF.). Nyuvad jelentése 'fullad'; bélényuvad 'belefullad'; megnyu
vad 'megfullad'. Megnyuvad a tűz: 'elfojtódik a lángja, ha pl. sok for
gácsot hányunk rá'. Tovább képezve: nyuvadoz 'fulladoz, fuldokol' (MTsz., 
CzF.). A nyuvadnak megfelelő műveltető alak: nyuvaszt 'fullaszt, fojt'; 
belényuvaszt 'belefullaszt'; megnyuvaszt 'megfullaszt, megfojt'. Megnyu-
vasztya a tüzet: elnyomja, elfojtja a lángját. Moldvában Bogdánfalván 
jegyzeteim tanúsága szerint megnyuvaszt nemcsak 'megfojt', hanem ál
talában 'megöl, meggyilkol' is. 

Alakváltozatai: (még)nyuvad (SzD.1-2, CzF., MTsz.: Székelyföld, 
Udvarhely m., Marosszék, Csíkszentkirály, Kolozsvár), nyovad (Három
szék m. Orbai járás Nyr. VII, 832), nyivad (GYAEMATHI, Affinitás 78, 
Vocabularium 99b, Tsz. 272a: Székelyföld); (meg)nyuvaszt (SzD.2, CzF., 
MTsz.: Székelyföld, Udvarhely m. Körispatak, Korond, Homoród, Há
romszék m.), (még)nyivaszt (GYAEMATHI, Affiinitas 78 ; MTsz.: Nagybánya; 
saját följegyzésem: Kiskolcs). 

A nyuvad, nyuvaszt eredetének kimutatásával már GYAEMATHI SÁ
MUEL foglalkozott. 0 a nyivadt, nyivasztott szavakat a lapp nyuowet 
'mactare' szóval veti össze (Affinitás 78; Vö. nüowih, nüowih H., U„ 
nüowih H. etc. 'megnyúzni, lenyúzni; levágni' (állatot). — Lul. nuovvat 
HALÁSZ, Déli-lapp szótár, 173). BUDBNZ (MUSz. 427) szintén a finnugor 
rétegben kereste eredetüket s a finn juuttu- 'suffocari (ex bucca), defi-
cere viribus' (j. lihapalaan 'an einem stück fieisch ersticken', j . uneen 
'in tiefen schlaf fallen' LÖNNR.), és juupu- id. szavakkal egyeztette s ezek
nek alapszavát: juu- azonosítja a magyar nyuv- (nyuva-) alakkal. Az 
egyeztetés hangtani nehézségeit maga BUDENZ is érzi. „Vájjon ezt, úgy
mond, régibb mg- vagy nsb- előzte-e meg, nincs módunkban eldönteni". 
Hogy a hangtani nehézségeket áthidalja, segítségül veszi a f. uupu-
'fatigari, delassari, lassitudine corruere' igét, mely „kevés híján ugyan
azt jelenti, mint juuttu- (vö. uuvun uneen lassus sopior)". E két ige azo
nosságára vonatkozólag BUDENZ azt véli, hogy az uupu- elejéről az északi
ugor n-nek megfelelő kezdő consonans, ha nem is éppen j , amelyen 
juupu- kezdődik, elenyészett. Ennek lehető voltára fölhozza a finn apaja 
'tractus sagenae' s ezzel szemben a lapp nuope 'sagenam ex aqua extra
here' analógiáját. ' 

MUNKÁCSI BUDENZ szófejtésével foglalkozván (Nyr. XII, 491—2) hoz
zájárul a m. nyuvad és f. juuttu- egyeztetéséhez, csakhogy a magyar 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. «« 



342 KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

n keletkezését Budenztől eltérőleg úgy képzeli, hogy a finnben mutat
kozó j hang az eredeti, melyből a magyar n hang d útján keletkezett, 
mint kijó, kigyó és kényé; nyufa e h. gyufa (Erdélyben ; varnyú, sar-
nyú, epernye, lajtornya: vargyú, sargyú sat., varjú, sarjú sat. „Termé
szetesen a f. uufu-hdiü. sem eredeti ü szókezdő, hanem j elenyesztét 
vesszük föl, mely különben még is van a f. juupu- 'suffocarf szóban s 
mely hangváltozásra amúgy is sokkal több analógiánk van, mint a szó
kezdő orrhang eltűnésére". 

A finnugor összehasonlító hangtan mai álláspontján akár a szókezdő 
,;', akár a szókezdő n lehetséges megfeleléseire gondolva egy f. juuttu- v. 
juupu- oo m. nyuvad megfelelést hangtörténeti szempontból nem tartunk 
lehetőnek (Vö. SZINNYEI, NyH.? 29, 32). De nem tarthatjuk lehetőnek ál
talában a nyuvad szavunknak közvetlenül a finnugor rétegből való szár
maztatását sem. Nem tarthatjuk pedig azért, mert a nyuvad-, nyuvaszt-
a mai formájában régi nyelvünkben ismeretlen (vö. NySz., OklSz.). 
SZABÓ DÁvronál tűnik fel először SzD.1 58, majd SzD.2 163: ^Nyuvadni: 
fúladni, fojtódni, fojlani. Már meg-nyuvadt. A' vízbe nyuvadott. Meg-
nyuvafztom: fúlafztom, fojtom." Utána pedig GYARMATHI SÁMUELTIél (Affi
nitás 78, Vocabularium) és PPB. 1801-iki kiadásában találjuk. KRESZ-
NERICS SzD.2 nyomán, KASSAI GYARMATHI S. nyomán közli mint székely 
szót. SzD.-ból veszi át RICHTER ADOLF Fr. magyar-német szótára is (Bécs, 
1836), még pedig * alatt mint új szót. Megtaláljuk a Tsz.-ban, a Tzs. 
(1838)-ban és FoGARAsinál (1865) is. CzF.-nál már megtaláljuk az egész 
szócsaládot (nyuvad, -ás, -oz, -ozás, nyuvaszt, -ás) s a nyuvad-ról azt 
olvassuk, hogy a székelyeknél divatozó ige s hogy a rokon nyom és 
fú igékkel egyetemben hangutánzó eredetű. 

Tehát a nyuvad-, nyuvaszt- igét már azért sem származtathatjuk 
közvetlenül a finnugor rétegből, mert SZABÓ DÁVID előtt nem tudjuk ki
mutatni a létezését. 

Az alábbiakban azt bizonyítom be, hogy a nyuvad, nyuvaszt az 
ősrégi nyumvad, *nyumvaszt =- nyomvad, nyomvaszt igénknek egyik újabb 
fejlődésű alakváltozata s azzal egyetemben a nyom ige származéka. 

A nyom igének zártabb hangzójú alakját megtaláljuk a Jókai
kódexben (161): megnywmuadotuala és a NémGl. 263. lapján: numtath. 
A nyomvad, ngomvaszt alak előzője tehát nyumvad, *nyumvaszt volt. A 
tő nyum (=»- nyom); a v reflexív képző (vö. SZINNYEI NyH.7, 76 és Ung. 
Jahrbücher IV, 118), az -ad, -ed (frequentativ oo inchoativ =~) nem-mü-
veltető képző, mellyel szemben különösen az újabb korban -ászt, -észt 
műveltető alakpárt találunk : éled : éleszt, marad : maraszt, olvad: olvaszt, 
forrad: forraszt, dagad: dagaszt, csügged: csüggeszt, fonnyad: fonnyaszt, 
szakad: szakaszt, szárad: száraszt (vö. TMNy. 435—6 is). A nyomvad és 
nyomvaszt egyik tovább fejlődött alakja: nyommad és nyommaszt már 
a régi nyelvben előfordul. 
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A jelentést illetőleg a régiségben, a népnyelvben és a köznyelv
ben a következőket találjuk: nyomvad 1. (el-, megnyomvad) 'opprimor' 
2. 'trucidor, necor' (. . . megnywmuadotuala haznac romlafatol Jókai-k. 
161). Nyommadt 'nyomorult, csenevész, vézna, beteges' (saját gyűjté
semből a Szamoshátról). Nyomvaszt, nyommaszt: 1. (le-, élnyommaszt) 
'comprimo, opprimo, deprimo, obruo, zusammendrücken, unterdrücken' 
2. (megnyommaszt) 'agyonnyom, erdrücken' (pl. kotló a csirkét, Szamos
hát) 3. (megnyomvaszt, megnyommaszt) 'interimo, trucido, contrucido, 
erdrücken, vernichten' 4. 'megmaraszt hivatalában' (MTsz.) Nyomasztó 
'driickend' (pl. adósság). 

A nyomvad =- nyommad egymáshoz való viszonya hangtani tekin
tetben nem szorul magyarázatra. A nyomvad, nyomvaszt-ból úgy lett 
nyommad, nyommaszt, mint a hamvas, hamvad, hamvazó szavakból ham-
mas, hammad, hammazó (MTsz.), meg a konyvad, konyvaszt-hól konnyad, 
konnyaszt (uo.) Nem is erre, hanem a nyumvad =- nyuvad, nyomvad >-
nyovad viszonyára akarok itt rávilágítani hangtani szempontból. 

A MNy. XX, 336—40. lapján bő adatgyűjtés alapján kifejtettem 
a szamosháti nyelvjárásban megfigyelt orrhangúsítás szabályait. Meg
figyelésem szerint a következő helyzetben: magánhangzó + orrhangú 
mássalhangzó + spiráns (vagy liquida) a szamosháti nyelvjárás az orr
hangú mássalhangzót nem artikulálja, ellenben a mögötte álló magán
hangzó egész terjedelmében orrhangúvá hasonul. A labiális nasalis: az 
m hang csak labiális spiráns mögött indukálja hasonló módon az őt 
időben megelőző magánhangzót. Tehát pl. *mv>- * v : tereve, oarővá-
sár, hárö véka, «£ visz$ vissza. Gyanításom szerint ez nem csupán a 
szamosháti nyelvjárás sajátsága. Gyanításomat bizonyítja a szévanó c\> 
szívanó, mendikás, készerít, istáll, áslóg, píz, tésasszony, ih, joh stb. pél
dája (MTsz., NySz.), mely szavakban az orrhangú msh. eltűnését a fenti 
jelenségnek kellett megelőznie, tehát az orrhangú mássalhangzó eltűn
vén a spiráns hang mögül, orrhangúsította az előtte kiejtendő magán
hangzót, mely a fejlődés további során denasalizálódott, vagyis tiszta 
orális hangzóvá lett. Ezzel magyarázhatjuk más nyelvekben is a spiráns 
hangok mögül a nasalis mássalhangzók elveszését. Pl. olasz: mostrare -= 
lat. monstrare, costanza -= lat. constantia, trasportare —= lat. transportare; 
oláh masá, másura, des -« lat. mensa, mensura, densus. Ezzel magyaráz
ható az ns mássalhangzó csoportnak MBYER-LÜBKÉ-ÍŐI egyszerűsödés
nek nevezett átváltozása s-szé (censor =- cesor, mensa =- mesa, consu-
les =- cosules Eomanische Sprachwissenschaft3 169). Hasonlókép magya
rázandó a moksa-mordvinban és ógermánban észlelt nasalis mással
hangzó eltűnés a spiráns hangok előtt (H. PAASONBN Mordvinische Laut-
lehre, Helsinki 1903, 64. 1.; WILMANNS, Deutsche Grammatik I, 143—4). 

Legtanulságosabbak e tekintetben azok a szavak, melyekben a 
fentebb leírt fejlődés folyamát időrendben végigkísérhetjük. Ilyen példa 

23* 
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a mai Szihalom helység neve. Szihalom az Eger vize balpartján Bor
sodban Mezőkövesdtől délnyugotra fekszik az Ostoros patak és Poroszló 
közt. ANONYMUS a szó előtagját a 'kunyhó, lombsátor' jelentésű szén: 
szín szóból származtatja (PAIZS, Magyar Anonymus 141). Nála még Ze-
nuholmu (olv. Szénüholmu); 1324 : Scenholm ; 1339 : Zenhalm; 1332—7 : 
Zenhelym, Zenhőim. A mai alak 1417-ben és 1493-ban kerül elő: Zy-
halom. (Vö. CSÁNKI I, 179.) 

így kísérhetjük végig pl. a soha szavunk fejlődését is. ÓM8. : 
sumha; 1551: somha (LevT. I, 84); Jókai-k.: sonha; Jord.-k.: soha. 

Igen tanulságos az éh, ih, juh kialakulása is. OMS.: junhum, jum-
humnok; Jókai-k., Münch.-k. stb.: jonh; 1485 : inh; Winkl.-k.: énh ; 
Jókai-k.: johh ; Czech-k.: joh ; Winkl.-k., SYLVESTER, SzD2.: juh; Serm. 
Dom., Érs.-k. stb.: éh; Peer-k.: ih. (Vö. EtSz. 1502; GOMBOCZ, MNy. 
XVI, 6.) 

Amint a szénvonó-ból lett szévanó, a pénz-böl péz, piz, Szénhalom
ból Szihalom <v Szihalom, somhá-ból soha, junh-, jonh-, énh-, inh-ből juh, 
joh, éh és ih, úgy lett a nyumvad-ból nyuvad, a nyomvad-ból nyovad s 
másfelől a *nyumvaszt igéből nyuvaszt. S amennyire adataink alapján 
következtethetünk, e változás nem történhetett előbb a 15—16. századnál. 

A nyuvad oo nyovad =*- nyivad, nyuvaszt =- nyivaszt alakok u(o) ==- i 
hangváltozásának lehető voltáról már HORGEE ANTAL (Nyr. XXXII, 260), 
a magyar hangtörténetben való szabályszerűségéről pedig GOMBOCZ ZOL
TÁN értekezett a magyar mélyhangu i kérdéséről írt tanulmányában 
(MNy. XVI, 6). 

A nyommad és nyommaszt, másfelől pedig a nyuvad, nyuvaszt ala
kok kialakulására vonatkozó megállapításainkat röviden így foglalhat
juk össze. A kiindulás a nyumvad, *nyumvaszt alakból történt, még 
pedig két irányban. Egyik fejlődési irány ez: nyumvad, *nyumvaszt a~ 
nyomvad, nyomvaszt =- nyommad, nyommaszt (=^ nyomasztó) és nyom
vad 9» nyovad. A másik ez: nyumvad, *nyumvaszt =- nyuvad, nyuvaszt 
=- nyivad, nyivaszt. 

Tehát a nyuvad, nyuvaszt nem származhatik közvetlenül a finn
ugor rétegből. Ellenben a tőszavuk: nyom, nyum az ugor rétegig megy 
vissza. (Vö. SZINNYBI NyH.7 68: naJi- 'nyom', nolánt- 'nyomkod', ná^°mt-
'zúz'.) 

A kétirányú alakfejlődés bizonyos jelentésbeli elkülönödéssel is 
járt. A nyomvad, nyomvaszt =- nyommad, nyommaszt megőrizte az alap
jelentést: 'opprimor', ill. 'comprimo, opprimo', de e mellett mindkettő
nek van 'trucidor, necor', ill. 'interimo, trueido, contrucido, erdrücken, 
vernichlen' jelentése is. Az első jelentésről a másodikra való átmene
tet képviseli a népnyelvi (megnyommaszt), 'agyonnyom' (pl: csirkét a 
kotló) jelentés. 

A nyuvad, nyuvaszt alaknak azonban az alapjelentéssel valójelö-
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lési viszonya megszűnt, csak átviteles jelentése él: 'fullad', ill. 'fojt'. 
A 'nyomódik', ill. 'nyom' jelentésről az átmenet a 'fullad', ill. 'fojt' je
lentésre természetes, okról okozatra, cselekvésről eredményre való át
menet. (Vö. MNy. XXIII, 162—71 és Érintkezésen alapuló névátvitel c. 
tanulmányomat, 28. kk. 1.) Más nyelvekben is megtaláljuk az analó
giáját, mint pl. a finnben: tukke- 'bedugni, betömni' ==- tukehtu- 'meg
fulladni' (vö. SZINNYEI, NyK. XXIX, 476). A megnyuvaszt-nsik különben 
általánosabb 'megöl' jelentését is följegyeztem Moldvában. 'Megöl' jelen
tése van Kiskolcson is megnyivasztaak. 

íme, tehát a nyumvad =- nyuvad, *nyumvaszt =- nyuvaszt származ
tatás nemcsak hangtani, hanem jelentéstani szempontból is helyes és 
természetes. CSÜRY BÁLINT. 

Mordízom-adta. A magyar káromkodásnak ez a kifejezésformája 
nem lehet régi, mert sem a NySz.-ban, sem az OklSz.-ban nincsen 
följegyezve. A károm-szóra és alakváltozataira a következő adataim 
vannak: „Mordizom, azt nekem ne mondja senki" (KISFALUDY K., Párt
ütők. 1819. II. felv. 3. jel.); „Oh, mordózom a lovát! mikor levetett az 
ármányos" (U. o. II. felv. 13. jel.); „Mordózom! ez megbántás!" (U. o. 
III. felv. 10. jel.); „Csiszár: Mordózom! már nem maradhatok" (VÖRÖS
MARTY, A fátyol titkai. 1834. II. felv.); mordózom-adta (Borsod, Abaúj, 
Zemplén m. MTsz.); morgyiázom teremtette (Székelyföld MTsz.); meg-
mordiáz 'mérgesen lehord, megszid' (Balaton-mell. MTsz.); köznyelvi 
alakjai tudtommal mordizom-adta és mordízom-adta. 

A kifejezés KERTÉSZ szerint a kfn. mordio, mordjo-ból származik; 
a német szó eredetileg gyilkosságot vagy valami nagy gaztettet jelentő 
felkiáltás volt, s később a panasz vagy a fajdalom felkiáltása lett (Nyr. 
XXXV, 425). 

A német kifejezés jelentés tekintetében csakugyan közel áll a ma
gyar kifejezéshez, de ez még nem bizonyítja a származtatás helyességét. 
Nem hihetjük el, hogy egy kfn. szó XIX. századi, esetleg a XVIII. 
század végéről való magyar kifejezésnek legyen az alapja; a német
ben GRIMM szótára nyomán használatos volt a kifejezés később is, köl
tőknél, s PUKÁNSZKY BÉLA szóbeli közlése szerint ma is használják az 
irodalmi műveltségű németek, de forrásuk nem a német köznyelv, 
hanem SCHILLER Ráuber c. drámája; a fenti magyar kifejezések azon
ban nem csupán a művelt köznyelvéi, hanem a népnyelvéi is, sőt, 
amint láttuk, a székelyek is ismerik. Hangtani szempontból is lehet 
kifogásunk: ismerünk magyar mordóz, mordiáz, mordiz, mordiz alakokat, 
s ismeretlenek a kfn. vagy irodalmi német mordio, mordjo-v&l esetleg 
egyeztethető *mordióz, *morgyóz kifejezések. 

A magyar károm-szavakkal összefüggnek a MTsz.-nak következő 
székelyföldi adatai: mordiás, morgyás, morgyiás 'haragos, durva, kegyet-
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len, rettenthetetlen, iszonyú (ember)', morgyás keringette (káromkodás). 
Alapszavuk SIMONYI (NyK. XXIV, 133, TMNy. 375), LACZKÓ (Nyr. XXXVI, 
465) és RÉTHEI (MNy. IV, 344) egyöntetűnek mondható megállapítása 
szerint a magyar mord, mordi 'mürrisch' és az udvarias, úriás-féle szók
kal együtt a Tóbiás, ceremóniás-félékkel való keveredés eredményei. 

Felmerülhet most már az a gondolat, hogy nem lehet-é a mordó
zom stb. alakokat is a magyar mord szóból származtatni. Hasonló magyar 
károm-szavak disznózom-adta (MTsz.), kuttyázom-adta (gyakran hallottam 
Zemplén m.-ben), mennydörgöm-adtát is (ARANY, Dl. I. kidolg. VI. é.). 
Alak szerint könnyen csatlakozhatik ezekhez a mordózom-adta, annál 
inkább, mivel a magyar mord szót valaha káromkodásokban is hasz
nálták. A zemplénmegyei Tolcsva 1798. évi kéziratos jegyzőkönyvében 
a következő adatot találtam: „ . . . kutya, forgós, ezer, mord terem-
tettezésekkel . . . való káromkodást vitt véghez". A MTsz.-nak székely 
morgyás keringette adata úriás-féle változata ennek a mord teremtette 
kifejezésnek. 

A mordózom, mordizom, mordízom tehát a magyar nyelvből szár
maztatható, ha az -o ill. -i, -í elemet is meg tudjuk fejteni (a mordiáz 
a mordóz vagy mordiz, mordíz és a mordiás keveredéséből keletke
zett). Az -ó, -i, -í elemet megmagyaráznunk nem nehéz. Kezdjük az 
-i elemmel. 

Régi feljegyzésekben gyakran olvashatjuk, hogy hajdan mennyire 
üldözték a káromkodást: községi előljáró állását is elveszíthette emiatt, 
egyéb bűnösöknél rendszerint nyilvános megvesszőzés járt érte. Ilyen 
körülmények között gyakran megesett, hogy az indulatba jött magyar 
káromszavának elején hirtelen észbekapott, s a csúf szónak többi részét 
enyhítésképpen -i kicsinyítő képzővel pótolta. Az ugyancsak tolcsvai 
1798. évi jegyzőkönyvben igen sok ilyen adatot találtam a 'coire' jelen
tésű magyar igéről: „ . . szi Hét Teremtette" ; „ . . sszi lelkét mondott" 
stb. Az ugyaninnen való „kutyázom teremtettét és . . sszi teremtettét 
mondott" kifejezésből pedig világos, hogy az -i az -m személyragot 
helyettesíti. 

így magyarázhatjuk a basztikidi tréfás káromszót is. E szó meg
van a bánsági sváb nyelvben is, s HORGBR szerint talán a magyar az 
átvevő fél (EPhilK. XXIII, 705). E homályos magyarázathoz a folyó
irat szerkesztősége u. o. megjegyzi, hogy olasz eredetű. Az EtSz. igen 
kétkedve, de lehetségesnek tartja az olasz tuo c^o-ból való magyará
zatot. Ezt a magyarázatot elfogadja SIMONYI is (Nyr. XLIV, 30), SPITZER 
LEÓ azonban azt mondja, hogy a tuo culo-yoX való káromkodás az olasz
ban ismeretlen (u. o. 22). Ez utóbbiak, amint látjuk, a magyar szónak 
csupán a végét fejtegetik, míg az elejét, úgy látszik, magyarnak tart
ják. A basztikuli azonban se nem sváb, se nem olasz, hanem magyar 
kifejezés, s magyar jövevény a svábban is, az olaszban is, ha ugyan 
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ez utóbbiban tényleg előfordul.1) A basztikuli alaknak ugyanis van bas-
tikurdi, basztirihuri változata is (EtSz.), s hallani basztikuri változatát 
is. S ha az r-es alakot vesszük eredetibbnek, könnyű megállapítanunk, 
hogy nem lehet más, mint a szintén csak félig kimondott s két ízben 
is -i enyhítő-kicsinyítő képzővel megtoldott b . . ta k . . vaja (a szer
kezetre nézve vö. teremtette fatytya NySz., a köznyelvi adta betyárja). 
A mai köznyelvi l-es alak (basztikuli) szándékos változtatás, ferdítés 
eredménye, hogy a csúf káromkodás eredeti alakja szinte felismerhe
tetlenné váljék. S csakugyan annyira felismerhetetlenné vált, hogy a 
köztudat, s a köztudat alapján a MTsz. is, az EtSz. is „tréfás", tehát 
megbocsátható, szelídebb fajta káromkodásnak tartja. 

A mordizom-adta kifejezésben az -i képzőre azért volt szükség, 
mivel az a kuttyázom-adta, disznózom-adta, mord teremtette stb.-vei együtt 
voltaképen istenkáromlás, s a káromkodó bűne enyhítéseképen alkal
mazta az -i kicsinyítőt. 

A mordózom, mordízom -6, -í-jének magyarázata is egyszerű. Az 
-ó eredetileg -o kötőhangzó ill. tővéghangzó volt, az -í is az előbb fej
tegetett -i-nek megnyúlt alakja. E hangzónyúlásoknak lélektani okuk 
van. A magyar, de más nép is szereti ugyanis káromkodásokban a hosz-
szan sziszegő, ropogó, pattogó mássalhangzókat, s ez a magyarázata 
pl. a magyar terringette, kuttyázom-adta, a német crucciffix stb. hosszú 
mássalhangzóinak. A mord rd-je is eléggé ropogó, de mégsem olyan 
adtázó, mint az rr, tty vagy 'coire' jelentésű igénk ssz hangja, s úgy 
segítettünk magunkon, hogy a „jobb hangzás* kedvéért az rd után 
következő magánhangzót is megnyújtottuk. így lett a *mordozom-adtá-
ból mordózom-adta, az enyhített alakú mordizom-adtá-ból mordízom-adta. 

JUHÁSZ JENŐ. 

1) Lehetséges, hogy csakugyan megvan vagy megvolt az a szó az olasz
ban, esetleg az északi olaszban, s átadói a régente „Majland"-ban állomásozó 
magyar katonák voltak. 
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ÉRTESÍTŐ. 

t Wichmann György. (1868. IX. 8-1932. V. 3.) 
Midőn 1928.-ban WICHMANN GYÖRGY hatvanadik születésnapját 

ünnepeltük, s a Magyar Nyelvben N. SEBESTYÉN IRÉN részletesen ismer
tette életpályáját s méltatta gazdag tudományos munkásságát, még nem 
sejtettük, hogy néhány év múlva végleg elragadja körünkből a halál. 

WICHMANN GYÖRGY, SETALA EMIL és PAASONEN HENRIK mellett, az idő
sebb finn nyelvésznemzedék egyik legkiválóbb tagja volt, nemcsak 
mint tudós, hanem mint egyetemi paedagogus is. Kutató és gyűjtő 
munkája a finnugorság széles területeire kiterjedt, zűrjén, votják és 
cseremisz gyűjtései e nemben a leggazdagabbak s legértékesebbek, 
nyelvi és tárgyi szempontból egyaránt. Hosszabb időt töltött Magyar
országon is, nyelvünket tökéletesen megtanulta s csángó tanulmányai 
a legmódszeresebb magyar nyelvjárástanulmányok egyike. 

Szorosabban vett tudományos munkásságán kívül (amely kül. a 
fgr. hangtörténet, alaktan és szófejtés területén mozog), nagy érdemei 
vannak a tudományok eredményeinek népszerűsítése körül is. Szerkesz
tője volt az elsé finn lexiconnak, a Tietosanakirja-nak, majd a finnugor 
népeket, jnuurfető Suomen suku c. összefoglaló munkának is. 

A magyar tudományossághoz szoros szálak fűzték. A M. Nytud. 
Társaság 1912-ben tiszteleti tagjává, a M. Tud. Akadémia 1921-ben 
kültagjává választotta. Értékes közleményeivél a magyar szakfolyóira
tokat, a Nyelvtudományi Közleményeket, a Magyar Nyelvet, és a Magyar 
Nyelvőrt is fel-felkereste. Váratlan halálával a magyar tudományos 
életet is súlyos veszteség érte. 

GOMBOCZ ZOLTÁN. 

A szerkesztésért GOMBOCZ ZOLTÁN felelős. 





M. kir. udv. könyvnyomda 
HORNYÁNSZKY VIKTOR R.-T. 

Budapest, Aradi-utca 14. 
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