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Bevezetés a fonológiába. 
III. Történeti fonológia. 

„La phonologie historique ne peut se 
borner á l'histoire des phonémes isolés, 
mais dóit envisager le systéme phono-
logique comme une entité organique en 
train de se développer". 

TKUBETZKOY. 

14. Hang változások és a fonológia. A fonológia lényegileg 
selectio a hangok között. Abban a hangállományban, amelyet a 
fonetikus egy-egy nyelvre megállapít, a nyelvi szerep szempontjából 
különböző értékű hangok vannak. Vannak közöttük olyanok, 
amelyeknek az illető nyelvben fontos értelemmeghatározó vagy 
alaktani szerep jut, ós vannak olyanok is, amelyeknek ilyen szerepe 
nincs. A fonológus az előforduló hangok közül kiválasztja a functió-
val bírókat, a nyelv számára lényegeseket, a fonémeket, és úgy 
vizsgálja őket egymáshoz való viszonyukban vagy abban a rend
szerben, amelyet egy adott időpontban alkotnak. 

A nyelvek hangállománya sohasem állandó. Hangok keletkez
nek, hangok pusztulnak, és ha a hangállomány nem is növekszik vagy 
nem is csökken éppen, az állományon belül mindig vannak változások. 
„II se produit et se produira toujours des changementsa — SAUSSURE 
e mondata egyike a legáltalánosabb érvényű nyelvi megállapításoknak. 

Ha a változásoknak ezt az örök játékát a fonológia szem
üvegén akarjuk nézni, hozzá kell szoknia szemünknek ahhoz, 
hogy az a látvány, amely így tárul elénk, szükségképen más, mint 
amelyet eddig láttunk fonetikai szemmel. Nem is lesz mindig vál
tozás, amelyet eddig annak láttunk. A régi magyar romí-ból (vö. 
ma is romlik) — tudjuk — az idők folyamán ront lett egy olyan 
változással, amelyet hasonulásnak szoktunk nevezni. A hasonulás 
azt a különbséget egyenlítette ki, amely az m és t között mutatko
zott a képzés helye tekintetében: az m egy olyan hangnak adta át 
helyét, amely ott képződött, mint az utána következő í, az w-nek. 
Látszólag ugyanilyen változás történik akkor is, amikor a színpad szót 
szímpad-nak mondjuk ki. Ilyenkor is két különböző helyen képződő 
hang találkoznék, de az elölálló képzéshelye itt is módosul, a másikhoz 
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igazodik. Fonetikailag nincs is különbség a két hasonulás között, mert 
az, hogy egyszer m^>n, másszor n ^> ra lett, a hasonulás lényegét 
nem érinti. Mindjárt más a helyzet azonban, ha fonológiailag nézzük 
e két jelenséget. Gondoljunk csak arra, amit SCERBA mondott a 
fonémekről mint hangszándókokról, és kérdezzük csak meg, mi 
történt a hangszándékkal az egyik és mi a másik esetben ? Világos, 
hogy a romt ^> ront esetében egy m hangszándéktól egy n hang
szándékhoz vezetett a hasonulás útja, tehát nyilvánvaló változás 
történt lelkileg is, a színpad szónál azonban ilyesmi nem történt, 
mert a hangszándék itt akkor is n, mikor m-et ejtünk, n fonémet 
mondunk, csak m-nek valósítjuk meg ezt a szándékunkat. Igen, ha 
egyszer a színpad szó mint összetétel, valamiképen elhomályosulna, 
ha az első tag — ami éppenséggel nem valószínű — elvesztené kap
csolatát a szín, színész, színház stb. szavainkkal, akkor volna 
lehetőség, hogy ne csak mondjunk szímpad-ot, de azt is akarjunk 
mondani. Akkor lehetne változásról beszélni fonológiailag is, így 
azonban nem. 

De ott is, ahol mindenképen változást fogunk látni, más lesz, 
részletesebb és világosabb az a kép, amely szemünk elé tárul. Az 
alapvető különbség, amelynek segítségével sikerült elválasztanunk 
a nyelvileg lényeges hangokat a — mondjuk — kevésbbé lényege
sektől, a nyelvileg szereptelenektől, itt is éreztetni fogja hatását. 
Önkénytelenül is azt fogjuk nézni, mi történt vagy mi történik 
ezekkel a lényeges hangokkal, a nyelv elemi kifejező eszközeivel. 
Olyan-e a változás, hogy ezeket, tehát közvetve a nyelvet is éri, 
vagypedig ezek fölött nyomtalanul suhan-e tova? Születik-e nyomában 
új hangeszköz, vagy egy meglevő pusztul el épen? És ha új nem 
is születik, régi nem is pusztul, milyen eltolódást jelent a változás 
magában a rendszerben, amely ezekből a lényeges elemekből alakult ? 

Ezek azok a kérdések, amelyek a történeti fonológiát foglal
koztatják. Csupa olyan kérdés, amely mögött ott érezzük a folyto
nosan változó nyelv eleven közelségét. 

A fonetikusnak minden hangváltozás egyaránt fontos. Egyforma 
gonddal vizsgálja, írja le, csoportosítja és osztályozza őket, önma
gukban és egymástól is elszigetelve, egy exact tudomány sajátos 
módszereivel és szempontjai szerint. De a fonetikust csak mint 
psychofizikai folyamatok érdeklik a hangváltozások, a fonológus e 
tünemények mögött is mindig a jelrendszert nézi: a változó hangokon 
át a változó nyelvet. 
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15. A hangváltozások lefolyása. De más lesz a véleményünk 
a hangváltozások lefolyásáról is, ha fonológiailag nézzük őket. 

A SiEVERs-féle fonetikai iskola a hangváltozások kérdésében 
igen jellegzetes álláspontra helyezkedett. Kiindult abból, hogy a 
beszédhangok végtelen sokaságában az egyes hangtípusok egyáltalán 
nem állnak olyan távol egymástól, mint ahogy a felületes megfigyelő 
gondolná. Az átmeneti hangok (Übergangslaute) légiói kötik össze 
ugyanis az egyes tipikus hangokat, lassú lépcsőzetességet iktatván 
közéjük, és így bármelyik típusból szinte észrevétlenül eljuthatunk 
a szomszédos típusok bármelyikébe, csak a képzés helyét vagy 
módját kell alig észrevehetőleg megváltoztatnunk. Tapasztalati tény 
mármost — fűzi tovább SIEVERS, Grundz. d. Phon.3 225 kk. — 
hogy az ugyanahhoz a nyelvközösséghez tartozó generációk közül 
a fiatalabb általában minden nagyobb eltérés nélkül szokta átvenni 
az előtte járt nemzedék nyelvét, és azok a változások is, melyek 
ugyanazon nemzedék nyelvének hangzási habitusát érik, nagyobb
részt oly kis mérvűek, hogy rendesen nem is tudjuk kimutatni őket. 
Megfigyelési és észrevételi lehetőségeink határán kívül esnek. Ezek 
a végtelenül kis eltolódások azonban lassanként Összetevődnek és 
az idők folyamán jelentős, észrevehető különbségekké nőnek. Minden 
hangváltozás ilyen lassú, észrevétlen eltolódás eredménye, és ez az 
eltolódás mindig a változó és megváltozott hang között lévő átmeneti 
hangok zökkenéstelen lépcsőin fut végig. Vannak ugyan változások, 
amelyeknél nem tudunk rámutatni ezekre az átmeneti fejlődési 
fokokra, a változás nagyon is ugrásszerű (pl. h °^> t), de az ilyen 
jelenségek csak szórványosan fordulnak elő. Az esetek túlnyomó 
többségében fokozatos, lépcsőzetes a hangfejlődés: ezek a tulajdon-
képeni szabályos hangváltozások. 

A hangváltozásoknak ezt a felfogását az újgrammatikusok 
kétkedés nélkül elfogadták. PAUL, Prinzipien4 49 kk. szintén a 
mözgásérzetek lassú, fokozatos eltolódásában látja a hangváltozási 
folyamatok lényegét. A hangkép viszonylagos állandósága ugyan 
némikép ellensúlyozza ezt az eltolódást, de mivel a hangkép maga 
is változik, legfeljebb lassítja a folyamatot, megakadályozni azonban 
nem tudja. WUNDT, Völkerpsychologie I, 1:361 kk. három szempontot 
is ajánl a hang változások osztályozására, de minden megkülönböz
tetése lényegileg abba az egy kérdésbe torkollik: fokozatos-e a 
hangváltozás vagy ugrásszerű? Ha ugrásszerű, akkor tulajdonképen 
nem is hangváltozás (Lautwandel) a kérdéses jelenség, mert „der 
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Begriff des 'Wandels' die Nebenbedeutung eines stetigen Vorgangs 
angenommen hat" (i. m. 361). A hangváltozás fogalma tehát annyira 
Összeforrt azzal a meggyőződéssel, hogy a változás mindig lassú és 
fokozatos, hogy ahol ilyesmit feltételezni sem lehetett, ott nem is 
volt szabad kimondani a „hangváltozás" szót, hanem „ hangcseréa-
ről kellett beszélni. Minthogy pedig a hangok között tisztán foneti
kailag igazán nem nehéz átmeneteket szerkeszteni, általánossá vált 
a hit az újgrammatikusok körében, hogy a hangtörténeti változások 
zöme ilyen lassú eltolódáson alapuló. 

Nézzük csak meg, mennyire igazolják a nyelvtörténeti tények 
ezt az elgondolást. 

Az idg. s bizonyos körülmények között (i, u, r vagy Jc után, 
vö. UHLENBECK, Arch. f. sl. Phil. XVI, 383 kk.) az ős-szlávban eh 
lett (pl. idg. *smois- ̂ > ős-szláv *sméch-; idg. *dhous- ^> ős-szláv 
*duch-; idg. *pors- ^> ős-szláv *porch-; idg. *laks- ^> ős-szláv *lach-). 
Ha e fejlődést így, nyelvhasonlítási adottságában nézzük, azt kell 
mondanunk, hogy itt ugrásszerű fejlődés történt, hangcsere. Fone
tikailag azonban könnyű a két hangot egy folytonos fejlődési 
folyamat kiinduló- és végpontjává tenni. Mind a kettő réshang, 
különbség köztük főleg a résképződés helyénél mutatkozik. Az s-ből 
a rés helyének lassú hátratolásával és egyéb képzési tényezők 
fokozatos módosításával feltétlenül el lehet jutni a ch-hoz. Közben 
természetesen egész sereg hang képződhet, amelyek az átmenetet 
jelzik. Ha ezek egyikét-másikát történeti, illetőleg nyelvhasonlítási 
adatokkal sikerül igazolnuuk, akkor valószínűvé tettük, hogy az 
idg. -*• ős-szláv fejlődés szabályos hangváltozás, és úgy folyt le a 
valóságban, ahogy fonetikailag elképzelhető és rekonstruálható. 

Régi tanítása a szlavisztikának, hogy ez az s )> eh fejlődés 
tényleg fokozatosan történt, és a közbeeső fejlődési állomások 
egyike az s volt. így tanította ezt már a múlt század nyolcvanas 
éveiben BAUDOUIN DE COURTENAY és ZUBATY egyetemi előadásaiban, de 
azért voltakép PEDERSEN H. volt az első, aki a nyelvészeti irodalomban 
is ilyen alapon tárgyalta a kérdést (vö. IF. V, 33 kk). PEDERSEN 
észrevette, hogy a litvánban ós az ó-indben az idg. s szintén meg
változott, éspedig ugyancsak i, u, r vagy k után, de a fejlődés 
eredménye itt nem eh, hanem s lett. Összekapcsolta tehát a három 
változást, feltételezvén, hogy az ős-szlávban is s előzte meg a ch-t, 
és a következő fejlődési képben foglalta össze a történteket: 
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/ ói. S 
idg. s (i, u, r, Jc után) ^— lit. sz (o: s) 

\ ős-szl. *S ."> c/& 

Ha e képet jól megnézzük, röglön látjuk, hogy PEDERSEN egész 
elgondolása az ős-szlávra feltételezett *s-sel áll vagy bukik. Ha ezt 
sikerül igazolni, akkor minden rendben van: az idg. — szláv 
vonalon ott van az a fokozatos fejlődés, mely bizonyos fokig 
megfelel a fonetikai várakozásoknak, e mellett pedig van egy 
értékes genetikai kapcsolatunk is, melynek alapján azt mondhatjuk, 
hogy a három nyelv különnyelvi tényei mögött nyilván egy idg. 
s y> s fejlődés rejlik, amelyet az alapnyelv keleti csoportja még 
közösen hajtott végre, azzal a különbséggel, hogy míg az indoiráni 
és balti ágban (kimutathatólag az ó-indben és a litvánban) később 
sem változott meg a fejlődés eredménye, addig az ős-szlávban 
továbbfejlődés történt, és ez ch-t eredményezett. 

Mi bizonyítja azonban ezt az ős-szláv *s-et? Az, hogy az 
ó-indben és a litvánban is s az i, %i, r, h után álló idg. s megfe
lelése, önmagában nem jelent sokat. Igen, ha biztosan tudnók, hogy 
a három fejlődés feltétlenül összetartozik, akkor az ó-ind és litván 
nyelv viselkedéséből joggal következtethetnénk arra, hogy hasonló 
körülmények között az ős-szláv is s-et fejlesztett, de — sajnos — 
ezt nem tudjuk. Sőt, a teória megszületésekor és azóta is komoly 
kételyek merültek fel éppen az összetartozás dolgában. Már maga 
PEDERSEN is látta, hogy a litvánnal baj van, mert az i és u után 
nem mindig jelentkezik a várható s^> s. ENDZELIN tovább ment, 
és PEDERSEN adatainak megrostálásával egyenesen arra a meggyőződésre 
jutott, hogy ilyenkor a litvánban nem is szabad s-et várni (vö. 
CUaBano6a.7LT. BTIO^LI 28 kk.). Ha azonban a litván kiesik a hármas 
sorból, akkor egy ó-ind—szláv párhuzamos fejlődés genetikai 
szempontból nem sokat ér, mert a véletlen összeesés jogos gyanúját 
ébreszti. Ezért emelte fel szavát ÖACHMATOV a kérdésben, és ENDZE-
Lm-nel szemben helyes érzékkel inkább a szláv-litván párhuzamos
ságot akarta megmenteni, de ennek viszont az lett az ára, hogy 
el kellett ejtenie az ős-szlávra feltételezett *s-et a litván kedvéért 
(vö. Izv. XVII, 1:285). 

Egyébként az ó-inddel kapcsolatban is merültek fel aggá
lyok. BRUGMANN, Grrundr.2 913 § mutatott rá arra, hogy az ó-indben 
olyan i után is jelentkezik az s^> s, melynek idg. a, és olyan r 
után is, melynek idg. I az előzménye; márpedig ilyen esetben sem a 
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baltiban, sem a szlávban nincs változás. Ez természetesen figyelemre
méltó körülmény, de aligha j'elent olyan nehézséget, amelyet ne. 
lehetne eloszlatni. Csak az alapnyelvi fejlődési tendencia különnyelvi 
tovaterjedésének kell felfogni a dolgot, és akkor megérthető az el
térés. Talán még fokozza a bizalmat az ind iránt az az érdekes 
lény, hogy az indo-iráni s (== ói. s)-ből egyes új-ind nyelvekben, 
WACKERNAGEL Ai. Gr. I, 136 szerint az északiakban, eh fejlődött, 
tehát egy olyasféle hang, mint a szlávban (vö. oi. visa- „virus" *v 
sind. vichu =- vihu; ói. hars- „sich freuen" <v hind. harch-). Ezzel 
ugyanis az ind—szláv párhuzamosság teljessé tehető: 

< ói. s — h úi. eh 

ős-szl. *s — y ős-szl., szl. eh 
E „tökéletes" párhuzamosság megint csak az ős-szláv *£-től függ, 
de most már még kevésbbé lehet gondolnunk arra, hogy ennek 
igazolására az ind fejlődós sajátos útját használjuk fel, mert még 
akkor is kételkedhetnénk a két fejlődés összetartozásában, ha a 
szlávból közvetlenül lehetne kimutatni az *s-et. Akkor is hivat
kozhatnánk arra, hogy ez az s az ó-ind s-től függetlenül is kifej
lődhetett, éppúgy, mint a eh, amelynek nyilván semmi köze az új-
ind ch-hoz. Az ős-szláv *s-re azonban nincs is ilyen közvetlen bizo
nyítók. Amit PEDERSEN említ, mindössze néhány önkényes etimológia. 
Ezek egy része hangutánzó szavakra vonatkozik, a másik pedig 
tetszés szerint helyettesíthető más szóösszefüggések felállításával: 
bizonyító ereje egyiknek sincs. 

Szláv részről tehát nyelvhasonlüási adatokkal nem sikerült 
igazolni azt a fonetikai elgondolást, hogy az s =»- eh fejlődés 
s-en keresztül történt, ezzel szemben azonban kaptunk az ind ágban 
egy s *- s =- eh fejlődési sort, amelynek hiteléhez nem fér kétség. 
De vájjon valóban fokozatos-e ez a fejlődés? Mindenesetre foko
zatosabb, mint az idg. s >• szláv eh, de ha tárgyilagosak akarunk 
lenni, azt is el kell ismernünk, hogy az s — s és az s — eh között 
bizony még így is elég nagy az ugrás. Az újgrammatikusok azon
ban úgy okoskodtak: ha az s — eh között találtatott egy s állomás, 
az s — s és s — eh között is lehetett, sőt bizonyára volt is egy 
hasonló közbeeső állomás, talán nem is egy, hanem több is. 

Hogy az okoskodás tényleg ez volt, arra jó példa kínálkozik 
a magyar hangtörténet köréből. Ismeretes, hogy a finnugor szókezdő 
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k mélyhangú magánhangzók előtt sajátos fejlődésen ment át, mely
nek eredményekép az ó-magyarban — nem' mindig, de sok eset
ben — eh- {=%-, később h-) jelentkezik. Ezt a fejlődést nálunk 
a fokozatos hangfejlődés iskolapéldájaként szokták emlegetni. „E vál
tozás — mondja G-OMBOCZ : Nyelvtört, módszertan 17 — nyilván a 
k- aspiratiojával kezdődött s a lassú eltolódás főbb állomásai ezek 
voltak: h- *- ¥- =*- k%- *- %- . . ." Számunkra itt nem is a „lassú 
eltolódásra K-ra való hivatkozás fontos, hanem az eltolódást köze
lebbről meghatározó „főbb állomásai" kitétel, amelyben bennfoglal
tatnak azok a nyilván meghatározhatatlan számú mellékállomások 
is, amelyekről az imént szóltunk. Ha ezeket a mellékállomásokat 
egyszerűen elhagynók, a fenti sor fő állomásai közti fonetikai távol
ságokat könnyen minősíthetnők ugrásoknak, legfeljebb azzal enyhít
hetnénk megállapításunkon, hogy az ugrások így mindenesetre 
kisebbek, mint hogyha egyszerre fejlődött volna a &-ból %-. 

Mielőtt a mellékállomásokra rátérnénk, nézzük meg, hogy is 
vagyunk ezekkel az ú. n. főbb állomásokkal. A finnugor k- a 
nyelvhasonlítási adatokból világosan következik, a %- pedig az 
ó-magyar hangviszonyok mai ismerete szerint kétségtelen tény. 
Amilyen szilárdak azonban a k-•.=*- kc- *- k%- >- %- fejlődési sornak 
e szélső pillérei, olyan bizonytalanok és ingatagok a közbülső ¥-, 
k%- pontok. Az első pillantásra nyilvánvaló ugyanis, hogy ezek 
mögött nem áll semmiféle nyelvi tény, amely igazolná egykori 
létezésüket, és nincs közvetett érv sem, mely támogatná feltétele
zésüket. Csak egy tisztán fonetikus elgondolás szülöttei, amiről 
könnyen meggyőződhetünk, ha megnézzük, mikép kerültek e fejlő
dési sorba. 

A ¥-t G-OMBOCZ említette először. A NyH. 4. kiadásáról írt 
kritikai ismertetésében (MNy. V, 414—7) GTOMBOCZ szóvá tette a finn
ugor k- különböző magyar megfeleléseit (kéz, három, kap) és SZINY-
NYBi-vel szemben azt vitatta, hogy a magyar szókezdet e ponton 
megnyilatkozó hármasságát csak úgy érthetjük meg, ha az alap
nyelvre három A;-féle hangot veszünk fel, mégpedig a magyar h 
(három) előzménye gyanánt egy hehezetes k-t {¥•). Esetleg k- is 
lehetett ez a finnugor hang, de — bizonyára fonetikai megfonto
lásból — valószínűbbnek tartja GOMBOCZ, hogy ¥- volt. SZINNYEI 

válaszában (Nyr. XLI, 65—7) nem fogadja el ezt a ¥-t sem finn
ugor kiindulóhangnak, sem ugor örökségnek, de igenis elfogadja 
ős-magyar fejleménynek, mert szerinte kétségtelen, hogy a magyar 
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szókezdő #-(**- h-)-nak „megelőzője hebezetes zárhang, vagyis ¥-.. i 
volt" (i. h. 65). Hogy ez miért kétségtelen, azt nem tudjuk, 
SZINNYEI — úgy látszik — annyira tetszetősnek találta a fgr. k- és 
a magy. %-(*»- h-) összekapcsolását evvel a fonetikailag szinte kapóra 
jövő hanggal, hogy az indokolást nem is tartotta szükségesnek. 
Ekkor a fejlődési sor még csak h- =*- ¥- >- %-i^h-) volt. 

Az első közbeeső főbb állomás tehát két ellentétes nézet 
kiegyenlítődéséből született meg. Hallgatólagos fonetikai elgondolás 
eredményeként került a sorba, nyelvi tények és érvek támasza nél
kül. Hasonlóan került be a második is. „Hogy az ős-magyar k — 
írja MELICH az ó-magy. ch-kérdést tisztázó értekezésében, NyK. XL1V,. 
367-8 — hogyan jutott el a c/i-ig... arra nézve több elfogad
ható magyarázat lehetséges. SZINNYEI Nyr. XLI, 65 szerint először 
¥ (azaz aspirált k) lett s ebből közvetlenül vált a eh. Én inkább 
hajlandó vagyok hinni, hogy a &c-ból előbb affricata k% lett s ebből 
a k elesésével eh (=== %) . . . E feltevést a inai magyar szókezdő 
f y fgr. p-re alapítom. Úgy gondolom, ezt a fejlődést is könnyebb 
megértenünk, ha feltesszük, hogy az ős-magyar szókezdő p-ből p* 
aspirata, majd később pf affricata lett; az affricatából a p elesé
sével f lett." 

Ebből kétségtelenül világos, hogy a k%- csak a fonetikai 
magyarázat „megkönnyítése" kedvéért vétetett fel, éppúgy, mint 
— kevésbbó bevallottan — a ¥- is. Nyelvi érv itt sem támogatja a 
fonetikai elgondolást, csak egy analógia, a fgr. p- =»- magy. f- vál
tozás analógiája. Ez a p- *- f- természetesen becses közvetett érv 
volna, ha tudnók biztosan, hogy a változás valóban úgy folyt le, 
mint ahogy a fonetikai elképzelés sugallja (p- >- p(- =*- pf- »- /"-), 
bár még így is csak bizonyos óvatossággal lehetne átvinni e pél
da tanulságát a k- =*- %-ra. Mi biztosítja azonban, hogy fonetikai 
elképzelésünk helyes, mikor itt a feltételezett közbülső fejlődési 
fokok nyelvileg még kétesebbek, még igazolhatatlanabbak, mint a 
k- =- X' esetében?! 

És ha már a főbb állomásokat is csak a fonetikai elképzelés 
szálai tartják a k- ^ ^-sorban, mi bizonyosat mondhatunk akkor a 
fokozatosságot biztosító mellékállomásokról? Semmit, egyáltalán 
semmit. Még az olyasféle hangfejlődéseknél, mint az idg. — új-ind 
s—eh, sem következik mi sem abból, hogy ó-ind s-en át történt a 
fejlődés. Hibátlannak látszik ugyan a következtetés, hogy ha az 
s—ch között volt egy s állomás, akkor. lehetett ilyesmi az s—s, sőt 
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az s—eh között is, de ez csak logika, és logikával hiányzó nyelvi 
tényeket pótolni nem lehet s nem is szabad. 

Az újgrammatikusok tanítása a hangváltozások fokozatossá
gáról dogmaszerű volt. Az ú. n. mellékállomásokat, amelyeken a 
tan épült, sohasem lehetett, de nem is kellett igazolni: mindenki 
olyan finom hangárnyalatokra gondolt, hogy feltüntetésükre — nem 
hogy a hagyományos alfabétumok, de még a legtökéletesebb fone
tikai hangjelölések sem lettek volna alkalmasak. Egyszerűen hittek 
bennük, mert a SiEVEES-féle magyarázat minden kételyt csírájában 
elfojtott az átmeneti hangokkal. Ezek az átmeneti hangok tagad
hatatlan fonetikai valóságok, s miközben egy tetszőleges a1 hangból 
a képzés módjának és helyének lassú módosításával át akarnak 
menni a szomszédos a2 hangba, fizikailag jelentkeznek is. Ha meg
figyeljük őket, látjuk, hogy mindegyiknek kettős arca van : az a'-ból 
is meg a a2-ből is van bennük valami. Minél jobban távolodunk az 
a1 hang sajátságos képzési helyétől és módjától, annál inkább hal
ványodik az átmeneti hangban az a1 jelleg és erősödik az a2, vagy 
megfordítva, minél messzebb kerülünk az dz sajátos képzésétől, annál 
jobban kidomborodik az a1. 

I 1 1 1 1 i 1 1 
i 1 1 1 2 2 2 ^ 

Cl a a
2 Cl a2a2 Cl A2 Cl A1' & a1 a1 Cl a1 Ö 

Az a^—a^cp, ala2—c^a2a2 stb., a2
aifli—»V »V—ci% távolságokat foné-

űkailag természetesen igen kicsiknek kell elképzelnünk, nehogy bárki 
is ugrásra gondolhasson. Minthogy pedig a1 A*—a2/n távolság sem 
nagyobb, mint bármely más két szomszédos átmeneti hang között, 
az észrevétlen átmenet biztosítva van: ugrás itt sem történik. 

Ha a hangváltozásoknak csak fizikája volna, helyes is volna 
ez az elgondolás, mivel azonban itt nyelvi folyamatokról van szór 

nem szabad megfeledkeznünk a lelki háttérről, amely előtt ezek a 
fizikai folyamatok lejátszódnak. Belülről nézve a hangok mögött — 
tudjuk — hangszándékok állnak, és ezek a szándékok öltenek tes
tet, mikor beszélünk. Minden nyelvben minden hangszándéknak 
megvan a maga sajátos megvalósulási köre, amelyen belül a reali
záció ingadozhat. Míg az ingadozás e területen belül marad, nincs 
hang változás, mert a hangszándék változatlan. Mihelyt túlmegy a 
határon és más hangszándékkal való azonosítást kíván, abban a 
pillanatban hangváltozás történik. 

Az előbbi példára visszatérve, az a1, a *» . . . a1 A* hango
kat egy a1 hangszándék különböző megvalósulásainak kell fel-
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fognunk. Közülük az a V a legszélsőbb realizációs pontnak tekin
tendő, amely azonban még feltétlenül megengedi az a1 hang
szándékkal való azonosítást. Viszont a a2^i már az a2 hangszándékot 
födi, éppúgy, mint az aVai, a%ah a% is. Amíg a realizáció az a1—aV kö
zött mozog, a nyelv szempontjából nem történik semmi, még akkor sem, 
ha a fonetikai különbség az egyes megvalósult hangok között eset
leg nagy is. Amint azonban a realizáció a a2^i pontot érinti, beáll 
a változás, még akkor is, ha az aV—a2^i közti eltérés fonetikailag 
a lehető legkisebb, mégpedig ugrásszerűen áll be, mert ezen a 
ponton már az a2 hangszándékkal való azonosítás válik szükségessé, 
éppúgy, mintha a megvalósítás egyszerre a2

aiai, a2
ai vagy a2-be 

csapott volna át. 
Való esetet véve, előfordulhat, hogy valaki u szándékkal egy 

olyan hangot ejt, amely fizikailag pontosan középhang az u és o 
között- Ha a hallgató a maga u szándékával azonosítja a hallott 
hangot, akkor még nincs hangváltozás, ha azonban o-val, akkor 
minden átmenet nélkül u =- o változás történik. A változás termé
szetesen akkor is beáll, ha valaki az említett középhangon innen 
lévő, tehát az uhoz fizikailag közelebb álló realizációt o szándék
kal kapcsolja össze, viszont nem áll be, ha a középhangon túl-
fekvő, tehát fizikailag az o-hoz közelebb álló realizációt is u szán
déknak fogja fel. 

A hangváltozásoknál tehát nem a külső realizációs eltérések, 
hanem a belső szándék-változások a mérvadók. A nyelv szempont
jából csak akkor ós csak ott van hangváltozás, amikor és ahol a 
hangszándék változik. A megvalósult beszédhangok között vannak 
fizikai értelembén vett átmenetek, ezzel szemben a hangszándékok 
egymástól élesen elkülönítve élnek a beszélők tudatában és várnak 
megvalósulásra. A nyelv nem ismer átmeneti hangszándékokat, 
átmeneti fonémeket. Innen van az, hogy a hangváltozások a nyelvben 
mindig és kivétel nélkül ugrásszerüek. 

„Le changement par saut — mondja SOMMERFELT, Journal de 
Psych. XXV, 683 — c'est une nécessité psychologique". 

16. Főnéinek keletkezése és pusztulása. A mi szempontunk
ból a hangtörténet körébe elsősorban azok a hangváltozások tar
toznak, amelyek a nyelv szereppel bíró hangjait érik. Jelentőségükkel 
ezek közül is kiemelkednek azok a változások, amelyek a meglévő 
fonémállományt növelik vagy csökkentik. Új főném születése a 
nyelv kifejező erejének tetemes gyarapodását jelenti, mert ezáltal 
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olyan értelmi vagy alaktani különbségek juthatnak hangkifejezéshez, 
amelyeket a nyelv ugyan azelőtt is ki tudott fejezni, csak nem 
elemi hangeszközeivel, hanem más módon. Egy-egy főném eltűnése 
viszont érzékeny vesztesége a nyelvnek mint jelrendszernek, mert 
amúgyis aránylag kevés hangeszköz áll rendelkezésére. Igaz, hogy 
minden nyelv általában mindent ki tud fejezni, de a kifejezés módja 
nem csekély mértékben függ a kifejező eszközök szám ától.. Ezért 
minden változás, amelynek következményekép új főném keletkezik 
vagy meglévő pusztul, rendkívül fontos esemény a nyelv történetében. 

Új fonémek keletkezésének legtermészetesebb és legszokottabb 
módja,1) hogy a nyelvi szereppel nem bíró hangváltozatok közül 
valamelyik önállósul, fonologizálódik. A székely nyelvjárásokban — 
tudjuk — az a kétfélekép hangzik: á-nak (ha a következő szótagban 
á áll) és a-nak (minden más helyzetben). A moldvai csángó is — 
főleg északon — azt mondja: apám, kapál, de az arany, falva 
szavakat már így ejti: árán, fala. A két hang között meglehetősen 
nagy és könnyen érzékelhető a különbség, mivel azonban nincs 
szó- vagy alakpár, melynek értelmi különbsége ehhez a hangzási 
differenciához tapadna, sem az a, sem.az a nem önálló hangeszköz, 
csak kombinatorikus változata az a főnémnek. WICHMANN feljegy
zéseiből (Nyr. XXXVII, 193 kk.) ismeretes, hogy egyes csángó 
telepeken, így Szabófalván, ne ni mindig jelenik meg a várható a 
az á előtti szótagban. Alaki kiegyenlítődés folytán alá (vö. alatt) 
madár (vö. mádárák)-íé\e alakok is előfordulnak. Az egységes 
paradigmákra való törekvés így a változatok eltolódását idézi elő: 
az d alapváltozat az a mellékváltozat rovására terjeszkedik, az a olyan 
helyzetben is lehetségessé válik, amelyben egyébként csak á állhatna. 
Az egységes á-á tipus helyébe kettő lép: á-á és á-á. A kombina
torikus változatokra oly jellemző kötöttség (t. i.? hogy csak bizonyos 
hangok társaságában fordulhatnak elő) ilyetén meglazulása kétféle 
fejlődési lehetőséget rejtegethet. Vagy azt, hogy a kombinatorikus 
változatok lassanként fakultatív változatokká alakulnak át, vagy-
pedig azt, hogy előbb-utóbb fonémhasadás történik: a változatok 

J) Elvileg nem tagadhatjuk, hogy idegen hatásra is keletkezhetnek új 
fonémek. Ilyennek magyarázzák pl. a g-t a csehben (vö. MATHESÍUS, Casopis 
p. moderni fii. XIII, 232). Nincs tisztázva azonban, hogy a főném kölcsön
zésnek mi a feltétele. Lehet-e minden előzmény nélkül átvenni egy idegen 
hangeszközt, vagypedig csak akkor, ha az illető hang mint változat az 
átvevők beszédében már ismeretes. 
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külön-külön nyelvi szerephez jutnak. Ez utóbbi természetesen csak 
akkor következhet be, ha az ilyen á-á ül. á-á hanglehetőséghez 
alaki vagy jelentési különbség társul, vagyis ha olyan szópárok 
alakulnak, amelyeknek értelmi különbségét az a : á hordozza. 

WicHMANN-nál i. h. 195 mintha volna is egy ilyen szópár. Ez a 
rákász „Haufen" és a rákász „das Legén, das Setzen". A két sz6 
jelentése merőben különböző: az egyik a cselekvést, a másik a 
cselekvés eredményét jelenti. Az alaki elkülönülésnek az oka nyilván 
a jelentéstani viszonyokban rejlik. A rákász „das Legén" hangalakját 
a rák döntötte el, amelynek ragozásában az a-s alakok uralkodnak i 
a cselekvést jelentő ige és a cselekvést jelentő névszó szoros 
összetartozása külsőleg is kifejeződött az á megőrzésében. A „Haufen" 
jelentés azonban már meglehetősen nagy eltávolodást jelentett az 
alapige jelentéséből: az illabiális illeszkedés zavartalanul éreztet
hette hatását. 

Itt van tehát egy szópár, amely az első pillanatban alkalmasnak 
látszik a fonémhasadás bemutatására és annak igazolására, hogy 
az á és á a moldvai csángóban külön-külön főném. Azonban ez 
csak látszólag van így. Ha jobban megnézzük a két szembeállított 
szót, azt látjuk, hogy vallomásuk nem perdöntő. Megvan ugyan a 
szükséges jelentéskülönbsóg, amely a két szót elválasztja, a fonetikai 
környezet is azonos az á és az á körül, mégis hiányzik valami, 
ami ilyen esetekben elmaradhatatlanul fontos, az alaktani helyzet 
azonossága. Más az alaki tagoltsága a rákász szónak (rák \ ász) és 
bizonyára más a rákász-é (rákász j ), márpedig fonémek meghatáro
zásakor csak olyan szavak szembesítése érvényes, amelyeknél a 
fonetikai helyzeten kívül az alaktani helyzet is kétségtelenül azonos. 

De ha az á ós á nem is önálló főném, vagy még nem az, e 
csángó változatoknak a viselkedése és a WICHMANN feljegyezte szópár 
még így is fölöttébb tanulságos, mert ha azt nem is illusztrálja, 
hogy hogyan keletkezik egy főném, azt mindenesetre megvilágítja, 
miképen keletkezhet, mert innen már csak egy lépés, hogy tényleg 
fonémhasadás történjék. 

Hogy befejezett fonémhasadásra is lássunk példát, vissza kell 
térnünk a finnugor &-ra, amelyből a magyarban, bizonyos körül
mények között, közvetlen — mint az előző fejezetben mondottuk — 
nem fokozatos fejlődéssel % Q> h) lett. 

Az összehasonlító nyelvtudomány már régóta azt tanítja, hogy 
a finnugor alapnyelvben kétféle szókezdő k hang volt: *k- és 
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*k- (vő. NyH. 5 '6 '7).1) A *k-nak k- a magyar folytatása a kéz típusú 
szavakban (szókezdő k + eredetileg is magashangú magánhangzó), 
míg a *k-böl a magyarban h- (<ó-magy. %-) lett, pl. három (szókezdő 
k + eredeti mélyhangú magánhangzó, vö. hím!). E kettős megfele
lésen kívül van néhány ősi szavunk, amely eredeti mélyhangúságról 
tanúskodik, szókezdő mássalhangzójuk azonban mégsem h, hanem 
k, vagyis olyan, mint az eredeti magashangú szavaké. Ide tartoznak 
a kap-félék. 

Ezek a kap tipusú szavak már sok gondot okoztak a kutatók
nak. Volt idő, hogy SZINNYEI talán hajlandó lett volna elejteni az 
idevágó etimológiákat (vö. NyH.4 — ha e szűkszavú munka meg
felelő helyeit helyesen értelmezem), később mégis megtartotta őket, 
és attól kezdve e szavak a k- ~ magy. h- csoportjába kerültek, eltérő 
viselkedésük miatt természetesen elkülönítve a három-íéléktől. 
Hogy miért jelentkezik mély hangú szavaink kezdetén néha k, máskor 
meg h, azt SZINNYEI a NyH.-ban nem fejtegette, egyetemi előadásai
ban3) azonban igen érdekes okát adta e kettősségnek. Szerinte a 
három- és kap-félék első mássalhangzójának egyképen finnugor 
„mediopalatalis" k- volt az előzménye, mikor azonban megindult a 
(z-=^)A-vá válás folyamata, az ős-magyarban lehetett egy elszigetelt 
nyelvjárásterület, amely — nem tudni, mi okból — ment maradt 
ettől a változástól. Az elszigeteltség megszűnése vagy enyhülése 
után e terület k-s alakjai átkerülhettek a h-s területre, és így 
egyes szavaknál párhuzamos alakváltozatok keletkeztek, olyasformán, 
mintha a mai nyelvben kap mellett *hap, három mellett viszont 
*károm is élne azonos jelentésben. A kétféle szókezdet harcából 
aztán általában a h-s alakok kerültek ki győztesen (innen a három
félék), de néhány esetben a k-s alak szorította ki a h kezdetűt 
{innen a kap-félék). 

*) Ha a hangjelölést szószerint vesszük, ez a megállapítás azt mondja, 
hogy az egyik finnugor k praep. posterior, a másik meg mediopalatalis (a 
NyH.3'4 szerint postpalatalis) hang volt, márpedig a tények alapján legfeljebb 
csak azt mondhatjuk, hogy az egyik k egy előbb, a másik egy hátrább képzett 
hang lehetett (a NyH.^ban is körülbelül így). Minden ennél pontosabb meg
határozás azt a téves hitet kelti, mintha mi meg tudnók állapítani, hogy az 
alapnyelv hangjai hogyan realizálódtak fonetikailag. 

2) Először 1920. dec. 4.-én. — E helyütt is köszönetet mondok Szinnyei 
tanár úrnak értékes felvilágosításaiért és azért a nagy szívességéért, hogy a 
kérdésre vonatkozó kéziratos jegyzeteit is rendelkezésemre bocsátotta. 
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SZINNYEI e magyarázatával, mint látni fogjuk, helyes nyomon 
kereskedett. Mások ellenkező irányban igyekeztek a kérdés nyitjára 
bukkanni. GOMBOCZ: MNy. V, 415 három finnugor hang felvételét 
ajánlotta, megjelölvén, hogy e három hang k, k és &, vagy ami 
szerinte valószínűbb k, k és k' lehetett (vö. rendre a kéz, kap, három 
szókezdő mássalhangzóját). Ez csak ismétlése volt SZILASI nézetének 
(Adalékok a' finnugor palatális mássalhangzók történetéhez. Bpest., 
1904), pontosabb és határozottabb formulázása SZILASI tétován meg
fogalmazott következtetéseinek. SZINNYEI is gondolt erre egy darabig1), 
de aztán a kettősség hive lett, és az is maradt akkor is, amikor 
WICHMANN a GrOMBocz-SziLAsi-fóle felfogáshoz csatlakozott. WICHMANN : 
FUF. XI, 210 voltakép csak elvileg szegődött a hármas kiindu
láshoz, mert neki három alapnyelvi hang nem is volt elegendő. 
Néhány elfogadhatatlan szófejtéstől megtévesztve ugyanis azt hitte, 
hogy nemcsak a mélyhangú magyar szavakban van szabályos kettős 
(h és k) megfelelés, hanem a magashangúaknái is, és ezért négyes 
kiindulást választott: 

*%- ^ magy. k- (mólyhangú szavakban) 
*k- ^ „ k- (magashangú „ ) 
*kh * „ h- (mélyhangú „ ) 
*kh ~ „ h- (magashangú „ ) 

Egyetemi előadásaiban aztán még tovább ment: nyolc alapnyelvi 
hangból vezette le a finnugorság k (k, h, g)-s szókezdeteit.2) 

WicHMANN-t tulajdonképen nem is kell cáfolni, eléggé cáfolja 
önmagát. Ha minden egyes különnyelvi ténynek mindjárt alapnyelvi 
jelentőséget tulajdonítanánk, ha az egyes megfelelések kedvéért 
minduntalan újabb és újabb alapnyelvi hangokat kellene feltételez
nünk, akkor a kikövetkeztetett „alapnyelv" egyszeribe a világ leg
gazdagabb jelrendszerévé duzzadna, valójában pedig nem lenne 
egyéb, mint óriási lomtár, amelyben módszertelen hasonlításaink 
„eredményei" hevernek. 

1) Valószínűleg így is tanította régebben (1903 után és 1909 előtt? SZILASI 
hatására?) az egyetemen. SZINNYEI tanár úr példányában a NyH.2 megfelelő 
helyén a köv. lapszéli bejegyzés olvasható: „a fu. alapnyelvben valószínűleg 
háromféle k volt (prae-, medio- és postp.) s a m. h talán a postp. £-ból fejlődött". 
Vö. még NyH.3 44, ahol a kap-félék miatt magy. k <*> alapnyelvi mediopalatalis 
k megfelelés szerepel (az alapnyelvi k és k hangon kívül), igaz, csak kérdőjellel. 

2) ZSIRAI MIKLÓS úr szíves szóbeli közlése. 
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SZILASI túlságosan széles keretben, uralaltáji (!) vonatkozásaiban 
akarta tisztázni a kérdést, ami természetszerűleg nem sikerülhetett. 
A különnyelvi tények nyomásának — ha nem is olyan szélsőséges 
formában, mint WICHMANN — ő is engedett: bevitte őket az alap
nyelvbe. GOMBOCZ viszont csak magyar szempontból nézte a dolgot, 
és bár ő fogalmazta meg SZILASI elgondolását, maga sem bízott 
benne: rögtön hozzátette, hogy „érdemes volna a finnugor Jc és g 
hangok történetét újból részletes vizsgálat tárgyává tenni, annyival 
is inkább, mert SZILABI MÓRIC székfoglaló értekezése . . . semmi
képen sem tekinthető a kérdés végleges megoldásának" (MNy. V, 415). 

A szélsőségek közepette SZINNYEI volt az egyetlen, aki helyesen 
ítélte meg a problémát. Jól látta, hogy a magyar szókezdetek ügye 
az obi-ugor megfelelésektől nem szakítható el, csak ott vétette el a 
dolgot, hogy az ugor tényeket átvitte a finnugor alapnyelvre a nél
kül, hogy a finnség egyik nyelve is támogatta volna ezt az eljárást. 

Ha egy kérdésben a finnség mást vall, mint az ugorság, akkor 
az alapnyelvi tényállás megállapítása nem olyan egyszerű. Elmé
letileg számos lehetőségről lehet ilyenkor szó, kérdésünkben azonban 
csak kettőről: vagy az ugor kettősség (mint látni fogjuk, valójában 
hármasság) az eredetibb, és akkor a finnségben összeeséseknek 
kellett bekövetkezniük, vagypedig a finnség egyféle k-s szókezdete 
tükrözi az alapnyelvi állapotot, és akkor az ugorban történt valami, 
ami az eredeti helyzetet megbolygatta. SZINNYEI az ugor látszatot 
tette meg alapnyelvi ténynek, a nélkül azonban, hogy kizárta volna 
a másik lehetőséget, azt, hogy a finnugor alapnyelvben csak egyféle 
szókezdő k volt valamikor. 

Elképzelhetetlen, hogy a kutatók ne gondoltak volna erre a 
lehetőségre. Annyira kínálkozó, annyira természetes gondolat ez, 
hogy SZINNYEI és mások is bizonyára erre gondoltak legelőször. 
Mégis egyönteiűen elejtették az egy hangból való kiindulást, úgy
annyira, hogy még csak szóra sem érdemesítették. Magyarázataik 
mind különbözőek voltak, abban azonban kivétel nélkül megegyeztek, 
hogy nem egy, hanem több (két, három, négy vagy nyolc) alap
nyelvi hangból magyarázták a kiilönnyelvi eltéréseket. Ennek a 
nagy egyöntetűségnek okát keresve csak arra gondolhatunk, hogy 
senkisem mert vállalkozni az ugor megfelelések egy hangból való 
magyarázatára. Pedig van ilyen magyarázat, és az ugor tények eről
tetés nélkül engedelmeskednek is az egy hangból való eredeztetésnek. 
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Hogy megkísérelhessük ézt a magyarázatot, előbb az obi-ugor 
szókezdeteket kell megvizsgálnunk. 

A vogul és az osztják nyelvjárások minket érdeklő meg
felelései ezek: 

a) kéz típus 

vogul: 1. tavdai küt (J.), ¥at (C.), alsókoiidai k^áot, középkondai 
kóát, felsőkondai ködt, pelími k^at, északvagilszki kü^t, 
délvagilszki hőat, alsólozvai koH, felsŐlozvai és szoszvai 
káD „Hand, Vorderfuss" (vö. KANNISTO SUS. Toimituksia 
XLVI, 3). 

2. tavdai kit, alsó-, közép-, felsőkondai, pelími, vagilszki, 
alsó- ós felsőlozvai, szoszvai kit „zwei" (vö. KANNISTO 
i. m. 48). 

osztják: 1. felsődenijankai ket, tremjugáni ¥ot\ vachi, vaszjugáni 
k(of „Hand" (vö. KARJALAINEN, Zur ostj. Lautgesch. I. SUS. 
Toimituksia XXIII, 162). 

2. felsődenijankai kdt, alsódemjankai kat, tremjugáni k(atl 

vachi, vaszjugáni ¥at\ berjozovi kát/ (Ni. Kaz.), kat 
(0.), kondai kát „zwei" (vö. KARJALAINEN i. m. 8). 

Amint látjuk, minden nyelvjárásban k~ jelentkezik, kivéve 
a tremjugáni, vachi és vaszjugáni osztják nyelvjárást, amely kl-t 
hoz. Mivel azonban e nyelvjáráscsoportban nem hehezetes k-
nincs, mint ahogy nincs egyáltalán hehezet nélküli zárhang sem, a 
¥-t nem tekinthetjük eltérésnek, fonológiailag semmiesetre sem, 
mert ez csak ejtésváltozata annak az osztják k- fonémnek, amely 
a többi nyelvjárásban hehezet nélkül ejtődik. Az eredeti magas
hangú szavak &-jának obi-ugor megfelelője tehát egyformán k-. Hogy 
ez a hang néhol hehezetesen, másutt meg tiszta zárhangnak hangzik, 
az csak fonetikai eltérés, a megfelelés lényegén ez nem változtat. 

b) három típus 

osztják: 1. felsődenijankai %üD§m, tremjugáni ¥öA§m\ vachi, vasz
jugáni ¥öl§m\ berjozovi xütdrrf (Ni.), xöAdnf (Kaz.), 
%öl§m (0.) „drei" (vö. KARJALAINEN 148). 
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2. felsődemjankai %ump, tremjugáni kcum'pc, vachi, vasz-
jugáni k(gm(p\ berjozovi xgm'p' (Kaz.), %um'p (0.) „Welle" 
(vö. KAEJALAINEN 141J. 

3. felsődemjankai jcgDér;, tremjugáni k(gf§r>, berjozovi xMdX)1 

(Ni.), xgt§ri (Kaz.), ypddrj (0.) „Schwana(vö.KARjALAiNRNllO). 

vogul: 1. tavdai körd'm, alsókondai %urdm, közép- és felsők ondai 
kur9m, pelími kür'm, északvagilszki kurum, délvagilszki 
kürumy alsólozvai kürum, felsőlozvai i%ürum, szoszvai 
%üftHm „drei" (vö. KANNISTQ 115). 

2. tavdai köp, alsókondai xÚP, középkondai k^p, felsőkondai 
kup, pelími, vagilszki kup, alsólozvai kup, középlozvai 
kump, felsőlozvai txum'p, szoszvai |wms „Welle" (vö. 
KANNISTO 120). 

3. tavdai kóta'rj, alsókondai xn'tor}, közép- és felsőkondai 
kuatey, pelími k^fy, északvagilszki hff^tiv}} délvagilszki 
kfíajri, alsólozvai kfiatsr>, felsőlozvai ix<?táx>, szoszvai 
xptarj „Schwan" (vö. KANNISTO 76). 

A megfelelések rendezését itt az osztják nyelvjárásoknál kell 
kezdenünk. Ha az idetartozó szókezdeteket kellően csoportosítjuk, 
azt látjuk, hogy a nyelvjárások egyik csoportjában: a berjozovi 
(nizjami, kazími és obdorszki), alsó- és felsődemjankai, irtísi 
és kondai nyelvjárásokban x) % a szókezdő mássalhangzó, a 
tremjugáni (malíjjugáni, likriszovszkojei), vachi és vaszjugáni nyelv
járásban k\ A hehezetet azonban itt is csak fonetikai külsőségnek 
kell tekintenünk, a mélyhangú k sajátos realizációjának, tehát 
bátran kimondhatjuk, hogy a megfelelés ebben a csoportban fono-
lógiailag k. Az eredeti mélyhangú szavak szókezdő k-ja, így két 
részre osztja az osztják nyelvterületet: 

i> x- (berjozovi, demjankai, irtísi és 
*k- ( + eredeti mélyh. nfagánh.) k o n d a i c s o P o r t ) 

•v k- (tremjugáni, vachi, vaszjugáni 
csoport). 

l) Példáinkban nincs mindegyik osztják nyelvjárás képviselve, a hiányzó 
megfelelések azonban KARJALAINEN i. m. alapján könnyen megállapíthatók. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 25 
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A tremjugáni, vachi, vaszjugáni k-ra, meg kall jegyeznünk, hogy 
ez a hang nemcsak fonetikailag különbözik a nem mélyhangú &-tólr 
hanem fonológiailag is, mert autonóm hangeszköz, főném. Vö. 

felsődemjankai kor, tremjugáni &forc, vachi, vaszjug. ttof 
X°J, < ¥Ör( „ . „ ¥öy 

berjozovi kor' (Ni.), kor1 (Kaz.), kor (0.) „Fluss" 
ifif » » %°f » « %°r * „gerade Strecke 

eines Flusses vor einer Biegung zu der anderen" 1. KARJALAINEN i; 
m. 79, 110, 

Ha a fonetikai hangjelölésnek az ejtési árnyalatokat is fel
tüntető „hűség"-érői lemondunk, és megelégszünk a durvább, de a 
hangtani alaphelyzetet számunkra jobban feltüntető fonológiai átírás
sal, akkor itt a következő szópárokat kapjuk: 

felsődemjankai, berjozovi kor „Fluss" : tor „gerade Strecke etc." 
tremjugáni, vachi, vaszjugáni kor „ : kor „ „ „ 

Ebből kétségtelenül megállapítható, hogy a tremjugáni, vachi, vaszju
gáni k- : k- éppúgy hordozója a két szó jelentóskiilönbsógének, 
mint a demjankai, berjozovi k-: %-, vagyis más szóval, a k éppolyan 
önálló hangeszköz az egyik területen, amilyen a % a másikon. 

A vogul adatok nagyjából szintén kettősséget árulnak el. A& 
alsókondai és a szoszvai nyelvjárás %- megfelelésről tanúskodik, a 
tavdaiban, az alsó- és közóplozvaiban pedig k-t találunk. E mellett 
azonban eltérések is vannak. A felsőlozvait még voltakép nem is 
számíthatjuk eltérésnek, mert az, hogy a %- megfelelésen1) kívül í%- is 
jelentkezik az esetek jó részében, nem igen zavarhat senkit sem r 
ha van is a felsőlozvai róshangnak valami röpke hangkezdő zár
eleme, a ÍX-. azért még nem önálló, a %-tól elkülönítendő fonémT 
hanem csak ejtés változata a vogul x-nak, amely az egyes nyelvjá
rásokban (alsókondai és szoszvai) mindig, a felsölozvaiban pedig 
néha tiszta réshangnak hangzik. Eltérésnek, lényeges eltérésnek 
látszik azonban a pelími és a vagilszki k-. Osztják nyelvjárásokban 
ilyesmire nincs példa, éppen ezért ezt a megfelelést nem is tekint
hetjük ősinek. Azt kell hinnünk, hogy a pelími és a vagilszki nyelv-

!) A felsőlozvai %- megfelelésre vö. %al „Riss, Spalt", (pál'-) %anlt „(Ohren-) 
schmalz", %ariyl- „erlöschen", %ótál „wohin", %ün „wann", %ül- „übernachten'', 
1. KANNIST<TÍ. m. 69, 71, 83, 180, 183. 
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járásban valamikor, az obi-ugor közös korban, még szintén k- volt 
a megfelelés, azonban egy későbbi másodlagos fejlődés megváltoz
tatta ezt az állapotot, k- került a k- helyére, és így ebben a cso
portban a kéz és három típus szókezdő mássalhangzója összeesett. 
Hogy ez nem alaptalan feltevés, arra legjobb bizonyíték a közép-
és felsőkondai nyelvjárás. Ezekben a nyelvjárásokban ugyanis bár 
általában k- a szabályos szókezdet, egyes esetekben — mint a pél
dákból is látható — k- is jelentkezik.1) Itt is van tehát összeesés, 
csak nem olyan általános, mint a pelímiben és a vagilszkiban. Az 
a másodlagos fejlődési folyamat, amely a pelími-vagilszki csoportban 
a k- kiküszöbölését idézte elő, itt — úgy látszik — nem bonta
kozott ki teljesen, és nem tüntette el az eredeti állapotot, nem 
küszöbölte ki a k-t. 

Ilyen megfontolással a ma eltérően viselkedő nyelvjárásokat 
is nyugodtan besorozhatjuk a k- megfelelések közé, és aligha téve
dünk, amikor azt állítjuk, hogy a vogulban ősi fokon tiszta volt az 
a kettősség, amely halványabban ugyan, de még ma is jól látszik: 

~ X (alsókondai, felsőlozvai, szoszvai 
csoport) 

*k- (-\- eredeti mélyh. magánh.) 
~ k- [tavdai, alsólozvai, középlozvai 

(középkondai, felsőkondai, pelimi 
és vagilszki csoport)]. 

A $ azokban a nyelvjárásokban, ahol még megvan, a vogul
ban is főném, vö. 

alsólozvai kum, felsőlozvai kum „Gevatter" 
„ kum, „ l%um „Mann" 

1. KANNISTO i. m. 118, 185.2) 

x) KANNISTO idézett munkájának anyagában a szókezdetek megoszlása 
a következő: 

közép- és felsőkondai k 49 esetben 
középkondai k, felsőkondai k 2 „ 

közép- ós felsőkondai k 6 „ 
2) E szópárokat még a következőkkel szerezhetjük meg: 
középkondai kóárt- „erstarren" (KANN. 132), tavdai (J.) küm „Gewatter" 

„ kart- „ziehen" (KANN. 69), „ „ kom „Mann". 
A pontoskodó fonetikai jelölés azt a csalóka látszatot erősíti, mint
hogyha itt a szókezdő mássalhangzók különbségén kívül a magánhangzók is 

25* 
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A vogul és az osztják viszonyokat látva bátran megállapít
hatjuk mármost, hogy az a kettősség, amely a mai nyelvjárásokban 
sincs még elmosódva, ősi obi-ugor örökség. Oly egyértelműen visel
kednek mind a vogul, mind az osztják dialektusok, hogy ehhez 
nem férhet kétség. E szerint az obi-ugor alapnyelv két nagy nyelv
járásterületre oszlott: az egyikben a *k- (+ eredeti mélyhangú ma
gánhangzó) megfelelése %-, a másikban k- volt. 

Ha a vogul ós az osztják nyelvjárások földrajzi elhelyezkedését 
nézzük, azt látjuk, hogy azok a vogul és osztják nyelvjárások, 
amelyek ma %- megfelelést mutatnak a N'aksimvolí-tól Tobolskon 
át a Pím folyó torkolatáig húzott ékalakú vonaltól északra, a mai 
vagy egykori k- kezdetet tanúsítók pedig délre fekszenek. Rövid
ség okából így is fogjuk hívni őket: északi csoport és déli csoport. 

Az obi-ugor tények rendezése után áttérhetünk immár az ugor 
viszonyokra. Ahhoz, hogy az obi-ugor kereteket ugor keretté széle
sítsük, a magyar megfelelésekre van szükségünk. Ha a magyarban 
csak a Ziárom-félék régebbi x_ja várna elhelyezésre, akkor a magyar 
nyelv egyszerűen az obi-ugor északi csoporthoz volna sorolandó, s 
ez nem is jelentene különösebb nehézséget a további magyaráza
tunkban. Bár az eddigiekből azt láttuk, hogy az obi-ugor 
nyelvekben megvan mind a %-, mind a k- megfelelés, ezzel 
szemben a magyar így egyoldalúan csak a %- mellett tanúskodnék, 
de elvégre úgy is elképzelhetnők a dolgot, hogy a magyarság egy
ségesen ott szakadt ki az ugor közösségből, ahol a megfelelés csak 
X- volt, vagyis nyelvileg északon. Még az obi-ugor nyelvjárások 
kettős megoszlását is átvihetnők az ugorra, a magyar ennek nem 
volna akadálya. Itt vannak azonban a kap-íé\ék is, amelyek már 
régóta sürgetik a magyarázatot, köztük néhány meggyőző etimológia, 
amelynek elejtésére gondolni sem szabad. Ha mármost ezeket is 
figyelembe vesszük, akkor még egyszerűbb magyarázat kínálkozik, 
Az ugor alapnyelvben — legalább a tények ezt mutatják — az obi
ugorra és magyarra való szétbomlás előtt a *k- (+ eredeti mélyhangú 

hozzájárulnának e szavak megkülönböztetéséhez. Nem nehéz azonban belátni, 
hogy a magánhangzók eltérő jelölésében csak az a fonológiailag mellékes 
mozzanat fejeződik ki, hogy máskép realizálódik ugyanaz a magánhangzó k 
után és máskép k után. Az ú. n. durvább átírás jobban megőrzi a fonológiai 
állapotot. Pl. AHLQVIST szótárában kum „Gevatter", de qum „Mann", kolas, 
köles „Mehl", de qolas, qoles „Menscn". — A pelimi (vagilszki) összeesésre vö. 
kart- „ziehen" és „erstarren". 
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vokális) tekintetében két nagy nyelvjárásterület volt, északon %-, délen 
k- megfeleléssel. A közösség felbomlása után az obi-ugor megőrizte 
az eredeti állapotot, és ez lényegileg megmaradt a vogulban és az 
osztjákban is, a részletekben is csak annyi változás történt, hogy 
a pelími-vagilszki (részben a közép- és felsőkondai) vogulban 
másodlagos fejlődéssel k- került a l - helyére. A magyar nyelv is 
úgy szakadt ki az ugor nyelvközösségből, hogy eredetileg megvolt 
benne mindkét megfelelés képviselője, tehát nemcsak a %- {vö. három-
félék), hanem a k- is, csakhogy különnyelvileg itt is k- lett belőle 
(vö. kap-íélék), mint a pelimi-vagilszki vogulban.1) 

A magyar három és kap megfelelések e szerint egy ősi ugor 
nyelvjárási különbség szálán függnek össze egymással és az obi
ugor tényekkel. A magyarban is megvan tehát az a kettősség, 
amellyel a vogulban és az osztjákban találkoztunk. 

Jóllehet az ugorág egyes nyelvei ebben mind megegyeznek, 
nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy azért különbség is van a 
magyar és az obi-ugor nyelvek között. A kettősség az obi-ugor 
nyelvekben — amint láttuk — nyelvjárásonként el van osztva. A 
vogulban és az osztjákban külön vannak a JJ-S nyelvjárások és 
külön a k- megfelelést tartalmazók. A tökéletes párhuzamosság azt 
követelné, hogy a magyarban is legyenek nyelvjárások, amelyekben 
a kap mellett a három szó *károm-n&k hangzik vagy hangzott, 
és olyanok is, amelyekben viszont a három mellett a kap szót 
*hap-n&k mondják vagy mondták. Ilyen különbségek nyelvjárásaink
ban ma nincsenek, és bizonyára vakmerőségnek látszik annak a 
feltételezése, hogy valaha is lettek volna. Pedig vannak nyomok, 
amelyek erre a „vakmerő" gondolatra csábítanak. Itt van pl. a huny 
(népny. Mm) ige, amelynek a magyarban megvan a k-s alakja is 
a népny. kúm szóban. Ez az utóbbi persze nem árulja el korát, de 
ha régi is, akkor is kételkedhetünk, hogy összetartozik-e tényleg a 
huny <*> Mm-mai. BUDKNZ nem sokat kételkedett, egynek vette a kettőt, 
és együtt egyeztette őket a finnugor megfelelőkkel (vö. MUSz. 70. 
sz.), mint ahogy a kajla és hajlik, kív- (vö. kíván) és hív, komor 

x) Mivel így az analógia egészen közel hozza egymáshoz a magyart és 
a pelimi-vagilszki vogult, azt kérdezhetné valaki, nem függnek-e össze történe
tileg a magyar nyelv és e vogul csoport k-s mélyhangú szókezdetei? Ha a 
magyarban csak a kap típus volna meg, a három pedig hiányoznék, vagy ha 
a pelimi-vagilszki vogulban nemcsak k-s mélyhangú kezdet volna, hanem %-s 
is, akkor esetleg lehetne gondolni ilyesmire, így azonban nem. 
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és homály, népny. konya (vö. konyul) és hanyag, kullog és halad 
etimológiai összetartozásáról is meg volt győződve (vö. MUSz. 2., 
40., 44., 45., 69. sz. és a 43., 50., 72. sz.-t is). Ezek láttára vájjon 
nem lehet gondolni arra, hogy a magyarban valamikor — az ugor
ból következtetve: az elő-magyarban — mégis megvolt a felté
telezeit nyelvjárási megoszlás, csak az idők során eltűnt? Mert 
az eltűnést már megint tudjuk magyarázni. Az elő-magyat nyelvjárási 
keretek a honfoglaláselőtti magyarság mozgalmas útján könnyen 
meglazulhattak. A k-s (ill. £-s) nyelvjárások alakjai átkerülhettek a 
£-s nyelvjárásokba és megfordítva. Ezáltal párhuzamos alakváltozatok 
keletkeztek, amelyek eleinte egymás mellett éltek, majd a kétféle 
szókezdet birokra kelt, és ebből a harcból általában a x-s alakok 
kerültek ki győztesen, néhány esetben pedig a /c-s alakok győztek. 
SZINNYEI ezt az ős-magyarra tanította így, magyarázatát azonban az 
elő-magyarra is érvényesíthetjük, megszerezvén azzal, hogy a harc 
szórványosan eldöntetlenül is végződött: néha mindkét alak meg
maradt. 

Különben nincs is szükségünk arra, hogy részletekig terjedő 
egyezéseket állapítsunk meg a magyar és az obi-ugor nyelvek között. 
Untig elegendő nekünk már az is, hogy sikerült bekapcsolnunk a 
három és kap típust az ugor megfelelésekbe, mégpedig ilyeténképen: 

•>- északi ugor *%- (vö. a vogul-osztják 
nyelvjárások északi csoportját 
és a magyar ftárom-féléket.) 

*k- (+ eredeti mélyh. magánh.) 
-v déli ugor *$- (vö. a vogul-osztják 

nyelvjárások déli csoportját és 
a magyar kap-íéleket.) 

Ide vehetjük még a kéz típust is, amely a magyarban, a vo-
gulban ós az osztjákban egyaránt k-t hoz, és akkor a végső kép 
•ez ugorra ez lesz: 

*k- (+ eredeti magashangú vok.) *• ugor k-
i északi ugor *%-

• M + . mélyhangú • ) - } d é l i u g o r .£ . ' 

A különnyelvi adatokból ascendens úton eljutottunk tehát az 
ugor közösség koráig. Innen már csak egy lépés és a finnugor 
alapnyelvben vagyunk. Utunkat azonban a megkezdett irányban nem 
tudjuk folytatni, mert a tények irányváltoztatásra kényszerítenek. 
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Más kiindulást kell tehát választanunk — ilye a az ellenkező iráuy-
ban kínálkozik is — és majd inkább descendens úton fogunk 
visszatérni az ugor viszonyokra. 

A finn ág nyelvei — mint tudjuk — nem tesznek különbséget 
a kéz és a három szókezdő mássalhangzói között, mindkét típus 
egyformán &-val van az összes idetartozó nyelvekben. Elvétve (lpN, 
zürj., votj.) g-\& jelentkezik ugyan, de ez másodlagos jelenség, 
amelyhez most nincs közünk. A finn ágnak ez a viselkedése feltét
lenül feljogosít arra, hogy a finnség közös korára is csak egyféle 
k-s szókezdetet állapítsunk meg, szemben az ugorral, ahol már volt 
különbség a magas- és mélyhangú szavak kezdő Jc- ja között, sőt a 
mélyhangúaknái ehhez még egy külön nyelvjárási eltérés is járult. 
Hogy az ugornak ezt a sajátos differenciáltságát finnugor alapnyelvi 
állapotnak tegyük meg, arra a finn ág nem ád módot, a finnség 
közös korára feltételezendő összeesés pedig némileg erőltetett meg
oldásnak látszik. Különben is az ugor differenciáltság annyira magán
viseli a másodlagosság bélyegét, hogy nyugodtan feltételezhetjük: a 
finnség őrizte meg az eredetibb, ősibb tényállást, amelyet aztán az 
ugorban egy külön ági fejlődés megváltoztatott. 

Támogatja ezt a feltevést a legközelebbi rokon nyelvcsalád, a 
szamojéd viselkedése1), és nem szól ellene az ugor ág sem. 

A finnugor alapnyelvben szerintünk csak egyféle szókezdő Jc 
volt mind a magas-, mind a mélyhangú szavakban. Hangfiziológiai 
okokból ugyan valószínű, hogy volt különbség a magashangú szavak 
&-ja és a mélyhangúaké között, de az eltérés nem haladta meg egy 

x) A SZINNYEI feltételezte kétféle finnugor k- megfelelései az egyes sza
mojéd nyelvekben — ZSIRAI MIKLÓS úr szíves közlése szerint: 

finnugor ^ tavgi sz. osztják sz. jeniszeji sz. kamaszinc sz. jurák sz. 

*Jc-
Jc-
Jc-

Jc-

Jc- Jc-
Jc- (Jc'-) 

Jc- (¥-) 

Jc-, h-

£ - , %-, h-

Ha a jurák nem rejteget az ugorhoz hasonló differenciáltságot, akkor a 
megfeleléseket így foglalhatjuk össze: 

finnugor <̂  tavgi sz. osztják sz. jeniszeji sz. kamaszinc sz. jurák sz. 

* j f e - Jc- Jc- Jc- Jc- (¥-) JC', X-y h~ 
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extrafonológikus variáció kereteit. Ez a variáció megmaradt a finn 
ág nyelveiben is, mert hisz ott ma is van különbség a magas- és 
mélyhangú szavak &-ja között, de csak fonetikailag és nem fonoló-
giailag. Ugyanez lehetett a helyzet az ugorban is, legalább eleinte, 
amikor az egységes k- fonómnek még csak ejtés változatai lehettek: 
egy előbb (k-) és egy hátrább képzett (k-) változat. Ha a közép- és 
felsőkondai vogul nem tanítana mást, azt lehetne gondolni, hogy a 
pelími-vagilszki vogul és részben a magyar (vö. kéz oo kap) megmaradt 
ezen a korai ugor fokon. Később, de feltétlenül még az ugor nyelvek 
szétválása előtt a k- változat önállósult, fonológiai egységgé, 
fonémmé vált (ezt a &-ból lett fonémet g-val fogjuk jelölni), de 
csak az ugor nyelvterület egy részén, a másik részen a k- válto
zatból (vagy a q fonémből?) %- lett. Ez az a befejezett fonémhasa-
dás, amelyre az elején céloztunk, és amelynek kedvéért az egész 
finnugor k- kérdést újra elővettük. 

A k változat q- fonémmé válását könnyen megérthetjük, csak 
a csángó a (d és á változatokéra gondoljunk. Az önállósuláshoz 
itt sem kellett egyéb, mint hogy az előbb képzett k- (k-) változat 
a másik rovására terjeszkedjék, vagyis olyan helyzetben is lehet
ségessé váljék, amelyben eladdig csak k- állhatott. Ilyesmi — mond
juk — idegen szavak átvételénél könnyen megeshetett. Hogy egy 
kései analógiát említsünk, az or. KVMT> átvétele is &-val történt a 
vogulban, nem pedig &-val. Mihelyt a k- benyomult a mélyhangú 
szavakba, a k- megszűnt változat lenni, mert a mélyhangú szavak 
szókezdő |-jával szemben ugyanolyan helyzetben álló autonóm 
hangeszköznek érződött, különösen akkor, amikor már szópárok is 
alakultak, amelyeknek jelentéskülönbsége a k-: k- (ill. k-: #-)-hoz 
tapadt. 

A másik ugor területen viszont %- lépett a k- helyébe. Hát 
ezt hogyan kell elképzelnünk ? 

Ismeretes, hogy a kétféle k (k és q) a török nyelvekben is megvan. 
A q majdnem mindenütt előfordul változatként, sőt a taranciban 
fonóm is, vö. kir „Schmutz" : qir „ Kanté *. KADLOFF leírásából tudjuk, 
hogy a q olyan zárhang, amely a nyelvlap hátsó részével képződik. 
„Der Verschluss ist jedoch nicht in allén Dialecten an derselben 
Stelle ; je mehr er nach hinten liegt, um so aspirirter ist der Absatz^ 
so dass es in einzelnen Dialecten fást wie eine afiricata klingt* 
(Phonetik: Einleitung, XVII). Ez a hehezetesség a képzés sajátos 
körülményeiből folyik. Az aktív záralkotó szerv itt a nyelv postdor-
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suma, vagyis a nyelv legkevésbbé mozgékony része. Minél hátrább 
képződik tehát a q, annál erőtlenebb, tökéletlenebb a zár a 
nyelv hátsó részének korlátolt mozgékonysága miatt, a laza zár pedig 
már a fortis rés egy fajtája. Innen van aztán, hogy a q és a vele 
egyhelyen képzett % határai a törökben sokszor összefolynak. Az 
eredeti török szavak g-ja helyett a sojoniban, a csagatájban, az 
azerbejdzsániban (yö. RADLOPF i. m. 103-4, 122, 129, 176) és egyes 
oszmánli nyelvjárásokban (vö. KOWALSKI, Osm.-türk. Dialecte, Enzycl. 
des Islam § 16, 31) gyakran % jelentkezik, az idegen szavak #-ja 
helyén meg sokszor még ott is q van, ahol egyébként a x nem 
ismeretlen hang, mint pl. a nyugati törökségben (vö. RADLOPF i. m. 
104). A taranéiban a q és ^ ejtés úgyszólván egyénenként ingadozik. 
Egyesek azt mondják: %an, %ara, mások meg qan, qara, csupán 
néhány szónál van alaki differenciálódás (pl. %atla, „scbreiben", 
de qatla „schichten", vö. RADLOPF i. m. 121). 

Az ugor k is ilyen egészen hátul képzett zárhang lehetett és 
így a fonetikai körülmények nagyon kedveztek egy réshangszerű 
realizációnak. Eleinte talán itt is volt ingadozás a zár- 111, róshangú 
realizáció között, de aztán általánosuk a x, és ugyanúgy önálló 
fonémmé vált, mint ahogy délen a q.l) 

x) Itt újból kísért a kérdés, vájjon nem történt-e fokozatosan ez 
a k- =- x- változás, vájjon nem lehet-e esetleg az ugorra igazolni 
azt a fejlődési sort, amelynek közbeeső állomásai a magyar külön-
nyelvi tényekből kimutathatatlanoknak bizonyultak (1. 15 fej.). Ha
marjában úgy látszik, mintha egy feltételezhető ugor &-=- ¥- b»- kx- ==~ 
X- reálisabb volna, mint a „mediopalatalis" fgr. k- =- ős-magy. 
¥- =*- ős-magy. kx "*r. ős- v. ó-magy. x-sor, hiszen a tremjugáni, vachi, 
vaszjugáni osztják hozza is a ¥-t, a íelsőlozvai vogul pedig a kx-t 
(vö. KANNiBTo-nál lx)- Fonológiailag nyilvánvaló azonban, hogy itt 
nem a közbeeső állomásokról van szó, hanem éppen a két szélsőről, 
mert a tremjugáni, vachi, vaszjugáni aspirata és a íelsőlozvai affri-
cata nem más, mint nyelvjárási változata a &-nak, ül. x-nak. Ha 
valaki ezt nem fogadná el, és a csalóka fonetikai látszat alapján 
hajlandó volna síkra szállni a változás fokozatosságáért, annak bizo
nyítania kellene : 1. hogy a tremjugáni stb. ¥- és a íelsőlozvai i £-
elsődleges ugor fejlemények; 2. hogy azok a osztják nyelvjárások, 
amelyekben ma x- van, átmentek a ¥- fokon, sőt a «x-n is ; 3. 
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A finnugor szókezdő k fonológiai történetét most már ekkép 
foglalhatjuk össze: 

fgr. k- [k- (+ magash. vok.) és k- (+ mélyh. vok.) változat] 

finn ág ugor ág 
k- (k- és k vált.) korai ugor k- (k- és k- vált.) 

kései déli ugor kései északi ugor 
k- és q- (fonémek) k- és %• (fonémek) 

tremjugáni, vachi, vaszjugáni 
osztják : 
tavdai, alsó- és középlozvai 
(közép- és felsőkondai) vogul: 
pelími, vagilszki (közép- és felső 
kondai) vogul: U.^.magyar (vö. Uz°»M-
m agyar (vö. kéz^kap): } rom): 

demjankai, berjozovi, 
^ i irtísi és kondai osztják : 

alsókondai, felsőlozvai, 
szoszvai vogul: k-\%-

Ha a tényeket helyesen értékeltük, akkor elmondhatjuk, hogy 
fejtegetéseinkkel egy olyan rést sikerült találnunk, amelyen át vilá
gosan megláthattuk a legrégibb magyar hangviszonyok egy pontját, és 
nyomára bukkantunk egy eddig ismeretlen magyar hangnak, a g-nak. 
E hang ma megvan délen a vogulban ós az osztjákban, nyilván 
megvolt az obi-ugor közösnyelvben, sőt az ugorban is. Ha az ugor 
alapnyelvet, különösen annak kései állapotát, nem egészen egysé
gesnek képzeljük el, hanem olyannak, amelyben már lehettek nyelv
járási eltérések, csírái a későbbi küiönnyelvi különbségeknek, akkor 
bizonyos, hogy e z a g a magyar nyelv ugorkori előzőjében is megvolt. 
Ma pedig nincs meg, és legrégibb nyelvemlékeinkben sincs már 
semmi nyoma. Eltűnt tehát, mégpedig a nyelvtörténet előtti korban 
tűnt el, vagy az elő- vagy az ős-magyarban. Eltűnt, mint a pelími-
vagiliszki vogulban, de bizonyára ettől teljesen függetlenül. 

Ezzel az eltűnéssel beteljesedett az a körforgás, amely BAU-
DOUIN DE COUKTENAY szerint annyira jellemzi a hangváltozásokat: egy 

hogy a felsőlozvaiban is valamikor k(- volt a mai hang helyén, 
mint ahogy más vogul nyelvjárások x-ja is előbb «%-, még régeb
ben ¥- fokon állott. Erre a bizonyításra azonban senki nem vállal-
kozhatik. 
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extrafonológikus variáció először két változatra bontotta az egységes 
k fonémet (k és k), később a variánsok közötti fonetikai különbség 
fonologizálódott (k és q), hogy a magyarban és a pelími-vagilszki 
vogulban aztán ismét defonologizálódjék, extrafonológikus variációvá 
süliyedj'en vissza. 

A magyarban azonban nemcsak a q tűnt el, hanem a fgr. 
mélyhangú szavak &-jának másik folytatója, a % is. Ez a változás 
már a történeti korban játszódott le. Általában a h foglalta el a % 
helyét, t előtti helyzetben pedig az a főném, amely az ly pusztulá
sánál is szerepet kapott, a j (vö. Palochta =- Palojta, niezechtelen >*-
mezejtelen, 1. részletesen MNy. XXVI, 266 kk.). 

17. Hangtörténeti összefüggések. Azok a változások, amelyek 
a nyelv egyes hangjait érik, nem önmagukban zárt folyamatok. 
Hangeszközök keletkezése vagy pusztulása nem egyszerű nyelv
statisztikai tény, amely a nyelv jelkészletét gyarapítja vagy csökkenti, 
hanem olyan esemény, amely kihat az egyes hangeszközökre is. Az 
új hangeszköz átveheti a meglevők funkciójának egy részét, 
különböző viszonyba léphet velük. Ha főném pusztul, ak
kor a megmaradókra hárul esetleg a feladat, hogy átvegyék 
szerepét, kitöltvón az űrt, amely eltűnése nyomán támadt. Általában 
minden változás, még a legjelentéktelenebbnek látszó is, az egész 
hangrendszerben érezteti hatását, mert pozició-eltolódásokat okoz, és 
ezek az eltolódások aztán mélyreható változások forrásaivá válhat
nak. SAUSSTJRE híres sakk-hasonlata sántítás nélkül fedi itt az igaz
ságot : a lépő figura mozgásában részt vesz a mozdulatlan bábú is, 
mert minden lépés az egész rendszert mozgatja, viszi előre vagy 
veti hátra. 

A nyelvészeti kutatás eddig nem igen méltatta figyelemre a 
hangtörténeti események összefüggéseit. Az újgrammatikusok meg
elégedtek az egyes történések konstatálásával, és nem kutatták, 
hogy a változások összefüggnek-e egymással, s ha igen, milyen 
természetű az összefüggés. SAUSSURE is olyan sakkjátszmához hason
lította a nyelvet, amelyben az egyes lépések ugyan az összes figu
rákra kihatnak, de a lépések egymásutánját már csak a véletlen 
igazgatja, ami a nyelvre vonatkoztatva azt jelenti, hogy az egyes 
változásoknak van U, meg nincs is következménye: van synchroni-
kusan, és nincs diachronikusan, mert a diachronikus fejlődésben 
már csak a vak erők szeszélyes játéka érvényesül. 
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Pedig ha a hangváltozások összekötő szálait bogozgatjuk, 
észre kell vennünk, hogy a változások legtöbbször, ha nem is terv
szerű, de célszerű törtenési folyamatok. A nyelvnek mint kifejező 
jelrendszernek állandóan vannak belső problémái, amelyek megol
dásra várnak. Néha egyetlen változás is elegendő egy ilyen belső 
kérdés elintézésére, máskor a változásoknak egész sorára van szük
ség, hogy a probléma megoldódjék. 

A hangtörténetnek természetesen minden hangtani esemény 
értékes és fontos mint nyers adat, amely számot ád arról, hogy 
mi történt a hangrendszer egyik vagy másik pontján egy bizonyos 
időpontban. Ha azonban ezeket az adatokat egymástól függetlenül 
gyűjtjük, akkor olyan anyagot kapunk, amely lehet ugyan tanul
ságos, sőt sok tekintetben használható is, de nem fogja megmutatni, 
hogy mi történt a fák mögött az erdőben. Az anyagban — mint 
egy krónikában — benne lesz minden törtenési mozzanat, csak 
éppen a törtenési összefüggések fognak elsikkadni. Meglesz benne 
a jelek története, de a jelek alkotta rendszer történetéről egy szó 
sem. Hangtörténet lesz nyelvtörténet nélkül. 

A hangtörténet tehát nem állhat meg a részletmunkálatoknál. 
Hogy köze lehessen a nyelvtörténethez, pragmatikus szempontokat kell 
érvényesítenie: keresnie kell a hangváltozások összekötő szálait, 
vagyis azokat a fejlődési tendenciákat, amelyek a nyelv egyes kor
szakait, esetleg egész történetét jellemzik, kutatnia kell azokat a 
belső problémákat, amelyeknek megoldására fejlődési tendenciákba 
tömörülnek az egyes fejlődések. 

Magánhangzóink ó-magyar történetét — például — meglehe
tősen jól ismerjük. Tudjuk, hogy a magasnyelvállású szóvégi magán
hangzók eltűntek, a rövid magánhangzók általában egy fokkal 
nyiltabbakká váltak és bizonyos esetekben megnyúltak, a difton
gusok pedig hosszú monoftongusokká alakultak át. Mindez az Árpád
kor vége felé történt. Ebben a számos részletből összetevődő fej
lődési sorozatban nem nehéz felismerni a közös fejlődési tendenciát: 
mind e változás a magánhangzó intenzitással volt kapcsolatos. Úgy 
látszik tehát, hogy az ó-magyar nyelv legégetőbb belső problémája 
az Árpád-kor végén a magánhangzó intenzitás volt, minden singu-
láris fejlődés ennek a kialakulását célozta (vö. MNy. XXVI, 30 kk.). 

Egy másik, a magyar magánhangzórendszer kialakulására 
döntő fontosságú fejlődési törekvés olvasható ki azokból a változá-
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sokból, amelyeket ó'-zés, e-zés, é-zés és í-zés neve alatt ismerünk a 
népnyelvből. 

Az ó'-zés az e főném ellen irányult, és mindenütt, ahol elhatal
masodott, az e pusztulását eredményezte. Az e-zés is az e-t kezdte 
ki, s az eredmény itt is az e kiszorítása lett. E két változás egy
mástól függetlenül indult meg a magyar nyelvterület különböző 
pontjain, és ott, ahol fellépett, a rövid magánhangzórendszer feltét
lenül négyszögű volt, mert csak ott indulhatott meg az e kiküszö
bölésére irányuló folyamat, ahol az e még megvolt. A két változás 
egymástól függetlenül zajlott is le, synchronikusan más megoldásokat 
is hozott (vö. az ö-ző és e-ző megoldású rendszerekről mondottakat 
a 12. fej.-ben), az eredmény mégis ugyanaz lett: a négyszögű rövid 
magánhangzórendszer — az e eltűnésével — háromszögűvé alakult 
át. Az ó'-zés és az e-zés mögött tehát nem nehéz meglátni a közös 
fejlődési tendenciát: mindkét változás a rövid rendszer egyszerűsí
tését célozta. 

Ezekkel egészen párhuzamos változások az í-zés és az é-zés. 
Ami a rövid rendszerben az ó'-zés, az a hosszúban az *'-zés, ami 
a rövid rendszerben az e-zés, az a hosszúban az é-zés. 

A négyszögű hosszú rendszer jellemző sajátsága a magyarban az, 
hogy a sajáthang-koordináta magas sorában három hang van: 
é" - e - l (vagy e - e-i). Erősen í-ző nyelvjárásokban ez a sor 
egyszerűsödött: a három hangból csak az é - % őrződött meg és 
ezáltal a rendszer, amely eredetileg négyszögű volt, háromszögűvé 
vált. E-ző területen hasonló dolog történt: az „é" kétfélescge itt is 
eltűnt, és az eredeti négyszögű rendszer szintén háromszögűvé lett. 
Mindkét változás éle tehát az ú. n. kétféle é ellen irányult. A rövid 
rendszerben a kétféle e (e és e), itt a kétféle é (e és é, vagy e és e) 
egyszerűsítése alkotta a megoldandó problémát. A megoldás egészen 
úgy történt itt, mint ott: az é-zés homonymiát idézett elő éppúgy, 
mint az e-zés, az í-zés viszont az ó'-zéshez hasonlóan meghagyta 
a hangzási különbségeket, csak mással pótolta: az e :e {e:e) helyére 
e\% került. Mint fejlődési folyamatok az é-zés és i'-zés is külön 
játszódtak le, az eredmény mégis azonos lett: ahol a két változás 
kellően ki tudott bontakozni, ott az eredetibb négyszögű hosszú 
vnagánhangzórendszer átalakult háromszögűvé, mégpedig akkor, ami
kor az utolsó szó- vagy alakpár is eltűnt, amelynek jelentési vagy 
nyelvtani különbségét egykor az é : é (vagy e: e) hordozta. 



378 LAZICZ1US GYULA 

E négy változás tehát lényegileg egy fejlődési tendencia meg
nyilatkozása, épp ezért valószínű, hogy itt közel egykorú folyama
tokról van szó. Az ó-zésről tudjuk, hogy a XIII. sz. után kezdett 
kibontakozni (HORGER NésNy. V, 106). Az e-zés kezdetéről ugyan 
nincs megbízható tudomásunk, de talán igaz az a feltevés, hogy az 
ó-magyar magánhangzók nyiltabbáválásában kell keresni forrását, 
mint az ö-zését (vö. LOBONCZI, A magyar nyelv a XIV. sz. közepétől 
a XVI. sz. végéig, 4—-5). Az 2-zés első nyomai a XI—XIII. sz.-ba 
nyúlnak vissza, de az elhatalmasodás itt is a XIV—XV. sz.-ra esik (vö, 
FÜR J., AZ í-zés állapota a mai magyar nyj.-okban, 96). Az é-zésnél 
— kellő előmunkálatok híján — már megint csak tapogatódzásra 
szorítkozhatunk, de talán nem csalódunk, ha az ízessel egyidősnek 
gondoljuk. 

Ha ez az időmeghatározás helyes, akkor e változásokat nagy
jából közép-magyar változásoknak tekinthetjük. 

így most már látjuk a közép-magyar magánhangzó fejlődés 
lényegét. A belső feladat, amelynek megoldására az egész akkori 
magánhangzó fejlődés irányult, a négyszögű rövid és hosszú rend
szerek egyszerűsítése volt. A megoldás útja négy irányban ágazott 
el: az ö-zés és az e-zés a rövid, az *'-zés és az é-zés a hosszú rend
szert egyszerűsítette, s az eredmény háromszögű rövid vagy hosszú 
rendszer alakjában jelentkezett. A négyszögű rendszereknek ez az 
átalakulása háromszögüekké a legfontosabb közép-magyar hangtani 
esemény, egyúttal pedig a legjelentősebb változás, amely a magyar 
vokalizmust az Árpádkor óta érte. 

Ebben az általános fejlődésben nyelvjárásaink különbözőképen 
vettek részt. Érintetlen egy talpalatnyi terület sem maradt, hisz ott 
is, ahol négyszögűek maradtak a rendszerek (vö. I. osztály), a négy 
változás egyike-másika többé-kevésbbé éreztette a hatását, de ter
mészetesen nem annyira, hogy az s:e, e'.e (e:e) különbségen ala
puló alak- és szópárok mind eltűntek volna. A II. osztályba tartozó 
nyelvjárásokban csak a hosszú, a III.-ban pedig csak a rövid rend
szer egyszerűsödött. Legtovább jutott a fejlődés a IV. osztályba 
sorolt nyelvjárásokban, tehát főleg a népnyelv központi magjában, 
ahol mind a rövid, mind a hosszú rendszer egyszerűsödött. 

A magyar irodalmi nyelvnek szintén háromszögű rövid és 
háromszögű hosszú rendszere van, ós ez genetikailag szinte termé
szetes is. Hogy az egyes nyelvekben mely nyelvjárás szolgáltatta 
az irodalmi nyelv alapját, azt sok esetben politikai, kulturális, stb. 
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okok döntötték el. Ahol nyelvi okok is beleszóltak a kiválasztódásba, 
ott rendszerint átmeneti nyelvjárás lett az irodalmi nyelv alapja, 
vagyis egy olyan középnyelvjárás, amelyben a nyelvjárási szélső-
gek már letompultak, kiegyenlítődtek. A magyarban is így történt. 
A központi magyar népnyelvi terület, amely a magyar irodalmi nyelv 
hangkészletét adta, nemcsak földrajzilag, hanem nyelvileg is közép-
jellegű volt, hisz bosszú rendszerével a II. osztályhoz, rövid rend
szerével pedig a III. osztályhoz képezett átmenetet, viszont a II. 
és III. osztályba tartozó nyelvjárások az I. és IV. osztály ellentétét 
tompították le közbeékelődésükkel. 

A népnyelvi alapnak ezt az átmenetiségét irodalmi nyelvünk 
még megtetézte azzal, hogy a felsőtiszai és az alföldi sajátságú 
rendszerek közé is hidat vert, és így bízvást elmondhatjuk, hogy 
a magyar irodalmi nyelvben valósággal ideális „közép" alakult ki 
a magánhangzórendszerek tekintetében. 

Már ezekből a példákból is megítélhetjük, hogy milyen fontos 
a részletkutatások mellett a nagy fejlődési vonalak feltárása, a 
fejlődési tendenciák fel- és megismerése. Ezek a nagy vonalak 
mutatják a hangfejlődések útját, és ezekből tevődik össze az igazi 
hangtörténet. 
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A mordvin tagadó és tiltó szerkezetek története. 
Az uráli alapnyelvben a tagadás és tiltás fogalmának kifeje

zésére két szó szolgált: az e-, a- és a ne-. Az i g e szófaji kate
góriájának kifejlődésekor mind az e-, a-, mind a ne- tagadószó 
i g e i természetűvé lett annyiban, hogy fölvett igenévképzőket, ige
képzőket, mód-, időjeleket és személy ragokat (Vö. SZINNYEI: FgrSpr."2 

117—124; KLEMM: NyK. XLVI, 393—6). A ne- tagadószó a szamo
jédban ma is t a g a d ó i g é ü l szerepel még (NyK. XLVI, 395—6; 
NyH.7 159), azonban a fgr. nyelvekben idővel háttérbe szorult az 
e-, a- tagadó ige mögött, úgyhogy ma már csak határozószóvá 
merevedett gyér nyomai vannak az egyes fgr. nyelvekben (vog., 
osztj., ztirj.) tagadó névmások és névmási határozószók előtagjában 
(vö. NyH.7 159, SUSToim. LXVIÍ, 195) és a magyar tagadó s tiltó 
ne-m, ne határozószócskában. Az e-, a- tagadó ige a finn-permi 
nyelvekben ma is többé-kevésbbé használatban van. A legdúsabban 
fejlődött ki a mordvinban ; ott az e-, a- tagadó ige nemcsak személy
ragokat vesz föl, hanem igenév- és igeképzőket, mód- és időjeleket 
is, sőt még tárgyas személyragozású alakjai is vannak. 

A vogul at'im, at'i, ata, at ,nem', ul ,nel és az osztják andám, 
éndam, and, ant, arí ,nem', al ,ne' tagadó és tiltó határozószók m 
a tagadó e-, a- igére vihetők vissza. Vö. FgrSpr.2 118; NyK. 
XLVI, 393 skl. 

A ne tagadószónak votják-, cseremisz-, vepsza-, karjalai nnn-y 

kólái lappon kívül a mordvinban is vannak még nyomai tagadó 
névmások és névmási határozószók előtagjában. A mordvin nyelv
tanok és szótárak (AHLQVIST, WIEDEMANN) ezt nem említik. A ne 
tagadószónak az indogermán, illetőleg orosz ne tagadószóval val6 
összefüggésére vö. MUNKÁCSI : ÁKE. I, 477; PAABONEN : FUF. VII, 25;. 
KERTÉSZ M.: SUSToim. LXVII, 190 skl. 

Pl. mdE. orcaftums poksat'nin layks neméé a, andums kdk 
nemzd'ü, eét'an orcams nemeid jHa^Tb Ha ^Tefi Heverő,. 
HaKopMHTb HeniMi), Ha ceőn O^ÍÍTB Heverő' SACHMATOV: Mordovszkij 
etnograficseszkij szbornik. 1910. 646. Jarcams t'enek' nemezda 
,-fecTb HaMt Heverő.' Uo. 650. Simmiks jartsamks nem ez de . . . .. 
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vijist aráét ,inni, enni valamit (tkp. nem-valamibői) . . . . erőik 
nincsenek' NyK. V, 83. nekou gadums, nedlan b'ert' nujink' 
ejsénja ,HeKy4a ocTaBMTt, rvfe^yio Hê a/fc-iio MH ee üKajm' SACHMATOV, 650 ; 
nej nekuva tánek guíajamks ,most sehová nem lehet sétálnunk' 
NyK. V, 107. 

Előfordul ily mordvin névmásokban a ne- előtag helyett az a-
tagadószó i s : mdE. t'el'na a-mdzdd ul'ci jartsams ,télen nem lesz 
miből enni' KLEMM : Mordv. Szövegek 42; to a-mast' toúdt' tosa ul'nis 
vanimstak ,akkor neked sem volna ott mire vigyáznod* uo. 2 7 ; 
mdE. a-ki-jak ,senki', a-koso-jak ,sehol', a-kov ,sehová', a-meze-jak 
,semmi' NyK. V, 155. 

A magyarban vannak né-s előtagú h a t á r o z a t l a n névmá
sok ós névmási határozószók: néki ,quidam, nonnullus' NySz. 
némi, némely, néhány; néha, néhol Nyr. XVIII, 165, LEHR. Toldi 
187. Ezekben az összetételekben SÁNDOR I. (Sokíéle VIII, 97), 
SIMONYI Zs. (NyK. XXIV, 368), BEKÉ Ö. (Nyr. XLIII, 81) szláv hatást 
látott. Lehetséges azonban, hogy ez csak véletlen találkozás, s hogy 
ezek az összetételek ős-fgr. szerkezetek maradványai. A ne tagadó
szó más esetekben is megnyúlt: né-talám, né-valaha, né-valaki 
NySz. A magyarban a ne- tagadószóval összetett névmások és 
névmási határozószók ma h a t á r o z a t l a n fogalmat fejeznek ki, 
a megfelelő vogul, osztják, zűrjén, votják, cseremisz, mordvin, finn, 
lapp alakok pedig t a g a d ó jelentésűek, pl. osztj. nem-%oiat ,senki'; 
vog. ne-matdr ,semmi1; zürj. ne-kin ,senki ;; cser. ni-mat ,semmi* 
NyH.7 159. E kétféle jelentés nem állja útját annak, hogy a 
né-s előtagú névmásokban és névmási határozószókban ne keressük 
a ne tagadószót. Ugyanaz az alak kétféle jelentésű lehetett: h a t á 
r o z a t l a n és t a g a d ó . Pl. Nem láttál ott nékit? Eredetileg = 
nem-valakit. Nem hoztál némi ajándékot? Ered. = nem valami 
ajándékot. Ily szerkezeteket kétféleképpen lehetett érteni, miként 
ma is kétféleképpen mondhatjuk: Nem láttál ott senkit ? Nem láttál 
ott valakit ? Nem hoztál semmi ajándékot ? Nem hoztál valami 
ajándékot ? BEGULY is a fent idézett mdE. mondatban a ne-s előtagú 
névmást (nemezde) h a t á r o z a t l a n névmásnak fordítja, nem 
tagadószónak. 

Ma a mordvinban a tagadás mind a névszói, mind az igei 
állítmányú mondatban az e-, a- tagadó igével, illetőleg határozó
szóval történik. Vizsgáljuk tehát részletesebben a mordvin tagadó 
szerkezetek különböző fajainak történetét. 

26* 
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Az állímányi névszó az egyes- és többesszám 1. és 2. személyé
ben fölveszi az alanyi személyragokat, a többessz. 3. sz.-ben a 
többesjelet; az egyessz. 3. sz.-ben a névszó tőalakja szerepel. 
Pl. mdE. a séfe-ja-n, a poksa-n ,nem vagyok magas, nem vagyok 
nagy' SUSAik. IX, 190; mdM. af cebar ,nem jó1 NyK. XIII, 133. 

I. A jelentő mód jelen idejében a mordvin tagadás úgy törté
nik, hogy az állítmányi n é v s z ó elé vagy a f ő i g e jelentő módú 
jelen idejű alakjai elé odakerül az mdE.-ban az a (eMar., 
eJeg.), at (eKal., eKaál.) tagadó ige, a mdM.-ban pedig az af 
Az a, at, af tagadó ige az egyes- és többesszám minden személyé
ben változatlan marad, úgyhogy a md. tagadó ige ma már tagadó 
h a t á r o z ó s z ó v á merevedett a jelentő mód jelen idejében, 
ezért ma már ily használatban is előfordul: mdE. a-lamo, mdM. 
af-lama ,nem-sok£; mdE. a-pan ,nem-jó'; mdM. af-ot'su ,nem-nagy' 
PAAsChrest. 58, NyK. XIII, 93—4. 

Ha ige szerepel a tagadásban, akkor a fóigéhez az egyes- és 
többesszám 1. és 2. személyében az alanyi személyragok járulnak; 
az egyessz. 3. sz.-ben a főige -*j, -*% képzős igenévi alakja szere
pel, a többessz. 3. sz.-ben pedig ennek többese. Pl. mdE. a pala-n, 
a pala-t, a pali, a pala-tano(k), a pala-tado, a pal-it' ,nem csókolok 
stb.'; mdM. af pala-n, af pala-t, af pala-j, af pala-tamá, af pala-
tadá, af pala-xt' ,nem csókolok stb.' PAAsChrest. 06. 

Ez azonban nem az eredeti finnugor tagadó szerkezet a 
mordvinban. Eredetileg bizonyára a mordvinban is hozzátették az 
egyes- és többesszám 1. és 2. személyére vonatkozólag a tagadó 
e-, a- igéhez az alanyi személyragokat, miként még a finnben lát
juk {en, et, ei, emme, ette, eivat anna ,én nem adok stb l) vagy a 
mordvinhoz legközelebb álló cseremiszben (om, ot, ok, ona, oda, 
cydt nal ,nem veszek stb.' Vö. BEKÉ: Cseremisz nyelvtan 367). 
A mordvinban a tagadó ige egyesszámi 3. sz. alakja (mdE. a, at; 
mdM. af) állandósult az egyes- és többesszám minden személyében, 
azaz a tagadó ige tagadó h a t á r o z ó s z ó v á merevedett, s a fóigé
hez tették hozzá az alanyi személyragokat: mdE. a pala-n, a pa
la-t stb.; mdM. af pala-n, af pala-t ,én nem csókolok stb.' PAAs
Chrest. 06. A tagadó ige egyessz. 3. sz. alakjának általánosulására 
és határozószóvá való megmerevedésére más finnugor nyelvekben 
is találunk példát, így a finnben. Pl. Kiskóban az egyes- ós többes
szám mindhárom személyében az egyessz. 3. személyű ei általáno
suk. Lappajarviben (Savó) az egyesszám mindhárom személyében 
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gyakran használatos az egyessz. 3. személyű ei: ei mina, ei sina 
,én nem, te nem*. Némely helyen, pl. déli Pohj'anmaaban a többes
szám mindhárom személyében az egyessz. 3. személyű ei használa
tos ; ei me, ei te, ei ne ,mi nem, ti nem, ők nem'. Nurmijárviben a 
többesszám 3. személyében ei használatos, s a személyrag a főigé-
hez járul: ei óvat (ten) ,ők nincsenek'. Agricolánál is előfordul a 
megmerevedett ei: ei te voipalvella ,ette voi palvella' NyK. XVI, 434. 
Az észtben az egyes- és többesszám mindhárom személyében az 
egyessz. 3. személyű ei vagy ep (^p) állandósult; a lívben 
pedig az egyessz. 3. személyű ab (vö. az utóbbi kettőre vonatkozó
lag részletesebben alább); ei anna ,nem adok stb. ' ; ep ole 
f5"- pole) ,nem vagyok stb.' WIEDEMANN : Gramm. d. ehstn. spr. 
1875, 478; ab tapa ,nem ölöm meg stb.' SJÖGREN: Liv. gramm. 1861. 
156; SUSAik. II, 29. 

A magyar nem tagadószó is a fgr. ne tagadó ige általánosult 
alakja, mégpedig ennek fgr. *-m ~ *-f$ deverbalis névszóképzős 
származéka. Vö. a szerző értekezését: NyK. XLVI, 395. 

A két erzá-mordvín alak: a, at eredetibb *ak-böl keletkezett 
k^t hangváltozással, illetőleg a -k lekopásával:*) *ak =- at, *ak **~ a. 

Hogy az a eredetibb *ak-hó\ lett, azt a következő jelenségek 
bizonyítják. A cseremiszben is lekopott némely nyelvjárásban az 
egyesszám 3. sz.-ben a tagadó ige -&-ja. Vö. BEKÉ : Csere
misz nyelvtan 367. A szóvégi -k lekopására más példáink is van
nak a mordvinban, pl. a tagadó ige imperativusában is lekopott 
néha a -k: mdE. egyessz. 2. szem. ilalc =*- iía; a tagadó szerkezet
ben a főige végéről szintén lekopott néha a -k deverb. névszóképző, 
mely eredetileg azonos az imperativus -k módjelével: praeteritum: 
mdE. eéin pala(-k), vano(-k), niíe\ mdM. asm {dZdn) pala(-k), vana, 
nile ,én nem csókoltam, én nem néztem, én nem nyeltem stb.'; 
participium: mdE. apák pala(-k), vano(-k), nile ,nem csókolván, 
nézvén, nyelvén' PAASONEN MordwChrest. 011, 013, PAASONEN Mordw. 
Lautl. X. 15, 67. 1. Szórványosan előfordul a mordvinban szóvégi 
-t lekopása is (PAASONEN Mordw.Lautl. 67. 1.), úgyhogy az a alakot 
at-ból is lehetne részben megmagyarázni. 

Az a mellett a másik erzá-mordvín tagadó határozószó az at, 
ez is eredetibb *ak-hől lett: *ak >- at. Hogy az at eredetibb *a7c-ból 

') SZINNYBI szerint (NyK. XLV, 286) az eredeti szóvégi -k magánhangzó 
után megmaradt a mordvinban, nem szokott lekopni, sem -t nem lett belőle. 
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lett, arra már SETALA is gondolt (*a-k ? ^ a-t, SUSAik. II, 63). Köz-
mordvin szóvégi -&-ból mássalhangzó utáni helyzetben rendesen -t 
lett, így pl. az imperativusban: mdE. vano-k ^ van-t .nézz'; nil-k' 
=~ M-t' ,nyelf, mdM. nilK-t' ua.; mdE. Ua t'eyt' {-*• *t'ej-k') ,ne tégy1! 
PAAsChrest. 013. A -k deverb. névszóképzőből, amely eredetileg 
azonos az imperativus -k módjelével, szintén -t lett: praeteritum 
mdE. eéin vano(-k) *- van-t., nil-t' (-= *nií-k'), mdM. dédn niV-t' ,én 
nem néztem, nyeltem1. Participium: apák vano{-k) ^~ van-t, nil-t' 
(^*nil'-k') PAAsChrest. 011—013; mdM. apák nil'% patt' NyK. 
XIII, 99 ,nem nézvén, nyelvén, hajtván (nézve stb.).' PAASONEN 
Mordw. Lautl. 22, Chrest. 013, BUDENZ : NyK. XIII, 94, 117, 
SZINNYEI: NyK. XLV, 284. 

Előfordul azonban a mordvinban magánhangzó utáni helyzet
ben is szóvégi -k =*—1 hangváltozás, így a tagadó ige imperativusá-
ban i s : mdE. ila-k, mdM. t'a-t, da-t. Máskép SZINNYEI : NyK. XLV, 
287, vö. alább. 

SETALA szerint (SUSAik. II, 79) a mordvin a tagadószó erede
tibb *a-i-bó\ való, a végében a fgr. deverb. *-j, *-j névszóképző 
rejlik. PAASONEN szerint (MordwLautl. 38, 63) az a, at tagadószó 
eredetibb közmordvín *a%t-hó\ való. Arra vonatkozólag, milyen 
elemeket látott az utóbbi alakban, részletesebben nem nyilatkozott. 

Az mdE. *ak tagadó igében levő -k nem más, mint a fgr. 
*-k<»*-y deverb. névszóképző, mely prsesensjelül szokott szerepelni 
a fgr. nyelvekben, így a tagadó e-, a- igében is, vö. cser. a-y§-m, 
o-yd-m ,én nem'; a-y§-t, o-yd-t ,te nem'; a-k, o-k ,ő nem' BEKÉ: 
Cseremisz nyelvtan 362, 367; votj. u-g ,ő nem'; zürj. o-g ,én nem, 
mi nem', SETALA: TUM. 6 1 - 3 , SZINNYEI: FgrSpr.2 79, 118, 120, 
NyH.7 84, 109, 

A mdM. af tagadó ige /-jében a fgr. *-p ~ *-p deverb. 
névszóképző rejlik, mely szintén praesensjelül szokott szerepelni a 
fgr. nyelvekben, így a tagadó igében i s : mdM. a-f; mdE. M. 
a-pa-k (participium, vö. a szóvégi -k mivoltára alább); votj. e-v-, 
e-v-, e-b- (evei, ev§l, eb" ,ő nem'); zürj. a-b- (abu ,én nem, te nem, 
ő nem'); észt e-p (^p) ,én nem, te, ő nem, mi, ti, ők nem'; livL. 
a-b ua. BUDENZ (NyK. XIII, 94) a fgr. *-p ~ *-fi deverb. névszókép
zős tagadó igealakokhoz sorolja a finn epa- szót is, mely össze
tételekben fordul elő, pl. epa-tasaise- ,insequalis, non planus'. A finn 
epa- szó tehát e szerint azonos volna az mdE. M. participiummal : 
a-pa(-k). Vö. SETALA: TUM. 14, 27, 29, SZINNYEI: FgrSpr.3 77, 122, 
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NyH.7 84, 109 WIEDEMANN: Gramm. d. syrj. sprache. 1884. 189. 
Ez a *-p<x>*-ft deverb. névszóképző az erzá-mordvínban ritkábban 
használatos (NyK. XIII, 29), azért fordul elő az erzá-mordvín 
tagadó ige végén is *-p<»*-fi képző helyett *-&<»*-/ (mdE. *ak *- at, 
a co mdM. af); de már a participiumban az erzá-mordvínban is 
*-p cs> *r§ képző van: mdE. M. a-pa-k. 

II. Megvan azonban még a mordvinban a fgr. tagadó szerke
zet eredetibb alakja i s : a tagadó igéhez járulnak hozzá az igenév
képzők, mód- és időjelek, az alanyi és tárgyas személyragok, a 
főigéhez pedig igenévképző, s az utóbbi alak azután az egyes- és 
többesszám minden személyében változatlan. Itt tehát még megvan 
az eredeti fgr. n é v s z ó i (nominális) tagadó szerkezet, azaz még 
t á r g y f o g a l m a k (nomen agentis) alakjában van a gondolati 
tartalom kifejezve, még nem á l l a p o t f o g a l m a k (nomen actionis) 
alakjában, a főige tudniillik i g e n é v. Pl. praeteritum : mdE. ein 
pala-(k) ,én nem-é-k csókoló', értsd: ón nem (a múltban) csókoló, 
azaz; nem valék csókoló, t. i. lény. Vö. a finn tagadó praesens 
szerkezetet: en anna-k ,én nem adó', értsd: én nem (vagyok) 
adó lény. Meg kell azonban jegyezni, van a mordvinban újabb, 
nem-névszói praeteritumos szerkezet i s : mdE. a tokit ,nem érint 
vala'; a pelil't ,nem félnek vala'. Ez az ú. n. T-es praeteritum. 
Vö. alább. 

1. A mordvin praeteritumban a tagadás úgy történik, hogy a 
tagadó e- (i-) igetőhöz hozzájárul a fgr. *-j (*-i) deverb. nóvszóképző, 
mely a finnugor nyelvekben praeteritum-jelül szokott szerepelni 
(SETALA: TuM. 99,106, 170, SZINNYEI: FgrSpr.2 80, 122—4, NyH.7 86), 
utána pedig az egyes- és többesszám 1. és 2. sz.-ben a praeteritum-
személyragok, miként más igéknél (mdE. palién, palH\ palrnek 
(palrme), palvde; mdM. pala-n, pala-t' pala-me, pala-dfe. Pl. ePensa.: 
Egyessz. 1. sz. e-i-n, 2. sz. e-i-t'. Többessz. 1. sz. e-i-nek', 2. sz. 
e-i-de] PAAS. MordwChrest. 011, MordwLautl. 27. Az egyes- ós 
többesszám 3. sz.-ben csak a puszta *-s<»*-é deverb. névszóképzős 
igető szerepel személyrag nélkül, miként más igéknél is (mdE. M. 
pala-s, pala-ét'): mdE. egyessz. 3. sz.: e-s, többessz. 3. sz.: 
e-s-tf; mdM. egyessz. 3. sz.: Q-Z (i-i), többessz. 3. sz.: d-s-f (i-s-tf), 
PAAsChrest. 011. Az egyes- és többesszám 3. sz.-nek hatása alatt 
belekerült a -é praeteritum jel az egyes- ós többesszám 1. és 2. 
sz.-be is (SZINNYEI, FgrSpr.2 82, 124), úgyhogy a praeteritumban 
kétféle alakok vannak: mdE. egyessz. 1. sz.: e-é-i-ú, 2. sz.: e-é-i-t'] 
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többessz. 1. sz. e-z-i-nek (e-é-i-me), 2. sz.: e-é-i-d'e; mdM. egyessz.: 
1. sz.: dé-d-n (i-é-d-n), 2. sz.: 9-é-d-t' (i-z-d-t'); többessz. 1. sz.: 
d-é-d-me [i-é-(d)-me], 2. sz.: 9-z-d-ave[i-z-(d)-d'eJ PAAsChrest. 011, NyK. 
XIII, 197. A főigéhez a fgr. *-k<^*-y deverb. névszóképző járul, 
miként a tagadó szerkezetben más fgr. nyelvekben is (SETALÁ : TuM. 
28, BEKÉ : Cseremisz nyelvtan 362). Ez a -k néha lekopott, 
vagy mássalhangzó utáni helyzetben -í-vé lett, miként följebb is 
láttuk már: mdE. pala-(k), vano-(k),van-t, nüe,nü-t'; mdM. pala-(k), 
vana, vanők, nile, niP-t' PAAsChrest. 011, BUDENZ : NyK. XIII, 97. 

A mdM.-ban a fent tárgyalt didú (ihn) stb. praeteritum alakokon 
kívül más praeteritum alakok is vannak: Egyesszám 1. sz.: asd-n, 
2. sz. usd-t\ 3. sz. asd-z. Többesszám 1. sz. aso-me, 2. sz. aso-d'e, 
3. sz. asd-st' PAAsChrest. 011. Ezek az alakok nem egyszerűen 
az a- tagadó igének -s praeteritum-jeles vagy -s gyakorító képzős 
(vö. Nyr. XIII, 148) alakjai, hanem a mdM.-ban külön fejlődött az 
a- tagadó ige és az ast- ,leben, sein, sich befinden' ige összetételé
ből a létezés fogalmának tagadására (non est, nincs, nincsen) külön 
tagadó ige: *a-ast-k [vö. fS. (Savó): ei anna-k ,nem adok1; fi. ei 
sao-k ,ich sage nicht'; IpK. el-lea-k .nincs' NyK. XLV, 278, 284] 
*- *ask ==- as. Lehetett ilyen fejlődés is: *a-ast-k =- *a-sk »- (hézag
töltő -J-vel:) *a-j-ask =- ajak. Vö. alább. 

A létet tagadó moksa-mordvín as, ajas igéből egyszerűen 
tagadó ige lett, sőt tagadó határozószó is (non est *- non). Pl . : mdM. 
as kosdyga ,sehol', as-kovmga ^ehovh'; as k'ivők ,senki'; as-meédv§k 
^semmi', PAAsChrest. 61, NyK. V, 155, XIII, 100; kut' sasi, kut' as 
,akár jöttek, akár nem' NyK. XIII, 100; jakat' ervaks ali as,mentél-e 
férjhez vagy nem?' uo. Hasonló jelentésfejlődést találunk más eset
ben is, így az erzá-mordvín avol', amely tulajdonképen = a-voT, 
á-uí (vö. f. ei ole) ,non est', egyszerűen tagadó határozószó gyanánt 
fordul elő: mon avol sen kis sin ,én nem azért jöttem' NyK. 
XIII, 100; avol' sonze, a tat'anzo sonze ,nem őt, hanem az ő atyját' 
uo.; avol' ist'a ,nem így* PAAsChrest. 62. 

Az így keletkezett mdM. as- tagadó ige tövéhez hozzátették 
a rendes praeteritum-végzeteket: egyesszám 1. sz. ah ii 2. ah-f 
3.! ase-é; többesszám 1. sz. asd-me 2. asd-d's 3.. aso-st' PAAs
Chrest. 011. Az egyes- és többesszám 1. és 2. személyének praete-
ritum-végzetében bennerejlik az alanyi személyragokon kívül a *-j 
(*-i) praeteritumjel is: mdM. egyessz. 1. sz. *nil'e-i-n =- nil'd-nl; 2. sz. 
*nile-i-l =- nil'df stb. Az egyesszám 3. személyében (ase-é) csak a 
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praeteritum-jel {-£) van alanyi személyrag nélkül; a többessz. 3. sz.-
ben (asd-st') a praeteritum-jel és a többesjel: *-é-t' *- -st'. Hogy a 
mdM. asd-n, asd-t' stb. praeteritum-alakokban az -s- nem praeteritum-
jel, azaz nem a fgr. *-s<**-é deverb. névszóképző változata (vö. SUS-
Toim. XXII, 32), azt mutatja egyrészt az egyes- és többesszám 
3. sz. -é, -ét' végzete (aso-é, aéd-st'), mely nem más, mint a fgr. 
*-s<s>*-é deverb. névszóképzőből való praeteritumjel, úgyhogy még 
-s praeteritumjel fölösleges volna; mutatja továbbá másrészt az a 
körülmény, hogy az as- tőből praesens is van: mdM. egyessz. 
1. sz. asan % ásat 3. as; többessz. 1. sz. astama, 2. aslada 
3. asit, ast ,én nem vagyok stb.' NyK. XIII, 100. A gyakorító -s 
képzővel (NyK. XIII, 65. PAAÖ. MordwLautl. 32, Nyr. XIII, 100) 
sem lehet azonos a mdM. asd n, asd-t' stb. praeteritumalakok -s-se, 
1. a megokolást alább. 

A l é t tagadására a mdM. praeteritumban nem az ason-féle 
praeteritumalakok szolgálnak, hanem az l'-es praeteritumalakok, az 
asdú-féle praeteritumalakokban ugyanis elveszett a l é t tagadásá
nak a fogalma, s csak a t a g a d á s fogalmát fejezik ki: mdM. egyessz. 
1. áz. aselen 2. aselet 3. asel; többessz. 1. sz. aselemá 2. aseleda 
3. aselt ,nem valék stb.' NyK. XIII, 100, PAAsChrest. 61. A -len, 
-let stb. végzetek itt nem mások, mint az ul'e-, ul'd- létige praeteri-
ttimalakjai, vö. NyK. XIII, 75, 79, XIX, 127, SüSAik. Ií, 81, 99, 159. 
Az erza-mördvínban más ige szolgál a l ó t tagadására: arás .non 
est', praeteritum: arasdl ,nem volt', vö. alább. 

A mdM. asd-n-fé\e tagadó praeteritumalakok újabb eredetűek, 
mint az dédú (ié9n)-féle tagadó praeteritumalakok. Az előbbiek már 
csak azután keletkezhettek, miután már az a- tagadó ígérői átkerül
tek a praesensben a személyragok a főigére (*a astk^as: mdM. 
asa-n, asa-t stb.), s az a tagadó ige tagadó határozószóvá mere
vedett. 

2. C o n j u n c t i v u s . AHLQVIST és PAASONEN (Chrest. 012) így 
nevezte; BUDENZ (NyK. XIII, 78, XIX, 117) potentialisnak, lehető
ség-módnak; WIEDEMANN és REGULY conditíonalisnak. Ezt az alakot 
úgy képezik, hogy az erza-mordvín a, moksa-mordvín af tagadó 
igéhez, illetőleg határozószóhoz hozzáteszik az ul'e (^*vole-) létige 
praeteritum-alakjait (*vol-i-n): mdE. a-vol'in (a-vol'en, a-ul'in); mdM. 
af-dl'dú stb., vö. PAAsChrest. 012. SETALÁ szerint (SUSAik. II, 28, 
82, 159) az erza-mordvinban is a *-p<s>*-@ igenévképzős tagadó 
igékhez, az *a-vo-hoz járulnak hozzá a létige praeteritnm-alakjai, 
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miként a moksa-mordvínban az a-f-hoz; de vö. a tagadó conjunc-
tivus alakokat a nem-tagadó conjunctivus alakokkal: mdE. pala-
vol'en, pala-vl'in stb. ,ich würde küssen, ich hatte geküsst' (PAAS-

Chrest. 08); seredével' ,beteg lenne' NyK. XIX, 128; hduvui'ne 
(^ kuluvul'ine) ,meghalnánk' SUSToim. XXII, 87. Az egyes- és 
többesszám 3. sz.-ben nem az *-á ~ *-£ igenévképzős tő szerepel 
praeteritum-tőül, miként a nem-tagadó igeragozásban (vö. mdE. M. 
nil's, nil'st'), hanem a *-j, *-i igenévképzős tő: mdE. avol\ mdM. 
afél'. Az utóbbi két alakban a tagadó ige végén levő Z-be bele
olvadt a *-j, *-i igenévképző, illetőleg praeteritum-jel (vö. NyK. 
XIII, 94, 95, 100, SUSAik. II, 28, 159). A tagadó ige ezen 
praeteritum alakjai után a főige *-k « *-y igenévképzős alakja 
szerepel. Ebből a szóvégi -ife-ból néha itt is 4 lett, vagy néha 
eltűnt. Pl. mdE. egyessz. 1. sz. avol'in (avol'en, aul'in) 2. sz. 
avol'it' (avol'et', aul'it') 3. sz. avoV (aul!) többessz.; 1. sz. avolinek 
{avol'nek', aul'inek) 2. sz. avol'id'e (avol'd'e, aul'idé) 3. sz. avott' 
(aul'f) jmla(k), vano(k), vant,nil'e, nil't'\ mdM. egyessz. 1. sz. afdl'dfi 
2. sz. afdl'dt' 3. sz. af§l'\ többessz. 1. sz. aféhme 2. sz. af'Sl'od'e 
3. sz. afdl'H' pala(k), vana, vanék, úil'e, úil'H' ,én nem csókolnék 
v. nem csókoltam volna stb.' PAAsChrest. 012. 

A jelentésfejlődésre (praeteritum ->• conjunctivus, potentialis : 
' c s ó k o l o k v a l a - > c s ó k o l t a m v o l n a , c s ó k o l n é k ' ) vö. a 
szerző Magy. Tört. Mondattan 94. 1. 

3. D e s i d e r a t i v u s . így nevezte AHLQVIST, BUDENZ (NyK. 
XIII, 82) ÓSPAÁSONEN (SUSKAik. II, 164), WIEDEMANN pedig o p t a -
t i v u s p r a e t e r i t u m n a k. Ez az igealak a következő alkotó 
elemekből tevődik össze. A mdE. a, mdM. af tagadó igéhez, illető
leg határozószóhoz hozzájárul a létige töve (a mdE.-ban vol-, a 
mdM.-ban f§l- alakban), ehhez pedig a fgr. *-sk- gyakorító képző, 
melyből hangátvetéssel ks lett a mordvinban, vö. SUSToim. XXII, 
32, 69, XL1, 70, 83. A finnben is előfordul ez a gyakorító képző 
ily hangátvetéssel: uiskentele- ~ uiksentele- ,úszkál' SUSAik. II, 179, 
BUDENZ UA. 27. SACHMATOV (i. m. 820) is evvel a képzővel magyarázza 
a nem-tagadó desiderativust. Az így alakult tagadó igetőhöz azután 
hozzájárultak a praeteritum-végzetek (mdE. -Un, -íit\ -l'; mM. -l'dn, 
-ht', -X stb.), mert idő szempontjából ez a desiderativus praeteritum. 
A tagadó ige ezen alakjai mellett a főige *-k igenévképzős; ebből a 
szóvégi -/c-ból néha itt is -t lett, vagy néha itt is elveszett. Pl. mdE. 
egyessz. 1. sz. avol'-ksdl'in stb. pala{k), yano(k), vant, nil'e, nil't'; 
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mdM. egyessz. 1. sz. af§l'ks§l'm stb. pala(k), vaná, van§k, nil'e, 
nil'H' ,nem akartam csókolni stb.' PAAsChrest. 012. 

A mdE.-ban a tagadó igevégzetek néha a főige végére kerül
nek, s az ily alakú főige elé a puszta tagadó a határozószó: 
a palijcsd'in stb. PAAsChrest. 012. Ezek tehát már újabb tagadó 
alakok, mint az előbbiek, nem névszói természetűek. 

SETALA kissé máskép magyarázta (SUSAik. II, 28, 164, 178—9, 
182) a desiderativusi alakokat. Szerinte ezek a következő elemek
ből állanak: *a-vo ( = a tagadó a- ige fgr. *-p <s *-/? deverb. névszó
képzős származéka; de vö. ez ellen, amit fent a conjunctivusnál 
mondtunk a mdE. pala-vl'iú alakra való hivatkozással) -f- létige -f-
-JcsH- ( = konjunktivsuffix = frequentativ-continuativ-inchoativ suffix) 
~f" ~h~ (— konjunktivsuffix = frequentativ-continuativ suffix; de vö. 
ez ellen alább a conditionalis conjunctivust: mdM. palafíferel'm 
PAAsChrest. 012). 

A desiderativusi igealakok jelentésfejlődését pedig így magya
rázta SETALA (SUSAik. II, 180): „Eine iterierte oder beginnende 
Thátigkeit kann leicht als eine k o n a t i ve aufgefasst werden und 
dem Versuchen verwandte Vorstellungen sind die Begriffe eines 
Beabsichtigens und Wollens." 

BUDENZ is az itteni magyarázatunktól eltérően magyarázta a 
desiderativus alakját és jelentését (NyK. XIII, 83). Szerinte: „a mordM. 
-Iksilen stb., s a mordE. -leseim stb. végű igealakok tulajdonképen 
nem vehetők külön desiderativ (v. optativus) módnak, hanem inkább 
desiderativ (conativ) értelmű igétől való indicativusbeli praeteritum-
nak tűnnek föl (sa- mellett: salksÜ- ,kommen wollen', praet. salk-
sllen stb.). A desiderativ órtelemhatározást, az afílksilen maJcsa 
,nem akartam megadni' tagadó alak szerint, nyilván segédige 
eszközölte, s ilyenül alkalmasint a kelge- (o: PAAsChrest. 75 . : 
mdM. k'el'gd-, mdE. k'él'ge-) ,szeretni, akarni' igének frequentativuma 
szolgált (Jcelkse-, kelksele-), miszerint pl. salkstlen-nek régibb teljes 
alakja ez volt volna: sa-gelksden (tkp. „jönni akargattam"), amiből 
a mordE. sakselin is válhatott." 

Az 1821-ben kelt erzá-mordvín Újtestameníom-fordításban ily 
alakok vannak: jartslkskelin (újabban: jartsakselin) ,enni akartam'; 
simekskelin ,inni akartam'; cavikskelen sonze ,meg akartam ölni őt'; 
purníkskelen ,össze akartam gyűjteni', NyK. XIII, 82. Tehát itt 
-ksel-, illetőleg eredetibb -skel- helyett -kskcl- van. Ez a jelenség 
összefügg valószínűen azzal, hogy a mordvinban egyes mással-
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hangzó csoportok elé k- kerül, így st- elé : mdE. síardoms: mdM. 
kstarddms ,überwaltigen' PAAsChrest. 129; sn- elé: snav.ksnav 
,erbse' PAAsMordvLautl. 5 3 ; sn- elé: mdM. E. sna: mdE. ksna 
,riemen'. uo.; st- elé: mdE.M. stams^ mdE. kstams ,waschen' PAAS-
Chrest. 137; mdE.M. sta,™ mdE. ksta ,wachs' uo. Más mással
hangzó is kerülhet egyes mássalhangzócsoportok elé. így p- kerül
het sk; st- elé, PAAsMordwLautl. 54. 

4. C o n d i t i o n a l i s . Az eredetibb conditionalis tagadó szer
kezet ma már csak a moksa-mordvínban fordul elő. Minthogy a 
tagadó conjunctivus afSl'dn stb. alakot a nyelvérzék így elemezte: 
af ( = tagadó határozószó) -\- dtdfi (conjunctivus végzet), azért a 
conditionalisban is az af tagadó határozószóhoz hozzátették a ren
des conditionalis-végzeteket, vő.: mdM. palanderan (praesens), 
palanderen (praeteritum), palandefetdn (conjunctivus): -d'efan stb. 
(praesens), -derén stb. (praeteritum), -defetdú stb. (conjunctivus): 
af-tefan stb., afférén stb , af-tefetdú stb. Az így alakult tagadó 
ige után eredetileg bizonyára a főige -k deverb. névszóképzős 
alakja következett s ennek fent látott alakváltozatai (-k *- -í, 
-k»- 0), miként a tagadó praeteritumban, conjunctivusban, desi-
derativusban: affefan stb., afférén stb., aftefetdn stb. pala(k)y 

vaná, vandk, nil'e, niVf. Ma azonban már nincs meg ez az eredeti 
szerkezet, hanem ma már a -k vesztett főigéhez hozzáteszik a 
praesensben az afferan stb., a praeteritumban az affefen stb., a 
conjunctivusban az afterehn stb. tagadó conditionalis igealakokat: 
Praesens egyessz. 1. sz. pala-ftefan 2. -fferat 3. -ffefej stb. 
,ha ón csókolok, wenn ich küsse stb.' Praeteritum egyessz. 1. sz. 
pala-ffefen 2. -ffefef 3. -fferes stb. .wenn ich küsste' stb. AHLQVIST 
a kulinddran alakot így fordítja: ,wenn ich gestorben ware' 
NyK. XI11, 81. Conjunctivus egyessz. 1. sz. pala-ff eret dú 2. -fterel'df 
3- -fferet stb. ,wenn ich küssen wiiide, wenn ich geküsst hátte 
stb/ PAAsChrest. 012. 

Kérdés, milyen elemekből áll a conditionalis praesens -deran, 
praeteritum derén, conjunctivus -defetdú végzet. Vizsgáljuk e vég
zeteket a nem-tagadó conditionalisban. A nem-tagadó conditionalis 
praesensben az erza-mordvín nyelvjárásokban kétféle alakot találunk: 
mdE.1) egyessz. 1. sz. pala-nenan 2. sz. pala-nenat 3. sz. pala-nene, 

x) A moksa-mordvín nyelvjárásokból ily alakokat nem közöl PAASONEN, 
de ott is kellett lenniök ilyeneknek, mert az ott előforduló conditionalis alakok 
hangtanilag csak ilyenekből magyarázhatók. 
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többessz. 1. sz. pala-net'amk 2. sz. pala-net'adk 3. sz. pala-nenii' 
,wenn ich küsse stb.' Ezek mellett előfordulnak ily alakok i s : 
mdE. egyessz. 1. sz. palinderan 2. palind'erat 3. palindefej; 
többessz. 1. sz. palinderatanok 2. palindefatonok1) 3. palmderejt' 
,wenn ich küsse' PAAsChrest. 09 ; mdM. egyessz. 1. sz. pala-nderan 
2. sz. pala-nderat 3. sz pala-ndefej; többessz. 1. sz. pala-ndsfa-
tamá 2. sz. pala-ndsratadá 3. sz. pala-ndefe%t' {pala-ndefsst') ua 
PAAsChrest. 09. 

Hangtanilag csak az előbbi alakok (mdE. pala-neúan stb.) 
lehetnek az eredetiek. Ezek közt vannak oly alakok, amelyekben 
csak egyszer szerepel az -n-: a többessz. 1. és 2. sz.: pala-net'amk, 
pala-net'adk; a többi alakban kétszer fordul elő az -n-: pala-nenan 
stb., vö. följebb. Az eredeti alakok azok, amelyekben az -n- csak 
egyszer szerepel, a többi alakban az -n- csak elismétlődéssel került 
oda. Ily elemismétlődések éppen a mordvinban gyakoriak, pl. az 
allativusban :2) mdE. moda ,föld': moda-nen (határozatlan alak) 
moda-nt'en (határozott alak); vel'e ,falu': vel'e-neú, vel'e nt'en 
PAAsChrest. 01—02; az ablativusban -de helyett -dede, így a 
személynévmásban : mdE. mon-deden, ton-dedet, son-dedenze, eOrk. 
sondedendzd PAAsChrest. 128. stb. ,tőlem, tőle, tőle stb.', NyK. 
XIII, 53 — 4 ; mdM. mo(n)-ddd§n stb. ua. PAAsChrest. 96. A kicsinyítő 
-ka képző is előfordul elemismétlődéssel: idaka»- daka gyer
mekecske' : eKazl. dakaka PAAsMordwLautl. 11. A mutató név
mások előfordulnak nyomatékosítva tőismctléssel: mdE. t'e-t'e. mdM. 
t'i-t'e ,eben dieser', PAAsChrest, 140, NyK. XIII, 56; mdM. set-sd 
,az' NyK. XIII, 56; mdE. se-t'e ,eben jener' PAAsChr. 122. A deter
mináló névmási elem (-n) is előfordul megismételve : (gen.) ava-s-n§-n 
PAAsMordwLautl. 123. 

Hogyan keletkeztek a mdE. pala-nenan-íéle alakokból a 
palijídefan-féle alakok? Az első tá-ből úd lett, vö. ily hangfejlő
dési e: mdE. kenerems, kánifims >- k'endirims .reifen, fertig wer-
den' PAAsChrest. 77, MordwLautl. 42; eKal. k'enir =~ k'endif, eKazl. 
Tc'anif *? k'and'if ,vorderarm, elle'; vö. f. kyynar. 

A második w-ből elhasonulással (dissimilatio) r lett, mdM. 
k'enenddms co mdM. k'enefddms, mdE. k'enardoms ,sich freuen' 
(tatár: kinán) PAAsChrest. 75. Vö. még az elhasonulásra: d^r: 

*) Ez a többes 2. sz. a többes 1. sz. eltolódásából keletkezett. 
2) Máskép: BUDENZ, NyK. XIII, 32; PAASONEN, MordwLautl. 41, 65, 96. 
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mdM. t'ede^-t'ere ,mutter' (anredeform) PAAsChrest. 140. A többessz. 
1. és 2. sz.-ben nincs elismétlődés, mint fent láttuk, ezen alakok
nál tehát az f a többi alak analógiájára keletkezett, hasonlóképpen 
a conditionalis conjunctivusának minden alakjában. 

A conditionalisban szereplő elemismétlődéses -n hangtani 
fejlődésének tisztázása után fölmerül a kérdés, milyen szerepe van 
ennek az -w-nek. Ez az -n nem más, mint a fgr. *-n -f- *-Jc<»*-y 
conditionalisjel (NyH.7 112, FgrSpr.2 125), melyben az -n mozzana-
tos történésfélét jelölő képző, a *-k •* *-y pedig praesensjel, mely 
eredetileg deverb. névszóképző, azaz igenévképző volt, SUSAik. IIr 
152 stb., NyH.7 84, FgrSpr.2 119. A további jelentésfejlődésre 
vö. a szerzőnek A mondattan elmélete c. m. 163. 1. 

A moksamordvín nyelvérzék a palandefan (praes.), palanderen 
(praet), palandefel'dn (conj.) conditionalis alakokban csak a -der-t 
vette conditionalis-módjelnek, az előtte levő -n-et pedig az igetőhöz 
vonta oda, úgyhogy az -nder- conditionalis-módjel mellett -def-
alakváltozat keletkezett. Erre okul szolgálhatott az, hogy a mordvin
ban az -nd- hangcsoport váltakozni szokott -£?-vel, pl.: mdPsen. 
mondina »- modina ,nekem'; moúdeúdh' >- mddendk' ,nekünk' PAAS.-

MordwLautl. 42; mSel. inddn *» eMar. idem, mPsen. id'dú ,vad' uo. 
A mdE. -d'er-, mdM. -d'er- conditionalis-módjelhez hozzájárul

nak a rendes praesens személyragok, praeteritum- és conjunctivus-
végzetek: mdM. -d'efan stb., -d'eren, stb. d'efel'sn stb. Ezeket a 
conditionalis-végzeteket hozzátették a mdM. af tagadó határozó
szóhoz, miként a conjunctivusban és desiderativusban a conjuncti-
vus, desiderativus végzeteket: mdM. af-t'efan stb., af-t'eren stb., 
af-t'efel'dn stb. 

BUDENZ (NyK. XIII, 80, 96) máskép magyarázta a md. con
ditionalis alakok alkotó elemeit. Szerinte a conditionalis alakok 
utórészében külön ige rejlik, a dara- (dara-) segédige indicativus 
praesens ragozással; előrészükben pedig az igetőhöz lappangó j 
meg -n képző járult (mdM. sodan-, mdE. sodm). A dara- segédige 
BUDENZ szerint még külön állva is előfordul az egyessz.. 3. sz.-ben: 
taraj alakban; iplJHaraj mon mol'an, kandan tol ,ha én megyek, 
hozok tüzet'. A taraj megfelel itt szerinte az orosz bud'e-, hűdet-
nak ,wenn etwa, falls etwa', eredetileg: ,leszen', s a magyar törté
nik igével tartozik egybe. „A mordvin tara- mint encliticus segéd
ige (dáran, darát stb.) az -n végű igealakon (mdM. sodan-, mdE. 
sodm-), melyben gerundium-félét láthatunk, tkp. csak az állított 



A MORDVÍN TAGADÓ ÉS TILTÓ SZERKEZETEK TÖRTÉNETE 395 

cselekvésnek ,történetes beállását' emeli ki, miszerint pl. náindaran 
,ha látok' eredetileg csak ezt tette: ,látva-történem, látva-leszekf 

,(v. látni-történem, látni-ieszek)', azaz: ,történetesen látok, látni 
találok', mert náindaran helyett ez is mondható: taraj, mon nájan 
,lesz (történik), hogy én látok'. BuDENznek e magyarázata ellen szól
nak a fent tárgyalt külöüféle md. nyelvjárási alakok, amelyek 
BUDENZ elméletével nem magyarázhatók meg. SACHMATOV is (i. m. 
815. 1.) a d'afa ige és az -n participium-képzős ige összetételéből 
magyarázza a md. conditionalis igealakokat, miként BÜDENZ. 

Az mdE.ban a conditionalis praesens így van szerkesztve: 
a sodlúdáfan ,ha nem tudok stb.' (NyK. XIIÍ, 94), az ily alakok 
azonban már újabb eredetűek, mert itt nem a tagadó ige személy-
ragos alakjai kerülnek az igenévképzős íőige elé, hanem az a 
tagadó határozószó járul a nem-tagadó conditionalis igealakok elé. 

4. I m p e r a t i v u s . A tiltó igető a mordvinban az i- tagadó 
ige és az -l gyakorító igeképző összetételéből áll: közmordvín 
*il'a-, miként más fgr. nyelvekben is, pl. fS . : elei- (el-), áld- (dl-) • 
IpS. ele-, álé-, ale- (el-, al-, ál-); vog. ul-; osztj. al-, Nyr. XIII, 148. 
Az itt szereplő -l SZINNYEI szerint (Nyr. XIII, 148, 149. Volt-e a 
magyar nyelvnek tagadó igéje ?) azonos „az -l momentán v. inten-
siv képzővel, mely a cselekvés hirtelen beállását vagy erősségét, 
energiáját jelezvén, nagyon alkalmas a tiltó ige tövének képzésére, 
ill. arra, hogy az egyszerűen tagadó igét speciálisabb, energikusabb 
értelművé tegye". 

i A mdM.-ban és egyes mdE. nyelvjárásokban az eredeti il'a 
imperativustő szókezdő i-je lekopott (vö. imperativus egyessz. 2. sz. 
eMar., eJeg. il'a » eKal., eKazl. l'a, PAAsMordwLautl. 103), miként 
s-ok más esetben i s : eJeg. il'iscan ~ eKal. liscan ,ich schlage' uo. 
mdE. id'aka <*> d'aka, t'aka ,gyermekecske' PAAsChrest. 62, 139, 
MordwLautl. 10, 49; mdE. iét'a e*> ét'a. mdM. sta ,so' PAAsChrest. 66. 
mdE. ist'amo ey mdM. stama ,solcher' uo. A tagadó ige tárgyasragozású 
optativus-alakja: mdE. il'inde <s> l'inde PAAsChrest. 019. Más magán
hangzók is lekoptak a szó elejéről: mdE. udalo oo mdM. ftalá pintér* 
PAAsChrest. 146; mdE. umaf <*> mdM. mar ,alma' PAAsMordwLautl. 
103; mdM. ifk'e ~ f'k'e ,egy' PAAsChrest. 152, NyK. XIII, 59. 

Az így rövidüléssel keletkezett l'a-ból a mdM.-ban d'a lett, 
majd ebből t'a (vö. az utóbbi hangváltozásra: mdE. id'aka =* d'aka 
*- t'aka ,gyermekecske' PAAsMordwLautl. 49). 

A mdE. il'a-, mdM. d'a-, t'a- tiltó igetőalakhoz járult, miként 
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más igék imperativusában, a -k deverb. névszóképző, melyből 
praesensjel lett. így tehát a ind. tiltó igealakok fölszólítólag ejtett 
indicativus praesens alakok, miként a fgr. imperativus igealakok 
általában, SUSAik. II, 182, FgrSpr.2 126. Ez a -k néha lekopott 
(mdE. egyessz. 2. sz. il'a-k *- il'a), néha -t- vé lett (mdM. egyessz. 
2. sz. d'a-t, t'a-t). SZINNYEI szerint (NyK. XLV, 287) „az mdE. il'a-k-
nak megfelelő mdM. t'a-t, d'a-t nem k =-1 hangfejlődés útján jött 
létre, hanem a plurális 2. sz. t'a-dá-, d'a-dá mellett nyilván más 
igék ind. praesensének analógiájára alakult (palatadá: palát™ t'adá, 
d'adá: t'at, d'at)a. Az imperativus egyessz. 2. sz.-ben nincs személy
rag, a többessz. 2. sz.-ben mdE. -do, mdM. -da: mdE. il'a-do, 
mdM. d'a-dá, t'a-dá. 

A főigéhez a fgr. *-k <*> *-y igenévképző járu', néha a fgr. 
*-j (pl. mdM. t'at moraj ,ne dalolj' AHLQVIST : Mokschamordw. 
Sprachproben 132, NyK. XIII, 99, SUSAik. II, 177). A -k néha 
lekopott, mássalhangzó után pedig néha -t lett belőle. Vö. előbbre. 
Pl. Egyessz. 2. sz. mdE. il'a (il'ak): mdM. t'at (d'at) mdE. pala(k), 
vano(k), varit, nü'e, nil't'; mdM. pala(k), vaná, vanők, nil'e, nitt' 
,ne csókolj, nézz, nyelj* PAAsChrest. 013. Többessz. 2. sz. mdE. 
il'ado, mdM. t'adá (d'adá) -f- főige, mint előbb: ,ne csókoljatok, 
nézzetek, nyeljetek' uo. 

5 O p t a t i v u s . Az optativustő azonos az imperativustővel 
(mdE. il'a-, mM. d'a-, t'a-), ehhez járulnak a rendes optativusi 
személyragok. A főige ugyanolyan alakú, mint az imperativusban. 
PL Egyessz. 2. sz. mdE. il'a-zo, mdM. d'a-zá, t'a-za \ mdE. pala(k) 

f vano(k), vant 
Többessz. 2. sz. mdE. il'a-st, mdM. d'a-st, t'a-st í mdM. pala(k) 

J vana, vanSk 
stb. Vö. az imperativusnál. 

6. P a r t i c i p i u m . A participium praesensben az mdE. a, 
mdM. af tagadó határozószó kerül a fgr. *-j (*-i) képzős igenév 
elé: mdM. af sodaj ,nem tudó'; af sudi ved ,nem folyó víz' 
NyK. XIII, 94 ; isaken afsaj injis kulls ,a tegnap el nem jött vendég 
meghalt' NyK. XIII, 117. Vő. isaken saj injis ,a tegnap jött ven
dég' NyK. XIII, 89 ; mdE. a sodl ,nem tudó'; a teji ;nem tevő' 
NyK. XIII, 94. 

A participium praeteritumban a fgr. *-p ~ *-/? képzős igenév 
elé járul az mdE. a, mdM. af tagadó határozószó: mdM. afkenerf 
mar ,nem érett alma' NyK. XIII, 94, 117. Néha apák tagadószó 
kerül a fgr. *-p <*> *-/? képzős igenév elé; mdM. apák kistedíndáf 
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oe-azirln cora ,nem keresztelt királyfi' NyK. XIII, 29, 94. Az mdE.-
ban a participium praeteritumban inkább fgr. *-é <» *-i igenévkép
zős főige szerepel az a tagadószó után: a sodaé ,nem-tudott', a kundaé 
^nem-fogott' NyK. XIII, 29,94, a paláé ,nem-csókolt', PAAsChrest 013. 
A participium praeteritumban előfordul mind az mdE.-ban, mind a 
mdM.-ban a fgr. *-k <» *-y képzős igenév is, a -&-ból néha -t is lett; 
azonban ezen igenév elé nem az mdE. a, mdM. af tagadó határozószó 
kerül, hanem az mdE. M. apák: mdM. apák kenert mar ,nem érett 
alma' NyK. XIII, 117. Ez az apák tagadószó az a- tagadó ige fgr. 
*-p ~ *-/? képzős igenévi alakja (vő. a nem-tagadó igenevet: mdE. 
pála-v-t (pala-f-t), mdM. pala-f), melyhez a fgr. *-k w> *-y igenév-
kópző is odajárult még, valószínűen a -k igenévképzős főige hatása 
alatt (mdE., mdM. apa-k pala-k), a -k képzős igenév előtt ugyanis 
mindig csak apák tagadószó fordul elő, más képzős igenév elé 
rendesen mdE. a, mdM. af tagadószó kerül, ritkábban kerül eléjük 
az apák tagadószó (mdE. apák caőtoéis ,der nicht erzeugte' SUSAik. 
XII, 25; a i képzős igenév végén -s determináló jel van itt), s 
valószínűen csak a -k képzős igenév mellől került azok elé. A főige 
végéről néha itt is lekopott a -k, néha pedig h*~i hangváltozás 
történt, vő. előbbre. 

Az apák tagadószó a -k képzős igenévvel együtt ge run- -
d i u m u l is szolgál (NyK. XIII, 99). Pl. mdE. M. apák jartsak 
(jartsa) ,ohne gegessen zu habén', PAAsChrest. 60; mdM. apák sodak 
^nem tudva' NyK. XIII, 99 ; mdE. kol'isatúe apák vad'nek' ,a kerekek 
nem lévén megkenve' SUSAik. XII, 49; — mdE. apák cuvt 
,ohne dass man es ausgegraben hat' uo. 25; mdE. apák tsavt 
,anélkül, hogy megölte volna' PAAsChrest. 5; mdM. apák vadint 
lapinat ,a nélkül, hogy be volnának kenve, puhák' NyK. V, 148; 
mdM. apák mol't af packed'&t ,nem menvén nem érsz oda' NyK. 
XIII, 117; — mdE. apák pal' ,a nélkül, hogy félnének' KLEMM: 
Mordv. Szöv- 19; mdE. apák l'emtf ,ohne getauft zu sein' SUSAik. 
XII, 33; mdE. apák serét' ,ohnn krank zu sein' uo. 25; mdE. 
apák tonavtne ,ohne gelernt zu habén' uo. 76 és PAAsChrest. 
60; mdE. apák vel't'a ,ohne gedeckt zu habén' uo.; mdM. min 
apák azent-enk-enga {azlntt-ink-lnga) sodasí ,ha mi nem mondjuk 
is, megtudja' NyK. XIII, 117; mdE. apák simt ,nem iván' NyK. 
XIII, 99. 

A tagadó participiumot a mordvinban n é v s z ó i á l l í t m á -
n y u l is használják, ilyenkor hozzájárulnak a jelenre vonatkozólag 

Nvelvtudományi Közlemények XLVIII. 27 
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az 1. és a 2. személyben az alanyi személyragok, a múltra vonat
kozólag a praeteritum-végzetek (mdM. -ilen, -Uet, -il vagy -len, -let, 
-l stb., mdE. -elin, -elit' -el' vagy -Un, -liif, -V stb. NyK. XIII, 75), 
miként a nem-tagadó participium állítmányi használatában is. Vö. a 
participium nem-tagadólag van használva névszói állítmányul: 
*-p °° *-/? képzős igenév: mdM. ervdjaft/a-t,nősítve vagy'; vantfa n, 
vantfa-ma ,őrizve vagyok, őrizve vagyunk'; vantfe-len, vantfe-lemd 
,őrizve voltam, őrizve voltunk'; ion preatsd kerf-il ,a te fejed le 
volt vágva'; sija véts navaf narizd ,ezüst vízbe mártva az orrom'. 
A mdE.-ban a -s <*> -i- képzős igenév fordul elő névszói állítmányul: 
kuco-z-an, kuco-é-d''anok .küldve vagyok, küldve vagyunk' NyK. 
XIII, 89. 

PJ. mdM. apák ervdjaftf-an ,nem-nősített vagyok' NyK XIII, 94 ; 
apák purnak-an, séfnak-an ,ich bin nicht ausgerüstet, geschmückt' 
SUSAik. IX, 178; apák orcak-an, karak-an ,ich bin nicht bekleidet, 
geputzt' uo.; mdE. t'éigan lauksis sl'a ,a cigány gyermek nincs 
megmosva' KLBMM : Mordv. Szövegek 19; mdE. minik' sed'ik'Üd 
apák l'dmd'ak^l'H' ,mi előttünk nem voltak megkeresztelve' PAAS-
Chrest. 21. 

7. A mordvin tárgyas ragozású igevégzetek is hozzájárulhat
nak a tagadó igéhez, azonban ezek az alakok a tagadó igealakok 
történetéhez már nem szolgáltatnak fontosabb tanulságokat, azért 
tárgyalásuk itt fölösleges. Az alakokat 1. PAAsChrest. 017 skl. 

Van a mordvinban még két tagadó ige, mely a l é t e t tagadja 
(,meg nem lenni, nem létezni, nincs, nincsenek'), az mdE.-ban aráé, 
aráét',ist nicht, gibt nicht, nein; sind nicht* PAAsChrest. 60. A mdM.-
ban: asan, ásat, as, astama, astada, asit, ast ,nem vagyok stb.' 
NyK. XIII, 100, PAAsChrest. 61. E mellett előfordul ajas alak is, 

Az mdE. arás az a tagadó ige és az era- ,leben, wohnen, 
zu sein pflegen' ige összetételéből áll: a eraé^aras. Az arás alak 
tulajdonképpen fgr. *-s <*>*-£ képzős igenév, mely névszói állítmá
nyul szerepel (vö. mdE. pizes navaz nereze ,rézbe mártva az orra'; 
kucoza-n, kucoz-d'anok ,küldve vagyok, vagyunk' NyK. XIII, 29, 
89, V, 98, PAAsChrest. 011). 

A mdM. as, ajas tagadó létige SZINNYBI (Nyr. XIII, 148) 
szerint az a- tagadó ige -s gyakorító képzős származéka (vö. NyK. 
XIII, 65). Azonban e magyarázat ellen több kifogás merül fel, 
még pedig: 1. akkor hogyan magyarázzuk a hosszabb ajas alakot? 
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2. az a tagadó ige nem a l é t e t tagadja, hanem a puszta tagadás 
fogalmát fejezi ki, tehát kell hozzá létezést jelentő ige is. A létet 
tagadó ige szokott e g y s z e r ű t a g a d ó s z ó v á fejlődni (,nem')} 

így fejlődött az mM. as, mdE. avoV is (vö. előbbre), de fordítva 
nem szokott fejlődós történni, amilyent a SzmNYEi-féle magyarázat 
esetében kellene felvenni. 

A mdM. as magyarázatára alkalmasabbnak kínálkozik, ha 
feltesszük, hogy az as az a- tagadó ige és az asto- főige fgr. 
*-k <*> *-y igenévképzős alakjának összetételéből áll. Vö. mdE. asto-ms 
,leben, sein, sich befinden'; ast'e-ms, astse-ms ,sich befinden, sein, 
verweilen* PAAsChrest. 61. Hogy az asto- igének a mdM.-ban is 
meg kellett lennie, azt mutatja a belőle képzett mdM. gyakorító 
származék: astsd-ms ua. 

A fejlődés kettős irányban történhetett: 
1. *a-ast-k >* as. Két magánhangzó találkozásakor az egyik ki 

szokott esni a mordvinban: mdM. ava elén =*- avalen ,asszony valék* 
NyK. V, 117, 118; Ha avaráé >*£? avarde ,ne sírj* uo. 113; vaVma 
algáival'maga ,az ablak alatt el' SACHMATOV i. ni. 734; mdE. kudo 
ik'el'ks =- kadiJc'eXks ,vorhaus' PAAsChrest. 85 ; mdE. azoro afka *-
azrafka ,herrin' PAAsChrest. 61. 

2. *a-ast-k =~ a as ,hézagtöltő -^"-vel: a-j-as: ajas. Vö. a hézag
töltő -j-re: SACHMATOV i. m. 753, 821. SETALA szerint a -j- az ajas 
tagadó létigében igenóvképző (*ai) SUSAik. II, 79. 

Gyakran előfordul az mdE.-ban ily mesekezdet: efáé ass 
vagy érdé ajsé, a többesben érdét' asét' ,es lebte, es war, es leb-
ten, es waren'. Pl. mdE. Eres asé maz\ Damaj ,es lebte der 
schöne Damaj' SUSAik. XII, 134; efdé ajsé inazoro ,es lebte, war 
einmal ein Kaiser' uo. 87 ; efaét' asst' at'at babát ,es lebten, waren 
einmal ein altér und eine alté' uo. 120, 80, 114. 

Az, ass, asst' igealakok az mdE. asto-ms ,leben, sein, sich 
befinden' ige praeteritumai (vö. mdE. mastoms ,können, vermögen, 
verstehen': másé (praet. egyessz. 3. sz.) PAAsChrest. 93). Az -s- előtt 
a mordvinban gyakran -j- fejlődik k i : másé **• majsé (vö. mdE. 
mastoms, mdM. mastdms ,können, vermögen, verstehen' PAAs
Chrest. 93); vess *- vejsé (vö. vesems ,bitten, verlangen' PAAsChrest. 
154). NyK. XIII, 21, XIX, 126, SUSToim. XXII: XIII, 21, 26. 
így lett ass-böl ajsé. E magyarázat szerint tehát az említett mord
vin mesekezdet két r o k o n é r t e l m ű kifejezésből állana : élt(ek), 
volt(ak). 

27* 
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Lehetséges azonban e mordvin mesekezdetnek más magya
rázata is. Hangalaki szempontból az mdE. ass *~ ajss az as- tagadó 
létige praeterituma is lehet, ezért arra is lehetne gondolni, hogy 
az idézett mdE. mesekezdetet eredetileg így értették: élt(ek), nem 
élt(ek); volt(ak), nem volt(ak), azaz eredetileg két e l l e n t é t e s 
é r t e l m ű , ú. n. p o l á r i s kifejezésből állt, miként a magyar 
mesekezdet (Hol volt, hol nem volt) és a zűrjén (vö. SOLYMOSSY : 
MNy. XVIII, 104). Idővel az ass, ajss, asét' igealakok kétféle 
értelme miatt [élt(ek), volt(ak) — nem élt(ek), nem volt(ak)] a tár
gyalt mdE. mesekezdet r o k o n é r t e l m ű kifejezésekből álló mese
kezdetté lett [élt(ek), volt(ak)]. Az eredeti poláris mesekezdet 
kiszorítására hatással lehetett az orosz mesekezdet is, mely mindig 
két r o k o n ó r t e l m ű kifejezésből áll: 3KHJ.H, ŐKMII ,éltek, voltak'. 
E magyarázat mellett szól az a körülmény, hogy a poláris mese
kezdet a mordvin nyelvterület közelében a Kaukázustól kezdve 
északra az Urálig szokásos (vö. MNy. XVIII, 109); továbbá az, 
hogy a mordvinban gyakoriak a poláris kifejezések, pl. mdE. 
lamo a-lamo eraé kuloé ,sokáig, nem sokáig élvén, meghalt' 
NyK. XIX, 101, 131, XXI, 54 ; kuvat' a-kuvat' eraé ,hosszú 
ideig, nem hosszú ideig élvén' uo. Feltűnő az is, hogy az éltek 
fogalom egymagában soha sincsen az mdE.-ban asét' igealakkal 
kifejezve, hanem ascist' igealakkal; ellenben a tárgyalt mdE. 
poláris mesekezdet mellett előforduló ú. n. r o k o n é r t e l m ű 
(synonym) mesekezdetben {érdét' ascist' ,éltek, éltek') előforduló 
ascist' (,óltek, voltak') egymagában is előfordul az éltek, voltak 
fogalom kifejezésére. 

Az mdE. p o l á r i s mesekezdet föltevése ellen szól azonban 
az, hogy az mdE.-ban az as-, ajas- tagadó létigét nem tudom 
kimutatni a meglevő mdE. szövegek, nyelvtanok és szótárak alap
ján, ezekben arás ,es ist nicht, gibt nicht' tagadó létige fordul 
elő. Ha azonban előkerülne az mdE. nyelvjárásokból is az as-, 
ajas- tagadó létige, vagy ha a mdM.-ból is előkerülne az asé, ajss, 
asét' igealakokkal szerkesztett mesekezdet, akkor az említett föl
tevésnek semmi sem állana útjában. 

A tárgyalt mordvin tagadó szerkezetekből azt lehet következ
tetni, hogy az eredeti mordvin tagadó szerkezet n é v s z ó i t e r m é 
s z e t ű volt. Az a-, e- fgr. alapnyelvi tagadó szó a ' mordvinban 
külalakra nézve i g e i természetűvé lett azáltal, hogy igenév
képzők, igeképzők, mód-, időjelek járultak hozzá, továbbá az 
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egyes- és többesszám 1. és 2. személyében alanyi szernélyragok, 
sőt a tárgyas személyragok is az egyes- és többesszám mind
három személyében. A tagadó szerkezet azonban ilyenkor is 
n é v s z ó i természetű maradt még, minthogy a tagadó ige mellé 
odajárult a főige valamely igenóvképzős, tehát n é v s z ó i alakja: 
mdE. *a-nt pala-k, *a-t pala-k, *a-k (*? at, a) pala-k stb.; mdM. 
*a-m palák, *a-t pala-k, * a-f pala-k stb. ,én nem (t. i. vagyok) csókoló 
(t. i. lény)' stb. Vö. cser. o-m kap (*kaje-k), o-t kap, ok kap ,én 
nem megyek stb.' BEKÉ : Cseremisz nyelvtan 363. 

Idővel a mordvin tagadó ige egyessz. 3. személyét (mdE, 
*ak a- at, a; mdM. af) kezdték használni a jelentőmód jelen idejé
nek egyes- és többessz. mindhárom személyében, így tehát a mord
vin tagadó i g e (mdE. at, a^ *ak; mdM. af) t a g a d ó h a t á r o z ó 
s z ó v á merevedett a jelentőmód jelen idejében; ennek következ
ményeképpen azután a személyragok, sőt már a módjelek is az 
mdE. desiderativusban, átkerültek a tagadó igéről a főige végére: 
mdE. M. a-m pala(k), a-t pala(k), mdE. at, a, fa* *a-k), mdM. af 
pala(k) — > mdE. a, mdM. af pala-n, mdE. a, mdM. af pala-t, mdE. a 
pal-i, mdM. af palaj stb. A mordvinból azt is lehet következtetni, 
hogy az eredeti mordvin névszói természetű tagadó szerkezetnek 
igei természetű tagadó szerkezetté való eme fejlődése a jelentő 
mód jelen idejében indult meg, a praeteritum-, conjunctivus-, 
desiderativus-, imperativus-, optativusban ugyanis fennmaradt még 
az eredeti n é v s z ó i tagadó szerkezet, azonban az mdE. desidera
tivusban az eredeti n é v s z ó i természetű tagadó szerkezet mellett 
már i g e i természetű tagadó szerkezet is előfordul, mint előbb láttuk. 

A mordvin és általában a finnugor n é v s z ó i természetű 
tagadó szerkezetből az i g e i természetű tagadó szerkezetbe való 
átmenet különböző fejlődési fokozatait megfigyelhetjük még a mai 
finn nyelvjárásokban. Ezekben azt látjuk, hogy a fejlődés úgy 
indul meg, hogy az egyessz. 3. személyű tagadó igealak (ei) beha
tolt az egyes- és többesszám 3 személyébe is, s onnan kiszorította 
a rendes tagadó igealakokat. így sok helyütt (Lappi, Pyhámaa, 
Rauma stb. Vö. Nyr. XIII, 146) a tagadó ige jelentő módjának 
egyessz. 3. személyű alakja a többesszám 3. személye helyett is 
használatos: eivat helyett ei. Lappajárviben (Savó) az egyessz. 1. 
és 2. sz.-ben, déli Pohjanmaaban a többesszám mindhárom sze
mélyében, Kiskóban minden személyben kiszorította az egyessz. 
3. sz. tagadó ei alak a rendes tagadó alakokat. 
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A főige azonban eleinte még eredeti változatlan igenévi alak
jában marad meg {annak <v anna ,adó'), s a személy és szám jelö
lésére a személynóvmások megfelelő alakjai, vagy a 3. sz.-ben a 
mutató névmás kerül a tagadó ige után a főige elé, így pl. Hámé
ben : Egyessz. 1. sz. ei mind, 3. sz. ei hdn vagy se; többessz. 
1. sz. ei myö, 2. sz. ei työ, 3. sz. ei hyö. Lappajárviben: Egyessz. 
1. sz. ei mind, 2. sz. ei sind. AomcoLÁ-nál: ei te voi palvella ,ti 
nem tudtok szolgálni'. Nyr. XIII, 146. NyK. XVI, 434. Az utolsó 
fejlődési fokon a személyragok a főigóhez járulnak, s a tagadó 
ige egyessz. 3. személyű alakjának tagadó h a t á r o z ó s z ó v á 
merevedett alakja (f. ei, mdE. at, a, mdM. af) kerül eléje. így a 
a mordvin jelentő mód jelen idejében: mdE. M. egyessz. 1. sz. 
*a-m pala(k), 2. sz. *a-t pala(k) stb. ,én nem (értsd; vagyok) csókoló 
(t. i. lény) stb.'; mdE. egyessz. 1. sz. a pala-n, 2. sz. a palát, 
3. sz. a pal-y, többessz. 1. sz. a pala-tano(k), 2. sz. a pala-tado, 
3. sz. a pal-itf. mdM. egyessz. 1. sz. af pala-n stb. ,én nem csó
kolok stb.' PAAsChrest. 06. A finn jelentő mód jelen idejében is 
találunk erre a fejlődési fokra példát: Nurmijárviben: ei óvat (ten) 
,ők nincsenek', ei menevdt ten ,ők nem mennek.' 

KLEMM ANTAL. 
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Muraköz helynevei. 
Muraköznek azt a darab földet hívják, mely a Mura és Dráva 

folyók összefolyásától nyugatra az osztrák határig terjed. Természe
tes határai észak, dél és kelet felől a két nagy folyó, nyugatra 
viszont Ausztria felé nyitva áll. Az egész három szögalakú terület 
jelenleg igen sűrűn lakott. Mivel a történelem folyamán három 
nyelvterület ütközőpontjában feküdt, a Muraköz településtörténete 
nem lehet egységes. Politikai hovatartozása is sök vitára adott 
alkalmat, melyek azon kérdés körül forogtak, vájjon a Muraköz 
Magyarországhoz, vagy Horvátországhoz tartozott-e jogosan. Ennek 
az eldöntése azonban nem nyelvészeti feladat. 

Ami a lakosság nyelvét illeti, bizonyos az, hogy magyarok és 
horvátok vegyesen laktak itt. Ezt mutatja az a tény is, hogy igen 
sok helynév már a legrégibb oklevelekben kettős formában fordul 
elő. Pl. 1226: predium Muterini . . . Otoc Ságét (WENZEL XI, 193), 
melyben a horvát ótok és a magyar sziget egymásnak pontos meg
felelői. Ezért a helynevek tárgyalásánál a horvát és magyar neve
ket sehol sem fogom szétválasztani. Okleveles adataink a XIII. 
századtól kezdődőleg vannak, de meglehetős gyéren. Az első oklevél, 
amely az akkori összes muraközi falvakat felsorolja, 1478-ból való. 
A falvak keletkezésének időrendjét az adatok gyér volta miatt nem 
lehet megállapítani. A helynevek feldolgozásánál tehát az időrendi 
szempont helyett inkább a jelentéstanit választottam, és e szerint 
csoportosítottam a neveket. A dolgozat végén pedig rövid nyelv
tani összefoglalásban a tárgyalt hangtani és főleg képzésbeli 
sajátságokat összegezem. A jelentéstani csoportosítás folytán világo
san láthatjuk a helynevek keletkezésének módját, vagyis azt, hogy 
a hely neve mennyiben áll összefüggésben a helyrajzi viszonyokkal, 
a vidék növény földrajzával vagy települési viszonyaival. A legtöbb 
hely természetesen pusztán átvette tulajdonosa nevét, s így legtöbb 
a személynévből keletkezett helynév. E szempontokat figyelembe 
véve a muraközi helyneveket több csoportba osztottam.1) 

l) A r ö v i d í t é s e k j e g y z é k e : BEDEKOVICH = Natale Solum Sancti 
Hieronymi stb. FRANCISCUS BEDEKOVICH 1752. — BlagayOkl. = A Blagay-család 
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I. 

Először foglalkozom azokkal a helynevekkel, melyek valamely 
fa vagy más növény nevéből származnak. Az ilyen helynévadáa 
valamennyi szláv nyelvben igen gyakori. A Muraköz nyelvi szempont
ból az ú. n. kaj-horvát területbe tartozik, mely sok tekintetben 
lényegesen eltér az irodalmi nyelvtől és különösen hangtanában sok 
hasonlóságot mutat a szlovénnal. Ezért nem az irodalmi szóalakokat 
fogom idézni, hanem BELLOSZTENECZ ós JAMBRESSICH szótáraiból a kaj-
horvát alakokat és csak a fontosabb eltéréseknél említem zárójel
ben az irodalmi szót. 

1. 1478: Bresst (CSÁNKI H Í , 39); 1501: Ecclesia sancti Stephani 
in Brezth vacat (Starine IV, 226); 1638: Brezth, Breszth (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Podbrest cr. — Eredetére vö. kaj-h. brest 'ulmus; szilfa' 
BELL., JAMB. (ir. h. brijest, g. brijésta 'ulmus' HASz.). Az -ije- hang
csoport itt egy régibb -é-nek felel meg, mely a kaj.-h.-ban egyszerű 
e-vé fejlődött. A Brest =- Podbrest fejlődés annyiban figyelemre 

méltó, hogy a praepositiós összetételekben rendszerint még a gyüjtő-
névképző -tje is szerepel; pl. közönségesek az ilyen képzések: 
Zagorje = 'hegymeg', Primőrje = 'tengermellék', de előfordul, bár 
ritkábban, hogy a gyüjtőnévképző hiányzik, pl. Podbor 'fenyőalja', 
Podgor 'hegyalja'. Mindkét esetben az összetétel a mondatból vált 
ki és önállósult pod górom 'unter dem Berge'-féle syntagmából 
(vö. LESKIEN § 389). 

2. 1244/1390: villa . . . . Berzeuch . . . . apud fluuium eius-
dem ville . . . . ad supradictam terram Berzeuch . . . . (SMICIKLAS IV,. 

oklevéltára. Szerkesztették THALLÓCZY LAJOS és BARABÁS SAMU. Budapest, 1897. — 
EgyhtEml. = Egyháztörténelmi emlékek a magyar hitújítás korából. Szerkesztet
ték BUNYITAI V., RAPAICS R., KARÁCSONYI J . stb. I—V. Budapest, 1902—1912. — 

LASZOWSKI = Habsburski spomenici kraljevine Hrvatske, Dalmacije i Slavonije 
uredio E. LASZOWSKI I—III. Zagreb. — LESKIEN = Grammatik der serbo-
kroatischen Sprache von A. LESKIEN 1914. — LtKözl. = Levéltári közlemények 
II, 124—31. 1. — Rad = F. MARETIÓ, 0 narodnim imenima i prezimenima u 
hrvata i srba. Rad jugosl. Ak. LXXXI, 81—147 és LXXX1I, 6 9 - 1 5 5 . — 
TKALCIC = Monumenta episcopatus Zagrabiensis. I—II. Zagrabiáe, 1873—1874. — 
VONDRÁK = Vergleichende slawische Grammatik von W. VONDRÁK. I—n. 
1906—8. — WENZEL = Árpádkori Új Okmánytár. Közzéteszi WENZEL GUSZTÁV 
I—XII. Pest, 1860—1873. — ZrinyiLt. = Zrínyi Miklós a szigetvári hős életére
vonatkozó levelek és okiratok. Közrebocsátotta BARABÁS SAMU I—II. Budapest, 
1898—1899. — ZrOszt. = Zrínyi Miklós és Péter osztályoslevele 1638-ból. — 
A többi rövidítésre 1. EtSz. 
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251); 1478: Brezowecz (CSÁNKI III, 39); LIPSZKY: Brezócz h., Brezo-
vecz cr. — Eredetére vö. kaj-h. brez 'betula; nyírfa' BELL., JAMB. 
(ir. h. bféza 'betula álba' HASz.). Ebből -ovz »*- -ov képzővel lett 
brezovz =~ brezov 'a nyírfáé', melyhez -tc> kicsinyítőképző járul, s a 
*brezov-icb alaknak a kaj-h.-ban szabályosan Brezovec felel meg. 
A Berzeuch alak magyar fejlemény. Az -ovbcb szóvég a magyarban 
szabályosan -ouc^-óc lesz. Ez az első szótagbeli palatális e hatása 
alatt -oc-re változott, s így Berzóc helyett (amely már hangátvetést 
is szenvedett Brezóc alakból), Berzóc áll. 

3. 1638: Breszie, Brezie (ZrOszt.); LIPSZKY: Brezje h. — 
Szintén a brez 'nyírfa' szóból származik -tje gyűjtőnévképzővel 
(vö. LESKIEN § 515). 

4. 1478: Bivkoivecz (CSÁNKI III, 40); 1638: Bukoucz (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Bukovje h. — Eredetére vö. kaj-h. bukva 'fagus; bükkfa' (BELL.,. 
JAMB.). Ebből -ovbcb képzőbokorral a kaj-h.-ban szabályosan Buko-
vec lesz. A LIPSZKYHÓI előforduló alak -hje képzővel van alkotva. 
A v+bje hangcsoport között szabályosan nem fejlődik l epentheti-
cum, de mint másodlagos fejlemény előfordulhat. 

5. 1478: Dombra (CSÁNKI III, 47); 1537: inter possessiones . . . 
Legrad ac Dombro vocatas (LASZOWSKI II, 320); 1638: Alsó Domború 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Dobravi (Dolnya- cr., Alsó-h.). Valószínűleg ehhez 
a birtokhoz tartozott 1446: Castellum Wydombo (!) in districtu 
Murakwz (CSÁNKI III, 17); 1451 kör.: Castellum Wydombro inter 
Murám et Drawam n o v i t e r e r e c t u m (uo.). 

6. 1478: Dobra (CSÁNKI III, 47); 1478: csáktornyai szerzetesek 
beiktatásakor mint királyi ember szerepel Martinus de Dobra 
(LtKözl. 1926:128); 1638: Felső v. Fölső Domború (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Dobrava (Gornya- cr., Felső-h.). — Az 5—6. név eredéi e 
közös. Alapszavuk a kaj-h. dubrava 'silva maiorum arborum' (BELL.). 
Az -u- egy régibb q nasalis szabályos folytatása, melynek a kaj-h. 
egy részében a szlovén irodalmi nyelvhez hasonlóan o felel meg. 
Ateó-Domborií nevében még a denasalisálatlan alak szerepel; a 
településnek tehát igen réginek kell lennie. A horvátban a nasalis 
természetesen eltűnt és ez az alak kiszorította a magyaros forrná 
(1. LIPSZKY adatait). OBLAK a muraközi nyelvjárásról írt értekezésé
ben (Zbornik I.) éppen a XII. és XIII. századból származó, kaj-h. 
területre vonatkozó latin oklevelekben található (1134:) Dumbroa 
(vö. SMICIKLAS II, 42), (1193:) Dumborou, (1209:) Dumbouech, (1209:) 
Dumbro, (1227:) Dumbroa-íéle alakok alapján felteszi, hogy e 
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korban a nasalisok e nyelvterületen még megvoltak. Csakhogy 
ezek az adatok nem sokat bizonyítanak, mert magyaros alakokat 
őriztek meg, s lehetnek jóval korábbi átvételek a magyarban. Hogy 
e vidéken mekkora volt a magyar hatás, mutatja az is, hogy a 
horvát ós szlavón hiteles helyeken kiállított oklevelekben a birtok
határok majdnem mindig magyar fanevekkel vannak megjelölve. 

7. 1481: Gabernyk (CSÁNKI III, 54); LIPSZKY: Orabrovnik vei 
Qrabrovnak cr. — Eredetére vö. kaj-h. grab, graber 'carpinus: gyer-
tyánfa' (BELL., JAMB.). Ebből -tnik képzővel *graberhnik =~grabernik 
alakul. LIPSZKY adata -ovz- képzős: grabrovbnik =- grabrovnik, mely
nek az utolsó szótagbeli i-je a magyarban az előtte álló veláris 
magánhangzókhoz assimilálódott. Hasonló jelentésű helynév a 
magyarban is előfordul, pl. Alsólendva mellett is van Gyertyá
nos falu. 

8. 1478: Hrassan és egy másik falu Hraschan (CSÁNKI III, 59); 
1638: Villa Hraschan, Villa Hraschian és a másik Felső Hrachan, 
Felső Hraschina, Felső Hraschian. Valószínűleg e második lesz 
1533: in villa Hraschyna (LASZOWSKI II, 186); LIPSZKY: A\sö-Hrasán 
h., Doluye-Hraschanyi cr., Fe\sö-Hrasán h., Gcorny e-Hraschani cr. 

9. 1478: Hraschicz (CSÁNKI III, 62), Csáktornya és Stridó 
tartozékai sorában Vlczetinecz mellett sorolják fel; máshol nem 
fordul elő. — A 8—9. helynév eredetére vö. kaj-h. és ir. h. hrást 
'quercus; tölgyfa' (BELL., JAMB.). Ebből -janz képzővel ir. h. hras-
can, kaj-h. hrascan, -ina gyüjtőnévképzővel hrascina, ill. hrás-
cina, -ica kicsinyítő képzővel hraécica, ill. hrascica, szabályos alakula
tok.1) A LipszKY-nél előforduló Hraschani alak horvát többesszám. 

10. 1478: Kursouecz (CSÁNKI III, 75). CSÁNKI egynek veszi a 
mai Kursanec-ce\, mely 1638-ban Kursancz és Kussancz, LIPSZKY-

nél Kursanecz vei Kurssenecz cr. alakban fordul elő. Az egyezte
tést valószínűnek mutatja egy másik muraközi helynév hasonló 
kétalakúsága. 1496-ban turáni Fadan Kristóf a csáktornyai pálosok
nak Crisancz faluban egy kétkerekű murai malmot és piscinát 
adományoz (LtKözl. 1926:129), 1638-ban pedig „molendinum in 
iam fato fluuio mura Penes Krisouczecz aedificatum" van említve 
(ZrOszt.). E két adat egy helyre vonatkozik. — Kursovecz erede
tére vö. kaj-h. hruska 'pirus; körte, körtefa,' (BELL., JAMB.; ir. h. 

l) A kaj-h. nyelvjárás nem tesz különbséget a c és c hangok között. 
A c helyén mindig c áll. — A -jan képzőre vö. LESKIEN § 537. 
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kruska, krusa HASz.), mely utóbbi az eredeti alak, még kicsinyítő-
képző nélkül. Ebből -ovicb képzőbokorral Krusevtcb =- Krusevec 
volna a szabályos alak, de a muraközi nyelvjárásban a palatizált 
mássalhangzók után is az -ev~-ov alakpárból a veláris -ov áll, 
tehát KrusovbCb =- Krusovec.1) E hangtani jelenséggel gyakran fogunk 
még találkozni helyneveinkben, pl. Jursovec, Martinusovec stb.2) 
A Kursanecz, Kussancz, Kursancz alakváltozatok képzése krusa -f-
janz-\~bCb, melyből *Krusanec volna a várható alak, de a név a 
magyarba átkerülve első szótagjában metathesist szenvedett.3) 

11. 1448: Possessio Leskocz in dominio Strydo (CSÁNKI III, 
78 és LtKözl. 1926:127); LIPSZKY: Leszkovecz cr., Lészkócz h. pagus 
és Leszkovecz promontorium vicinum. A falu valószínűleg a hegy
től kapta a nevét. — Eredetére vö. kaj-h. leska 'corylus; mogyorófa' 
(BELL., JAMB. ; ir. h. lijéska 'corylus' HASz.). A kaj-h. alakból 
-ovbCb képzőbokorral LeskovbCb =- Leskovec szabályos.4) 

12. 1478: Orechowecz (CSÁNKI III, 88); 1533: Horechowycha 
(LASZOWSKI II, 185); 1638: Villa Orehovicza, Orehouicza (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Orehovicza cr. — Eredetére vö. kaj-h. oreh 'nux; dió, 
diófa' (BELL., JAMB.). Ebből -ovbCb, ill. -ovica képzőbokrokkal Ore-
hovbCb =~ Orehovec és Orehovica szabályos kaj-h. alakok. 

13. 1478: Pratprochstan (CSÁNKI Hl, 96); 1638: villa Prapra-
chan, Praprochan. — Eredetére vö. kaj-h. praprut, paprut, preprut 
,filix; páfrány' (BELL., JAMB.). Ez utóbbinál 'filix' címszó alatt: 
praprut, paprut, preprut, Farnkraut, Erdőg bordája fü; szlovén 
práprot 'Farnkraut'. Képzése : -janz képzővel *praprot-janz >- Prapro-
can. Ugyanez a tő van meg e személynévben 1566: Praprotouitsch 
(ZrinyiLt. II, 493). . 

14. 1244/1390: terra Turnoa que est intra Drauam et Murám. 
Határjárásában Berzeuch és t e r r a M a g i s t r i M i c h a e l i s q u e 
L e d n ü c h e uocatur, azonkívül „ T u r n o a v i z e 8 szerepel; ebből 
megállapítható hogy a hely azonos az 1478-ban előforduló „Ternacz 
minus" nevű hellyel, melyet Gribin és Lapschin közt sorol föl az 

') A név jelentésére nézve vö. Szepes vármegyében 1522: Hrusso alio 
nomine Kerthwelijes (EgyhtEml. I, 64). 

2) E jelenség különben megvan a közép-bolgár nyelvemlékekben is. 
3) Hasonló esetek: 1256: terra Hursoa és aqua Hursoa (SMIŐIKLAS V, 46); 

1288: terra Hursouch (WENZEL IX, 490). 
*) Igen elterjedt helynév a horvát nyelvterületen; vö. pl. Várasd megyé

ben Leskovec (HASz.). 
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oklevél (Dl. 18143.). LiPszKYnél: Temovchak cr. pagus és Temovchak 
cr. promontorium. Valószínűleg e hellyel azonos 1257, 1264/1376: 
terra Zumbathel, Béla et Tornoua (Dl. 73., WENZEL XI, 535, CSÁNKI 

III, 112). 
15. 1478: Ternacz maius, melyet az oklevél Otthak és 

Chereczan között sorol fel (CSÁNKI III, 115); 1638: villa Ternoucz 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Ternovecz cr. — A 14—5. név eredetére vö. 
kaj-h. trn 'spina; tövis' (BELL., JAMB.). Ebből -ovz képzővel Hrnovz =*-
trnav, nőnemben trnova. A Trnova alak a magyarba átkerülve, a 
v a két veláris magánhangzó között kiesett, a Dombroa -=^Dombrova-
féle átvett alakok írása legalább is erre mutat. A többi alakok 
képzése Trnovtcb^- Trnovec, Tmovtcb + jakz =*- Trnovc.dk}) A két 
Ternacz alak (1478.) fejlődésére hálással lehetett talán népetimológia 
alapján a kaj-h. trnac szó; vö. trnac (ternácz-nak írva) 'viridarium, 
pomarium, arbustum, arborétum, seu locus arboribus fructiferis 
consitus' (BELL.). 

1<>. 1478: Tersthinakh (CSÁNKI III, 115); 1638: villa Terszte-
nialeouecz, Terszteniakoucz (ZrOszt.). — Eredetére vö. kaj-h. trst 
'arundo, cana, frutex aquaticus, calamus; nád'. Ebből -enz képző
vel Hrstem > trsten 'arundineus, arundinaceus' (BELL.), majd az 
utóbbiból -jakz képzővel trstenjak lett, amely valószínűleg először 
mint személynév szerepelt, s csak később ment át a helyre és 
toldódott meg -ovbct kópzőbokorral.2) így lett Trstenjakovec. 

I I . 

A második csoportban azokkal a helynevekkel foglalkozomr 

melyek helyrajzi mozzanatok alapján keletkeztek, azaz a hely 
fekvéséről vagy a mellette folyó patakról kapta nevét. Majdnem 
szabályként lehet alkalmazni, hogy ha a hely és a mellette vagy 
rajta átfolyó víz azonos nevűek, akkor mindig a víz neve volt az 
eredeti, s ezt a telep egyszerűen átvette (MELICH: MNy. XII, 331). 

17. 1254, 1257/1376: Terra Béla (CSÁNKI III, 35); 1366—7: 
poss. Beelch, Belch (Belych) inter fluvius Draue et Műre (uo.); 

') A -jakz képző a muraközi helynevek, rét- és dűlőnevek képzésében 
igen nagy szerepet játszik, különösen ^-bCb-jakz =- cak és *-t>skjakz s^ scak kap
csolatban ; pl. Chiganschyak {Ciganscák), Strigovschiak (Strigovscak) szőlő-
hegynevek (ZrOszt.) vagy pl. Karlovchak, Fercnchak erdőnevek ;VBEDEKOVICH 198). 

2) Vö. pl. 1638: Michael Terszteniak (ZrOszt.). 
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1399: possessio Belch, alio nomine Béla . . . . intef fluvios Dráva 
et Mura (ZalaOkl. II, 297; CSÁNKI uo.); 1477: Bdecz (CSÁNKI uo.); 
1478: Stephanus Bekoych de Belycz csáktornyai szerzetesek birtokba
iktatásakor mint királyi ember szerepel (LtKözl. 1926:128); 1501: 
Belycz (Starine IV, 226); 1542 Belez (EgyhtEml. IV, 148); 1638: 
Bellicza (ZrOszt.); LIPSZKY: Belicza. — Eredetére nézve két felte
vés lehetséges. Vagy a magyar Béla névből származik vagy a kaj-h. 
bel 'albus, candidus; fehér' (BELL., JAMB.) melléknévből. Az első 
feltevés ellen szól az a tény, hogy a Muraközben az összes -a 
végű személynevekből származó helynevek képzése -intcb képző
bokorral történik (Bratisinec, Ogrisinec, Buzinec; ez az utóbbi csak 
később Buzovec), és így Béla személynévből *BelinbCb > *Belinec 
alakot várnánk. A bel melléknévből való származtatás mellett az 
szól, hogy e helység 1254-iki határjárásában ezt olvassuk: „cadit 
in aquam Béla . . . . pervenit ad portum aque Béla . . . ." és ezzel 
szemben áll: „cadit i n a q u a que c h o r n a m a l a k a (crna 
mlaka = fekete mocsár) dicitur". így igen valószínű, hogy a patak 
nevét a telep egyszerűen átvette. Képzése -hCh és -ica kicsinyítő 
képzőkkel történt, s így a helynév az oklevelekben váltakozva 
Belec és Belica alakban fordul elő. 

18. 1226: predium Muterini Bistrk (WENZEL XI, 193); 1478: 
Bistrycz (CSÁNKI III, 37); 1501: Johannes plebanus in Byztercz 
(Starine IV, 226). A hozzátartozó pataknév 1376-ban: „Zomor 
quam aqua Mura ex una parte et aqua Biztrich circumdat ex 
altéra." — Eredetére vö. kaj-h. bister, -tra, -tro (< bystrz) 'limpi-
dus, clarus, purus; tiszta, átlátszó' (BELL , JAMB.). Ebből -ica kicsinyítő 
képzővel *bystrz - j - ica > Bistrica. 

19. 1478: Globok (CSÁNKI III, 55); 1638: villa OloboJco (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Globoko cr. — Eredetére vö. kaj-h. glubok 'profundus, 
altus; mély' (BELL., JAMB.). Aa -u- hang helyén eredetileg -q- nasalis 
állott, melynek reflexe az ir. h.-ban és a kaj-h. egy részében -u-, 
a szlovén irodalmi nyelvben és helyenként a kaj-h.-ban pedig -o-.1) 
A helynév valószínűleg ilyen összetételből vonódott el: globokpotok 
(vö. Várasd megyében 1371-ben Globokpotok SMICIKLAS XIV, 353); 
erre mutatna a legrégibb adat, míg a Globoko alak csak későbbi 
főnevesítés semleges alakból. 

l) Vö. pl. a Muraközben Dobra 1478-ban, mely egy eredeti *Dobrava 
alakra megy vissza. 
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20. 1478: Gibin (CSÁNKI III, 55); 1638: Gibina (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Gibina; BEDEKOVICH: Gibina. Valószínű, hogy a három 
későbbi adat őrizte meg az eredeti alakot. — Eredetére vö. kaj-h. 
gib 'ruga; ránc, hajlás' (BELL.; ir. h. gib 'ruga, plictura' HASz.). 
Ebből -ina képzővel gibina szó jelentheti a folyó hajlását; meg
jegyzendő, hogy a hely közvetlenül a Mura mellett fekszik. 

21. 1478: Sabnyk (CBÁNKI III, 125); LIPBZKY: Sabnik cr., Zsab-
nik h. — Eredetére vö. kaj-h. Baba 'rana; béka'. Ebből -hnikz 
képzővel *zabbniTc6 > Zabtik; jelentése lehetett 'békás mocsár vagy 
patak'. Zaba 'béka' és riba 'hal' szók gyakran szerepelnek patak
nevekben.1) 

22. 1478: Gorichan (CSÁNKI III, 56); 1638: Gorichany, Gori-
chan (ZrOszt.); LIPSZKY: Gorichan cr., Gorichan h. 

23. LIPBZKY: Gorichicza cr., Gorichicza h. pagus és Gorichicza 
cr., Gorichicza h. promontorium. — A 22—3. név eredetére vö. 
kaj-h. gora 'mons; hegy' és -ica kicsinyítő képzővel gorica 'monti-
culus, collis' (BELL., JAMB.). Ebből -jam képzővel *goricjanz > gorican. 
A Gorichicza (olv. Goricica) alak kettős kicsinyítés gora > gorica > 
goricica. A magyarba átkerült Gorican alak -w-je palatalizálódott 
(vö. 1638: Gorichany). 

24. 1366: possessio Gluycha (CBÁNKI III, 55). Sem előbb, 
sem később az oklevelekben nem fordul elő. — Eredetére való
színűleg vö. kaj-h. glava 'caput; fej' (BELL., JAMB.). Ebből -ica 
képzővel glavica 'capitellum, capitulum; collis acclivis, clivus' (BELL.). 

25. 1478: Worhóblan (CSÁNKI III, 124); 1638: villa Verhoulian 
(ZrOszt.); LIPBZKY: Verhovlyan cr. — Eredetére vö. kaj-h. vrh 
'apex, vertex, cacuraen, culmen, fastigium; tető, hegytető' (BELL., 

JAMB.), amelyből -jam képzővel és az -l- epentheticum szabályos 
megjelenésével *vrh-ov-l-jam > Vrhovljan.2) 

26. 1478: Chereczan (CBÁNKI III,' 42); 1638: Chrechan,' Chre-
chon (így!); LIPBZKY: Chrechan cr., Csrecsán h. — Eredetére vö. 
kaj-h. eret 'silva paludosa' (BELL.). Ebből -janz képzővel *cret-janz^ 
Crecan szabályos kaj-h. alak (vö. a Hrascan névről mondottakat 

*) Vö. pl. 1201-ben a zágrábi káptalan birtokának határjárásában: . . . . 
ad riuum Siglensi qui influit riuum Xabiniza (SMIÖIKLAS III, 10); 1234-ben: 
uenit ad riuulum Bibnic . . . . Krapina környékén (WENZEL VI, 559). 

*) A Worhóblan alak -6-je az 1478-as oklevél írássajátsága (vö. 1478: 
Ibanowecz ~ ma: Ivanovec, 1478: Bratischinecz ~ ma : Vratisinec). 
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és a jegyzetet), mely a magyarba átkerülve a szókezdő mással-
hangzócsoport feloldásával Cserecsán lett. A eret szó okleveleink
ben gyakran előfordul, pl. 1228: pervenit ad unum Cherét (TKALCIC 

I, 62); 1248: Chret (SMICIKLAS IV, 398 Körös megyében); sőt a szó 
a magyarba is átjött (vö. EtSz. I, 980). 

27. 1226: predium M ű t e r m i . . . Otoc Sciget (TKALCIC I, 56; 
WENZEL XI, 193); 1478: Otthak (CSÁNKI III, 90); 1549: possessió 
Athak vocata inter flumina Dravi et Murae, in comitatu Zaladiensi 
existens; 1550, 1563, 1564, 1567: mindig Athak alakban (ZrinyiLt. 
II, 248, 267, 418—9, 448, 461, 508—9); 1638: villa Ottók (ZrOsz.); 
LIPSZKY: Ottók. Közvetlenül a Dráva mellett Perlakhoz közel fek
szik. — Eredetére vö. kaj-h. ótok 'insula; sziget' (BELL., JAMB.). 

A magyarba átkerült név átment a magyar forkos =- farkas tipusú 
szók hangfejlődésén. A későbbi adatok az eredeti horvát alakot 
őrizték meg.1) 

28. 1244/1390: terra magistri Mychaelis que Lednuche uoca-
tur; az oklevél terra Turnoa és Berzeuch szomszédságában említi; 
1351: possessió Ledenycha inter Drawam et Murám existens (Zala-
Oki. I, 531); az oklevélen XV. századi kéztől származó megjegy
zés áll: Super venditione medietatis possessionis Ledeniche . . . 
(SMICIKLAS XII, 128). [Az 1244/1390. határjárás adatai alapján 
megállapítható, hogy Ledenica hely azonos a később, 1478-ban 
Michalowecz minus (CSÁNKI III, 82) és LIPSZKY-IIÓI Mali-Mihalyevecz 
cr., Kis-Mihályocz h. alakban felmerülő hellyel.] — Eredetének 
megfejtésére két lehetőség is kinálkozik. Alapszava lehet a kaj-h. 
ledina 'ager, pratum, arvum; szántóföld' (BELL., JAMB.). Ebből -ica 
kicsinyítő képzővel ledinica, értelme 'kis darab szántóföld', s ez a 
jelentés jól megfelelne a későbbi Michalowecz minus ós Kis-Mihályocz 
alakoknak."1) Másrészt összevethető a kaj-h. led 'glacies; jég' (BELL., 

JAMB.) szóval, melynek ilyen származékai lehetnek: ledven 'glaciális', 
ledvenica 'fossa glaciális' BELL. (ir. h. led, léden, melyből -ica 
kicsinyítő képzővel ledenica lenne, s ez mint helynév nem ritka; 

') Érdekes jelenség, hogy az ótok szó mint személynév is szerepel; pl. 
1239-ben Othok nevű birtokosról van szó (WENZEL VII, 8 7 - 88), 1240-ben Otak 
nevű jobbágy Dráva-menti birtokot ad el (HazaiOkm. VIII, 37). 

2) Nehézséget csak az támaszthat, hogy helynevünk mindig Ledenica 
alakban fordul elő, s a második -e- helyén soha sem áll -i-. De ezt az alakot 
már magyar fejleménynek foghatjuk fel, s ekkor az egybevetésnek semmi sem 
áll útjában. 
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vö. HASz.) A ledven ~ leden megfelelés azzal magyarázható, hogy 
a led szó eredetileg -ü- tövű (vö. VONDRÁK, AltkirchenslGram.2 

422), s így a kaj-h.-ban a továbbképzett alak még megőrizte az 
-ü- tő maradványát. 

29. 1259, 1264, 1268/1376: terra Polona WBNZEL XI, 463, 
Ő35; SMICIKLAS V, 478; Dl. 73.). Az oklevél adataiból nem állapít
ható meg, hogy hol feküdt. Talán azonos a később felmerülő 
Pawlynowcz, Paulinowecz hellyel (vö. ennél). — Eredetére vö. 
szlovén poljána 'Grefilde, Feldebene, Flachland', ir. h. poljána 
'planities; sík mező' (HASz.); BELL. és JAMB. szótáraiban nem for
dul elő mint kaj-h. szó. BELL.-nél campus címszó alatt polyana 
mint dalmát-horvát szó van megjelölve. 

30. 1478: Pelkenycz (CSÁNKI III, 93); 1638: villa Peklenicza 
(ZrOszt.); LIPBZKY : PeMenicza. — Eredetére vö. kaj-h. pekel, gen. 
pekla 'infernus, pix; pokol, szurok': péklen 'infernalis, piceus' 
(BELL.). Ebből kicsinyítő képzővel peklenica 'szurkos hely'. Peklenica 
eredetére rávilágít BEDEKOVICH következő megjegyzése: „ P e k l e n i c z a 
in monticulo sat alto ad ripam Murae situata, in cujus valle meri-
diem prospiciente extat in t e r r a f u l i g i n o s a f o n s a q u a e 
v i v a e sed a t r i c o l o r i s , qui aestivo tempore e scaturgine sua 
producit q u a n d a m p i n g u e d i n e m pariter n i g r i c a n t e m ; 
hanc populus circumvivus cölligit, utiturque ea ad currus inunguen-
dos quam optime serviente" (293). 

I I I , 

Az eddig tárgyalt helynevek mind valamely helyrajzi mozza
nat alapján keletkeztek. Most azokat a neveket veszem sorra, melyek 
valami emberi településre vagy ezzel kapcsolatban közlekedésre 
és kereskedésre vonatkoznak. 

31. 1478: Dwrischa (CSÁNKI III, 48); 1638: Dvorische (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Dvorische cr., Dvoriscse ill. — Eredetére vö. kaj-h. dvor 
"aula, curia, area; udvar' (BELL., JAMB.). Ebből *iskje^ ir. h. -iste, 
kaj-h. isce képzővel dvorisce. Jelentése a kaj-horvátban ugyanaz, 
mint a dvor szóé (vö. BELL. dvor címszó alatt).5) 

') Az -iste —isce képző mindig valaminek a helyét jelöli, pl. növények 
nevével a szántóföldet, ahol azok teremnek, épület nevével pedig annak romját. 
Mivel a dvor szó udvarházat is jelent, így dvorisce jelentheti 'Ruine eines Hofes' 
fogalmat is (LESKIEN § 287). 
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32. 1367: villa Tornu, Torn (CBINKI III, 118); 1458: judex 
de Twrnya (no.); 1478: Gewregh Fadan de Thwran (LtKözl. 1926: 
128); 1490: Turren, Thwren (CSÁNKI uo.) ; 1495 : Cristoferus Fadan 
de Turan (LtKözl. uo.); 1496: Turan (CSÁNKI UO.) ; 1501: Ambro-
sius plebanus sancti Martini in Thurren (Starine IV, 226); 1505: 
Thoren alio nomine Thwrn (CSÁNKI UO.) ; LIPSZKY : Potturen vei 
Poturen cr. — Eredetére vö. kaj-li. turen 'turris; torony' (BELL., 

JAMB.). A Turen =*• Podturen, ill. Poturen fejlődés hasonló, mint 
Brest^ Podbrest(vö. ennél). BEDEKovicH-nál Turnische (olv. Turnisce) 
alakban fordul elő (290); ez a turen alapszóból -isce képzővel 
hasonló képzés, mint dvor =- dvorisce. A helynév jelentése egyéb
ként világosan érthető BEDEKOVICH leírásából: „septentrionem versus 
progrediendum est ad ipsam Murae fluvii ripam, et post minus 
horae intervallum offerret se nobis ad r u d e r a v e t e r i s C a s t r i , 
Turnische vocitati, eiusdem nominis oppidum . . . . Quod castrum 
seu castellum Turnische concernit, illud mox post parochialem 
curiam in r u d e r i b u s s e p u l t u m jacet, e x t a n t tamen hodie-
dum v á l l a et f o s s a t a , intra quae consistebat." 

33. 1478: Michaele de Marhoff, muraközi köznemes (CSÁNKI 
III, 8 1 ; Dl. 18143.); 1638: villa Marof (ZrOszt.); LIPSZKY: Marof 
h. pagus. — Eredetére vö. kaj-h. marof (-= német meierhof) 'villa, 
colonicum, alodium ; major' (BELL., JAMB.), alakváltozata marov.1) 

34. 1458: Plebanus S. Marci Predialis circa Sanctum Marcum 
in Selnicsa (CSÁNKI III, 1C7); 1478: Zelnycz (uo.); 1512/1533: 
in ecclesia beati Marci evangeliste in Selniche fundata (LtKözl. 
1926: 130); 1638: villa Szelnicza, Zelnicza (ZrOszt.); LIPSZKY : 
Szelnicza cr. — Eredetére vö. kaj-h. seliti se 'migro, commigro; 
elköltözöm' (BELL.) és selo 'pagus, vicus; falu' (BELL, JAMB.). Ebből 
-tnica kópzőbokorral sel-bnica =- selnica 'település, lakott hely' jelen
téssel.2) 

35. 1478: Wéhschicz (CSÁNKI III, 123); BEDEKOVICH: Veschicza; 
LIPSZKY : Veschicza cr. — Eredetére valószínűleg összevethető a 
kaj-h. ves 'pagus; falu' (BELL., JAMB.) szóval, képzése azonban nem 
világos :'-ica kicsinyítő képzővel Vesica-féle alakot várnánk. 

:) A Zrínyiek osztályos levelében többször előfordul a szó 'major' jelen
tésben pl. Allodium maius veliki Marof, allodium Biuolzki Maroff. 

2) Selo alapszóból vö. még selni {*~=seh<m-{-jb) 'paganus, villanus' és 
selnik (*-c sefonih?,) 'jobagio, fundarius' szavakat (BELL.). 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. &o 
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36. 1478: Hlápischin (CSÁNKI III, 61); 1638: Hlapichina, 
Hlapsina, Hlapshina (ZrOszt.); LIPBZKY : Hlapichina cr. vei Nove-
dvory cr., Neuhof g„ Újudvar h. — Eredete nem egészen világos. 
Annyi bizonyos, hogy összefügg a horvát hláp 'szolga, munkás' 
jelentésű szóval, melyből -tcb kicsinyítő képzővel a kaj-h.-ban hla-
pec lesz 'servus' jelentéssel (BELL.). EZ -ina gyüjtőnévkópzővel 
hlapcina 'jobbágytelep'-et jelenthetett, de erre az oklevelekben 
semmi utalást sem találtam. LIPBZKY adata mindenesetre arra mutat, 
hogy itt major-féle településre kell gondolnunk.1) 

37. 1547: Sellyer inter Dravam et Murám fluvios in comitatu 
zaladiensi (ZrinyiLt. II, 183). Az oklevél Gardynowcz, Deka-
nowcz, Novakovcz, Domassyncz helységekkel kapcsolatban sorolja 
fel; ezek pedig mind egy tájon feküsznek. Sem előbb, sem később 
sehol elő nem fordul. A névben valószínűleg a magyar zsellér 
'inquilinus' szó rejlik, és így egy zsellértelepről lenne szó, mely 
később eltűnt. A szónak nyelvtörténeti adatai lehetőnek mutatják 
e föltevést, sőt a NySz. sellyér (olv. zsejjér) alakra is idéz példát. 
Különben megvan a kaj-h.-ban is zeljar alakban, jelentése 'inqui
linus, incola' (BELL., JAMB.). 

38. 1505: promontorium Zazad (LtKözl. 1926: 130); 1523: 
promont. Zazad (uo. 131); 1638: villa Zaszad, Szazad, Zazad 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Zaszad cr. pagus és promont. — Alapszava 
kaj-h. saditi 'planto, sero, plantas pono; ültetek' (BELL., JAMB.) ; 
sad 'fructus; gyümölcs'. Ebből za praepositiós összetétel zasad 
'plantaria, nova implantatio; ültetvény' (BELL., JAMB.).2) 

39. 1478: Raczkanysa (CSÁNKI III, 96); 1638: villa Racz-
chanisa, Raczhanisa, Racz Kanisa (ZrOszt.); LIPSZKY : Rasz-kris 
cr., Rácz-Kanisa h. Eredetének megmagyarázásánál aligha a magyar 
alakból kell kiindulni. A magyarok a horvátokat, különösen pedig 
a muraközi horvátokat sohasem hívták rácoknak, így tehát az a 
feltevés, hogy e falut a zalamegyei „ m a g y a r " Kanizsa-val szem
ben Rác-Kanizsá-n&k nevezték volna, egyáltalán nem valószínű. 
Ha LIPSZKY Raz-kriz adatához hozzávesszük a BEDEKovicH-nál elő
forduló Rafzkrifchak hegynevet (298), a név jelentése világosabb. 
A kaj-h.-ban ugyanis raskrizje (raz 'szót' + kriz 'kereszt') jelen-

*) Nyelvészeti szempontból nem lehet kielégítően megmagyarázni a 
Hlapichina alakban fellépő első t-t. 

') Képzésére nézve vö. a Brest =- Podbrest, Turen >-? Podturen alakokkal. 
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tése 'compitum; keresztút' (BELL., JAMB.). A Raz-kriz alak éppen 
olyan gyüjtőnévképző nélküli összetétel, mint pl. Ppdbrest, Pod-
turen, Zasad. A magyar Rác-Kanizsa alakot nem tudom máskép 
magyarázni, mint egy feltehető, de elő nem forduló *Razkrizina 
alakból népetimológiával keletkezett alakváltozatot.1) (Kanizsa ere
detére vö. MELICH : A honfoglaláskori Magyarország 130—136). 

40. 1264/1376: in Prelak, hospitibus de Prelaak (WENZEL XI, 
535 ; CSÁNKI III, 24 ; Dl. 73.); 1334 : inter Drauam et Murám Eccle-
sia . . . sancti Laürencii de Perlők (TKALCIC II, 96); 1357 : P o r t u s 
seu t r a n s i t u s Porloghriuy (CSÁNKI uo.); 1461: vadum in portu 
fluvii Drawe in vicinitate Perlak (uo.); 1478: Prilakh (uo.); 1501: 
Martinus plebanus in Prylak (Starine IV, 226); 1638: oppidum 
Perlak (ZrOszt.); LIPSZKY : Perlak h., Prelok cr. — Az oklevelek 
adataiból világos, hogy Perlak mellett a Dráván rév ( p o r t u s , 
t r a n s i t u s ) volt. A p o r t u s , t r a n s i t u s megjelölésnek a horvát 
területre vonatkozó oklevelekben értelmi megfelelője a horvát 
Prevlaka vagy Prelaka helynév. így pl. 1217-ben: „Prima méta 
térre supradicte Preulaca incipit . . . ab ipsa Zowa in loco qui 
vocatur t r a n s i t u s l e p r o s o r u m " (WENZEL XI, 145; TKALŐIŐ 1, 
37); 1334-ben: „possessio Prelaka vocata, ultra et citra Zauam, 
<5um p o r t u super Zauam" (TKALŐIŐ II, 44); 1349-ben: „pos-
sessionem in Prelaka, Ótok et Coznycha vocatam... Nec hoc pre-
termittimus, quod p o r t u s Z a u e in eadem possessione existens..." 
(SMIŐIKLAS XI, 520). A muraközi Perlak (̂ = Prelak) helynevet szintén 
ide sorolhatjuk. — Eredetükre vö. kaj-h. vleci, vlaciti 'traho ; húzok' 
{BELL., JAMB.). AZ ezzel összefüggő vlak eredetileg 'húzás'-t jelen
tett.2) Pre praepositioval összetóve pre-vlak 'áthúzás, átvontatás' 
jelentéssel a folyókon közlekedő kompot jelölte. 

41. 1232: quandam terram . . . nomine Wezmech a . . . regina 
Gysla donatam, que est inter Drawam et Murám citra portum 
Worosd (ZalaOklt. II, 643 ; SMICIKLAS III, 375); 1239: terram Vyz-
mich (WENZEL VII, 70), határjárásában a varasdi rév megint szere
pel (ad magnum portum Vorosdiensem); 1239: super destructione 
predij siti inter duos fluuios, Droaha videlicet et Zurathka nomine 

1) A ca-h.-ban egyébként a krizlna szó előfordul 'quadrivium' jelentés
ben, így a magyarázat nem olyan erőltetett, mint első pillantásra látszik. 

2) BELL. szótárában vlak 'rete, sagena, verriculum' a. m. 'húzóháló' ; vlaka • 
occa, rastrum, clathrum, pecten' a. m. 'borona'. A mai ir. h.-ban vlak a. m. 'vonat'. 

28' 
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Wyzmeth (WENZEL VII, 87); 1478: Wyssinecz (CSÍNKI III, 123). 
A régebbi adatok alakja kétségtelenné teszi, hogy az 1478-as ada
tot Vizinec-nek (és nem Visinec-nek) kell olvasni. — Ennek ere
detére vö. kaj-h. viza 'huso; Hausen; viza hal' (BELL., JAMB.).1} 

Ebből lett -intet képzőbokorral (az -inz nomen possessoris képző) 
*vizintcb =» Vizinec 'vizafogó hely' és 'halásztelep' jelentéssel.2) 
A Wizmeth, Wezmech-féle alakok magyar fejlemények a második 
nyílt szótagban levő magasnyelvállású magánhangzó kiesésével, fel
téve, hogy az -m- helyett nem -in- hangcsoportot kell olvasnunk 
az oklevélben. 

42. 1226: terra Nedeliche cum quinque villis (WENZEL VII, 
447; SMIŐIKLAS V, 47); 1367: poss Nedelycze inter fluv. Drawam 
et Murám (CSÁNKI III, 22); 1376/1384: vádit in Nedelcham (LtKözl. 
1925: 125; CSÁNKI UO.) ; 1474: oppidum Nedelicz (CSÁNKI uo.); 
1478: Nedelycz (uo.); 1498: Nedelcze Iricesima capitalis (uo.); 
1501: Benedictus plebanus ibidem in Nedehz (Starine IV, 225); 
1527: zu der Nedelitz (LABZOWSKI I, 38); 1533: Nedelche (uo. II, 
186); 1538 : Nedewcze et Warasd (Hrv. sab. sp. II, 206); 1542: 
Nedewche (EgyhtEml. IV, 148); 1638: oppidum Nedélicze (ZrOszt); 
LIPSZKY : Nedelicz vei Nedelische cr. — Eredetére vö. kaj-h. nedelja 
'dies dominicus; vasárnap' (BELL., JAMB.). A muraközi nyelvjárásban 
ú. n. középső (srednje) l-é fejlődött a palatális l; így az irodalmi 
polje, nedelja, zemlja, ponovljeno alakok helyett pole, nedela, zemla, 
ponovleno áll (OBLAK : Zbornik I, 51). A nedela alakból -ica kicsi-
nyítőkópzővel Nedelica lesz, és olyan helyet jelent, ahol vasárnap 
tartották a vásárokat3); -isce képzővel Nedelisce. 

43. 1376: Sredahel (Dl. 73.); 1458: opidum Zerdahel (CSÁNKI 

III, 25);. 1478: Zerdahel (uo.); 1501: Ambrosius plebanus sancti 
Martini in Zredysche (Starine IV. 225); 1638: Zerdahely, Zerdahel 

') Természetrajzi neve Acipenser huso LINNÉ. 
2) A viza ikrázáskor nemcsak a Dunába jöt t föl régebben, hanem ennek 

mellékfolyóiba is, az Oltba, Tiszába, Vágba stb. (vö. BREHM VIII, 436). 
3) Rávilágít erre egy 1592-ből való kaj-h. oklevél, mely e helyet N e-

d e l s k i v a r a s-nak ('vasárnapi város') írja (vö. HASz. VII, 816). Okleveleink
ben igen gyakori a hét valamely napjáról elnevezett hely, és a sokszor latinul 
odatett megjegyzés vagy a név lefordítása mutatja, hogy ott valóban azon a 
napon tartották a vásárokat, p l . : Csütörtök 'Quintoforum; a hét ötödik napjára, 
eső vásár' (vö. WBRTNEK MÓR : MNy. II, 122). Igen jellemző adat pl. 1537 : in. 
possessione Cheterthekhel aliter Thergoivschye vocata (LASZOWSKI II, 353). 
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(ZrOszt.); LIPSZKY : (Mura,-)Szerdahely h,, Szerdische cr.; BEDRKOVICH : 
Murszko Szredische, quod Hungarico idiomate Szerdahely dicitur. — 
Eredetére vö. kaj-h. sreda 'feria quarta, dies Mercurii; szerda7. 
Ebből -isce helyképzővel Sredisce olyan helyet jelöl, ahol szerdán 
szokták a vásárokat tartani. 

44. 1240: ad magnam viam que venit de loco Sabbati (SMI-
CIKLAS IV, 122); 1257, 1261/1376: terra Zumbathel (WENZEL X\, 535; 
Dl. 73 . ; CSÁNKI III, 112); 1367: possessio Zombath (CSÁNKI uo.); 
1478: Sabaria (CSÁNKI uo.); 1501: Valentinus plebanus de Sabbaria 
(Starine IV, 225); 1542: Zobothyeha (EgyhtEml. IV, 148); 1549: 
Paloth, Ywrysolch, Benkolch, Zobotycha (uo. V, 256); 1638: Zobo-
ticza, Zoboticze (ZrOszt.); Szobotieza LipszKY-nól is, aki a magyar 
alakot nem említi. — Magyarázatra a magyar alak nem szorul. 
A Sabaria alakot pedig a nép bizonyára nem használta, ez csak 
a tudákos oklevélíró etimológiája, a vasmegyei Szombathely 
városnak régi latin neve ugyanis valóban Sabaria. A horvát alakok 
eredetére vö. kaj-h. sobota 'sabbathum, dies sabbathi; szombat' 
(BELL., JAMB.). Ebből -ica képzővel Sobotica, melynek képzésére és 
jelentésére vö. a Nedelica és Sredisce neveket. 

45. 1366: possessio Torsycha (CSÁNKI III, 117); 1478: Thor-
chicz (uo.); 1638: villa Torchischia, Torchischja (ZrOszt.); LIPSZKY: 
Turchische. — Eredetére vö. kaj-h. tork (-^*vztorzkh) 'feria tertia, 
dies Mártis; kedd' (BELL., JAMB.). Képzése: -ica képzővel *tork-ica=^ 
Torcica, -isce képzővel *tork-isce >- Torcisce.1) 

IV. 

Számos hely kapta nevét a Muraközben templomáról. A név 
ilyenkor csupán a védőszent nevének átvétele, de előfordul, hogy 
$, helynév nem jelent többet, mint hogy azon a helyen templom 
vagy kápolna állott. 

46. 1478: Allterczen (CSÁNKI III, 28); az oklevél Dombra és 
Mihalovecz táján sorolja fel (Alsó-Domború és Alsó-Mihálovec), s 
ebből megállapítható, hogy azonos a később előforduló 1633 : Altarcz 

l) A Torsycha alak nem akadálya az egybevetésnek, az -s- betűnek 
«bben a korban lehet -cs- hangértéke. — LIPSZKY Turchische alakja valószínűleg 
a kaj-h. turcin Turcus; török' (BELL., JAMB.) szóhoz kapcsolódó népetimológia 
utján keletkezett. 
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aliter Szent Maria (ZrOszt.) helységgel. Ugyanitt: Parochia S. Yiti 
in Vidovec cum filiali in Altarecz. Világosan látható tehát, hogy az. 
Alsó Vidovec mellett fekvő kis községről van szó. BEDEKovicH-nál: 
S. Maria s i c a b E c c l e s i a filiali h o n o r i B e a t i s s i m a e V. M a-
r i a e e r e c t a , c u i a d j a c e t , n u n c u p a t u s (286). — A horvát 
alak eredetére vö. ka.j-h. oltár 'ara, oltare; oltár' (BELL., JANMB.). 
Ebből -bCb kicsinyítő képzővel *oltarbCb »~ Oltarec 'arula'.1) 

47. 1638: Czirkovlian, Czirkouljan, Csirkoulian (ZrOszt.), 
korábbi oklevelekben nem találtam ; LIPSZKY : Czirlcovlyán cr.; BEDE-
KovicH-nál: Czirlcovlyán in qua visitur E c c l e s i a filialis sat magna 
S. Laurentio erecta. — Alapszava a kaj-h. cirkva 'templum, ecclesia;: 
templom, egyház'. Ebből *-ov-janz =- -oviján képzővel Cirkovljan 
a. m. 'templomos hely'. 

48. 1376: ad viam, que de Sancto Georgio vádit ad claustrum 
predictum (Várhel) (LtKözl. 1926:125); 1549: Zentgerg (EgyhtEml. 
V, 256); LIPSZKY: Tüskés Szent György h., Sanctus Georgius in 
spinis lat., Sveti Juraj na ternyu cr. E név nem szorul magyarázatra. 

49. 1478: Zenth Marton (CSÁNKI III, 107); 1501: Elias ple-
banus sancti Martini superioris (Starine IV, 225); 1507: Mwra-
zenthmarton (CSÁNKI uo.); 1512 de Sancto Martino Superiori (LtKözl. 
1926:130); LIPSZKY : Szent-Márton. E falut máskép Pomorje-wok 
is hívták. BEDEKovicH-nál: ad S. Martinum in Pomorie quasi d:cereturr 
Ad r i p a m M u r a e f l u v i i seu cis Murám. — Képzése: po- prae-
positiÓ3 összetétel a Mura (muraközi Móra) folyónévvel és -tje-
gyüjtőnóvképzővel: *Pomort>je >• Pomorje. 

50. 1458: Plebanus S. Marci. Predialis circa Sanctum Marcum 
in Selnicza (CSÁNKI III, 107); 1478: Zenth Mark (uo.); 1501: ple
banus sancti Marci (Starine IV, 225); 1550: Zenthmarkozelnycza..^ 
inter Murum et Dravum in comitatu Zaladiensi (ZrinyiLt. II, 281). 
Az adatokból kitűnik, hogy a helyet magyarul Szent i¥árA>nak, 
horvátul Selnica-nok hívták, mely később kiszorította a magyar 
elnevezést. Selnica magyarázatát 1. föntebb. 

51. 1203: super terram beati Michaelis, qua inter Murám et 
Dravam consistit (SMIŐIKLAS III, 35); 1367: Sanctus Michael (CSÁNKS 
III, 108); 1478: Zenth Mihal (uo.); 1638: Parochia S. Michaelis 

*) Ilyen származású a zalamegyei Oltárc helynév, mely az oklevelekben,, 
pl. 1239-ben Oltarch alakban fordnl elö (CSÁNKI III, 87). 
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in Szent Michály (ZrOszt.); LIPSZKY : Szent-Mihály. Magyarázatra 
nem szorul. 

52. 1478: Zentwyd (CSÁNKI III, 110). Két ilyen nevű helység 
tartozott ekkor Csáktornyához, az egyik ma Alsó- Vidovec, a másik 
Felső-Vidovec; 1638: villa Szent Vid, Szent Vyd és a másik villa 
Felső Vidocz. A magyar alak itt is előbb jelenik meg; a hor
vát később kiszorította, úgy hogy ma mindkét községet Vidovec-uek 
hívják. — Alapszavuk kaj-h. Vid (-= lat. Vitus BELL.) védőszent 
neve. Ebből -ovbCb képzőbokorral *VidovbCb =*• Vidovec. 

V. 

A legtöbb hely természetesen birtokosáról kapta a nevét. Mivel 
a Muraközben vegyesen laktak magyarok és horvátok, a személy
nevekből képzett helynevek igen nagy tarkaságot mutatnak. Talá
lunk A) ősrégi horvát névből (pl. Bogdán), B) keresztény kereszt
névből vagy annak horvát vagy magyar becéző alakjából, G) régi 
magyar vagy a magyarban használatos szn.-ből származó helyneveket. 
Ezeket külön-külön csoportokban fogom tárgyalni. 

A) Horvát személynevekből való helynevek: 
53. 1478: Bogdanowecz (CSÁNKI III, 38); BEDEKOVICH : Bogda-

novecz; LIPSZKY : Bogdanovecz. — Eredetére vö. h. Bogdán 'a deo 
datus' (Rad. 8 1 : l l l ) 1 ) szn. Ebből -ovbCb képzőbokorral *BogdanovbCb 
>- Bogdanovec. 

54. 1478: Brathianecz (CSÁNKI III, 39); 1638: Brachiancz, 
Brachancz. (ZrOszt.); LIPSZKY: Bratyanecz h., Bratjanecz cr. allo-
dium; — ezenkívül 1638-ban egy szerdahelyi jobbágy Bra-
tyanschak (ZrOszt.). A h. brat 'fráter' szóhoz tartozik. — Képzé
sére az 1478-as adat vet világot, mely mutatja, hogy nem a 
*-jan% s- -jan képzővel van dolgunk, hanem az *-ijanz ^ -ijan kép
zővel, mellyel először Bratijan szn. képződött, s csak később lett 
a kiejtésben Bratjan, ill. Bracan. Hasonló képzésű szn.-ek a hor
vátban: Dobrijan, Milijan (Rad 82 :114), a lengyelben: Tworzyjan, 
Oolijan (TASZYCKI § 72.). A helynév képzése *BratijanbCb =>- Bratijanec. 

55.. 1478: Radianecz (CSÁNKI III, 96); 1638: villa Radiancz 
(ZrOszt.). — Alapszava a h. rad 'libens' szónak az előbbihez 

') A személynevek tárgyalásánál kénytelen vagyok a horvát irodalmi 
alakokat idézni, mivel sem BELL., sem JAMB. szótárába nincsenek felvéve. 
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hasonló képzéssel keletkezett Badijan szn.-i származéka. Ebből 
-bCb képzővel lett *BadijanbCb *- Badijanec hn. 

5(>. 1458/1464: possessio Brattysincz (CSÁNKI III, 39); 1478: 
Bratischinecz (uo.); 1638: Wratissnicz, Wratinsicz (ZrOszt.); LIPSZKY : 
Vratisinecz; BEDEKOVICH : Vratissineez. — Mivel az oklevelek néha 
a muraközi helynevekben a -b-t és a -v-t összecserélik, illetőleg a 
kiejtésbeli -v- helyett -b-t írnak (pl. Vorhoblan, Ibanovecz), nem 
lehet eldönteni, melyik volt esetünkben az eredeti alak, de mind
kettő megmagyarázható. Alapszava lehet a h. brat 'fráter' szóra 
visszamenő -is a képzős Bratisa szn. (Rad 82 :118—9; MIKL. 18, 
37, 45). Ebből lehetett -inbCb képzőbokorral *BratisinbCb >- Brati-
sinec hn. De feltehető az is, hogy az alapszó Vratisa szn. (-iia 
képzős becéző alak Vratislav-hóY), melyből ugyancsak -inbCb képző
bokorral *VratisinbCb =*• Vratisinec alakult. A későbbi adatok arra 
mutatnak, hogy valószínűbb ez utóbbi magyarázat. 

57. 1478: Ogrischinecz (CSÁNKI III, 87); 1638: Ugrishnicz, 
Wugrisinez (ZrOszt.). —Vö. *ggrz 'hungarus', mely az ir. h.-ban ugar, 
ill. -in képzővel ugrin alakban van meg, a kaj-h.-ban pedig vuger. 
vugrin 'Hunnus, Pannonius, Hungarus; magyar' (BELL., JAMB.). A régi 
g nasalis reflexe ugyanis a kaj-h. legnagyobb részében -u-, mely 
a szó elején v- előtétet kap. A vuger, ill. ugar alapszóból -isa 
képzővel Vugrisa, ill. Ugrisa igen gyakori szn.1) Ebből -inbCb képző
bokorral *VugrisinbCb =>» Vugrisinec olyan képzés, mint Vratisa ~ 
Vratisinec. 

58. 1478 : Dragislawecz (CSÁNKI III, 48); LIPSZKY : Dragoszlavecz 
cr. — Eredetére vö. h. Dragislav, Dragoslav szn. Ebből *Dragi(o)-
slavwb =- Dragi(oJslavec (vö. HASz. II, 747). 

59. 1366: Desernecz (CSÁNKI 111,48); 1478: Drasiniewecz (u. o.); 
1638 : Drasimercz, Drasimerczy (ZrOszt.); LIPSZKY : Drasimerecz cr. 
vei Dersimerecz. — Alapszava Drzimir szn. (VÍIKL. 75), ill. ennek 
-inja (H* -ynja képzős becéző alakja: Drzinja). A Drzimir 
(esetleg Drzimer, vö. MIKL. 75) szn.-bői -bCb képzővel *DrzimirbCb >~ 
Drzimirec, a Drzinja-bó\ pedig -evbCb képzőbokorral *DrzinjevbCb =-
Drzinjevec. 

60. 1478: Drastkovecz (CSÁNKI III, 48); LIPSZKY: Draskóez h., 
Drasskovécz cr. — Eredetére vö. h. drag 'carus', melyből -bko-

J) Vö. pl. 1201 : Vogriza (SMICIKLAS III, 9); 1255 : Vogrysa (SMIÖIKLAS 
IV, 610). 
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kicsinyítő képzővel *Drag-bko =- *Drahko =~ Drazko, ill. Drasko igen 
közönséges és régi szn. Ebből -ovbCb képzőbokorral *'DraskovbCb =-

61. 1478: Plestkoivecz (CSÁNKI III, 95); 1638: villa Plezkoucz 
{ZrOszt.); ma: Pleskovec. — Eredetére vö. kaj-h. ples 'calvities, 
calvitium ; kopaszság' (BELL., JAMB.) : -bko képzővel Plesbko >- Plesko 
szn. Ebből -ovbCb képzőbokorral *PleskovbCb^ Pleskovec. 

62. 1549 : Pribyzlach, Zentmyhal, Syskolch (EgyhtEml. V, 256); 
LIPSZKY: Siskovecz cr.1) — Eredetére vö. h. Síso csúfnév (IV.-BROZ): 

-bko kicsinyítő képzővel *Sisbko =- Sisko becézőnév.) Ebből -ovbCb 
képzőbokorral *8iskovbcb =~ Siskovec. 

63. 1481: poss. ZlaÜikowych (CSÁNKI III, 125). CSÁNKI szerint 
a Muraközben fekhetett. Sem előbb, sem később forrásaimban nincs 
nyoma. — Eredetére vö. kaj-h. zlat 'aureus; aranyos' (BELL., JAMB.): 

-bko képzővel *Zlatbko =- Zlatko szn. Ebből -ovr>-\--ié (kaj-h. -ic 
patronym.) képzőbokorral Zlatkovié (Ír. h. Zlatkovié). 

64. 1259/1376: terram Nedelk{Wwmh XI, 463 ; SMIŐIKLAS V, 
142). Az oklevél adataiból nem lehet megállapítani, hogy hol feküdt. 
Nem lehetetlen, hogy a később Nedelica alakban fellépő helynév 
egyik alakváltozata.3) Mint személynév összevethető az ir.-h. Né-
djeljko, muraközi Nedélko névvel, mely a kaj-h. nedelja 'dies domi-
nica' közszóból való -bko képzős becézőnév (vö. MIKL. 81). 

65. 1478: Drusilowecz (CSÁNKI III, 48); 1638: Drusiloucz 
(ZrOszt.). — Eredetére vö. h. Druzilo szn., mely -ilo képzővel 
Dobrodrug-féle szn.-nek becéző alakja (Rad 82:115). A helynév 
képzése *DruzilovbCb >- Druzilovec. 

66. 1244: Petrina földe határjárásánál a Muraközben „vádit 
ad terram Damasa contra aquilonem et conterminatur térre Damasa" 
(WENZEL VII, 185); 1349: possessio Damasa vocata inter fluvios 
Dra (!) et Mura vocatos in comitatu Zaladiensi (SMIŐIKLAS XI, 545 ; 
ZalaOkl. I, 486). Az utóbbi oklevél hátán egy XV. századi kéztől 
származó megjegyzés: „Possessio Damasa seu Domasyncz" (SMI
ŐIKLAS XI, 545); 1478: Domassinecz (CSÁNKI III, 47); LIPSZKY : 
Domassinecz cr. — Az eredetibb vocalismust a horvát alakok őrizték 

1) Hasonló származású egy muraközi ember neve 1638-ban: Georgius 
Schiskouich (ZrOszt.). 

3) Hasonló származású Sisoje, Sismanin (Rad 81:112). 
3) KOBABINSZKY térképén pl. Peklenica Pehelnik alakban fordul elő. 
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meg, így a család eredeti neve Domasa; a magyar Damasa alak 
hasonulás eredménye. Valószínűleg összefügg a szl. domz 'domüV 
szóval, melyből -as\ -asa képzővel Domas, Domása szn. (vö. MIKL. 
17 és 57).r) A helynév -intcb képzőbokorral alakult: *DomasinhCh >-
Domasinec. 

67. 1478: Gardenowecz (CBÁNKI III, 55); 1490: Kardonocz 
(uo.); talán erre a helyre vonatkozik a csáktornyai pálosok egy 
birtokba való beiktatásánál szereplő tanú neve : ;; Valentinus Repych 
de Gerdmoivcz", melyben az -m-betű csak elírás, mert alább: 
„Valentinus R. de Gardynowcz* (LtKözl. 1926:128); 1638: villa 
Gerdinoucz, Gardinoucz (ZrOszt.); LIPSZKY: Gardinócz h., Gardino-
vecz cr. — Alapszava mindenesetre szn.; erre mutat az -ovéc^ -ovba> 
végzet. Valószínű etynionnak kínálkozik az ir. h. grd~keiyh. grd 
'superbus, terribilis, deformis, turpis' (HASz., BELL.) szóból képzett 
Grdin szn. (vö. HASz. III, 401). A Grdin szn. felfogható a 
Grdislav és Grdimir szn.-ek becéző alakjaként is (vö. HASz. III, 
401 — 2).B) A helynév képzése *GrzdinovbCb =- Grdinovec, mely a 
magyarba átkerülve, Gerdinovec, ill. Gardinovec, tovább fejlődve 
pedig Gardinóc alakot mutat a szókezdő mássalhangzótorlódás fel
oldásával. 

68. 1478: Kralowecz (CSÁNKÍ III, 75). Két ilyen nevű hely is 
előfordul Csáktornya tartozékai közt: 1638: A. Kraliocz (ZrOszt.), 
a másik fe\s&-Kraliouecz, Kraliocz, Kraljocz (uo.); LIPSZKY: Alsó-
Kralócz h., Do\nyi-Kralyevecz cr., Feteő-Kralócz h., Govnyi-Kralye-
vecz cr. — Eredetükre vö. kaj-h. Jcralj 'rex; király' (BELL., JAMB.). 

Ebből -ow>Cb képzőbokorral *KraljevbCb =~ Kraljevec lenne, de mivel 
a muraközi nyelvjárásban az -Ij- hang elvesztette palatalizáltsá-
gát, a szabályos alak Kralovec (vö. a Nedelica névnél mondot
takat). 

69. 1366: possessio Porbozlouhaza (CSÁNKÍ III, 96); 1478:: 
Pribislaivecz (uo.); 1549: Pribyzlach (EgyhtEml. V, 256); 1638: villa 
Pribizlaucz (ZrOszt.); LIPSZKY: Pribiszlavecz cr. — Eredetére vö. 
h. Pribislav szn. (Rad 81:126), mely a magyarba átkerülve hasonlá 

') Felfogható mint a Domamir, Domaslav, Dómarad becéző alakja (vö. 
TASZYCKI 35, 49). 

2) Talán ez a grd tő rejlik a szerémmegyei Gardanowcz, Oerdanocz 
(-= * Gndanovbcb) és a valkómegyei Gerdowcz, Gardocz (-*=•* GndovbCb) hely
nevekben is (vö. CSÁNKÍ II, 245 és 311). 
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fejlődést mutat, mint pristav =-porosztó}) A horvát alak képzése 
*PribislavbCb *•= Pribislavec. 

70. 1478: Strahoninecz (CSÁNKI III, 113); 1638: villa Ztraho-
nincz (ZrOszt.); LIPSZKY: Sztrahoninecz cr. Valószínűleg e helységre 
vonatkozik a következő adat 1232-ből: „Noverint universi quod 
Strochona in nostra constitutus presencia asseruit, quod de t e r r a 
s u a q u a n d a m p a r t é m et silvam Comiti Hoholt. . . vendidisset" 
(WENZEL VI, 514). — Eredetére vö. kaj-h. strah 'timor, terror; 
félelem' (BELL., JAMB.): -on%, -ónja képzővel Strahon, Sirahonja 
szn. (vö. VONDRÁK II, 423). Ez utóbbiból -intch képzőbokorral: 
* StrahonjinbCh =- *Strahonjinec, Strahoninec. 

71. l&§7:Nouakoue2 (CSÁNKI III, B9); 1476: Nowahowecz (uo.); 
1490: Nowakowycz (uo,); 1547: possessio Nowakowcz inter Dravam 
et Murám fluvios (ZrinyiLt. II. 183); 1638: villa Nouakoucz (ZrOszt.); 
LIPBZKY: Novakovecz. — Eredetére vö. kaj-h. nov 'novus; új ' : -akz 
képzővel kaj-h. novak 'tiro, novitius; új vitéz, új zsoldos, újonnan 
valamit tanuló, mesterség tanuló inas' (BELL., JAMB.). Mint szn. Novak 
igen közönséges. Belőle -ovbCb képzőbokorral *NovakovhCb =~ Nova-
kovec. 

72. 1478: Pusthakowecz, Pustakowecz két különböző helység 
(CSÁNKI III, 96); 1533: in villa Pwzthakowcz, de nem lehet eldön
teni, melyik a kettő közül (LASZOWSKI II, 185); 1638: villa Puszta-
kouecz, Pusztakoucz és a másik villa Felső Puztakoueez (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Ahő-Pusztakovecz h., Fel&ő-Pusztakóvecz h. — Eredetére 
vö. kaj-h. pust 'desertus' (BELL.): -akz képzővel Pustak szn. Ebből 
-ovbCb képzőbokorral *Pustakovt>eb >- Pustakovec}) 

73. 1478: Wlkanowecz (CSÁNKI III, 124). — Eredetére vö. 
kaj-h. vuk 'lupus; farkas' (BELL., JAMB.). AZ ~U- helyén régen -7-
állt (óegyhszl. vhkz). Az -am képzős Vukan (^Vhkanz) szn. úgy 
fogható fel, mint valamely Vuk- összetételű szn. becéző alakja. 
Hasonló képzésű szn.-ek Grdan, Krilan, Milán stb. (VONDRÁK I, 
415). A helynév képzése -ovtcb képzőbokorral *VhkanovbCb ^ Vuka-
novec. 

74. 1478 : Wlczetinecz (CSÁNKI III, 124). Alapszava a kaj-h. 
vuk (-= vhkz) 'lupus' szóhoz tartozó -eta (-= eta) kicsinyítő képzős 

J) Átmeneti alakokat mutat egy valkómegyei helynév 1336-ban Pribuzlou-
telek és Pribizlouiheleké (CSÁNKI II, 345). 

2) Az -ovec vég világosan mutatja, hogy itt csak személynévről lehet szó.. 
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Vuceta (-= Vhceta) szn. (MIKL. 12). Ebből -intet képzővel *Vhce-
tinhCh ==~ Vucetinec. 

75. 1478 : Kwczetinecz (CSÁNKI III, 75). — Az előbbi hely
névhez hasonló alakulat. A kucka 'canis' (BELL.) szóval függ össze 
mint -eta (-= eta) képzős származék a Kuceta szn. Ebből való -intet 
képzőbokorral *Kucüintct *• Kucetinec hn. 

76. 1478: Stanotinecz (Dl. 18143. és CSÁNKI III, 113), amit 
CSÁNKI Scanocinecz-nek olvas, de összevetve a későbbi előfordulá
sokkal a helyes olvasás csak Stanotinecz lehet (az oklevél írásá
ban ugyanis a t és c betűket alig lehet megkülönböztetni); 1638: 
Ztanetnich (ZrOszt.); LIPSZKY : Sztanetinecz pagus és Sztanetinecz 
promont. — Alapszava a Stanislav szn.-bői származó, -eta képzővel 
képzett Staneta becézőnév. Képzése -intet képzőbokorral *Stane-
tintet >- Stanetinec. 

B) Számos olyan helynév van a Muraközben, mely keresztény 
személynévből, vagy annak horvát vagy magyar becéző alakjából 
keletkezett. Mivel a becézőnevek minden nyelvben rendkívül vál
tozatosak, néha alig lehet az eredeti keresztnévvel való kapcsolatukra 
ráismerni; így igen nagy figyelmet kell fordítani a horvát személy
nevek, főleg pedig becézőnevek képzésmódjára. 

77. 1298: duas particulas térre. . . Benezygy et Béla nuncu-
patas (WENZEL X, 326). Máshol nem fordul elő. — A név első része 
kétségtelenül a Bene szn., mely becéző alak a Benedictus-bö\ (vö. 
HASz. I, 131). A második fele valószínűleg a magyar szeg szónak 
birtokos személyragos alakja. A név olvasása tehát Beneszigi 
lenne, mai nyelven Beneszege.1) 

78.1478: Benkowecz (CSÁNKI III, 35); 1549: Benkolch {EgyhtEml 
Y, 256); 1638: villa Benkocz (ZrOszt.); LIPSZKY : Benkovecz cr. — 
Eredetére vö. h. Benko szn., mely a Benedictus becéző alakja (Rad 
82 :144). Ebből *Benkovtct ^ Benkovec, mely mint helynév az egész 
horvát nyelvterületen igen elterjedt (HASz. I, 233). 

79. 1478: Domkowecz (CBÁNKI III, 47); 1638: villa Donkoucz 
(ZrOszt.). — Alapszava a magyar -k kicsinyítő képzős Domk, Dónk 
becézőnév Dominicusböl.2) Képzése *Domkovtct =- Domkovec, Don-

1) A szeg szó, leszámítva egy 1265-ből származó bizonytalan olvasású 
adatot, csak 1350-ben jelenik meg először az oklevelekben személynévvel kap
csolatban (vö. OklSz.). Ez természetesen nem jelenti azt, hogy előbb már 
basonló vonatkozásban nem szerepelhetett volna. 

2) Képzésére nézve vö. MELICH : MNy. X, 150. 
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kovec 1333-ban említi egyik oklevél, hogy Róbert Károly magyar 
király „nobili magistro Donch filio Dominici comiti de Zolio" Stridó 
és Csáktornya birtokok helyett Komárom megyében ad birtokokat 
(SMIŐIKLAS X, 109). E Doncs ^ Dancs név szintén a Dominicus 
becéző alakja. Mivel többször előfordul, hogy egy személynek két 
becézőneve is használatos, feltehető, hogy Donkovec hely ettől a 
birtokostól kapta nevét. 

80. 1478: Gerkoioecz (CSÁNKI III, 68); LIPSZKY : Gerkavecz cr, 
promontorium. — Alapszava valószínűleg a -k képzős magyar 
Gyürk =*- Györk szn. (vö. MELICH : MNy. X, 150), mely a horvátba 
hanghelyettesítéssel Gerk alakban ment át.1) Képzés *Gerkov-bCb =~ 
Gerkovec hn. 

81. 1478: Gyurkowecz (CSÁNKI III, 58); 1638: villa Juriouecz 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Jurócz h., Jurovecz cr. Igen valószínű, hogy 
azonos a Stridótól északkeletre eső Jurkoveccel (CSÁNKI UO.). — 
Eredetére vö. h. Djurko szn., mely a Georgius becézőalakja és h. 
Juraj, g. Jurja (-* Georgius), melynek becéző alakja Jurko. Kép
zése *DjurkovbCb v. Jurkov-bCt =~ Djurkovec, ill. Jurkovec hn. 

82. 1367 : Juahonouch (CSÁNKI III, 63); 1478: Ibanowecz (uo.); 
1533: Iwanoivch (LASZOWSZKI II, 185); 1638: Iuanoucz, Iuanocz 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Ivanócz h., Ivanovecz cr. — Eredetére vö. h. 
Iván szn. (-= Johannes). Ebből szabályosan *IvanovbCb=~ Ivanovechn. 

83. 1478: Jivrsawecz (CSÁNKI III, 65) és egy másik hely ugyan
akkor Jwrsowecz (uo.); 1549: Paloth, Jwrysolch, Benkolch, Zobo-
tycha (EgyhtEml. V, 256). Az elsőt az 1478-as oklevél Gorichan 
és Hemischowecz között sorolja fel, a másikat Benkowecz és Paw-
lowecz közt; így az 1549-es adat is ez utóbbira vonatkozik, mely 
1638-ban Jurchiuchecz alakban (ZrOszt.), LiPszKY-nél Jurcsócz h. és 
Jurcheveez cr. alakban fordul elő, míg az első valószínűleg a Tüskés 
Szent Györggyel azonos. — Mindkét helynév eredetére vö. h. Jursa, 
Jurisa szn., mely a Juraj (-= Georgius) szn. -bsa, ill. -isa képzős 
becéző alakja (vö. Rad 82 : 151; HASz.).2) Képzésük szabályosan 
*JursevbCb, ill. *JurisevbCb >- Jursevec, ill. Jurisevec volna, de a 
muraközi nyelvjárásban az -ov~-ev alakpár közül palatális mással-

*) A g ~ gy megfelelésre vö. magyar gyémánt, horvát nyelvjárási gemant 
(BELL.). 

3) Ezt igen világosan mutatja a következő adat 1486-ból: „Georgius Jursa 
dictus iudex generationis de Werchowyna" (BlagayOkl. 413). 
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hangzó után is -ov áll,1) s így Jursovec, ül. Jurisovec alakoka 
kapunk. 

84. 1367: Crystanoch (CSÁNKI 111, 75); 1478: Cristanowecz 
'(uo.); 1638: Christanocz,Kristanoucz, Ghrisztanoucz (ZrOszt.); LIPSZKY: 
Kristanócz h., Kristanovecz cr. — Eredetére vö. lat. Christianus 
szn., melyből a magyar Keresztély, Kerestély szn. is lett. Okleve
leinkben a latin alak mint szn. elég gyakran előfordul.2) A helynév 
képzése * KristanovbCb »~ *Kristanovec. 

85. 1376: possessio Morfartfeulde (Dl. 73.); 1376: villám 
Morfartfalua (uo.); 1459: possessio Marhattowcz (CSÁNKI III, 81); 
1478: Maratocz (uo.); 1638: Marhatoucz, Markatoucz (ZrOszt.); 
LIPSZKY : Merhatovecz cr. — Alapszava az oklevelekben gyakran 
előforduló Merhard, Morhard, Marhard szn. A -d helyett -t is áll
hat. A horvátba átment névben az -rt hangcsoportból az -r- kiesett. 
A helynév magyar alakját teljesen kiszorította később a horvát alak. 
JEnnek a képzése *Ma(e)rhatovwb =»- Ma(e)rhatovec.'i) 

86. 1478: Martinstowecz (CSÁNKI III, 81); 1638: Martinuszovcz, 
Martinufiocz (ZrOszt.); LIPSZKY : Martinossovec cr. — Eredetére vö. 
lat. Martinus szn., mely a horvátba Martinus ejtéssel ment át 
(vö. HASz. VI, 490).4) Képzése a muraközi nyeljárás ismert saját
sága szerint *MartinusovbCb =- Martinusovec. Az 1478-as Martin
stowecz második -í-je olyanféle anorganikus fejlődés, mint pl. 
Oslfi ^ Ostfi. 

87. 1376/1384: pervenit ad magoam viam que de Mazkuth 
vádit in Nedelcham (LtKözl. 1926:125); 1467 : Fredericus Lam-
berger a királytól adományul nyert Maskowecz nevű birtokát a csák
tornyai pálos szerzeteseknek adományozza (uo. 127), CSÁNKI ez adatot 
Moskowecz-nek olvassa (III, 81); 1478: poss. Maskowcz (CSÁNKI III, 
81); 1558: Machkowcz et Senkowcz in districtu. . . fluviorum 
üravae et Mwrae (ZrinyiLt. II, 380); LIPSZKY: Macskócz h., Mach-

x) Ezzel a jelenséggel még több más helynévnél is találkozunk. 
3) Vö. pl. 1225-ben Christianus horvát ember neve (WENZKL XI, 180). 
3) Marhard mint személynév pl. 1290: Paulus Petrus et Morhardus 

<HazaiOkm. VIII, 290); 1297: Johannes filius Morhardi (uo. VII, 259); 1300: 
e t aliis cognatis Merhardo, Cristiano et Nioolao (uo. VIII, 415). Mint helynév 
pl. 1255: Scentkut, Merharth, Sumbotfolua (HazaiOkl. 27); 1347 : possessiones 
howp et Marcharth vocatas (HazaiOkm. VII, 403). 

4) A név különösen patronymikonban igen gyakori ; pl. 1486: Jacobo 
Martinosewieh de Bogochin (KeglevicOkmt. 28); 1504 : Stepano Marthynosewyth 
(HorvVéghOkmt. 19); 1513: Johannis Martinusewyeh (FrangepánLt. II, 260). 
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kovecz cr. — Eredetére vö. h. Masko szn., mely a Marho becéző 
alakja (vö. HASz. VI, 513). Ebből *MaskovbCh >~ Maskovec hn. 

88. 1478: Michalowecz, Michalowecz maius, Michalowecz minus, 
három különböző helység (CSÁNKI III, 82); 1638: Alsó Mihaliocz, 
Mihaliouecz, Felső Nagy Mihalocz, Mihalyocz, Mihaloacz (ZrOszt.); 
LIPSZKY : Dolnyi-Mihalyevecz cr., Alsó-Mihályocz h., Qomyi-Mihály e-
vec cr., Felső-Mihályocz h. — A helynév eredetét a magyar Mihály 
szn.-től veszi, mely Mihál nyelvjárási alakban a horvátba is átment 
(vö. HASz. VI, 647). Képzése * MihalovbCb ^ Mihalovec. Okleveleink 
adatai alapján nem lehet megállapítani, hogy a három helység 
közül melyik keletkezett előbb s melyik kapta nevét a másiktól, de 
az is feltehető, hogy mind a három az oklevelekben többször elő
forduló „Michaelis magister" birtoka volt.1) 

89. 1490: Mychlowycz (CSÁNKI III, 82); 1505 : Mykowczy (uo.); 
LIPSZKY : Miklófa h., Miklowecz cr.; HASz.: Miklavec. — Alapja a 
h. Miklav (-= lat. Nicolaus) szn. Ebből *MiklavhCb ^ Miklavec hasonló 
képzés, mint Pribislav ~ Pribislavec. 

90. 1366: possessio Palouch (CSÁNKI II, 92); 1478: Paulo-
wecz (uo.); 1549: Paloth (EgyhtEml. V, 256); 1638: Pallocz, Pau-
locz, Pauloucz (egy hely) (ZrOszt.); LIPSZKY Palovecz cr. — Alap
szava a kaj-h. Pavel g. Pavla szn. (-= lat. Paulus). Ebből *PavlovbCb>~ 
Pavlovec. A Paloth, Palovecz-féle alakok magyar fejlemények, melyek
ben du ==- á fejlődés ment végbe, mint pl. ebben: Saul =- Sál, pl. 
Vasmegyében Körmendtől nem messze (vö. CSÁNKI MNy. II, 386). 

91. 1458: Pawlynowcz (CSÁNKI III, 92); 1478: Paulinowecz 
(uo.); 1638: villa Pallinovcz, Palinoucz, Paulinoucz (ZrOszt.); 
LIPSZKY : Pallinovecz vei Palinovecz. — Eredetére vö. h. Pavlina 
szn., mely a Pavao szn. nagyító alakja.2) Képzése *PavlinovbCb =*-
Pavlinovec A magyarba átment név -au- kettőshangzójának sorsa 
ugyanaz lett, mint a Pavlovec =- Pálovec névben. 

*) 1236: accessimus ad t e r r a m M a g i s t r i M i c h a e l i s s i t a m 
i n t e r D r a u a m et Murám (WENZEL VI, 23); az oklevél semmi köze
lebbit sem mond a birtok fekvéséről. 1244/1390. évi Várasd felől induló határ
járásban : „cadit in Drauam et ultra aquam t e n e t m e t a s cum M a g i s t r o 
Mich a e le" (SMICIKLAS IV, 251). 

2) Hogy milyen gazdag egy-egy szn.-ből származó becéző név-család, 
mutatja a következő felsorolás: Páva, Pavao, Pave, Pavlak, Pavle, Pavles, 
Pavlina, Pavlisa, Pavo (Zbornik za narodni zivöt i obicaji juznih slavena XXI, 
2: 358). 
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92. 1376: Senkuth (LtKözl. 1926: 125), Varhel határjárásá
ban fordul elő; 1420: poss. Sinkolch in continua vicinitate claustri 
fratrum heremitarum prope castrum . . . . Tschakentornia (CSÁNKI III, 
102); 1478: Senkoivcz (uo.); 1559 : Senlowcz (ZrinyiLt. II, 380); 
LIPSZKY: Senkovecz cr. — Eredetére vö. h. Sinko szn., mely becéző-
alak a h. Simun szn.-bői. A hn. képzése *'SinbkovbCb =- Sínkovec. 

93. 13.66: Stephanouch (CSÁNKI III, 102); 1478: Steffanecz 
(uo.); 1638: Alsó, felső, Nagy Stejfancz (ZrOszt.); LIPSZKY : Steffa-
nyecz (Kis-h.. Mali-cr.), Steffanyecz (Nagy-h., Veliki-cr). — Erede
tére vö. h. Stefan szn. (-= lat. Stephanus). Ebből -bCb képzővel,, 
ill. -ovbCb képzőbokorral *StefanbCb =- titefanec, ill. *StefanovbCb =-
Stefanovec hn. 

C) A megfejtett helynevek közül utolsó helyen tárgyalom azo
kat, melyeknél a képzés alapjául régi magyar vagy a magyarban 
használatos személynév szolgált. 

94. 1376 : Buzadtornya (Dl. 73.)*); 1638 : Buzincz, Buznicz 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Buzovecz. — A magyar alak a Búza magyar 
szn. -d kicsinyítő képzős alakja. A horvát alakokból ítélve, úgy
látszik, mindkét alak (Búza ~ Búzád) használatos volt.-) A horvát 
alakok képzése -inbCb, ill. -ovbCb képzőbokorral: *BuzinbCb, =- Buzi-
nec, *BuzovbCb *~ Buzovec. 

95. 1333 : Castrum Chaakthornya, Chakthornya (CSÁNKI III, 9) ; 
1350, 1351, 1356: hasonló alakban vagy lényegtelen helyesírási 
különbséggel. 1368/1376: Paradych alio nomine Chaktornya (Dl. 73. ; 
CSÁNKI UO.). Német oklevelekben vagy német hatást mutató latin 
oklevelekben alakja: 1457, 1460, 1461: Tschakenturn vagy Tscha-
katurn (CSÁNKI UO.). A horvát alak első előfordulása 1539: Chakocz 
(ZrinyiLt. I, 5). A Csák család a XIII. században vezetőszerepet 
játszott a Muraközben, különösen egyik tagja, Csák Demeter, aki 
szlavón bán és zalai ispán is volt. A helyet, mely később a Mura
köz főhelye lett, valószínűleg ő alapította, A horvát alak képzése 
*Cak-ovbCb =- Cakovec. A Chakocz alak már magyar fejlemény. 

a) 1215/1376-i oklevélben szó van Buzad-vó\, aki a Muraközben birtokot 
vásárolt (Dl. 73.; SMICIKLAS III, 139) ; 1259/1376 : Buzad fia Lanchret kap bir
tokot a Muraközben. Az ő nevével kapcsolatos az 1376 : Lanchrettornya, mely 
sem előbb, sem később nem fordul elő. 

2) Hasonló kétalakúságot mutat az a zalamegyei község, mely 1365-ben 
Buzadzjget, 1483-ban Buzazjgeihe alakban fordul elő (CSÁNKI III, 8\ 
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96. 1244: Petrina eladja Tristan comesnek Varatra nevű bir
tokát és ennek határjárásában „redit ad terram ipsius Tristani et 
conterrainatur térre euisdem" (WENZEL VII, 185); 1376: Terestyen-
tornya (Dl. 73.); valószínűleg ennek felel meg 1478: Terschan 
(CSÁNKI III, 115). A helynév a Tristan szn.-et őrizte meg, mely a 
magyarba átkerülve szabályosan Terestyén lett. Horvát alaknak 
*Tristanovec-íé\e nevet várnánk, tekintve, hogy az eddigi szn.-ből 
keletkezett helynevek kivétel nélkül vagy -tcb képzővel vagy -ovbCb 
képzőbokorral voltak képezve. A Terschan alak valószínűleg azért 
maradt meg, mert feltűnően hasonlít a horvát trst 'nád' szóból 
képzett *trst-jam =~ trscan kaj-h. alakhoz. Hasonló hozzá a Mura
közben Hrascan. 

97. 1478: Henischowecz (CSÁNKI III, 60); LIPSZKY : Hemusócz 
h„ Hemussevecz cr. — Alapszava valószínűleg az okleveleinkben 
gyakran előforduló Hemus, Heimus, Heymus szn.1) Képzése: 
*Hemus-ovbCb ^ Hemusovec, í 11. ir. h. Hemusevac (vö. HASz. III, 590). 

98. 1478: Hwdostan (CSÁNKI III, 62), melynek az olvasása 
lehet Hwdossan is, mivel az oklevél írásában a kettős hosszú ff 
betűt igen könnyen össze lehet téveszteni az ft betűcsoporttal 
(ugyanilyen betűvel van írva Domaffinecz is, amit pedig sehogy 
sem lehet -sí-vel olvasni); 1638: Hodossan, Hudossan (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Hodossan h. — Eredetére vö. magyar Hódos, Hódos 
(OklSz.) szn., melynek jelentése 'reich an bibertieren', s mint patak
és ároknév is előfordul. Ez a horvát -jan (-< -jan%) képzővel ellátva 
* Hódos-jan ^ Hódosán hn. 

99. 1478: Conceldol (CSÁNKI III, 73); 1638: Konczov del 
(ZrOszt.); LIPSZKY: Konczovdol cr.; HASz.: Koncovcak. — A Con
celdol alakban az első -l- valószínűleg az oklevélíró elírása. A bir
tokos neve (ismeretlen eredetű) Konc, ebből Koncovdol 'Konc völgye'. 
Az újabb Koncovcak képzése *KoncovbCb-jakz =- Koncovcak, mint 
Trnovcak. 

x) Vö. 1233 : cum Itemero et Heymus (HazaiOkmt. VII, 22); 1245 : Kara-
chinus filius Heimus (uo. VIII, 48); 1265/1360: a Karachyno et Hemone filys 
Hemus (uo. VI, 136), akik Belmura (a mai Muraszombat) birtokon való osztoz
kodásban szerepelnek, s mivel ez igen közel fekszik a Muraközhöz, feltehető 
hogy itt is voltak birtokaik. A muraközi Kracinovec helynév megerősíti ezt a 
feltevést. A Hemus név valószínű olvasása: Hémüs, erre mutat a horvát Hemi-
sovec alak. 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. 29 
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100. 1478: Krachinoivecz (CSÁNKI III, 74); 1638: Krachinoucz 
(ZrOszt.); LIPSZKY : Krachinovecz cr., Kracsinovec h. — Alapszava 
az okleveleinkben gyakran előforduló Krachinus, Crachynus, Kara-
chinus szn.1) Képzése *KracinovbCb =- Kracinovec. 

101. 1478: Oporovecz (CSÁNKI III, 88); 1638: Opporoucz, 
Opporovcz (ZrOszt.); LIPSZKY: Oporovecz cr., Opporotocz. h. — Ere
detére vö. Opor >- Apor családnév. Ebből *OporovbCb >- Oporovec 
hn. Hasonló eredetű a szlavóniai Oporovac hu. (erre nézve vö. 
TKALŐIŐ II, 117). 

102. 1478: Otthowecz (CSÁNKI III, 90); máshol nem találom. — 
Eredetére vö. talán Ot =- At ismeretlen eredetű szn., mely mint 
helynév is előfordul.2) Képzése *OtovbCb »- Otovec hn. 

A következő helyneveknél nem lehet eldönteni, hogy az alapul 
szolgáló szó szn. volt-e, vagy csak a birtokosok hivatali minősé
gét jelentette: 

103. 1478: Dekanowecz (CSÁNKI III, 45); 1490: Tectoncz, 
Tectonocz (uo.); 1638: Dekanocz, Dekanoucz, Dokanocz (ZrOszt.); 
LIPSZKY: Dekanovecz. — Eredetére vö. kaj-h. dekán 'decanus' (BELL., 

JAMB.). Ebből *DekanovbCb =- Dekanovec hn. Az 1490-es Tectonocz 
alakhoz hasonló furcsa fejlődés az ugyanabból az oklevélből való 
Kordonocz -< Oardinovec. 

104. 1481: Safaryeivaivez (CSÁNKI III, 99); LIPSZKY : Safarszko 
cr. — Eredetére vö. kaj-h. safar (BELL. saffar alatt) 'dispensator, 
promus, penarius; sáfár' és kaj-h. ves 'pagus; falu' (vö. BELL. 
pagus alatt). Safarjevaves nem más, mint 'Sáfár-falva'. A mai 
Safarsko képzése *8afartsko =^ Safarsko. 

Három helynévben az alapszó népnév: 
105. 1478 : Tschehowecz (Dl. 18143.; CSÁNKI Eschehovecznek 

olvassa; a név első betűje az oklevélben majdnem olvashatatlan); 
LIPSZKY : Chehovecz cr., Csehovecz h. — Eredetére vö. kaj-h. ceh 
'Bohemus' (BELL., JAMB.). Ebből *CehovbCb =- Cehovec. 

106. 1478: Lohowecz (CSÁNKI III, 79); 1638:' Lohoucz, Lo-
koucz (ZrOszt.); LIPSZKY: Lohovecz cr., Lohócz h. — Alapja talán 
a kaj-h. leh Tolonus' (BELL., JAMB.). Ebből *LehovbCb >- *Lehovec 

') Vö. a Hemusovec hn.-nél mondottakat. A Kracin-ra nézve vö. MELICH, 
SzlJöv. I, 2: 115. 

2) Vö. pl. 1297: Athlyk filius Oth (HazaiOkm. VI, 426); 1456 : in quo-
dam predio Ath alio nomine Nagandrashaza (ZalaOkm. II, 567). 
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lenne az eredeti alak, és csak a magyarba átkerülve ment át magán
hangzóilleszkedésen. 

107. 1478: Tottowecz (CBANKI III, 117); 1533: in villa Tothowth 
(LASZOWSKI III, 185); 1638: Tottoucz (ZrOszt.); LIPSZKY : Tottovecz 
cr. — Eredetére vö. magyar tót, mely mint szn. igen gyakori. 
Ebből a kaj-h.-ban *TotovbCb » Totovec hn. 

VI. 

Végül felsorolom azokat a helyneveket, melyeknél akár az 
okleveles adatok elégtelensége miatt, akár a fennmaradt alakoknak 
egymástól való lényeges eltérése miatt nem lehet biztos etymont 
adni. 

108. 1549: Cheztauch (EgyhtEml. V, 256); LIPSZKY: Cseszt-
janecz h., Chesztjanecz cr.; HASz.: Cestanec. — A hn. összekap
csolása akár kaj-h. cest 'densus, spissus', akár cesta 'via, iter' 
(BELL.) szavakkal bizonytalan. 

109. 1478: Doweczericz (CSÁNKI III, 47); 1533 : in villa Dewe-
•cherch (LASZOWSKI Habs. II, 186); 1638: Deuerchecz, Deuecherczy 
(ZrOszt.). — Aligha a kaj-h. vecer 'vesper' szóval van kapcsolat
ban. Valószínűbb még, hogy az okleveleinkben gyakran előforduló 
Devecser szn. szolgált a képzés alapjául. 

110. 1490: Herkodyncz (CSÁNKI H Í , 61); 1505: Zerkethyncz 
<(uo.); LIPSZKY : Ferketincz h., FerJcetinecz cr. — A három külön
böző alak közül talán legvalószínűbb LIPSZKY adata. A Zerkethyncz 
alak csak elírás lehet Ferkethyncz helyett. így magyarázható lenne 
•egy Ferketa szn.-bői, mely a magyarból átvett kaj-h. Ferenc szn. 
Ferko alakjának -eta képzős becéző alakja (vö. Rad 8 2 : 105,145). 

111. 1478: Herukanoiuecz (CSÁNKI III, 61); 1638: Ferkanocz, 
JFerkanoucz (ZrOszt.); talán azonos LIPSZKY : Hernyakovchina cr. — 
Eredete ismeretlen, bár végzete szn.-bői való származásra mutat. 

112. BEDEKOVTOH : oppidum Kotoriba; LIPSZKY : Kottori vei Kotori 
-aut Kottoriba cr. Eredete ismeretlen.1) 

113. 1478: Lopachicz (CSÁNKI III, 79), amit Lopathicz-wak is 
lehet olvasni, mert a -th- és -eh- betűcsoportok az oklevél írásában 
igen könnyen összetéveszthetők ; 1501: Lopathycz (Starine IV, 225); 

J) Valószínű, hogy a Kotoriba alak az eredeti és ebből a magyar Kotori 
alak csak a rágósnak érzett szóból való elvonás. Máskép MNy. XXIII, 540. 

29* 
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1638: Lopatnicz (ZrOszt.); LIPSZKY : Lopatineez cr. — Jelentéstani 
szempontból igen nehéz összekapcsolni az ir. h. löpata, kaj-h. lopata 
'pala; lapát' (HASz., BELL., JAMB.) vagy kaj-h. lopatica 'scapula; 
váll, lapocka' (BELL., JAMB.) szókkal, bár MIKL. idéz néhány hasonló
helynevet (köztük Lopatinec-et is). 

114. 1478: Lapsehin (CSÁNKI III, 77); LIPSZKY : Lapsina. — 
Eredete ismeretlen. 

115. 1478: Othkinethinecz (CSÁNKI III, 90); talán azonos ezzel 
az 1448/1484: Leskocz falu határainak megállapításánál szereplő 
„ante villám nostram WoclcmetJctynezJci" adat (LtKözl. 1926:127), 
erősen hibás írásban. — A végzete szn.-ből való származásra mutat. 
A hely ma nincs meg. 

116. 1478: Pretetinecz (CSÁNKI II, 96); 1638: Pretetincz, Pre-
tetnicz, Preterincz (ZrOszt.); LIPSZKY : Alsó-, Dolnyi-Pretetinecz, Felső-r 

Qxomyi-Pretetinecz. — Végződése mindenesetre szn.-i alapra mutat. 
Talán gondolni lehet a h. Petreta szn.-re (Rad 82:105), úgyhogy 
az első szótagban a kaj-h.-ban nietathesis állt volna be.1) Képzése 
*Petretintcb > *Petretinec > Pretetinec. Hogy ez a feltevés valószínű, 
mutatja e helynév 1533-ban előforduló alakja : „in villa Petherynch". 
Az oklevél megmondja, hogy Csáktornya tartozékáról van szó, más 
hasonlónevű hely pedig nincs a Muraközben; az adat tehát csak 
Pretetinec-re vonatkozhat (LASZOWSKI II, 186). 

117. 1271: castrum Strigo (CSÁNKI IN, 16); 1333: castra 
nostra Stridw et Chaaktornya nominata inter fliivios Dráva et Mura 
habita . . . supradictis castris Strigoiv et Chaaktornya (AnjouOkm. 
III, 31); 1334: Ecclesia. . . sancte Marié Magdalene de Strigo 
(TKALÖIC II, 96). Előfordul Oztrogou, Oztrogoiv, Iztragow, Trygaw 
változatokban is (CSÁNKI III, 16 és 118). — Eredete ismeretlen. 
Ma: Stridó. 

118. 1478: Swchin (CSÁNKI III, 114). Máshol nem találom.— 
Lehet, hogy a kaj-h. suh 'aridus, siccus, macer; száraz, sovány' 
(BELL., JAMB.) rejlik benne, de az -in végzet inkább szn.-i eredetre 
mutat. Az adat olvasása sem biztos (Suhin?, Sucin?, Sucin?). 

119. 1478: StrwpJcotvcz (CSÁNKI III, 102); LIPSZKY : Sztrukovecz 
h., StruJcovec ill. — Ha LIPSZKY adata mutatja az eredeti forniátr 

és az 1478-as alakban a -p- csak anorganikusán befurakodott hang, 

x) Hasonló hangjelenség az Alsólendva környékén élő vendek nyelvében, 
a terpentin =- trepetin alakulás. 
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akkor eredetére talán vó\ kaj-h. struk 'stipula, culmus; gabona 
szára' (BELL., JAMB.). Ebből *StrulwvbCb > Strukovec hn. 

120. 1478: Turpkowecz (CSÁNKI III, 118); LIPSZKY : Tupkovecz. 
— Vö. talán kaj-h. tup 'hebes, retusus, obtusus, stupidus; tompa, 
•ostoba': -bko képzővel *Tupbko =- Tupko szn. Ebből *Tup/bkovbCb =-
Tupkovec helynév alakult. 

121. 1549: Kezepsew Wllaryc, Alsó Wllaryc (EgyhtEml. 
V, 526); LIPSZKY: Vullaria cr. —Eredetére vö. a következő adatot: 
„in villa Zenthwydh (a Muraközben!) Petrus Wlyar". E szn. ere
dete azonban nem világos. Lehet, hogy összefügg a kaj-h. ölje, 
ülje 'oleum' (BELL., JAMB.) szóval, és egy ebből való uljar jelentése 
'olajjal foglalkozó ember' volna. 

122. 1367: possessio Zalamoch (CSÁNKI III, 102); máshol nem 
találom. — Talán a kaj-h. slama 'stramen; szalma' (BELL., JAMB.) 
rejlik benne. 

* 

Az itt feldolgozott 122 helynév közül 107-nek az eredete 
kielégítően megmagyarázható; a többi 15-nól az alapszó nem vilá
gos, bár ezek közül is néhánynál következtetni lehet a végződésből 
a szn.-i eredetre. Ezeket az eseteket eldöntetlenül hagytam. Ere
detükre nézve a helynevek túlnyomó része horvát, magyar csak 
16 van, de ezek közül is néhánynál egyidejűleg vagy valamivel 
később megjelenik a horvát elnevezés is, pl. Otoc Sciget (27.), 
Porbozlouhaza ~ Pribislawecz (69.)- Temploma védőszentjéről öt 
helyet neveztek magyarul: Szentgyörgy (48.), Szentmárk (50.), 
Szentmárton (49.), Szentmihály (51.), Szentvid (52.). A többi magyar 
helynév a hét napjairól elnevezett vásároshelyek: Szerdahely (43.), 
Szombathely (44.), vagy magyar telepek Zsellér (37.), Benezygy (77.), 
Morfartfölde (85.), Buzádtornya (94.), Csáktornya (95.), Lanchret-
tornya (94.), Terestyentomya (96.). 

A horvát helynevek legnagyobb része is személynévi eredetű. 
Összetett személynevek : Bogdán (53.), Drzimir (59.), Dragislav (58.), 
Pribislav (62.). A képzővel alakultak igen nagy tarkaságot mutatnak. 
Képzők szerint: -anz : Vukan (73.) | -akz : Novak (71.), Pustak 
(72.) | -asa : Domasa (65.) | -eta : Kuceta (75.), Petreta? (116.), 
Staneta (76.), Vuceta (74.) | -ilo : Druzilo (65.) | -ina : Pavlina 
(91.) | -ijanz : Bratijan (54.), Radijan (55.) | -is a : Vratisa (56.), 
Bratisa? (56.), Ogrisa (57.) | -bsa : Jursa (83.) | -bko : Drasko 



434 HADR0V1CS LÁSZLÓ: MURAKÖZ HELYNEVEI 

(60.), Djurko (81.), Masko (87.), Nedelko (64.), Plesko (61.), Sinko 
(92.), Sisko (62.), Zlatko (63.) | -ónja : Strahonja (70.). 

A helynevek részint közszóból, részint szn.-ből származnak. 
Képző nélkül szerepelnek: Olobok (19.), Marof (33.), Ótok (27.), 
Poljana (29.). Praepositiós Összetételben: Podbrest (1.), Podturen 
(32.), PreZaA; (40.), Razkriz (39.), ^asad (38.). Legtöbb a képzővel 
származtatott helynév. Képzők szerint: -ica, tnica : Belica (17.),. 
Bistrica (18.), Gluycha (24.), Goricica (23.), Rrascica (9.), Zecte-
wica (28.), Nedelica (42.), Peklenica (30.), Selnica (34.), Sobotica 
(44.), Torcica (45.), Vescica (35.) | -isce : Dvorisce (31.), Sredisce 
(43.), Turnisce (42.) | -* c *, -o u * c Í>, -intet : Brezovec (2.), i?w-
&owc (4.), Kursanec (10.), Leskovec (11.), Orehovec (12.), Trnovec 
(15.), Vizinec (41.) | Benkovec (76.), Bogdanovec (53.), Bratijane? 
(54.), Buzovec, Buzinec (94.), Cakovec (95.), Domasinec (66.), Dora-
íroí;ec (79.), Dragislavec (58.), Draskovec (60.), Druzilovec (65.),. 
Drzimerec, Drazimerec (59.), Djurkovec (81-), Gardinovec (67.), Öer-
&oi?ec (80.), Hemusovec (97.), Ivanovec (82.), Kracinovec (100.), 
Kralovec (68.), Kucelinec (75.), Jursovec (83.), Kristanovec (84.), 
Martinusovec (86.), Maskovec (87.), Merhatovec (85-), Mihalovec (88.), 
Miklavec (89.), Novakovec (71-), Palovec (90.), Pavlinovec (91.), PZe-
skovec (61), Pribislavec (69.), Pustakovec (72.), Radijanec (55.), &a-

v'. v. v 

netinec (76.), Strahoninec (70.), Sinkovec (92.), Siskovec (62.), Stefano-
vec (93.), Fiífoyec (52), Vucetinec (74.), FM^aíioyec (73.), Dekanovec 
(103.); Ce/iovec (105.), £O/KWCC (106.), Tofcwec (107.) | -tnik%: Gra-
brovnik (7.), Zabnik (21.) | -injakz: Trsíinjak(16.) | -•iwa: Gibina 
(20.), Hlapcina (36.) | -janv, -ovljanz: Hrasöan (8.), Crecan 
(26.), Gorican (22.), Prayroöan (13.), Cirkovljan (47.), Vrhovljan 
(25.), Hódosán (98.) | -fe^'e: Brezje (3.), Bukovje (4), Pomorje 
(49.) | -ova, -ava: Trnova (14.), Dubrava (5—6). 
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A permi nyelvek szóvégi magánhangzói. 

A nominativus az összes finnugor nyelvekben ragtalan, és a 
névszótő, ül. a tőalakok egyike szolgál egyesszámi nominativusul. 
A névszótövek az alapnyelvben többnyire két- vagy többtagúak vol
tak, s — mint a névszóképzők is — rövid magánhangzóra végződtek 
(vö. Fgr. Sprw.2 53). E rövid magánhangzó több fgr. nyelvben eltűnt 
a nominativus végéről, megőrződött azonban valamilyen alakban a 
ragos alakok egy részében. Ahol eltűnt a szóvégi magánhangzó, 
ott tehát a szó teljes töve nem a nominativus, hanem az a magán
hangzóra végződő teljesebb alak, melyet az „eredetibb" formánsok 
(a magyarban pl. a 4 tárgy- és az -n locativusrag) elhagyásával kapunk. 
Ha a különféle ragok és képzők előtt más-más tővéghangzó mutat
kozik, ez már az ill. teljesebb alakú rag vagy képző magánhangzó
jának hasonító hatása, mert eredetileg minden szónak csak egy 
ragtalan alakja élhetett. 

A fgr. nyelvcsalád tagjai közül a permi nyelvek is olyanok, 
amelyekben a ragtalan alakokban a fgr. korból származott szóvégi 
magánhangzó a legtöbb esetben eltűnt. Első felmerülő kérdés: 
honnan tudjuk, hogy a névszók a fgr. alapnyelvben magánhangzóra 
végződtek, és hogy e végmagánhangzók a zűrjén és votják nyelv 
ősében, a permi alapnyelvben, egyáltalában még megvoltak, azaz 
hogy ez — legalább részben — nem már végmagánhaugzó nélküli 
alakrendszer öröklője volt? Először megkísérlem a kérdésre nagy 
általánosságban feleletet adni, s csak azután térek át a részletekre. 

Nemcsak a fgr. nyelvekben, hanem általában tapasztalható a 
nyelvek életében az a fejlődési irányzat, hogy a szóvég mindinkább 
színtelenné válik (jól ismert ez a jelenség pl. a német és francia 
nyelvtörténetből, — az angolban is a szóvégi magánhangzó meg
voltát már legfeljebb csak az írás őrzi). Ezen az alapon feltehetjük, 
hogy a legszínesebb szóvégi vocalismust mutató fgr. nyelv, azaz 
a finn, az alapnyelvihez legközelebb álló állapotot őrizte meg, s a 
permi nyelvekénél eredetibb állapotot őriztek meg mindazok a fgr. 
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nyelvek, melyek szóvégi vocalismusa színesebb.1) Ilyenek a finn 
mellett a lapp és a mordvin. (Van ugyan végmagánhangzó olykor 
a cseremiszben is, de színesebbnek, mint pl. a votjákban, nem lehet 
a cseremisz végmagánhangzó-rendszert mondani.) — Ha valamit a 
szóvégi vocalismusról meg akarunk tudni, akkor ehhez az említett 
nyelvek, elsősorban a lapp és keleti-tengeri finn nyelvek szóvégi 
vocalismusának összehasonlító tanulmányozása feltétlenül szükéges 
volna, s mindaddig míg ez meg nem történt, a fgr. nyelvek szóvégi 
vocalismusáról szólva nem csekély bizonytalanságot érzünk. 

Még e nyelvek felületes összehasonlításából is kitűnik azon
ban annyi, hogy legalább is a finn-volgai egység végén a szóvégi 
vocalismus a mai permi nyelvekénél sokkal teljesebb volt, s a 
szavak túlnyomó része magánhangzóra végződött. Ismerve mármost 
a nyelvek fent említett fejlődési irányzatát, e magánhangzóra való 
végződést, ill. színesebb szóvégi vocalismust eredetibbnek kell tar
tanunk annál a kopottabb állapotnál, melyet a permi (és ugor) 
nyelvek feltüntetnek, azaz ezt nemcsak a finn-volgai alapnyelv, 
hanem a finn-permi, sőt fgr. alapnyelv sajátságának kell tekintenünk. 
Ebből egyszersmind az következik, hogy az egységes permi nyelv 
szavai e nyelv külön élete kezdetén még magánhangzós végűek 
voltak, s a mai végmagánhangzó-hiány, ill. eredeti színességéből 
vesztett szóvégi vocalismus a permi alapnyelv (ú. n. ős-permi), 
ill. a zűrjén és votják nyelvek életében végbement fejlődés ered
ménye. 

Tisztán elvi szempontból nézve a dolgot, nem szabad még
sem úgy gondolnunk, hogy ha a lapp, finn és mordvin összehason
lításából a finn-volgai alapnyelv állapotát ismernénk és ezt a permi 
nyelvekével szembeállítanánk, akkor magunk előtt látnánk az ős-
permiben és a permi nyelvekben történt összes változásokat. Ugyanis 
a finn-volgai egység kora maga is kb. 1000 évig tartott, ami alatt 
sok változás történhetett, tehát a lapp, finn, mordvin és cseremisz 
összehasonlításából sem kaphatnánk meg azt az állapotot, melytől 
a permi nyelvekben történt fejlődést vizsgálva ki kellene indulnunk. 
Meg kellene tehát akkor is elégednünk a szóvégi vocalismusnak 
azzal a talán kevésbbé teljes képével, mely a finn-volgai egység 

J) Szóvégen előforduló teljes hang nem jelent mégsem minden esetben 
eredetibb állapotot Pl. a cseremiszben vannak korábbi redukált hangból fejlett 
teljes magánhangzók, vö. BEKÉ, CsNy. 58-63; ugyanígy a mordvinban (RAVILA : 
FUF. XX. 95). 
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korának végére rekonstruálható. A finn-volgai alapnyelv különállásá
nak kezdetére rekonstruálandó állapot rajzán pedig — legalább is 
elvileg — csakis épen a most vizsgálandó permi nyelvek össze
hasonlításának eredményeit figyelembe véve tehetnénk újabb voná
sokat. 

Dolgozatom tárgyának voltakép már némi kis története is van. 
WIEDEMANN ily kérdést még egyáltalán nem ismer és felsorolva az itt 
számbajövő szavak egy részét, a zürjénben látható mássalhangzós 
végződéssel szemben álló votják magánhangzós végződést úgy 
magyarázza, hogy a votják szavakban külön képző van, azonban 
e „képző" funkcióját nem tudja megállapítani, sőt bevallja, hogy a 
legtöbb esetben csak a zürjénben van meg a „képzőtlen" alapszó 
(1. WIEDEMANN, SyrjGr. 44. §). Tévedését legjobban mutatja, hogy 
példái között van egy jövevényszó: zürj. tsip, votj. tsipi 'Küchel', 
amelynek csuvas eredetije nyilvánvalólag magánhangzós szóvéggel 
került át a votjákba (1. WICHMANN, TLP. 115), s magától értetődik, 
hogy a rövidebb zűrjén szónak a votjákhoz való viszonyát nem úgy 
magyarázzuk, hogy korábban a votják is a zürjénhez hasonlóan 
egytagú volt, s azután képzővel toldották meg, hanem úgy, hogy a 
votjákban még máig is megőrződött, eredetileg tőhöz tartozó magán
hangzó a zürjénben lekopott. — BODENZ már óvatosabb, s csak 
„néhány" 4 {-%) végű szót tart határozottan képzettnek, tekintetbe 
véve már azt, hogy képzőtlen alapszó legtöbb esetben nem található 
(vö. UA. 38. §.). Figyelembe véve a szavak jelentését, ő az -l (-i) 
végmagánhangzóban kicsinyítő képzőt lát. A végmagánhangzónak 
eredetileg a szóhoz tartozó elemként való felfogását AMINOPP votják 
nyelvtanából ismerem legkorábbról (1. JSFOu. XIV 2, 9). Hatá
rozottabb kifejezést ad e nézetnek WICHMANN „Die tschuwassischen 
Lehnwörter in den permischen Sprachen" című munkájában (vö. 
35. és 129- o.), de hasonló értelemben vehető nyilatkozatot találunk 
már doktori értekezésében is (1. Vok. 13). — WICHMANN után legalábbis 
a zűrjén végmagánhangzó-lekopás befejezett tényként szerepel 
a nyelvészeti irodalomban (1. pl. LANDGREN : FUF. IV, Anz. 21) a 
nélkül, hogy bárki részletesebben vizsgálta volna: mikor és milyen 
körülmények között ment végbe e végmagánhangzó-lekopás, mily fel
tételek mellett történt meg már az ős-permi korban, milyenek mellett 
csak a zürjénben, s hogy a bizonyos esetekben megőrződött vég
magánhangzó milyen változásokon ment át. — Ezek előrebocsátása 
után áttérhetünk a részletes tárgyalásra. 
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A) C s a k a v o t j á k b a n v a n v é g m a g á n h a n g z ó . 

I. 

a) Zürj. 0 <v volj. (WICHM.) MU. J. M. S. 4, U. G. Bess. -f, 
(MŰNK.) S. 4, K. -6 <v mdE. -e, M. -e ~ fi. 4 (~=alapfi. *-e) ~ IpS. 
-a, N. -<t, K. 0 . PL 

1. Zürj. giz | votj. (WICHM.) U. gjzf, MU. #m, J. M. gizjy 

G. <7Í#?, (MŰNK.) #?£&, Kaz. <7$r<? | cser. &9Ís stb. | mdE. Mendze, Menze, 
M. lcendze | fi. &?/mii | lpN. gajja, K. &ím£s 'Nagel, Klaue' etc. [1-
TOIVONEN, Affr. 132. sz.].1) 

2. ZürjI. pon | votj. (WICHM.) MU. pwniu, piuni, G. _pwnf, 
U. pfnf, (MŰNK.) punt, Kaz. pme 'kutya, eb' | cser. pi, piné'yd stb. | 
mdE. pine, M. pine | fi. jpem | lpN. baena [l. SETALA: JSFOU. 

XXX5, 46]. 
Bár a megfelelő szó a ztirjénből ismeretlen, bizonyára idevaló 

még a következő két példa i s : 
3. Votj. (MŰNK.) huri (Sar.) 'rézgyűrű' | fi. kéri (Lönnr.) 

'krets, omkrets, rundéi, rand, kant, omkring ngt' [TOIVONEN : Vir. 
1918, 77-8. o.]. 

4. Votj. (WICHM.) U. G. sogi, MU. J. M. sogi 'Hanfhechel, 
Flachs-', (MŰNK.) soql gereben; tölcséralakú kefe, mellyel a ken
der- v. lenszálakat gerebenezik' | ? fi. sanki [WICHMANN, Vok. 52, 
WotjChr. 822. sz.]. 

fi) Zürj. 0 y votj. (WICHM.) MU. J. M. S. 4, U. G. Bess. -f, 
(MŰNK.) S. 4, K. -é -v md. 0 [-a] ~ fi. 4 (~= alapfi. *-e -= *-e) -^ 
IpS. -a, N. -<t, K. 0 [S. -e, N. 4]. Pl. 

1. Zürj. (WICHM.) lim, P. » | votj. (WICHM.) U. G. Ifmf, MU. 
J. M. limi, (MŰNK.) llmi, Kaz. lémé | cser. 2um | mdM. lov, E. Zovr 

Zov? I fi- lumi | IpS. lobme 'hó' [1. pl. BUDENZ, MUSz. 706; WICHMANN : 
FUF. XV, 8 (zürj., votj.)]. 

2. ZürjI. Ud. V. S. L. P. isaii 'Füllen' | votj. (WICHM.) MU. 
J. S. t'suni, G. tsunf, U. Uuini, M. tsuvhi, (MŰNK.) S. OÍ?M, K. cwwe 
id. | cser KB. J. tsama, M. Üsoma, 0P . fcoma, UT. Csorna id. | fi. 
sowm 'Stier, Bulle' [1. WICHMANN: FUF. Xí, 193]. 

— Bizonyára e típushoz sorozhatok még: 

*) Amennyiben az idézett forrásmunkában az ill. szavak csak egyik 
vagy másik kutató feljegyzésében vannak közölve, kiegészítéseim forrásai, ha 
azokat külön meg nem nevezem, a közkézen forgó nyelvészeti kézikönyvek 
(mint SZINNYEI, NyH.7, WICHMANN, WotjChr. stb.) 
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3. Votj. (WICHM.) J. M. ug$, G. ugi, MU. igi, U. gi : pelgi 
(^=*pelr-ugi) 'Ohrring, Ohrgehánge', (MŰNK.) S. M. ugi. K. ege 
'fülbevaló' stb. | cser. B. oygo 'eine Öhse im Kleide, im Strick • 
Kreis', P. (GEN.) oygo 'Bügel, Henkel', KB. (RAMST.) orjg§ 'Schlinge' | 
f. önki [1. WICHMANN, TLP. 121 (votj. -= tsuv.), Tscher T. 697. sz. 
(cser. fi.); RÁSANEN, Tschuw. Lehnw. 272 (cser., votj.)]. 

4. Votj. (WICHM.) U. putsf, M. putsi, J. putsi, (MŰNK.) puc% 
puci rügy, bimbó, fakadó barka-virágzat' | cser. pul, poc 'fistula', 
0 . (GEN.) -fpuc 'StengeP, Rohrpfeife', B. (RAMST.) pcits 'Stengel, 
Rohr' | mdM. (REG.) pocka 'heracleum sibiricum', E. potéka, potska 
'Röhre, Spule' | fi. putki 'Röhre' | IpN. boska (auch botka) angelica 
archangelica' [SETALÁ: FUF. II, 235]. 

y) Zürj. -IS -v votj. (WICHM.) MU. J. M. S. -i, U. GI-. Bess. -i, 
(MŰNK.) S. -I, K. -é ~ mdE. M. -a, vagy E. -o, M. -á -v fi. -a ~ 
IpN. (FBIIS) -e. Pl. 

1. ZürjI. dz\r, Ud. V. S. L. P. dzir] 'Angel, Tür-', (OsztjÉ. 
(AHLQV.) seri, síri Türangel' SETALÁ szerint jövevényszó a zürjén-
ből. Ha e megállapítás helyes, az osztják szó -i-je az egykori zűr
jén végmagánhaDgzót őrzi. Azonban KAEJALAINEN szerint az AHLQVIBT 
feljegyezte alakok helytelenek. Vö. SETALÁ: FUF. II, 241, KARJALAI-
NEN, OL. 108, jegyzet) | votj. (WICHM.) J. d'ziri, Gr. dzfri, MU. dzvriy 

(MŰNK.) S. jlrí, K. jeré | cser. KB. tsar 'der Seitenteil der Weichen* 
etc. | fi. sarana, sarana 'Scharnier, Angel; Gelenk', Kar., aun. 
sarana id. [1. WICHMANN, Vok. 21, FUF. XI, 251]. 

2. ZürjL. zak (-= *dzak) 'Eine Art Specht, wsch. Schwarz-
specht' | votj. (WICHM.) MU. J. M. S. dzakj, G. dzakf 'Nussháher, 
Mandelkráhe, Blauracke', U. zdki 'Mandelkrahe, Blauracke', (MŰNK.) 
\aki (Sar.), Jel. jaki magtörő holló' | fi. tikká 'Specht' [I. WICHMANN : 
FUF. XI, 246]. 

3. Zürj. (WIED.) lék 'Knöchel, Fuss-', (WICHM.) V. l'ek 'Spiel-
knöchel' | votj. (WIED.) leky 'Knöchel' | fi. linkka 'Bein, SchenkeP 
[1. WICHMANN : FUF. XI, 247]. 

4. Zürj. (WIED) nős 'Klöpfel, Klopfholz, Bláuel' | votj. (WICHM.) 
U. nusf, J. M. nusi, G. nu(tsf 'Holzkeule, -hammer', (MŰNK.) S. nusl, 
Kaz. nusé 'sulyok, mosó sulyok' | fi. nuhja, nuija 'Hacke; Dresch-
keule; Streitkolbe, Keule' [1. TOIVONEN, Afí'r. 114. sz.]. 

5. ZürjI. V. S. L. P. pan 'hölzernes Scháufiein, hölzerne 
Mauerkelle, Schleiíholz (I), (hölzerner) Löffel' (V. S. L. P.), Üd. 
kosa-pari 'Schleifholz für Sensen' | votj. (WICHM.) M. J. MU. pum, 
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G. U. pun} 'Löffel', (MŰNK.) punt, Kaz. puné 'kanál, evő-' | cserM. 
panf, B. pane id. | md. (PAAS.) pents, pcints id. (-s, -ts képző!) | fi. 
piena 'hölzerne Leiste' [WICHMANN : FUF. XII, 133]. 

6. Zürj. Ud. suv : s.-tsez 'Taucher', S. ául-lsez, sult-Uez, L. 
éulka (-ka képző!) 'eine Ente' | votj. (WICHM.) G. sülj : pestro s. 
'grauer Taucher' | cser. KB. soé : ala-s. 'necTpaa yTica', (RAMST.) 
<lie Tauchente (?)' | md. (PAAS.) E. sulgo, M. sulgá 'irgendein Was-
servogel, der gut taucht' | fi. sotka 'fuligula clangula' | IpN. coadge 
id. [1. WICHMANN: FUF. XI, 208-9]. 

7. ZürjI. sor 'Sparren (etw. aufzuhangen)' etc. | volj. (WICHM.) 
G. surf 'Stange od. dünner Sparren zum Aufhángen nasser Kleider', 
(MŰNK) surí, Kaz. süri 'rúd, pózna,' | fi. sarja [l. WICHMANN, WotjChr. 
891. sz.]. 

8. [Zürj. (WIED.) saktar'Schaum auf Kochendem'] | ?votj. (MŰNK.) 
ÉUB, Kaz. suké, Uf. slki 'hab, tajték' | cser. sor/ id. | mdM. sov, E. 
tsorj, tsov id. | fi. hiiva 'Hefe' [1. PAASONEN : KSz. XVI, 59-60; vö. 
még WICHMANN : FUF. XIV, 104]. 

9. ZürjI. moi 'Biber' | votj. (WICHM.) G. mfi és mfj% (MŰNK.) 
mlj (Jel. Glaz.) Sar. mijl 'hód' | mdE. (WIED.) mijav, EMar. mijal 
id. | fi. majava (= maja-va) \ lpK. majjeg, N. majjij id. [1. WICHMANN, 
WotjChr. 568. sz. (zürj., votj., fi.) és JSFOu. XXX6, 9 (Ip. fi.); 
EAVILA : FUF. XX, 98 (md. fi.')]. 

10. ZürjL. ül : íserig til-oord 'Flosse, Flossfeder', P. tiv v. 
t.-bord 'Schwung- od. Schwanzfeder' | votj. (WICHM.) U. G. Iflj, J. M. 
til% J. MU. tjwi 'Féder', (MŰNK.) üli, Kaz. télé | cser. ül, tel \ mdE. 
M. tolga | IpN. dolgge [1. BUDENZ, MUSz. 225; vö. még WICHMANN: 
FUF. XVI, 205-6]. 

11. ZürjP. tirp 'Lippe' | votj. (MŰNK.) térpé (Kaz.) | cser. KB. 
td'rfid, U. türfid 'Lippe, Mául, Schnauze' | mdE. túrva, M. t§rva • \ 
fi. turpa 'Mául' [1. SETÁLA, JSFOu. XIV3, 7]. 

ő) Zürj. 0 <v votj. (WICHM.) MU. J. M. S. •>, U. G. Bess. 4, 
(MŰNK.) S. 4, K. -é, Pl. 

1. Zürj. (WIED.) 6a7'Lamm' | votj. (UmK.)pUl (Mai.) 'bárány'.— 
A votják szónak legfeljebb csak a zürj. bal s nem az Ud. V. L. 
P. hala, ül. hala-, S. balé- a pontos megfelelője. Valószínű, 
hogy a bála változat -a-ja kicsinyítő képző, melynek még több 
példájával fogunk találkozni, de elképzelhetjük a két változat 
viszonyát úgy is, hogy a zürj. bal átment az oroszba, itt -a 
végzetet nyert (vö. or. óájid) — mint pl. or. KUCÚ, Kbicá -* zürj. 
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kis stb. (vö. KALIMA : FUF. XVIII, 13-4) — és azután ilyen alakban 
visszakerült a zürjénbe [vö. WICHMANN, Vok. 76 (?zürj., votj.), KALIMA ; 
FUF. XVIII, 15]. 

2. ZiirjI. bed, Ud. bed, V. S. L. Le. P. bed 'Stock, Stáb' | 
votj. (WICHM.) ü . G. bodf, MU. J. M. bodi, (MŰNK.) bodi, K. bódé ebot; 
növényszár, szál' | cser. (WICHM.) KB. J. pa'ndd, J. U. po-nds, U. 
po'ndő, T. — fio'riD§, M. — fio'nDO 'Stock, Síab, Schaft, Stielr 

Stange' [WICHMANN: FUF. XIV, 81]. 
3. Zürjí. dad, död, L. dod (SyrjVolksd. 137), P. dad, 

dod | votj. (WICHM.) G. d§df, M. dedi, J. dödi, U. ded'i, MU. dödi, 
(MŰNK) dodl, Kaz. düdé 'szán' | cser. ietsd, jéj'Sd stb. 'hófalp, ski' 
[1. WICHMANN, Vok. 7 6 ; WotjChr. 104 sz., BEKÉ : NyK. XL, 78 
(zürj., votj., cser.)]. 

4. Zürj. dar | votj. (WICHM.) duri 'KochlöfTel', (MŰNK.) duri 
[WICHMANN, Vok. 74]. 

5. Zürjí. Ud. V. S. L. P. dzadz 'Wandbrett, Regal' | votj. 
(WICHM.) S. dza(dzi, MU. J. M. dzazi. U. dzazi, (MŰNK.) gap (Sar.),. 
Mai. Jel. jazi, Kar. jazé 'polc' | mdE. (WIED.) sotsko 'Balken', M. 
(AHLQV). socka id. | IpL. soso 'die Mittelstange in dem Gerüste' etc. 
[1. ZSIEAI: MNy. XXIII, 318; TOIVONEN, Affr. 84. sz.]. 

6. Zürjí. dzin | votj. (WICHM.) U. zjyi, MU. J. M. dziyi, S. 
dziyi, G. dzhii, (MŰNK.) $M (Sar.), Mai. Jel. jlni, Kaz. zené 'fél; 
fele vlminek' [1. WICHMANN, WotjChr. 133. sz.; PENTTILA: FUF. XVIII, 
109]. 

7. Zürj. ed 'Kraft' | votj. (WICHM.) G. ed} 'Kraft, Stárke' | fi. 
intő [1. WICHMANN: MSFOU. XXI, 35 és WotjChr. 180. sz.]. 

8. Zürj. (WIED.) gag 'Wurm, Insekt, Ungeziefer' | votj. (MŰNK.) 
kaki (Jel.) 'bogár7. 

9. Zürj. (WIED.) geb 'kleine Stechfliege, Blasen-', (JEMELJANOV) 
Vwowíka' | votj. (MŰNK.) kibl (Sar.) 'hernyó, kukac, féreg; apr6 
légyfaj', (JEMELJ.) kib\ *MOWKCU [JEMELJANOV, VotjGramm. 37]. 

10. Zürj. geg 'Nabel' | votj. (WICHM.) gogi, (MŰNK.) gogl (Sar. 
Mai. Jel.) 'köldök' [1. WICHMANN, TLP. 35]. 

11. Zürjí. gez j votj. (WICHM.) G. gozf, J. MU. gozi 'Strick, 
Seil, Tau', (MŰNK.) gozl, Kaz. gőzé 'kötél, spárga, zsinór' (WICHMANN,. 
WotjChr. 208. sz.]. 

12. Zürj. (WIED.) gum 'Stengel, Halm, Rohr, -pfeife', (WICHM.) 
P. kok-gum 'Beinröhre', ki-gum 'Röhrenknochen des Unterarmes' | 
votj. (WICHM.) MU. J. M. gumi, G. gumi, U. gfmf, (MŰNK.) guni$y 
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Kaz. gumé 'csöves növényszár; fűszársíp' | fi. Mami 'Weberspule' 
lpN. gabme 'caulis pennae' [WICHMANN: FUF. XVI, 189-90] 

13. Zürj. (WIED.) id 'Gerste' | votj. (WICHM.) U. didi, MU. 
didi, J. M. S. jidi, Gr. jfdi, (MŰNK.) jldl, Kaz. dédé árpa' [1. WICH
MANN, Vok. 81]. 

14. Zürj. (WIED.) jog, jög, tok j . 'Schutt, Kehricht, Unreinig-
keit, Unkraut, Flechten (an Bálimén)' | votj. (WICHM. Vok. 13) MU. 
J. l'ugi 'Ackerdistel', M. S. lugi, G. lugi, (MŰNK.) lugi, Kaz. lúgé 
bojtorján, bogács; lapu, laboda' (votj. I- ~ zürj. j - , mint votj. 
l'ukini ~ zürj. jukni etc.) 

15. Zürj. (WIED.) jon, jön 'Nessel (I), Beifuss (Artemisia vul
gáris), Kiette, meistens Distel' | votj. (WICHM.) J. jöni, G. jeni, 
(MŰNK.) jeni (Sar. Jel.); jeny (WIED.) 'tövisfű, bogács, bojtor
ján1 [1. WICHMANN, Vok. 60 és TOIVONEN: FUF. XV, 69 (zürj., 
votj., vog.)]. 

16. ZürjUd. k§§ 'steinige od. kiesige Stelle im Fluss od. am 
Flussufer', S. L. k§za 'Kies, Griess' {-a képző!) j votj. (WICHM.) U. 
gjzj Teines Sandkorn', (MŰNK.) gi\, gl\i (Sar.), Mai. glji, glzl 
'homokszem' [TOIVONEN, Affr. 25. sz.]. 

17. ZürjI. Ud. kyh 'Polarfuchs' | votj. (WICHM.) MU. J. M. 
koni 'Eichhörnchen', (MŰNK.) S. koni, Kaz. koné 'evet, mókus' [WICH
MANN, WotjChr. 425. sz. (zürj., votj. kérdőjellel kapcsolva); vö. még 
FUF. XVI, 192 (zürj., osztj.)]. 

18. Zürj. kifs : an-k. \ votj. (WICHM.) M. kedgi, U. kézi, G. 
keB, IslJ. közi (MŰNK.) ke\í (Sar.), Mai. Jel. keM, Kaz. kiizé 'borsó' 
[1. WICHMANN, Vok. 60 és 75]. 

19. Zürj. (WIED.) kök 'Kakuk' | votj. (MŰNK.) klkl, kikl (Sar.), 
Jel. kuki, Kaz. kuké id. | ? cser. (SZIL) kuku id. | lpN. giekka 
[SETALA: JSFOU. XXX5, 48 (zürj., lp., fi.)]. 

20. ZürjI. mam \ votj. (WICHM.) U. mumi, J. MU. U. mumi, G. 
mumi, mumi, (MŰNK.) mumi, Kaz. műmé anya, nőstény' | fi. maammo 
[WICHMANN, WotjChr. 583. sz.]. 

21. ZürjI. Ud. V. S. L. mól, P. turi-m. 'Moosbeere' | votj. 
(WICHM.) MU. J. M. muli, U. muifi, G. muli és moli, MU. mul'i és 
mwl'i 'Beere' [1. legutóbb TOIVONEN: FUF. XX, 68]. 

22. Zürj. nek 'Sahne' | votj. (WICHM.) U. G. neki, MU., Isi. J. 
noki, M. neki 'dicker Milchrahm; halb ausgestossene Butter', (MŰNK.) 
Kaz. nüké; neki 'félig köpült tejföl, íróval vegyes vaj' [l. WICHMANN, 
Vok. 17-8 és MSFOu. XXI, 35]. 
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23. ZürjI. ngm, Ud. V. S. L. P. nom 'Mücke' | votj. (WICHM.) 
S. nimi id., (MŰNK.) ními (Sar.) 'szúnyog' | cser. KB. Vmé, J. tomei, 
M. lumii, B. lume eine sehr kleine Fiiege' | IpS. namek 'minima 
species culicum' [WICHMANN: FUF. XII, 133]. 

24. ZürjI. nop 'Ouersack' | votj. (WICHM.) G. nfpf, (MŰNK.) 
mpl, Kaz. népe 'teher, málha, podgyász' [WICHMAMN, Vok. 58]. 

25. Zürj. (WIED.) oz 'Erdbeere' | votj. (MŰNK.) uzl, Kaz. uzé 
szamóca, földi eper* [PAASONEN : KSz. XVI, 29]. 

26. ZürjI. péi (-*= *pel), Ud. V. P. pev, S. L. pel 'Daumen' | 
votj. (WICHM.) U. p§lj, M. peli, J. pöli, J. MU. pömj id., (MŰNK.) 
p'öli, Uf. Kaz. pöle \ mdE. pelka, M. pelk'e id. | IpN. baelgge [PAASO
NEN: KSz. Xlír; 268; vö. még MUNKÁCSI: NyK. XLVII, 462-3]. 

27. ZürjI. pert | votj. (WICHM.) G. U. purtf, MU. puríi 'Késsel', 
(MCNK.) purtl 'katlan' | fi. pursi 'Fahrzeug', purti-lo 'Kahn, Trog' | 
lpN. boarite 'labellum ex tunicis betulae confectum' [1. WICHMANN, 
WotjChr. 779. sz. (zürj., votj.), TOIVONEN : Vir. 1924, 20-1. o. (zürj., 
votj., fi. lp.)]. 

28. Zürj. pis : ke-p. | votj. (WICHM.) pö'éi, pöé 'Handschuh', 
{MŰNK.) peél, Jel. pez, Kaz. püze 'fejes v. ujjatlan kesztyű' [1. 
WICHMANN, Vok. 75 (zürj.-votj.)]. Vö. ehhez cser. (WICHM.) piz U. M. 
Vollener Handschuh'. 

29. Zürj. (WIED.) pys 'Loch, Oehr' | votj. (WICHM. Vok. 20) 
U. pfsf 'Loch', (MŰNK.) pisi, Kaz. pése id. 

30. Zürj. (WIED.) P. pol, polk 'Blase' (a -k ered. nem tartozik 
a tőhöz!) | votj. (WICHM.) puli id., (MŰNK.) puli, Kaz. pul'e 'buborék; 
hólyag, pörsenés, kiütés' | é. poiz (gen. poié) 'Blase, Harn-; Gebar-
mutter' [SETALA : NyK. XXVI, 401 ; 1. még WICHMANN : FUF. XVI, 
207 (zürj. votj.)]. 

31 . ZürjI. Ud. Pécs. V. S. L. Le. P. rut's 'Fuchs' | votj. 
(WICHM.) G. déjjsi, dzijsj, M. J. S. dzijsi, MU. d'zwt'Ji, U. djit\éf, 
(MŰNK.) S. M. jicl, G. Jiéi K. dúcé, Juci, Jücé id. | cser. (WICHM.) 
KB. rd'foz etc. id. | mdE. (PAAS.) rives id. [1. TOIVONEN, Affr. 297. sz.]. 

32. Zürj. (WIED.) selt {sevt), éölt 'Fussfessel der Pferde (an 3 
Füssen)', (WICHM.) P. sevt id. | votj. (MŰNK.) éeltí (Mai.) Sar. éoltt 
"nyűg, békó' (az utóbbi alakban metathézis!) [1. SETALA : FUF. 
II. 263]. 

33. Zürj. ses-pu 'Vogelbeerbaum; Erle' | votj. (WICHM.) U. 
sisf-pu, MU. siusi-piu, G. susf-pu 'Wachholder', (MŰNK.) susl-pu 
"borókafenyő, gyalog-' [1. WICHMANN, Vok. 14 és 77-8]. 
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34. Zürj. (WIED.) SOH 'Spiess, Speer, Lanze, Pflock' | votj. 
(WICHM.) U. sal'% J. M. sáli 'Stecken, Stock' (M.), 'Stöckchen' (J.), 
'Ballholz, Ballschlagel' (U.), (MŰNK.) Jel. saU 'Stáb, Stock' [1. PAABONEN : 
MSFOu. XLI, 57]. 

35. ZürjL. P. sul 'zum Flechten praparierter Baststreifen* 
(L. S.), S. §úí: sumed-s. 'Streifen Birkenrinde' | votj. (WICHM.) U. 
sUf "zum Flechten praparierter Baststreifen', M. sil'i: kut-s. id., 
(MŰNK.) siü (Sar.) 'szalag alakjára hasított hárshéj' [1. WICHMANN: 
FUF. XV, 5.]. 

36- ZürjV. S. L. P. t'sgl, I. tsaT-fsun, Ud. fsain 'kleiner 
Finger' | votj. (WICHM.) J. t'seE, G. U. is§l'% M. S. tseli, MU. tsb\ 
(MŰNK.) celí, Kaz. cuíé | éD. tsil'l'i: t.-sőrm id. | lpN. cdkis id. [1. 
WICHMANN: FUF. XI, 254-5]. 

37. ZürjL Ud. V. S. L. P. fsun 'Finger' | votj. (WICHM.) M. J. 
MU. S. tsini, G. U. Bess. isin}, (MŰNK.) cini, Kaz. ciné id. [1. WICH
MANN : FUF."xi , 200]. 

38. ZürjUd. v§z 'anas penelope', L. vez 'eine Entenart' | votj. 
(MŰNK.) S. VOCÍ Vad réce, vad kacsa' | ? cser. (BUD.) VOC : sar-v. 
anas acula'; (WICHM.) B. ftofs : sar-p. grosse Ente' etc. | é. vaiz, 
vöiz 'Sammetente' | lpT. (GEN.) vaj-lojnte 'ein Seevogel' etc. [1. 
TOIVONEN, Afír. 301. sz.]. 

39. Zürj. (WIED.) vol 'Ausgebreitetes, Pelzdecke. Renntierhaut 
zum Schlafen' j votj. (MŰNK.) vell, Kaz. vülé, Jel. vell 'szérűs ágy, 
beágyás, ágyazat (a cséplésnél)'. 

Bár a zűrjén megfelelő nem, vagy pedig csak tovább képzett alak
jában ismeretes, bizonyára e csoportba sorozhatok még a következők is: 

40. Votj. (MŰNK.) blcl (Sar.) 'csat' | cserT. pofskama 'eine Art 
Brustspange der Frauen' [TOIVONEN, Afír. 189. sz.]. 

41 . Votj. (WICHM.) U. G. kéld, MU. IslJ. köki, M. keki, (MŰNK.) 
kekl, Kaz. küké nyír- és hársfakéregből szerkesztett gyermek-hordó 
kosár' stb., (WIED.) köky 'Schaukel', nuny-k. 'Wiege' | fi. katkyt 
IViege' | lpN. gietka id. [SETALA : FUF. II, 243; vö. még WICHMANN,, 
Vok. 17]. 

42. Zürj. (WIED.) murka (P.) 'gelte Kuch' (-ka képzős alak 
feltehető *mur alapszóból) | votj. (WICHM ) MU. muiri, (MŰNK.) mére 
(Kaz.), Sar. muri 'meddő tehén' [TOIVONEN : Vir. 1918; 79-80 (zürj.,, 
votj., fi.); 1. még WICHMANN, Vok. 13]. 

43. Votj. (WICHM.) MU. J. M. nőni, U. G. nonf, (MŰNK.) nonl, 
Kaz. nőné csecs, emlő' | fi. ndnni [WICHMANN, WotjChr. 607. sz. Az 
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uo. említett zürj. non idetartozása valószínűtlen a szókezdő n-
miatt]. 

44. Votj. (MŰNK.) K. percé 'After, Ársch' | fi. perse natis, 
podex' [TOIVONBN, Affr. 363. sz.]. 

45. ZürjUd. pirik, V. pirig, S. P. pirig 'Stückchen, Brocken, 
Krümchen' (-k ~ -g képzővel!) j votj. (WICHM.) J. M. piriy U. pri, 
(MŰNK.) pirí, Kaz. píri 'morzsalék, törmelék' stb. | cserKB. J. pert, 
U. T. B. p§rt. 'Krümchen, Bisschen' | fi. páré 'Kienspan' | IpN. 
bara 'rudis pinea, quam pro face habent' [1. TOIVONEN : FUF. XX, 
139; vö. még WICHMANN : FUF. XI, 221]. 

46. Votj. (WICHM.) U. puzi, M. puzi gesticktes Muster, Stickerei; 
Zeichen; Masern', Gr. pusi 'Masern', (MŰNK.) puM, Kaz. puM 'hímzés' 
stb. | cserP. (GEN.) pac 'Flecken' J IpT. (ITK.) pieHsad 'Fleck' [1. 
TOIVONEN, Affr. 64. sz.] 

47. Zür jV. r§ped 'Rauchloch in der Waldhütte' {-d képzővel!) | 
votj. (WICHM.) MU. M. S. dzopi, U. zopf, (MŰNK.) \opi (Sar.) 'szelelő-
lyuk a fürdőkamra falának felső részén' | fi. reppa-na, reppana stb. 
'Rauchloch im Dache' j IpN. rappen 'fumarium' [WICHMANN: FUF. 
III, 100]. 

48. Votj. (WICHM.) M. S. tsizi, MU. köi-ts., U. kei-tsfzf 'Griepe, 
Speck-', (MŰNK.) BM (Sar.) 'töpörtyű, pöre' | karj. fsaksu 'Griebe von 
geschmolzener Butter' | IpN. cavca 'lardum phocae in frustula 
tenuia dissectum' etc. [1. TOIVONEN, Affr. 113. sz.]. 

49. Votj. (WICHM.) U. G. uzj, S. u$zi jüngere Schwester des 
Mannes', (MŰNK.) uzi (Glaz.) 'sógorasszony, férjem húga' | m. öcs 
[1. TOIVONEN, Affr. 220. sz. (votj., vog., osztj., m.)]. 

A fönnebb látott hangviszonyt találjuk még egyes ős-permi 
korban átvett csuvas jövevényszavakban i s : 

50. ZürjI. kúd, U. V. S. L. P. hud 'Korb von Rinde' (I. P.), 
'Korb, Schachtel, Kasten' (U.), 'aus dünnen, rundgebogenen Espen-
scheiben verfertigte Schachtel' (V. S. L.) | votj. (WICHM.) G. kudf 
'(Saat)korb', hadi 'Korb von Rinde', M. MU. kudi 'Korb von Rinde, 
Schachtel', IslJ. kudi 'Korb von Rinde, Kasten', U. Jcedf 'kleine 
Schachtel von Rinde', (MŰNK) kudi, Kaz. kude 'kisebb fajta kosár.' 
[WICHMANN, TLP. 76]. 

Az az átadó nyelvi alak, melyből a permi szavak származtak, 
egy, már a mai csuvashoz közel álló *kundy-íéle alak lehetett. 

51. Zürj. (LYTK.) zun 'n,Hii.ieHOKi>, Kypima' | votj, (WICHM.) G. 
féipf, fájpi, S.• M. IslJ. MU. t'sipi, U. fsipu, (MŰNK.) o p v K a z . 

Nvelvtudományi Közleméynek. LXVIII. 30 
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cipé 'csibe, csirke'. Hogy milyen volt az átvett csuvas szó vég
magánhangzója, ránk nézve kevésbbé fontos. Annyi bizonyos, hogy 
az ős-permi alak *fáipi (? *tsipi) volt [1. WICHMANN, TLP. 35 és 115]. 

Ez utolsó (ő) csoportba soroztam azokat a permi szavakat, 
melyeknek etimológiai megfelelői a finn-volgai nyelvekben vagy 
nem ismeretesek, vagy pedig a végmagánhangzóra vonatkozólag 
ellentmondanak, ill. következtetésekre elegendő támaszt nem nyúj
tanak, továbbá azokat a jövevényszavakat, melyek még az ős-permi 
korban meghonosodva, az eredeti szókinccsel egyformán fejlődtek. 
Az előbbi 3 csoportba (a, /?, y) osztottam az oly szavakat, melyek 
alapnyelvi végmagánhangzójára következtetést tehetünk. Az els& 
két csoport felvételére csak a finn nyelv késztet, u. i. a feltételezett 
alap finn -V és -*§-ve\ szemben a lappban legnagyobbrészt ugyanazt 
a képviseletet találjuk, a mordvinban pedig mindkét esetben — 
legalábbis mássalhangzó-csoport után — legvalószínűbben a vég
magánhangzó-hiányt tekinthetjük általánosnak, amint ez a továbbiak
ból ki fog tűnni. A 3. csoportban a lapp ismét egyező képvise
letet mutat egy, csak később említendő csoporttal, melyben a mai 
finn végmagánhangzó -a, azonban a mordvin alapján nyilvánvaló, 
hogy itt két különböző, mind a finn, mind a mordvin alapján *a-nak, 
ill. *-a-nek rekonstruálandó hanggal van dolgunk. — Mivel a mai 
finnben található többi szóvégi magánhangzók — legalább is rész
ben — diftongusból fejlődtek, ill. ezek az esetek ma már sokszor 
nem választhatók el azoktól, melyekben a szóvégen monoftongus 
állt, több csoport felvételét mellőztem. Mellőzhetőnek tartottam ezt 
annál is inkább, mert a többi mai finn végmagánhangzó tekinteté
ben a lapp és mordvin semmi útbaigazítást nem ad, másfelől pedig-
nem célom e felosztással az, hogy a permi alapnyelvnél régibb álla
potra végleges megállapításokat kíséreljek meg nyújtani, hanem 
csak be akartam mutatni, hogy ma ugyanaz a zürjén-votják szóvégi 
képviselet több feltételezhető alapnyelvi végmagánhangzó folytatója
ként jelenhet meg. Ennek előrebocsátása után rátérek tulajdon-
képeni feladatomra, annak a megállapítására, hogy milyen volt az 
ős-permi állapot. 

Mindenekelőtt látjuk, hogy már az eredetibb állapotra utal6 
votjáknak is bizonyos nyelvjárásai a permi egység megszűnte óta 
szóvégi változásokon mentek át. A votják nyelvjárások többsége 
alapján e csoportban a feltehető közvotják, ill. egyszersmind (késői) 
ős-permi végmagánhangzó *-$, mely már a votják nyelv külön éle-
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tében az U. G. és Bess. nyelvjárásokban tökéletlenül képzett -2-vé, 
a K.-ban -e-vé lett, a zürjénben pedig lekopott, [f hangértékéről 1. 
WICHMANN, Vok. VI. o., e-ről MUNKÁCSI VNpk. XIII. o. MUNKÁCSI -!-je 
a tőle adott leírás alapján (l. VNpk. XIII. o.) azonos WICHMANN f jé
vel (erről I. Vok. VI. o.), WIBDBMANN -y-je = j , ill- f.] A szóvégi 
*-i-nek az említett votják nyelvjárásokban való továbbfejlődése bizo
nyára egykorú ugyanennek a hangnak a szó belsejében is megtör
tént továbbfejlődésével (1. erről WICHMANN, Vok. 18—19) s követ
kezőleg aránylag fiatal változás, mert a tatár jövevényszavakban is 
kivétel nélkül végbement. Néhány esetben, különösen a G. nyelv
járásban, -i (f) helyett -i-t találunk, sőt -i (f) és -i végű alakok 
egymás mellett is előfordulnak. Főleg olyan mássalhangzók után 
figyelhetjük ezt meg, melyek szomszédságában ily változás az első 
szótagban is törtónt (vö. WICHMANN, Vok. 22). Mindenesetre ez csak 
szórványos jelenség (esetleg az ilyen szók tőbeli -i-jének általáno-
sulása a nominatívusba) épúgy, mint az -i =- -w változás (első-szó
tagbeli -w hatására) és mint a néhány példában egy-egy nyelvjá
rásban látható végmagánhangzó-hiány (olykor magánhangzós alak 
mellett). Az utóbbiakat azonban — legalább is az esetek egy részé
ben — kétfélekópen lehetne felfogni. Első tekintetre gondolhatnánk 
arra is, hogy a végmagánhangzó-nélküli alak szórványos lekopás 
eredménye. Ezt az ötletet azonban — emlékezve arra, hogy a vot-
jákban a hangsúly az utolsó szótagon van — mint valószínűtlent 
mihamarabb el kell vetnünk. Hátra marad a másik lehetőség: a 
mássalhangzóra végződő alak végmagánhangzóját még az ős-permi
ben elvesztett szó, melynek magánhangzós változatában képző rejlik. 
De micsoda képző? Ez az első fontos kérdés, mely itt felmerül. 
S ezt köveii aztán a másik i s : ha -i végű származékszavak való
ban vannak, mikor tekintsük mármost az -i végű szavakat tősza
vaknak, s mikor származékoknak? A kérdés tisztázására induljunk 
ki a már eddig kifejtett nézetek ismertetéséből és mérlegeléséből. 

Előszőris WIBDBMANN véleményével kell leszámolnunk. 0 finn 
ugor szempontból nem foglalkozik e szavak hovatartozásának eldön
tésével. Nyelvtana 44. szakaszából mindössze annyi tűnik ki, hogy 
ő az összes votják -i, -i végű szavakat képzetteknek tartja, és 
valamennyiben ugyanazt a képzőt látja. E nézet tarthatatlan voltára 
már bevezetésemben kitértem, s ott említettem egyik ellenérvemet 
is, miszerint e szavak képzett voltának ellentmond az a körülmény, 
hogy legnagyobb részükhöz nem tudunk magából a votjákból alap-

30* 
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szavat kimutatni. Minthogy azonban közönséges jelenség, hogy a 
képzős alak mellett a képzőtlen alapszó feledésbe megy, ez magá
ban még nem ellenállhatatlan fegyver. A mi véleményünk igazo
lására találhatunk azonban még egyéb támpontot is, még pedig a 
jövevényszavak vizsgálatából. Ugyancsak a bevezetésben utaltam 
már arra, hogy vannak a permi nyelvekben szóvégi -i- ill. -i-vel 
átkerült csuvas jövevényszavak. Mivel ezek a votjákban ma is -i, 
ill. -i végűek, nyilvánvaló, hogy az eredeti szavak -i, -i végmagán
hangzója is megmaradhatott a votjákban egész a mai napig. Az 
utóbbiaknak a ragozása azonban a kétségtelenül kópzőtlen csuvas 
jövevényszavakéval teljesen megegyezik, alaktanilag sincs tehát 
támaszunk arra, hogy az utóbbiaktól az előbbieket külön válasszuk, 
s bennük bármiféle képzőt tételezzünk fel. 

De még bonyolultabbá teszi e kérdést egy más, eddig még 
figyelembe nem vett körülmény, mégpedig az, hogy e szavak — 
habár csak részben — anélkül is származékok lehetnek, hogy ben
nük bármiféle képző rejlene. Ha összevetjük pl. az azonos jelen
tésű aj, és ajf (Gr.) vagy a BUDENZÍŐI említett surzl 'jüngere Schwes-
ter' és suzer id., vin jüngerer Brúder, Neffe' és vlnl \Neffe' alak
párokat (1. BUDENZ, UA. 38. §), azt látjuk, hogy ezek tagjai között 
alakilag semmi más különbség nincs, mint pl. nil 'leány' és nili 
"leányom', sulem 'szív' és sulmi 'szívem' alakpárok tagjai közt. 
A föntebbi alakpárok is ily módon jól megmagyarázhatók úgy, hogy 
az 1. személy birtokos személyragja csatlakozott bennük az ős-permi 
korban végmagánhangzóját vesztett nominativushoz, s mivel e szavak 
éppen ily szemólyragos alakjukban fordultak elő leggyakrabban 
(„atyám", „húgom", „öcsém" jelentésben) — mondhatnám vocati-
vusként, — könnyen válhattak ezek az alakok a nyelvérzék számára 
személyi vonatkozás nélküli nominativusokká, annál is inkább, mivel 
e személyragos formájukban (történeti szempontból: végmagán-
hangzós alakjukban) teljesen megegyeztek azokkal a gyökérsza
vakkal, melyek végmagánhangzójukat nem vesztették el. (Jól ismer
tek a magyarból is ilyen eredetileg személyragos nominativusok, 
pl. epe, vese, zúza, száj stb.). Jól magyarázható így BUDENZ példái 
közül a kusky és kus „Hüfte" alakok párhuzamos előfordulása is. 
A kaby = kab „Mattensack" viszonyára kielégítő magyarázatot 
adott már MUNKÁCSI (1. Vnyt. 145). — De most nézzük az érem 
másik oldalát! Annak ellenére, hogy a WiEDEMANNál található példák 
legnagyobb része a föntebb írottak alapján kicsinyítő képző félté-
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telezése nélkül is megfejtést talál, nem tagadható, hogy mégis vannak 
•i végű defflinutiv jelentésű alakok is a votjákban. Ilyenek: 

1. (MŰNK.) bami (Sar.) arcocska', alapszava: ban (Kaz. Mai.), 
Sar. Glaz. ham arc, pofa', [MEDVECZKY, NyK. XLI. 453]. 

2. víltiri 'Glied', alapszava: vlltír 'Körper' (1. BUDENZ, UA. 
38. §, 244. o.). 

3. (WICHM.) G. tusti, Ü. husti, MU. tuisti, M. tusti, (MŰNK.) 
tusti, Kaz. tüsté 'tál, tányér, különösen a fából készült széles mély 
csésze', alapszava: (WICHM.) G. MU. tus Trog', (MŰNK.) tus 'itató-
vályú, abrak vályú, kivájt fatörzsből álló csatorna; teknő; fatál, fa-
csésze; koporsó' (I. WICHMANN, WotjChr. 1021. sz. és Vok. 9). MUN
KÁCSI e szót tatáreredetűnek tartja, de kézzelfoghatónak semmi 
esetre sem mondható egyeztetéseit WICHMANN, úgy látszik, nem 
fogadja el. Annyi bizonyos, hogy a két szóalak egymáshoz való 
viszonya magából a votjákból fejtendő meg — oly módon, hogy a tus 
tőalak, a tusti pedig -i képzős származék, melynek -í-je eredetileg 
a tőhöz tartozott s a tus ragos alakjaiban is megvolt. 

4. votj. (MŰNK.) kuni (Mai.) 'borjacska', vö. kuúan, Kaz. künan, 
kuúan 'borjú', melyből az -an kicsinyítő képzőt elvonva, *kun 
gyökérszót kapunk. — Legalább is a jelentés alapján ilyennek 
tartható még: 

5. Votj. (MŰNK,) nugi (Sar.) 'fejecske'. Konstatálva mármost 
ily kétségtelen -i végű deminutivumokat, nézzük, hogy értelmezen-
dők ezek. Végig menve mindenekelőtt pl. a ham szó ragozásán, 
azt látjuk, hogy -i magánhangzó ennek nemcsak deminutiv alakjá
ban jelenik meg, hanem inessivusábau, elativusában, birtokos sze-
mélyragos alakjaiban is a nélkül, hogy ez alakoknak deminutiv 
jelentést adna. Ebből az tűnik ki, hogy nem az -i az, ami a bami 
alakot deminutivummá teszi, hanem valamely, a nominativusban 
ma már nem látható, az -i tővógi magánhangzóval egybeolvadt 
deminutiv képző. Ha a bami deminutivum ragos alakjait nézzük, 
azokban még fel is fedezzük ezt a képzőt, ui. a tő bamii-, ép 
úgy mint viltirii-, tustii-, kunii- stb., ahol világosan megkülönböz
tethető egy külön -i elem. Ez a tulaj dónk épeni deminutiv képző, 
folytatója a fgr. *-j v. *-i képzőnek. Hogy a votják -i valóban tő* 
végi magánhangzó + -i-ből rövidült, azt megerősítik a rokon nyelvek 
is. Az aunusi moamoi 'Mütterchen', az inkerii emoi 'Mutter', kukkoj 
'Hahn' úgyszintén az ó-magyar *opai mutatják a képzés eredeti 
módját, mely szerint az -i a íeljes tőhöz járult, a fi. kukkoi =- kukko, 
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m. *opai =- *opd ^ opd >~ apa fejlődésben pedig világos példák 
vannak előttünk eredeti diftongusok monoftongizálódására. Miután 
ez a monoftongizálódás megtörtént a votjákban is, a tárgyalt demi-
nutivumok nominativusukban teljesen egyenlőkké lettek az -i végű 
tőszavakkal, s ez a magyarázata annak, hogy a két, eredetileg 
különböző típus összekeveredett: ma az összes -i végű szók -$-vel 
bővült tőből képezik eseteiket, másfelől az -i végűvé vált deminuti-
vumok a nyelvérzék számára általában képzőtlen alapszónak tűntek 
fel, s mellettük az igazi alapszó annál könnyebben feledésbe merült. 

A másik kérdésre a felelet csak az lehet, hogy képzőtlen 
alapszónak tekintünk minden -i végű szót, hacsak deminutiv vol
tának kimutatására nyilvánvaló bizonyítékok nincsenek. Ilyenek 
lehetnek a jelentésen kívül az alapszó megléte és a megfelelő 
zűrjén szó magánhangzóra végződése. Az utóbbi esetet azonban 
egész külön kell tárgyalnunk. 

II. 

Zürj. -§) ~ votj. -%. 
A votjákban s ritkábban a zürjénben is előforduló szóvégi 

-i már több kutatót foglalkoztatott. WICHMANN csak bizonyos hely
határozók végén előforduló -i-ről nyilvánít véleményt (vö. FUF. 
XVI, 158). FUCHS szintén elsősorban határozók végén előforduló -i-re 
van tekintettel (1. FUF. XVIII, 208-9). BEKÉ már említést tesz 
majdnem az összes számba jövő -i- esetekről, s lehetőnek tartja 
azt, hogy ez a „ma már valószínűleg jelentesteién elem" minden 
esetben azonos eredetű (vö. Nyr. LV, 108). 

Az én nézetem szerint itt többféle eredetű -i-vel van dolgunk, 
s külön kell tárgyalnunk az olyan i-t, mely egyazon etimológiába 
foglalandó szavak végén, ill. azonos alaktani kategóriába tartozó 
alakoknál mind a zürjénben, mind a votjákban megjelenik, s külön 
kell tárgyalnunk azt az i-t, mely csak votják szavak ill. alak
tani elemek végmagánhangzójaként fordul elő. Lássuk előbb az 
utóbbi esetet. 

a) Sorszámnevek. Pl. zürj. I. koimed, U. V. S. Pécs. L. koimed, 
UV. Jcoimed, P. kuiime't "dritter' | votj. (WICHM.) M. hwi'nmeti:, 
U. kwiinme'ti, G. Bess. kiui-.nmé'ü, MTJ. kwi:neti', J. kmi'.nmeti', 
(MŰNK.) kwinmati, (Kaz.) künmati 'harmadik' | fi. kolmante-, nom. 
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Jcolmas | lpN. goalmad [1. WICHMANN: JSFOU. XXI3, 20 és Vok. 88]. 
— Ugyanez a képző van meg a következő szóban: zürj. P. (WIED.) 
söröd 'das mittlere v. Kindern oder Geschwistern' | votjj. soreti 
"mittler, mittlerer' [WICHMANN, WotjChr. 925. sz.]. 

/i) Zürj. -I ^ votj. -fi (-= *-li) -végű deminutivumok (vö. FUF. 
XX, 52-3 és 77). 

1. Zürj. U. bobuv, V. S. bobul, L. bobil, P. babiv 'Schmetter-
ling' | votj. (WICHM.) U. G. bubUi, J. M. bubiti, MU. bubili, bugil'i 
^Schmetterling; Eintagsfliege' (MU.), (MŰNK.) bubUi (Sar. Mai. Glaz.), 
Kaz. bugeli-papa pillangó, lepke, pille' [1. WICHMANN : JSFOu. XXI3, 
20, XXXS, 20]. (4 példa). 

7) Zürj. -r c\> votj. -ri végű deminutivumok (vö. BUDENZ, UA. 
2 9 4 - 5 ; WICHMANN: J S F O U . XXX6, 21—2, FUF. XVI, 191; GOMBOCZ: 
MNy. XX, 60—2). Ilyenek pl. 

1. Zürj. I. U. V. S. L. P. gudir 'trüb, trübes', WIED. SZ. 'Ge-
tümmel, Tumult' is | votj. (WICHM.) U. gfdjri, G. gudfri, J. M. gudiri, 
MU. gwdiri, (MŰNK.) gucüri (Sar.), Jel. guduri, Kaz. güdori 'menny
dörgés' [í. WICHMANN: FUF, XI. 213]. 

2. Zürj. (WICHM.) kopir 'Vorragen, Bausch, Ausbuchtung' | votj. 
(WICHM.) kupiri : pid-k. 'Kniebeuge', (MŰNK.) kuplrl: pid-k. 'térdhaj-
lás' | cser. (WICHM.) U. T. koptéra (-= *kopra) 'rauh, uneben' | md. 
M. (AHLQV.) kopyr 'Rücken, Boden eines Gefásses', E. (WIED.) kupof, 
~rks 'Erdhaufen, kleiner Hügel' | f. koppara; koppura rauh, uneben; 
krummer, zusammengetrockneter und geschrumpfter Zustand' [WICH
MANN: FUF. VII, 40—1]. 

3. Zürj. (WICHM.) t'seran (metathézissel!) | votj. (WICHM.) U. fso-
nari, MU. J. S. fsonari, G. t'senari, (MŰNK.) conari (Sar.), Kaz. conari. 
Uf. conari 'pók' [WICHMANN, Vok. 59 és 79]. 

ő) Magánhangzós végzetükkel az előbbiekhez csatlakoznak 
még a votj. -isi, -isi-képzős, nomen actoris értékű főnevek is (vö. 
TOIVONEN, Affr. 164). 

Ilyenek pl. 1. (WICHM.) U. tunojsi, (MŰNK.) tunoci (Kaz.) Varázsló, 
bűvölő, jós, táltos'. 2. Votj. (WICHM.) M. vusfsi, J. vuzt'si, (MŰNK.) 
vuzci (Kaz.) 'kalmár, kereskedő, szatócs'.— MUNKÁCSI e képzőt török 
eredetűnek tartja (1. NyK. XVIII, 151); TOIVONEN — bár csak kérdő
jellel — a következő rokonnyelvi képzőkkel egyezteti: karj. -cca, 
md. E. -{i)tsa, Legalábbis az utóbbiakhoz kétségtelenül hozzátar
tozik még a zürj. (WIED.) -ts (d:-fs) végzet ebben a szóban: (WIED.) 
kokats 'Impfer'. vö. kokalny, (kokavny) 'rupfen, ausraufen, picken, 
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aufpicken, auspicken, — impfen (!)', piski к. 'die Pocken impfen'; 
vö. (SACH. 69) кокач (kV.) 'оспа' кокавны 'прививать оспу'. 

в) Hasonlók a votják -fsi, -fsi-végű deminutivumok, melyek 
képzőjét TOIVONEN a fi. -tsa w cser. -гз, -£э stb. <» vog. -si <v osztj. 
-p, -41 w (?) m^gy. -cs kicsinyítő képzőkkel veti össze. (1. Affr. 291. 
sz. és u.-itt irod.). Példái: 1. votj. (WICHM.) G. pekt'éi, poktéi, 
J. poMsi, (MŰNK.) polcéi, Glaz. poci 'klein' [1. id. h.]. (Alapszavát 
JEMELJANOV a fi. poika | vog. ply- :höz kapcsolja, 1. VotjGramm. 109); 

2. votj. (WICHM.) vektsi, vetsi, (MŰNK.) vekci 'vékony, finom, 
karcsú, nyúlánk, apró, kicsiny' [1. id. h. ; etymológiájához vö. még: 
SZINYEI, NyfF 34]; 

3. votj. (WICHM.) G. kaptái, J. kctptsi 'leicht; Leichtigkeit, 
Regsamkeit', (MŰNK.) kapci, Glaz. kapci 'könnyű; en>he' [1. id. b.]. 
Alapszavát JEMELJANOV a vog. kup-nid, zürj. kok-nid alakokban találja 
meg [1. VotjGramm. 109]. — Ezekhez csatolhatunk még egyet: 

4. votj. (WICHM.) G. U. éarfsj, M. MU. sarfsi, IslJ. sartt'si, 
(MŰNK.) éartci, Kar. carce 'répa', vö. zürj. sortni, éorkni, id. A votj. 
szó korábbi *sarkfsi -= *sarkfsi -c *éarik- fsi -bői való, melyből az alap
szó csuvas eredetű (vö. csuv. sárik id.), a -fsi pedig a föntebbiek-
ben található votj. kicsinyítő képző, [1. JEMELJANOV, VotjGramm. 109; 
WICHMANN TLP. 97]. 

C) Néhány kicsinyítő jellegű szó. Pl. 
1. ZürjI. Щ (-= *kel), Ud. kev, S. L. Le. kel, P. kevja {-a 

képző!) 'Schwägerin (Frau des Mannesbruders)' | votj. (WICHM.) G. J. 
káli, (MŰNK.) káli (Glaz.) 'meny' | md. (PAAS.) М. k'el, k,}el 'Schwä
gerin1,? E. k'ijál, k'ijalo id. | f. käly 'soror mariti; uxor fratris; 
soror uxoris; uxor fratris mariti 1. fratris uxoris' | lpN. gallojaedne 
'fratria (mariti)' [1. WICHMANN: FUF. XV, 32]. 

2. Zürj. (WIED.) sol, sol'a (-a képző!) 'Graupeln, Schneekörn
chen' | ? votj. (WICHM. Vok. 4) U. sáli 'Kieselstein', М. sali, (MŰNK.) 
sali 'kavics, kövecske'. 

3. Zürj. V. S. L. Р. t'sir : nqn-t. 'Brotkrümchen' | votj. (WICHM.) 
U. fsiri, MU. fsiri, M. fsiri, (MŰNK.) cerl-plrl, Kar. ceri:peri, Uf. ciri-
pirl 'apró-cseprő, csiri-biri, holmi, apróság' | cser. KB. tsorä 'sehr 
fein, sehr dünn', Т. t'sqrq i 'dünne Eiskruste' | fi siru, siro 'Splitter, 
Scherbe, Span, Krume, Brocken' [1. WICHMANN: FUF. XI, 194]. 

Van egy csuvas jövevényszó is, mely ős-permi alakjában fel
tehetőleg *-i-re végződött: zürj. U. P. Pécs. S. L. gob | votj. (WICHM.) 
G. M. J. gubi, MU. gibi, U. gibi, (MŰNK.) gubi, Kaz. gibe 'gomba'. 
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[WICHMANN, BTL. 57—8]. Az átvett csuvas alak *humbi-nék rekon
struálható. E miatt kétes, hogy nem a kisebb számú -i végű ala
kok-e az eredetibbek, s az -i-s alakok csak e két csoport kevere
désének eredményei. Ily keveredés következményeként állhattak elő 
föntebbi példáimban is az egy-egy nyelvjárásban előforduló -i-s 
alakok. 

Karjalai jövevényszavak közvetlenül az ős-permi egység meg
szűnése után kerülhettek a zürjénbe. Közülük -*i-re végződtek a 
következők : 

1. zürj. U. S. L. Le. has (= macska) -« karj. *hasi (vö. WICHMANN: 
Valvoja, 1920, 404. o.). Ma: fiS. hasi, karj. házi id. 

2. Zürj. 1. U. hozat (= guzsaly) -* karj. *hösali (vö. id. m. 
401. o.). Ma: fiS. huosali, huoseli, karj. huosali id. 

3. Zürj. (nyűg. és északi nyelvjárások) paté (= kemence, 
kályha) -< karj. *pafsi v. *pattsi (vö. id. m. 404. o.). Mai finn: 
patsi, karj.-aun. pat't'si. 

4. Zürj. U. virb (= szurkos fonal, WICHMANN : 'suutarinlanka, 
pikilanka') -<= karj. virbi. (Vö. id. m. 402. o.). Mai finn: virpi, 
karj.-aun.: virbi. 

Vegyük ezek után sorra e csoport egyes alosztályait. Össze
hasonlítva először is az a) /?) f) 8) e) alatt említett képzőket rokon
nyelvi megfelelőikkel, azt látjuk, hogy az alapnyelvi alakja mind
egyiknek magánhangzó3 végűnek rekonstruálandó. A sorszámnév
képzőnél ezt legjobban a finn bizonyítja, hol a nominatívusbeli 
-s csak korábban megvolt -i-vel magyarázható (vö. BUDBNZ, UA. 42. 
§, 253. o., SETALÁ, ÁH. 128). Másik 3 képzőnknél szintén nyilván
való az eredeti magánhangzóra végződés a finn (ós cseremisz) alap
ján. Ezek figyelembevételével, úgy vélem, nincs semmi akadálya 
annak, hogy a votják szók végződésében a fgr. korbeli végmagán
hangzó folytatóját lássuk, s nincs semmi szükség arra, hogy az 
-i-ben újabb képzőt keressünk (mint pl. BUDENZ, UA. 39. §, 247. o.). 
Az a körülmény pedig, hogy ily -i végződést az -l, -r végű csuvas 
jövevényszók is felvettek (a példákat lásd WicHMANNál, TLP. 34. o., 
39. §), csak megerősít bennünket e hitünkben, mert ez éppen arra 
vall, hogy a mintául szolgált eredeti permi szavak -i-jét nagyon is 
a szóhoz tartozónak érezték, s hogy ez tehát az említett képzőknek 
ősrégi eleme. Kétségtelen ugyan az a megfontolásra indító tény, 
hogy e képzők közül néhány nagy számmal előfordul a votják-
ban szóvégi -i nélkül is. Ez azonban nem olyan jelenség, ami 
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miatt az -i végmagáuhangzónak való felfogása logikátlan volna. 
Valószínűnek tartom, hogy e képzők korábban nemcsak egy alak
ban éltek, hanem magánhangzó-elemük az alapszó magánhangzó
jának hatására más és más volt, mely megőrződött akkor, ha -i 
volt, elveszett, ha oly magánhangzó volt, amely az ős-permi vég-
magánhangzó-lekopásnak alá volt vetve. — A zűrjén végmagán
hangzó-hiányt pedig természetesen úgy kell felfognunk, hogy a 
ziirjénben a gyökérszó- és képzővégi -i éppen úgy lekopott, mint 
az -i is. Teljes összhangban van az utóbbi megállapítással, amint 
fentebb láttuk, a zűrjén nyelv jövevényszavainak a tanúsága. — A 6) 
alatt felsorolt eredeti szavak a ziirjénben képzőtlen tőszavak foly
tatásai, a votják alakok azonban a jelentésből ítélve valószínűbben 
a fentebb említett kétségtelen deminutivumokhoz sorozhatok. 

Teljesség kedvéért hozzáfűzöm, hogy az előbbi képzős ala
kokkal egyformán magyarázom a zűrjén és votják prosecutivus 
viszonyát is. Ennek alakja a zürjénben: I. -ed, Pécs. V. S. L. -ed, 
P. -et, a votjákban minden nyelvjárásban: eti. Pl. zürj. I. tujed, 
Pécs. V. S. L. tujed. P. tujet 'lángs dem Weg', votj. vueti = vízen, 
víz mentén (AMIN. 'vesitse'). 

Itt. 
Zürj. -iS °° votj. -ei. 
Ily viszonyt mindössze egy példámban találtam: zürj. (WIED.) 

pez junges, ungehörntes Kenntier', (WICHM. TLP. 150) I. pe£:p.-ku 
Henntierkalbhaut' | votj. (WICHM.) U. G< M. J. MU. puzei, (MŰNK.) 
pu\ej (Sar.), puzej rénszarvas' | cser. (WICHM.) KB. pu\ts§ stb. 'Kenn
tier', | lpN. boaco 'tarandus domitus' [1. TOIVONEN, Afí'r. 70. sz.]. 
Az -ei végzet mégsem áll magában a votjákban. Ugyanezt találjuk 
pl. a következő szókban: 1. votj. (WICHM.) M. J. fséj'sei, S. t'sej'sei 
'Vatercheu' | vog. (MŰNK.) L. M. sasé, L. U. sás | ostj. (KAEJ.) Kr. 
fdt3 etc. 'Vater' [TOIVONEN, Afitr. 275. sz.], 2. votj. (WICHM.) eJcsej 
(G-. J. MU.), (MŰNK.) aJcsej [uski (Mai.)] császár, fejedelem', (AMIN.) 
elesei. — Vannak csuvas jövevényszavak is, melyek talán ily votják 
továbbképzések, pl. Isi. M. becséi alterer Brúder', (Bess.) erjgei 
*Schwágerin' stb. 

Kérdés: mi ezekben az -ei végzet ? Nézetem szerint az e tő-
végi magánhangzó, a vele diftongust alkotó -i pedig a fgr. *-j v. 
*-i kicsinyítő képző maradványa, s így ez a típus semmiben sem 
különbözik pl. egy votj. pi§j, 'fiacskám', vagy zürj. sarei 'cárom' 
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(nominativus: pi, ill. sar) alakoktól A t'séjsej jelentése még ma is 
kicsinyítő. Az elesei alak mind jelentését, mind képzésmódját tekintve 
a deminutiv értékű zűrjén 'sar^ megfelelője. Hogy pedig a rén
szarvas neve csak ily deminutiv alakban maradt fenn, nem pedig 
*puS-n&k (? *puzi-nek) hangzik, annak is megvan a maga oka: 
mind a pué, mind a puzi alak megvan a votjákban rosta' ill. 
'hímzés' jelentésben, s így a rénszarvas jelentésű szó képzőtlen 
alakjában ezek valamelyikével alakilag teljesen összeesett volna. 
Az -i előtti magánhangzót tővéghangzónak kell felfognunk, nem 
pedig birtokos személy ragnak, mert a személyi vonatkozás kifeje
zésére analógiás úton behatolt külön végzet szolgál, pl. elesei 'feje
delem', eksej'é 'fejedelmem' (1. AMINOFF: JSFOU. XIV2, 14). — A zűrjén 
pez természetesen az ős-permi képzőtlen *peze y *puse alak folyta
tása, s így a votj. pusei mellé állítása történeti szempontból nem 
is jogos. Egyébként azonban a zürjénben a sarei típusú deminutí-
vumok igen nagy számban találhatók s a mai nyelvben is nagyon 
kedveltek. 

Ami a votják szavakat illeti, ezek tehát eredetükre nézve nem 
különböznek az -i végű (tényleges) deminutivumoktól. A mai alaki 
eltérés onnan ered, hogy míg az oly diftongusok, melyek sonans-
eleme magas nyelvállású tő végi magánhangzó volt, monoftongizá-
lódtak (*-ij, *-ii >- -i, -i), addig a középső nyelvállású sonanselem-
mel alakult diftongusok (-ej, -ei) változatlanul megmaradtak — leg
alább is kéttagú szavakban. 

B) M i n d a z ü r j é n b e n , m i n d a v o t j á k b a n v a n 
v é g m a g á n h a n g z ó . 

a) Zürj. -a -v votj. -a. 
1. Zürj. (WIED.) darga (P.) 'Kaulbarsch, Perca cernua', (ROG.) 

NyP. dapza: d.-ejyp 'ro^ioBacTUKt', (WICHM.) U. V. S. P. darga 
(U. V.:) 'Gründling (cyprinus gobio, russ. ríMCKapb)', (S. P.:) 'ein 
dem Kaulbarsch áhnlicher Fisch' | votj. (WICHM.) M. darga 'mj&&h 
ptiőa', (MŰNK.) darga (Sar.; *durga (WIED.) 'bogár'. WICHMANN e szót 
a m. durda acerina cernua' szóval veti össze, de csak kérdőjellel 
— tekintettel a szóbelseji -d-ve. MUNKÁCSI a dörgicse halnévre gondol, 
s a MESz. tévesen tulajdonítja neki a durdáv&l való egyeztetést. 
[1. MUNKÁCSI, Hal. 1 1 ; WICHMANN : FUF. XI, 234; MESz. 'durda' és 
'dörgicse' címszó alatt.]. 
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2. Zürj . (WIED.) döra, (ROG.) NyP . döpa, (GEN.) KP. döra, 
(WICHM.) I. der a, (ÖACH.) döpa 'Leinwand' | votj. (WICHM.) G. U. MU. 
J. M. dera, (MŰNK.) dera; dira id. [1. WICHMANN, WotjChr. 103. sz . ; 
F U F . XI, 234-5]. 

3 . Zürj . (WIED.) söla, Р . sela, (ROG.) NyP. сева, села, (GEN.) 
KP. sola, (WICHM.) U. I. V. S. L. sela, P . seva, seva, (SACH.) сола 
'Haselhuhn' | votj. (WICHM) U. J. M. G. sola, J. MU. säua, (MUNK.) 

sala id, [1. WICHMANN: F U F . XV, 11]. 

4. Zürj . (WIED.) tsatsa (tsatsa), (GEN.) KP. éáca, (WICHM.) U. 

V. S. fsa/éa , L . P . tsq/sa, S. tsajse is, (SACH.) чача 'Kinderspiel-
zeug', U. ezenkívül : nett, hübsch' | votj. (WICHM.) U. tsqßa, M. 

S. tsafsa, (MUNK.) caca (Sar.) id. | cser. KB. J. tsättsä, M. tsqzq, 

tsqzq, U. tsqfsq', Т. fsq/sq id. [1. TOIVONEN, Affr. 277. sz. Vö. ehhez 
ZBIBAI: N y £ XLVII, 150]. 

5. Zürj . (WIED.) vö'ra, (ROG.) NyP. вора, (GEN.) KP . vyra, (SACH.) 
вора 'Euter ' | votj. (WICHM.) U. J. M. S. vera, (MUNK.) vera, (Kaz. 
Glaz.), Sar. vera id. | cser. (WICHM.) ßä'öar KB, ßooa'r U. id. | md. 
M. E. odar id. | fi. utar, udar, utara \ észt : udar (gen. udara, 
oara), udaras (gen. udara) [1. SETÄLI: NyK. XXVI, 4 0 5 - 6 ; WICH
MANN, Vok. 6 1 . Vö. még MARK: MNy. XXIV, 89]. 

Bár a zürjénből a megfelelő alakot nem ismerjük, bizonyára 
ide valók m é g : 

6. Votj. (WIED.) méla, (MUNK.) míía (Glaz.), Sar. méla, mol 
Brust, -stück, W a m m e ; Brust am Hemde ' | m. mal 'Brust, Wamme' 

[TOIVONEN : F U F . XX, 56]. 

7. Votj. (WICHM.) ES . peza 'Meise' | md. E. pizas 'Kohlmeise'. 
[WICHMANN : F U F . XII , 134] 

8. Os-permi korból megőrzött -a végmagánhangzó van a zürj.-
votj. -ha kicsinyítő képzős alakokban is, pl. zürj. nilka ' leányka' 
votj nilka id. (alapszavuk : nil). Több példát 1. BUDENZ, UA. 245-9, 
39. § ; WIEDEMANN, SyrjGramm. 26. § ; JEMELJANOV, VotjGramm. 130. § ; 
SZINNYEI, NyH7 92-3 , Fgr . Sprw.2 83-4 ; WICHMANN: J S F O U . XXX 6 , 12-3. 

9. Itt említendő meg, amennyiben valóban ős-permi korbeli 
jövevényszóval van dolgunk, zürj. V. S. L. sabala angenageltes 
dreieckiges Brettchen zum Abwälzen der Erde ' | votj. (WICHM.) G. 
M. J. U. sabala id., (MUNK.) sabala 'ekerud' r? csuv. sabala. [1. WICH
MANN, T L P . 103]. RÄSÄNEN szerint azonban lehetséges, hogy e szó a 
permi nyelvekben ta tár eredetű, ahonnan csak később került át 
orosz közvetítéssel [1. RÄSÄNEN: M S F O U . XLVIII , 193]. 
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ß) Zürj. -a oo votj.-o. 

1. Votj. (WICHM.) U. J. bio, (MUNK.) bio (Sar.) — csigabiga' | ? 
lpN. bogge, bogé animalcula maris (alimenta piscium)' [I. WICHMANN: 

FÜF. XI, 224. Vö. ehhez : ВЕКЕ: KSZ. XIII, 201 és MESz. 396 
'biga' címszó alatt]. 

2. Zürj. (WIED.) burúa 'Brunneneimer, — Ständer (?)', (WICHM.) 

I. V. S. burna 'Brunnen (I), Tschetwerik (V), grosses . . . Gefäss 
(S)' | votj. (WICHM.) U. M. J. b§rno 'ßraukufe (U.), Mühltrichter (M. 
J.)' | cser. (WICHM.) p^'rna J., рэгпд,- JU. 'Korb aus Linden- od. 
Birkenrinde' | fi. purnu 'Kornkasten' | lpK. pürn 'Häusehen, wo die 
aus dem Fuchsban 'genommenen jungen Füchse gefüttert werden' 
[1. WICHMANN, TLP. 148; TscherT. 834. sz.; EÄSÄNEN: MSFOU. 

XLVIII, 258; TOIVONEN: MSFOU. LH, 312]. 

3. Zürj. (WIED.) gola, 'Hals, Gurgel, Schlund, Hals an Gefäs-
sen', (LYTK.) гола 'шея', (ROG.) NyP. гол/а id. | votj. (Lytk.) гул о 
(1. zürj. гол'а címszó alatt), (WIED.) gulo 'Kehle, Hals'. MUNKÁCSI csak 
képzővel ellátott alakjait ismeri e szónak : gulim (Jel.) adám csut
kája', gulon (Űf.) 'torok; ádám csutkája'. 

4. Zürj. (WIED.) gorda 'Enterich, Märzente (anas boschas)', 
(WICHM.) U. V. S. L. gorda 'кряковная утка; Kriekente; anas 
crecca', (SACH.) горда 'кряква' | votj. (WICHM.) G. gurdo tsez 'eine 
graue, grosse Ente' | lpN. gurtte 'colymbus septemtrionalis'. fl. 
WICHMANN: FUF. XI, 211; FUF. XVI, 189; TOIVONEN: FÜF. XVIJI, 183]. 

5. Zürj. (WIED.) katsa, (ROG.) NyP. кача, (GEN.) KP. Ыса, 
(WICHM.) I. kattsa, (SACH.) каща 'Elster' | votj. (WICHM.) G. J. MU. 
kojso, (MUNK.) koeo (Sar.), Mal. Jel. косо, Kaz. koso id. [1. WICH
MANN, WotjChr. 437. sz.]. 

6. Zürj. (WIED.) kuda (I) [= kud 'geflochtener Korb, — Tschet-
wert'] j votj. (WICHM.) U. kudo 'grosser Korb', (MUNK.) kudo (Sar.) 
id. | fi. kotti 'hylsa; puppa; pung'. [1. TOIVONEN: MSFOu. LH, 310; 
Affr. 23. sz.]. 

7. Zürj. (WIED.) lyva, lya, (WICHM.) I. Ud. S. L. lia, U. liva, 
(SACH.) лыа7 лыва (FV.) 'Sand' | votj. (WICHM.) U. MU. J. M. G. luo, 
(MUNK.) luo (Sar. Kaz.) id. | fi. liiva 'sonder Krossad 1. Kokad grötig 
1. slemmig massa, gélé, kras; sjöslem, gyttja' [1. WICHMANN: FUF. 
XV, 8 ; TOIVONEN: FUF. XX, 51]. Vö. ezekhez cser. (SZIL.) lomoz 
'hamu; homok' ("??); a cser. -z képzőről 1. WICHMANN: JSFOU. 
XXXß 22-3. 
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8. Votj. (WICHM.) U. G. nulo, MU. J. nuiuo 'Ulme', (MŰNK.) 
nulo id. I cser. (WICHM.) KB. U. no'lyő id. | fi. jalava id. [1. WICHMANNT 

Vok. 1 1 ; SETÄLÄ : FUF. XII, Anz. 105]. 
9. Zürj. (WIED.) tyla 'Neubruch, neu aufgebrochenes Land, 

Rodeland, Rodung' keralöm tyla '(im Herbst) niedergehauene Bäume 
zum Roden', (SAW.) тыла 'новина; земля, въ первый разъ при
готовляемая или приготовленная для посвва5, (SACH.) тыла сподсека 
(вырубленная под ПОСЕВ)3 | votj. (MŰNK.) telő (толо Gavr. Mal. d̂  
12.) 'rét, mező1; 1. még ülo (Sar.) 'agyagos földön növő erdő5.* 

10. Zürj. (WIED.) Mt'a (tovta) 'Pfuhlschnepfen1, (ROG.) NyP. 
njoeuja, чрлчу'а 'кулик, прибережникъ1, (WICHM.) L. téovtéa 'трав-
никъ (птица), wahrsch. Scolopax arquata (-fi. kuovi)1, U. S. tovtar 

SACH.) тоета 'вид. водной птицы5 | votj. (WICHM) G. tsuitt'so 'песоч-
никъ; eine Tringa-Art, möglicherweise Calidris arenaria1 [1. ToivoNENr 

(Affr. 360. és 303. sz.]. 
11. Zürj. (WIED.) una 'viel, reichlich, — Menge1, (ROG.) NyP. 

уна 'многш1, (GEN.) KP. und 'viel1, (WICHM.) I. una id., (SACH.) уна 
'много1 | votj. (WICHM.) M. J. MU. S. G. uno, J. utno, U. fno, (MUNK.) 
uno, Uf. то id. | md. E. ine, M. ine 'gross1 | fi. enä- | lp. N. cednag 
'viel1 [1. SETÄLÄ: JSFOU. XXX5, 34]. 

Ugyanily viszony van a köv. ős-permi korban átvett jövevény
szavakban : 

12. Zürj. I. U. V. S. kotta, P. kotta- 'Garbe, Bündel' | votj. 
(WICHM.) G. J. MU. U. Jciul'to, M. kutto, (MUNK.) kutto, Kaz. kütto 
'kéve' -* csuv.; vö. k'»We, Ыое, Ыт id. [1. WICHMANN, TLP. 79-80 
és 34]. WICHMANN *kutda *kotda átvett alakra gondol; 

13. Zürj. P. torta' 'Krücke od. Rechen zum Zusammenscharren 
des gedroschenen Getreides1 | votj. (WICHM.) MU. turto 'Femerstange,-
Deichsel, Gabel-', U. turto: gerf-t. 'Deichsel am Pflug', (MUNK.) 

turto 'kétágú kocsi- v. szánrúd' -^ csuv. turüa, toma, [1. WICHMANN,, 

TLP. 111]; 
14. Zürj. (WICHM.) I. U. V. Pecs. S. L. fsarla, P. tsarva',. 

(GEN.) KP. éerlá (éarlá) 'Sichel' | votj. (WICHM.) G. M. J. MU. U. 
surlo, (MUNK.) surlo id. -« csuv.; vö. surla, sorla etc. id. [1. WICHMANN, 

TLP. 102]. 

* SACH. = Л. А. Шахов. Краткий коми-русский словарь. 1924 г. 
Устьсысольск. SACHOvnak a jésitett mássalhangzók jelölésére használt módo
sított orosz betűit nyomdai okokból a megfelelő normális betűtípusokkal és a 
jésítettség közönséges jelével pótolom. 
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Látjuk, hogy az átvett csuvas alakok szóvégi -a-ját a zűrjén 
őrizte meg, azaz a zürj. -a <*> votj. -o megfelelés esetén a zűrjén 
tüntet fel eredetibb állapotot. Következőleg a votj. -o zürj. -a-val 
szemben mindig későbbi fejlődés eredményének s az eredeti permi 
szavakban is másodlagosnak tekintendő. Két példában nemcsak a 
votjákban, hanem a zürjénben is továbbfejlődésen ment át az ős-
permi -*a, de a föntebbiek után nem kétséges, hogy ős-permi 
szempontból ezek is az előbbiekkel egy csoportba sorozandók: 

1. Zürj. (WIED.) Jcuée 'Waldgeist', (WICHM.) Pec. kuée -= *kuéa 
(s nem *ku£o, mint WicHMANnál) | votj. (WICHM.) G. U. kméo, M. J. 
MU. kuéo, (MŰNK.) kujo, Mai. kujo, Glaz. Jel. Kaz. kuéó, Uf. küzo 
gazda; úr ; birtokosa, v. ura valaminek' -«= csuv. %uéa etc. Wirt r 

Hausherr.' [1. WICHMANN, TLP. 86]; 
2. Zürj. (WIED.) ZUS. ulmö (o: ulm§, '-< *ulma, 'Apfel' J votj. 

(WICHM.) MU. ummo (~= *ulmo), (MŰNK.) ulmo id.; éérés ulmo (Kaz.) 
Vadalma' •** csuv. ulma id. [1. WICHMANN, TLP. 123]. 

Szembe állítva a zürj. -a ~ votj. -a és a zürj. -a s» votj. -o 
megfelelések példáit, azt figyelhetjük meg, hogy az -a =--o változás 
a votjákban akkor történt meg, amikor az első szótagban o v. u 
állt. Mindössze 3 szóban van -o más első-szótagbeli magánhangzó, 
után, amiben vagy valamely hangalakilag avagy jelentés szempont
jából hasonló -o végű szó hatását kell látnunk, vagy fel kell ten
nünk, hogy a mai első-szótagbeli'magánhangzó késői s eredetibb o- ill. 
w-ból fejlett (vö. WICHMANN, TLP. 26]. A változás kétségtelenül egész 
késői, mivel nemcsak a votják nyelv külön életében átvett csuvas 
jövevényszavak, hanem még a tatár jövevényszavak is részt vettek 
benne. Pl. 1. votj. (WICHM.) U. sfso, MU. smso, M. suso, (MŰNK.) 
suso, 'Weberschiffchen' -= tat. susa id. [1. WICHMANN, Vok. 14.]; 

2. Votj. (WICHM.) puto G. J. MÜ., (MŰNK.) puto 'Gürtel' .-= tat. 
puta (id.) [1. WICHMANN, WotjChr. 785. sz.]; 

3. Votj. (WICHM.) U. MU. J. M. S. uko, (MŰNK.) uko (Kaz. Jel. 
Sar.) 'Grold- od. Silbertresse, -faden' -= tat. uko, id. — Ellenben, 
ha az első-szótagbeli magánhangzó nem o vagy u, akkor a tatár 
-a-nak -a felel meg. Pl. 1. votj. (WICHM.) MU. kapka, (MŰNK.) kapka 
Tor, Pforte' -«tat. kapka id. [1. WICHMANN, WotjChr. 324. sz.]. 

2. Votj. (WICHM.) J. M. S. G. kaita, (MŰNK.) kajta (Sar. Jel. 
Glaz.) 'künftig, folgend, kommend' ^ tat. kajta id. Ez mutatja, hogy 
az -o az előbbi csoportban nem hanghelyettesítés, hanem hang
változás eredménye. — A változás későiségét mutatja az is, hogy 
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Р. S. PALLAsnak a „Reise durch verschiedene Provinzen des rus
sischen Reiches" című munkájában (megj. Szt.-Péterváron, 1771-76) 
a tuno 'Wahrsager, Zauberer' szó még tóna-nak van írva [1. bőveb
ben MUNKÁCSI: NyK. XVIII, 40-44]. 

E változásnak természetesen alá voltak vetve oly szóalakok 
is, amelyek véghangzója nem szóvégi magánhangzó volt, hanem 
valamely képző maradványa. Ha pedig a votják alak ismeretlen, 
akkor nincs semmi támaszunk ahhoz, hogy a kérdéses zűrjén szót e 
csoportba sorozzuk-e vagy az előbbibe. Ilyenek pl.: 

1. Zürj. (WIED.) tupka (P.) 'Kauz; Syrnium Aluco', t.-sué 'Etile', 
(ROG.) NyP. туша 'сычь', (WICHM.) Р. iupka 'strigidae-heimoinen 
lintu, pöllö', (Sach. 59. о.) Р. тута 'сова' | fi. tuuJckaja 'uggla' 
[1. WICHMANN : Vir. 1927, 44-45. o.]; 

2. Zürj. (WIED.) gada (P.)'Mőwe', (ROG.) NyP. zabja 'чайка, 
рыболовка', (WICHM.) Р. gada : tseri-g. 'kalalokki, kajava' | t. 
kajava, alapszava: kaja, vö. aun. kaja id. | lp. N. gaja 'larus argen-
tatus' [1. WICHMANN: Vir. 1926, 35-37. o.; UOTILA: Vir. 1930, 
173-4. o.]; 

3. Zürj (WICHM.) U. ona 'Schwiegertochter, Schnur.' | lp. N. 
oayyje 'uxor fratris natu majoris' [1. WICHMANN : FUF. III, 105-6 
(zürj. m. vog. osztj. lp.)]; 

4. Zürj. (WIED.) jala 'Flechte (Liehen)', (LYTK.) ]ала 'лишай, 
мохъ ', (Sach. (, ]ала 'ягель' | fi. jäkälä 'Flechte, Liehen, Renntier-
moos' (v. aun. (Gen.) jäli 'Flechte' ?) [1. KALIMA : MSFOu. XLIV, 250]; 

5. Zürj. (WIED.) déöl'a, dzoXa 'klein, wenig', (ROG.) NyP. дзрлуа 
'малый', (LYTK.) дз'ол'а, дз'ол'а 'малышъ, ребенокъ', (WICHM.) I. d'éol'a, 
V. d'éol'a, d'éel'a 'klein, kurz, klein gewachsen', I. még: jung, 
Kind', (SACH. зол'a (FV.), зол'а (Р. V.) 'малый' | észtÉ. tili, tillu 
etc. 'klein' [vö. WICHMANN: FUF. XI, 265 (е., zürj., vog.); FUF. 
XV. 21-22; TOIVONEN: FUF. XX, 69 (osztj., vog., zürj.)]; 

6. Zürj. (WIED.) etsa wenig', (ROG.) NyP. ечпа 'мало', (GEN.) 
KP. ica 'wenig', (LYTK.) еча 'мало', (WICHM.) I. ectsa, U. V. S. L. 
ejsa, P. jejsa id. (SACH.) еща 'мало' | lpN. ucce, ucces, (dial.) ucce 
'parvus, exeguus' [1. TOIVONEN, Affr. 5. sz.]. 

7. Zürj. (WIED.) nasa, úatsa 'Schaum, Ausgekochtes (aus 
Fleisch)' | fi. natta, Karj. noatta 'Kahm auf saurer Milch' és fi. 
naatikka 'schlammiges Ufer' ? [1. KALIMA : MSFOu. XLIV, 175]; 

8. Zürj. (WIED.) nija, nia, n.-pu 'Lärche (Larix sibirica)', 
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(ÖACH ) n%jßi u'ijauy 'лиственница' | vog. nix, nirjq, паук id. | osztj. 
näyk etc. [1. SETÄLÄ: FÜF. XII, Anz. 6]; 

9. Zürj. (WIED.) oza : o.-Tcaga 'kleines Kind, Knirps, Säugling' | 
votj. (WICHM.) Gr. ezet, J. özit, MU. özö't, öMt, M. S. §Ш, K. izit 
Venig', (MŰNK.) °Mt (Sar.), Kaz. üéet, ezét 'kevés, néhány; egy 
kevéssé, keveset, egy kicsit' (a -t képző!) [ f. oha, ohut, ohea 
'tunn, tunn o. bred, platt; fin, smäcker' [1. WICHMANN, WotjChr. 188. 
sz.; TOIVONEN, Affr. 5. sz.]; 

10. Zürj. (WIED.) éakta 'Lungenmoos ÍSticta púimon.)' | lp. K. 
sieyter 'weisses Moos' | K.-osztj. Lupii 'Art Moos' [1. PAASONEN: FUF. 
XII, 303; 1. még: KALIMA : FUF. XVIII, 48]; 

Hogy a föntebbi eredeti permi szavak némelyikében valamilyen 
képző rejlik, nem lehetetlen, de legalább is legnagyobb részükben 
bármiféle képző feltételezése felesleges. WICHMANN szerint lehetséges, 
hogy a tupka és gad'a szavak végső -a-ja a finnségi *-a-ya szó
végzet megfelelője, ahol a -ya külön elem (kicsinyítő képző). Láttunk 
azonban elég olyan példát, amelyekben a végmagánhangzót nincs 
okunk eredeti tővégi magánhangzó + valamilyen képző összevoná
sának tekintenünk, hanem csakis a fgr. korbeli végmagánhangzó 
folytatójának, nincs tehát okunk ezekben sem arra, hogy a *-ya 
képzőnek e szókhoz való járulását már a ígr. korra téve, az -a 
végmagánhangzóban képző maradványt lássunk. Hiszen pl. a kajava 
szó mai is megvan képzőtlen alakban a finnségi nyelvek egyikében 
is (1. a WICHMANN említette aun. kaja alakot). 

Már biztosan képzettek azonban pl. a következők: 
1. 1. Votj. (WIED.) kuo-mutsko 'Haarflechte'; — vö. (WIED.) 

кипу, kujyny 'flechten, weben', (MŰNK.) кг- (Sar.), Kaz. кщ- id. 
[1. BUDBNZ, UA. 29. §, 189. o.]; 

2. Zürj. (WIED.) pesa 'Kienspanhalter', sie -р. 'Leuchter', (DACH.) 
пеша (бтош) (AV.) прибор для вставки зажеженой лучины'; 
vö. (WIED.) pesny (Р.) anzünden, leuchten, den brennenden Kien
span in den Halter stecken', (ROG.) NyP. пешны 'засветить, еажечь, 
вложить злажженную лучину въ св'втецъ [vö. BÜDENZ, UA. 29-
§, 189. о.]; 

3. Zürj. (WIED.) sora 'gemischt, verbunden, enthaltend, -stof
fig, aus Ingredientien zusammengesetzt', (ROG.) NyP. сора coc-
тавный, смешанный, им-вющш составъ, смйшеще', (SACH.) сора 
'смешанный' | votj. (MŰNK.) suro 'vegyes, vegyült, kevert'; vö. zürj. 
(WIED.) sorny = soralny 'mischen, mengen, vermischen', (ROG.) сорны =? 

Nyelvtudományi Közlemények XLVIII. У* 
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соравны, соралны мъшать, смт>шать, пом-вшать, с п у т а т ь ' | votj. 
(WIEB.) suryny (süryny) = surany mischen, aufwühlen, -rühren, 
verwirren' (MUNK.) sural- id [vö. BUDENZ, id. h . ] ; 

4. Votj. (WIED.) tuno 'Wahrsager, Zauberer ' , (MUNK.) tuno (Sar. 
Mal.) i d . ; vö. (MUNK.) tunal- Varázsolni, bűvölni, bájolni ; vlmire 
ráolvasni, jósolni ' , (WICHM.) U. G. tunänj, MU. J. M. tunäni ( tő : 
tunal-) id. *-tun- alapigéből, -ah gyakorító képzővel. [1. WICHMANN : 
FUF. XIV, 112-4] ; 

5. Zürj . (WIED.) vosta 'Öffnung, Loch' , (ROG.) ocjma 'дира-, 
OTBepcTie, нора' , (SACH. 11 . о.) оста (Р.) 'открытый' | votj . (WICHM.) 
usto MU. meto U-, (MUNK.) usto ; üsto 'Loch, Öffnung', MU. m é g : 

'offen'; vö. zürj. ( W I E D ) vostny 'öffnen, aufmachen, -decken, -er

klären, deutlich machen' e t c . ; (ROG.) ocjmubi 'отворить, открыть, 
вскрыть, отпереть, сдвлать диру, отверстие', (SACH.) востыны, 
востны (AV) , ос'ны (Р.) id. | votj. (WICHM.) uéifnj, uistfnf GL ustini 

MU. offnen', (MUNK.) uét- id. [I. WICHMANN, T L P . 126 és WotjChr. 

1137. sz . ; BUDENZ, UA. id. h . ] ; 

6. Votj. vozo 'маскированный, соб. МИФИЧ. существо в период 
солноворота. витающее на земле', (MUNK.) VOZO (Sar. Mal. J e l . ) : 
гп-v. 'hulló csillag, meteor; l idérctűz; vad szekfü; bolygó mocsár-
fény', (WIED.) 'Zeit der Roggenblüte ' ; vö. (WIED.) voztyny 'loskaufen 
auslösen, ersetzen, -tauschen, wechseln, ver-' , (MUNK.) vost- id. [1. 
JEMBLJANOV, VotjGramm. 126. §, 105. o.]; 

7. Votj. укто 'хлебина', 'Honigbrot, Bienenbrot (das Futter 
der Bienen, ein Brei aus Honig und Blütenstaub), vö. окт- Yo6ii-
рать ' ' (e insammeln ' , (WIED.) oMyny, (MUNK.) okt- id. [1. JEMEL-
JANOV, id. h.]. 

A zürj. -а ~ votj. -o végzetet e szavakban a fgr. *p > *ß 
deverbális névszóképző maradványának szoktuk tartani (vö. BUDENZ, 
UA. 29. §, 180-192. o.; hasonló ér telemben: WICHMANN: F U F . XIV. 
112. és JEMELJANOV, VotjGramm. 126. §, 105. е.]. JEMELJANOV szavai 
szerint a képző gyenge foka (*/?) vokalizálódott és az alapszónak 
redukált végmagánhangzójával együtt egy állandó, le nem kopó és 
nem váltakozó -a vagy -o hangot eredményezett. Hogy a felsorolt 
példákban a votják alakokban mégis minden esetben -o-t találunk, 
annak csak az a magyarázata, hogy nem ismerünk olyan idetartozó 
szóalakot, melynek tőszótagjában nem и vagy о volna. 

II. 1. Zür j . (WIED.) poda, (ROG.) NyP. пода, (WICHM.) I. poda 
'Vieh' | votj. (WICHM.) G. pmdo, J. MU, pudo, (MUNK.) pudo id. 5 vö. 
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zürj. (WIED.) pod 'Fuss' etc., (GEN.) KP. pud: püden zu Fusse', 
(WICHM.) I. pod:poden id. | votj. (WICHM.) U. Gr. pfd, MU. J. M. 
pid, (MŰNK.) pld, Kaz. ped 'Fuss'. 

2. Zürj. (WIED.) orda, viza o. 'gestreiftes Eichhorn', (WICHM.) 
I. ördo, Ud. S. L. orda, V. orda:viza o. id., | votj. (MŰNK.) urdo 
id. Vö. zürj. (WIED.) ord, (WICHM.) I. ord 'Seite, Umgebung' | votj. 
(WICHM.) J. urd, (MŰNK.) urd 'Rippe'; zürj. (WIED.) vié 'Strich, Streif 
etc., viza 'streifig' [vö. SETÄLÄ: FUF. XII, Anz. 35; KALIMA: FÜF. 
XVIII, 34-5; ВЕКЕ: NyK. XLV, 355 (zürj., votj., cser., vog.). 

3. Zürj. (WIED.) musa 'lieb, geliebt' (SACH.) муса 'милый, лю
бимый' | votj. (WICHM.) G. J. MU. muso 'lieb, gewogen, hold', (MUNK.) 
muso id.; vö. zürj. (WIED.) mustöm (= mus + töm) 'unlieb, unange
nehm, unliebenswürdig, widerwärtig, hässlich, garstig, unbeliebt, 
Hass', (SACH.) мустом 'немилый, противный', мусук 'любовник, 
-ца' | md. Е. mazi, maze, М. mazi, mazi 'hübsch' [vö. WICHMANN, 

WotjChr. 508. sz. és Vir." 1921, 109. o . ] / 
4. Zürj. (WIED.) omra, o.-gum 'wilde Angelika (angelica 

sylvestris)', (WICHM.) I. U. V. omra, P. umra 'eräs korkea paksuvar-
sinen niittykasvi' (I), 'niityillä kasvava putkikasvi' etc. (V. U. Р.), 
'iso koiranputkilaji' (P.) | md. (PAAS.) E. umbrav, umburav, M. 
umbra' v 'Ampfer', (AHLQV. umbrau 'Porsch' [UOTILA : Vir. 1930, 
181-3. o.]. 

E szavak voltakép nem egyebek mint -a, ill. -о végű mellék
nevek (1. WIEDEMANN, SyrjGr. 20. §, JEMELJANOV, VotjGrramm. 137. §, 
113. o.). A felsorolásra csak azért tartottam érdemeseknek, mert 
az első kettőben a képzett alaknak az alapszóval való összetartozása 
már nem olyan világos, mint rendesen, az utóbbi kettő alapszava 
pedig ma már nem ismeretes, ill. legfeljebb csak különféle szárma
zékokból következtethető ki. Zürj. poda, votj. pudo 'Vieh' voltakép 
annyi mint lábas', s 'lábas jószág'-féle kifejezésből kiválva jutott 
mai jelentéséhez. Az a kifejezés, melyből a zürj. orda, votj. urdo 
'gestreiftes Eichhorn' vonódott el, máig is él a zürjénben: viza orda 
voltakép annyit tesz, mint 'csíkos oldalú'. A zürj. musa, votj. muso 
alapszava *тш-пак hangozhatott, s ezek viszonya olyanféle mint 
pl. a magyarban a 'báj' és 'bájos' szavaké. A zürj. umra mellék
név-volta csak a megfelelő mordvin alakból következik. Bebizonyo
sodván mármost, hogy e szavak valójában olyan melléknevek mint 
a zürj. zárnia aranyos' (vő. zárni arany'), votj. daso 'tízes' (vö. 
das 'tíz'), végmagánhangzóik megfejtése a zürj. -a ~ votj. -o végű 

31* 
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melléknevek magyarázatához tartozik. Az utóbbiakban a ígr. *p ~ 
*(i nomen possessoris képzőt tételezik fel (vö. BUDENZ, UA. 272-4. 
o., 45. §; ugyanily értelemben JEMELJANOV Votj Gramm. 113. 137. § 
és UOTILA : Vir. 1930, 182). SZINNYEI egy ízben határozottan kijelenti, 
hogy e véleményt nagyon kétségesnek tartja (vö. NyK. XXXV, 432). 
Kételkedő álláspontját, úgy látszik, máig sem adta fel, mert a permi 
képzőket nem vette fel a NyH. és a Fgr. Sprw. legújabb kiadásaiba 
sem a fgr. *-p •* *-/? folytatói közé. Ránk nézve annyi a fontos, 
hogy a képző késői ős-permi alakja kétségtelenül *-a volt, mely a 
zürjénben megmaradt -a-nak, a votjákban pedig -o-vá változott. 
A votjákban tulajdonképen -a *v -o alakpár volna várható, mert 
hiszen az eredeti *-a-ból csak tőszótagbeli u vagy o után lett -o. 
Kétségtelen, hogy e képző mai egyalakúsága csak az -o végű alak 
általánosodásának eredménye, mert a nyelvtörténet arra tanít ben
nünket, hogy ugyanaz a képző két alakban nem élhet sokáig. Vagy 
kiveszik az egyik alak, s aztán legfeljebb csak megmerevedett 
szólásokban stb. maradnak nyomai, vagy pedig a két alak jelentés-
belileg differenciálódik, más-más jelentéstani szerep betöltésére 
használja fel őket a nyelv. A votjákban az előbbi eset állt be; -a 
végű alakoknak találhatók is maradványai az ufai nyelvjárásban, 
pl. (AMIN.) kenyra-syd ryynisoppa' (vö. AMINOFF: JSFOU. XIV2, 22). 

III. Az előbbiekhez sorakoznak az igeragozás alakjai közül a 
praes. 1. személy alakjai, amelyek a zürjénben -a, a votjákban -o 
végűek, pl. zürj. muna '(én) megyek' | votj. minő id. Ez alakok 
végéről az 1. sz.-re mutató *-m személyrag még a zűrjén és votják 
nyelv szétválása előtt lekopott (vö. WICHMANN: FUF. XVI, 160), 
tehát legalább is az ős permi kor végén itt már csak puszta *-ct-val 
van dolgunk, mely a zürjénben megmaradt, a votjákban pedig tő-
szótagbeli o és u után o-vá vált s — a melléknévképzőhöz hason
lóan — ily alakban általánosult, személyre mutató erőt nyerve. 

IV. A nóvragozás alakjai közül ide valók az -a végű lativusok, 
amelyek végéről a fgr. *-k y *-y lativusrag kopott le még az ős-
permi korbau. Ilyen pl. zürj.-votj. kuéa 'langs, entlang' (több példát 
1. WICHMANN : JSFOu. XXX6, 14; BEKÉ : Nyr. LV. 47-8). A votjákban 
az -a végű alakok mellett -o végűek is vannak (1. uo.) 

y) zürj. -i (-i) *• votj. -i (-i). 

Bízvást itt tárgyalhatjuk azokat a zűrjén -i végű szavakat is, 
amelyeknek votják megfelelője nem ismeretes. 
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1. Zürj . (SAW. és SACH.) кычи 'щенок', (WIED.) kytsi ' junger 
Hund, Hunde Junges ' , (GTEN.) KP. kíéka 'Hündchen', (LYTK.) кычг 
'щенок малый', (WICHM.) I. Ud. S. L. ki<téan, P . ki/éa'n, v. ki/éi 

(WIED.) kytsan (Р.), kytsan (I.) = kytsi, (SACH. 33 . о.) кычан, кычыл 
Р. id. ]| votj. (WICHM.) ku(féa-pi Gr., ku/sa-pi M., кшДа-pi U. 
junger Hund', (MŰNK.) kuca-pi 'kutyakölyök' [vö. WICHMANN, WotjChr. 
483 . sz.; KALIMA: F U F . XVIII, 30]. 

2. Zürj . (WIED.) kol', koli, goli 'Kätzchen, Zapfen (an Bäumen), ' 
(GTEN.) K P . kuli 'Zapfen', (ROG.) NyP. *гол% еловая шишка' , (LYTK.) 
КОЛ' 'древесная шишка, SACH.) КОЛ', КОЛ'Ъ (Р.) id. кола оз, (AV.) 
'еловая шишечка, (WICHM.) I. Ud. V. S. L. kol' Р . goli guli 'Zap
fen, Tannen- ' | votj. (WICHM.) J . kuli, Gr. kuli, U. kfl'f id. [1. WICHMANN: 
F U F . XI, 209 és XV, 4] . 

3. Zürj . (WIED.) to.éty (tasti) 'Napf, Schüssel, Schale, Tasse , 

Becken' , (SAW. macjmbi 'чаша, чашка, миска', (LYTK.) tacmm id. 
(WICHM.) I. tasti, id., (SACH.) mac'mi (AV.) 'столовая чашка, миска' | votj. 
tusti ' T a s s e ' e t c . (1. 17. о.). E mellett á l l : zürj. (WIED.) tas = tasty, 

votj. tus 'Trog. ' [1. WICHMANN, WotjChr. 1021 . sz.]. 

4. Zürj . SAW.) UÍCJKÍ 'оспа, variolae', (WIED.) piéki, pisti 'Pocke, 

Blatter ' , piskia 'mit blättern behaftet, — blatternarbig ' , (ROG.) NyP. 

TIÍCJKÍ', uicjmi 'оспа; оспопрививатель', (G-EN.) KP . piská 'Blatter, 

Pocke ' , (SACH. 69) UÍCKÍ (AV.), mcm'i 'оспа' | votj. (WICHM.) U. poékj, 
Isi. J. M. poéki, Gr. peskf, (MŰNK.) poskí (Sar. Mai.), Kaz. poske 'bőr
kiütés, kanyaró, himlő' [1. WICHMANN, Vok. 55 és 77]. 

5. Zürj . (FUCHS) Ud. pisti (^*pisk'i) 'Schwalbe' , | votj. (WICHM.) 
Gr. poskf, J . p§ski, poéki, (MŰNK.) poéki, Kaz. poéke, Sar. poékl. 
id. | md. (PAAB.) E. peégun, M. pízgata stb. | fi. pääsky, -nen \ lp. N. 
beskus | m. fecske [1. FUCHS : KSz. XVI, 2 6 5 ; TOIVONEN, Affr. 372. sz.]. 

6. Zürj . (WIED.) tsiktsi (vsz. --t'éikt'éi) 'Möwe (Larus) ' | fi. 
sääksi, sääski 'Weihe' etc. | lp. N. ciefca, cikca 'falco hal iaetus ' 
[1. TOIVONEN, Affr. 306. sz.]. A szó fgr. alakjának szóbelseji mással
hangzói *kc vagy *kc. 

7. Zürj . (WIED.) tsuktsi 'Auerhahn (Tetrao urogallus)', (WICHM.) 
I. Ud. V. léukt'si id., (SACH.) 4yK4Í ' глухарь ' | cser, (WICHM.) su'z§ stb. 
id. | md. (PAAS.) E. suvoéej stb. id. | lp. N. őukca ' tetrao urogallus ' 
[1. TOIVONEN, Affr. 307. sz.]. A szó belsejében eredetileg *kc vagy 
*ké állott. 

8 . Zürj. (WICHM.) Ud. tokti 'colymbus' | cser. J . tokt§:t. -loőo 
id. | f. tohtaja 'colymbus arcticus' | lp. R. (GEN.) N. to%tiy e t c 
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Tauchervogel ' | ostj . ta%tör), bpytbrrj1 'colymbus' [1. WICHMANN: F U F . 

XIV, 111]. 

9. Zürj . (SAW. LYTK.) лат 'серьга', (WIED.) lapi 'Ohrring' | cser. 
KB. lapsa-ßdhs | fi. luppa, l.-Tcorva 'auris pendula e. c. canis ' | lp. KT . 

lummbo 'en hund med nedhsengende 0ren ' [1. WICHMANN F U F . XI, 184]. 

10. Zürj . (WICHM.) I. sobdi, V. V. sobdi, L . sobi, Le. sobgi, 

sobdi, P . sogdi, (GEN.) KP. súgdi 'Weizen', (ÖACH.) шобдг, шобды (AV.) 
пшеница' | cser. (WICHM.) KB. säoä'ygd, J. Sddäj), JU. s^őa'yj, U. T. B. 
s§őa"!), M. sióa-y id. [1. WICHMANN: F U F . XIV, 105 és 89, jegyz . ; 
TOIVONEN: M S F O U . LVIII, 231]. 

11 . Zürj . -matsky : tyry-m. (WIED.) 'Faustschlag ' | kar j . mat'sku 
.Schlag ' [1. WICHMANN: F U F . XIV, 93]. 

12. Zürj . (WIED.) songöi songéi (Vym, U.) -sondy 'Sonne', (SAW.) 
шонды 'солнце, Фебъ', (ROG. és LYTK.) шонды "солнце', (GEN.) KP-
sóndi id., (WICHM ) J . sondi, (FOKOS) KV. sondi (1. Zürj . Szöv. 32), 
(SACH.) mouői, шонге] (Ud.), шонды (AV. Vym) id. | votj. (WICHM.) G. U. 
sundf, J. MU. sundi, (MŰNK.) sundi, Kaz. sunde id. [1. WICHMANN, 
WotjChr. 940. sz.], vö. még zürj. éondini 'wärmen', votj (WIED.) 
sundyny ' leuchten' . 

13. Zürj . (WIED.) túri 'Kranich (Ardea Grus)', (SAW. LYTK. ROG.) 
mypi 'журавль' , (GEN.) KP. turí, (SACH.) mypi, туру id. | votj. (MUNK.) 
turi id. [1. MUNKÁCSI: NyK. XVIII, 8 5 - 6 ; WICHMANN, T L P . XXI, 

XXIII . o . ; vö. m é g : SZINNYEI, NyH7 , 144. (m. osztj. vog. zürj. 

votj .) ; MESz. 1280—1]. 

14. Zürj . (WIED.) sorni, (GEN.) KP. sorúi, (WICHM.) sorni 'Rede, 

Gespräch' , (Rog.) NyP. cjopui 'говоръ, разговоръ, слово', (LYTK ) сорнъ, 
р&ч, разговоръ, бесЬда' (ÖACH.) с'орнъ id. | cser. sarnem 'meminisse, 
recordari | fi. saarna oratio sacra, contio' [1. SETÄLÄ : F U F . II, 267]. 

15. Zürj . (WIED.) zárni (zarny), (WICHM) I. V. zárni, (LYTK.) 

зарт, (ÖACH.) зарн'г 'Gold' | votj. (WICHM.) G. MU. zárni, (MUNK.) 
id. | cser. (WICHM.) sö'rüni stb. id. | mdM. sifne, E. sirne. — SETÄLÄ, 
PAASONEN és a MESz. szerint az -s-szel kezdődő osztják alakok való
színűleg zűrjén jövevényszavak; ez esetben a CASTEÉN feljegyezte 
sarna (SO.) és sorna (10.) alakok a zürjénben még magasnyelv
állásúvá nem vált végmagánhangzóra (-a-ra) utalnának, [vö. MUNKÁCSI, 
ÁKE. 1 4 1 ; SETÄLÄ: F U F . II, 256 és 2 7 5 ; PAASONEN: M S O F U . 

XLI , 2 5 ; MESz. 122]. 

LAKÓ GYÖRGY. 
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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

L 

Az első magyar-finn szótár. GYULA WEÖRES, Unkarüais-suomalainen 
tasliusanakirja — WEÖRES GYULA, Magyar-finn zsebszótár. Helsinki, Otava 
R. T. 1934. 277 1. kis 8.° 

A magyar nyelv és kultúra iránti érdeklődésnek a finn nyelvé
szek és a finn közönség körében hosszú múltja van. 1880-ban jelent 
meg „Unkarin kielen oppikirja" címen SZINNYEI JÓZSEF éz JALAVA ANTAL 
kiváló magyar nyelvkönyve (nyelvtan, szövegek, szójegyzék). Ennek a 
könyvnek, valamint JALAVA működésének és nagy személyes hatásának 
köszönhető többek között, hogy a nyolcvanas-kilencszázas években a 
magyar irodalom páratlan népszerűségre tett szert Finnországban. 
JALAVA tanítványa volt a néhány évvel ezelőtt elhunyt NIILO E. WAINIO 
esperes is, akinek JÓKAI- és MiKSzÁTH-fordításai még ma is a legolvasot
tabb könyvek közé tartoznak. 

Közben azonban SZINNYEI—JALAVA nyelvkönyve elfogyott — a 
szövegek különben is elavultak — s 1912-ben a Finn Irodalmi Társa
ság kiadásában újra megjelent egy „Unkarin kielen oppikirja" című 
könyv, melynek (most már nem gyakorlati, hanem rendszeres) nyelv
tani részét ismét a leghivatottabb szerző, SZINNYEI JÓZSEF írta meg, 
az olvasókönyvet és a 114 lapra terjedő magyar—finn szójegyzéket pedig 
a tragikus körülmények között fiatalon meghalt MATTI KIVEKAS szerkesz
tette. Mivel KIVEKAS kis szójegyzéke tisztán az olvasókönyv szövegeinek 
megértését szolgálta s még ebben a minőségében sem volt kifogásta
lan, hosszú évekig csak valamilyen idegen nyelvű szótár közvetítésével 
lehetett Finnországban magyar szövegeket olvasni. A minden jó igye
kezetet megbénító szótár-hiány indított engem arra, hogy olyan finnek 
számára, akik vezetés nélkül akarnak magyarul tanulni, ötven PETŐFI-
verset adjak ki a szótár és nyelvtan használatát feleslegessé tevő 
pontos magyarázatokkal. Ez a PsTŐFi-könyv „Unkarin kielen opas omin 
páin opiskeleville. Petőfin runoja selityksineen" címen 1932-ben jelent 
meg Helsinkiben a Werner Söderström R. T. kiadásában 185 lap terje
delemben. A Finn Irodalmi Társaság 1933-ban önálló könyvben újra 
kiadta SZINNYEI nyelvtanát, s így megbízható, jó nyelvtannal megint 
el vannak látva a magyarral foglalkozó finnek. 
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Egy magyar-finn szótár hiányát körülbelül egy évtizedes műkö
dése alatt a helsinki egyetem magyar lektora, WEÖRES GYULA érezte 
legjobban, s így teljesen érthető, hogy ő vállalkozott ennék az égető 
szükségnek pótlására az első magyar-finn zsebszótár megírásával. 
Mint úttörő kísérletet, örömmel üdvözöljük WEÖRES GYULA szótárát, 
mely elsősorban a magyarul tanuló finnek igényeinek és szükségleteinek 
figyelembe vételével készült. WEÖRES GYULÁnak segítségére voltak nehéz 
munkájában SZABÓ ALADÁR közepisk. tanár, aki anyagot gyűjtött a szótár 
L.—Sz. részéhez és AARNI PENTTILÁ egyetemi magántanár, aki egy 
korrektúrát olvasott. 

A szótár szókincsének megítélésénél természetesen figyelembe 
kell venni a kiadó megszabta korlátokat, mégis a szavak és szólások 
számát bizonyos mértékben még növelni lehetett volna egyes ismétlé
sek (pl. jóravaló), felesleges szók (pl. tudor) és könnyen elemezhető 
összetételek elhagyásával meg általában a gazdaságosabb feldolgozás
sal. Pl. tavasz, -i, -ias közös címszó, ellenben a nyár, ősz, tél címszók 
mellett már önállóan szerepelnek a nyári, -ias; őszi, -ies; téti, -ies 
címszók. A kórház és kóros önálló címszókat is célszerűbb lett volna 
a kór címszó alá foglalni, mint beosztani kor- kezdetű szavak közé. 
A szótár használhatósága szempontjából sajnálatos a 257—258. lapon 
a válik, vala-, válás, vállal, vállas, vallás, vallat, vallomás, váll-, való, 
válasz, választ, válaszút, válfaj, vall, váll, való, válópör. valóban, válogat, 
való- címszók összekeveredése. A gazda címszónál félreértést okoz a 
zavaros sorrend: a 'maanviljelijá' (földműves) jelentésnek nem a házi
gazda, hanem a gazda szó mellett van a helye. 

Megpróbáltam, hogyan lehet a szótár segítségével magyar szöve
get olvasni. A Finnországban rendkívül kedvelt és népszerű „Gyurko-
vics-lányok" legelső lapján előforduló szavak közül hiányzanak a 
következő szavak, illetőleg szólások: tavasszal, ősszel, esztendővel előbb, 
hónapos, koromban, megköti magát. Feltűnik a szótárban a magyar 
vonzatok jelölésének hiánya. 

Szótárírónak, akinek nincsenek előzői, legnagyobb nehézséget a sza
vak jelentéseinek pontos visszaadása okoz. Nem csoda, ha WEÖRES is küzd 
az anyagával. Általában az a benyomásom, hogy a finn értelmezés nem 
mindig találó, körülírás helyett is megvolna bizonyos esetekben a pon
tos finn megfelelő. Ezeknek az eseteknek elbírálása azonban magyarul 
jól tudó finnek feladata. Viszont vannak olyan esetek, mikor a 
körülírás is inkább helyénvaló lett volna, mint a magyar szónak egy 
nem odaillő finn szóval való fordítása. így pl. az ingváll, mely külön
ben a finn női népviseletekben sem ismeretlen, WEÖRES szótára szerint 
'alusliivif (alsómellény). Súlyosabb tévedésre ad alkalmat a főkolompos 
szónak 'páamies' (Haupt, Oberhaupt, Majoratsherr, Háuptling, Aufführer, 
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Leiter, Chef, Befehlshaber, Auftraggeber), mahtimies (grosser v. bedeu-
tender v. angesehener Mann, Magnat, Berühmtheit; SZINNYEI szerint 
varázsló, táltos is) fordítása, mert sem az egyik, sem a másik finn 
szó nem fedi a 'Hauptrádelsführer' fogalmát. — Többjelentésű szók 
mellől nem egy esetben hiányzik olyan jelentés, melynek egy zseb
szótárban sem volna szabad elmaradnia. így pl. a bosszúállás jelen
tése nem csupán 'kostotoimi', hanem elsősorban 'kosto' (Rache). A déli
bábos szó nemcsak átvitt értelemben ('haaveellinen, kuviteltu') használa
tos, hanem konkrét jelentésben is említést érdemel, vö. pl. PETŐFinél: 
„Délibábos ég alatt kolompol..." A háláimadár nem csupán 'kuv. 
pahan ilman lintu' ('átvitt értelemben rossz idő madara', vagyis olyan 
aggodalmaskodó személy, aki mindig rosszat jósol), hanem elsősorban 
konkrét jelentésben 'kuvik (Toteneule, Totenvogel, Steinkauz; Strix 
noctua Scop.)', amelynek egy beteg háza tájékán való megjelenése 
és megszólalása a babonás néphit szerint a beteg közeli halálát je
lenti. A törköly szó 'rypálejátteet (puserrettaessa)' jelentése mellé ki 
lehetett volna még tenni 'és a belőle készült pálinka'. A mandula 
szónál sem hagyható el a 'nielurisa' jelentés a 'manteli' mellől. 

A második kiadásban kívánatos volna helyreigazítani pl. a követ
kező elnézéseket, melyek a szótár átlapozása közben szemembe ötlöt
tek. Álmélkodik nem 'ihmetellá suurin sanoin' (nagy, ül. hangos szóval 
csodálkozni), hanem egyszerűen 'állistyá'; padlót beereszt nem 'maalata 
lattia' (a padlót befesteni), hanem 'a padlót (elsősorban a keményfa 
padlót) viasszal bevonni'; a bejáratos szónak 'jokapáiváinen, pysyváinen 
vieras, kantavieras' (mindennapos, állandó vendég, törzsvendég) értel
mezése túlzott. A díszmagyar nem 'magnaatin (juhla)puku' (a mágná
sok ünnepi ruhája), hanem 'unkarilainen loistopuku'; fiúsít nem annyi, 
mint 'ottaa pojakseen' (fiává fogad), hanem 'práfizieren, in Sohnes-
rechte einsetzen (eine Tochter)'; a fűzfapoéta nem 'tusinarunoilija* 
(tucatköltő), hanem 'runonsepustaja'. A javadálom szó 'elinkautinen 
eláke, kirkko-herrakunta' értelmezése sem szerencsés. KATÁRA finn-német 
szótára szerint elinkautinen eláke = 'Leibgedinge, Leibzucht', kirkkoherra-
kunta = 'PíavThezirk\ LÖNNROT finn—svéd szótára szerint kirkkoherrankunta 
= 'pastorat'. A javadalom szó jelentése CZUCZOR—FOGARASI szerint „Altalán 
birtok, mely a birtokosnak nem örökös tulajdona s melynek az csak 
jövedelmét húzza. Különösen így neveztetnek az egyházi jószágok. 
Egyházi javadalom. Érseki, püspöki, káptalani, apáti javadalmak. Továbbá 
az ily jószágokkal vagy jövedelmekkel járó egyházi hivatalok. Lelkészi 
javadalom. Egyszerű, kettős javadalom. Javadalom elvesztése, eltagolása, 
elcserélése, eltörlése stb." A mai nyelvérzék szerint a javadalom külön
féle világi állásokkal járó természetben való és pénzbeli jövedelmeket is 
jelent, és beszélhetünk pl. jó és rossz javadalmazásról. A javadalom 
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szót KELEMEN magyar—német szótára 'die Dotation, das Benefiz, die 
Pfründe' szavakkal fordítja. WEÖRESÍ valószínűleg befolyásolta a Pfründe 
szónak RANKKA—STEENG német—finn szótárában található értelmezése: 
*1. elinkautinen elake, 2. paikka, vuode (hoitolaitoksessa, sairaalassa), 
3. kiikkoherrakunta, palkkapitajá.' 

A középiskola 'keskikoulu; lyseo (4—8 luokkaa)', magyarul: közép
iskola ; liceum, (4—8 osztály)' értelmezése nem világos. A középiskola 
a magyarban a gimnáziumok 1—8. osztálya vagyis olyan iskolatípus, 
mely középhelyet foglal el az elemi és a főiskolák (egyetemek és aka
démiák) között. Az osztályfőnök nem 'luokkaopettaja' (osztálytanító) — 
ilyen csak az elemi iskolákban van —, hanem egyrészt 'Sectionschef 
(osaston páállikkö), másrészt a középfokú iskolákban 'Klassenvorstand' 
{luokan esimies, -valvoja); a tanárjelölt sem egyszerűen 'opetta-
iankokelas' (tanítójelölt), hanem '(oppikoulun) opettajakandidaatti'. 
A tanttóné és tanítónő között a magyar köz- és irodalmi nyelv 
különbséget tesz, előbbi 'kansakoulun opettajanrouva', utóbbi 'kan-
sakoulun opettajatar' s ezért nem lehet a két alakot összefogva 
'kansakoulunopettajatar' szóval fordítani. — A- tüdő csúcshurut nem 
'keuhkopussintulehdus' (mellhártyagyulladás, Brustfellentzündung), ha
nem a tüdőtuberkulózis kezdeti stádiuma, 'Lungenspitzenkatarrh'. 
A viza nem 'suuri sampi' (nagy tokhal), hanem 'sammensukuinen 
kala' (Acipenser huso v. beluga; Hausen). — A konyha körébe 
tartozó szavak magyarázata sem mindig elfogadható. A birs
almasajt nem 'kvittenihillo' (birsalmalekvár), hanem 'Quittenkáse', a 
"borleves nem 'kiehautettu vahvistava viini' (erősítő forralt bor), ami 
inkább a „forralt bor" értelmezése lehetne, hanem egyszerűen 'Wein-
suppe' (viinikeitto). A borjúpörkölt 'kuutioiksi leikattu vasikanliha' 
(kockára vágott borjúhús) értelmezése sem találó, megfelelőbb lett 
volna — a pörkölt szó értelmezéséhez hasonlóan — egy általánosabb 
jelölés, pl. 'egy borjúhúsból készült magyar étel'. Különben az egész 
címszó felesleges. A csusza nem '(jauho)kokkare, kimpale5 ([Mehl-] 
Klösschen v. Knödel), a galuska nem 'taikinakokkare' (taikina = Teig, 
kokkare = Klösschen stb.); a főtt tésztákat egyáltalán nem ismerő 
finnek számára elég lett volna mindkét esetben 'erás unkarilainen 
jauhoruokalaji' értelmezés. A jeges kávé mellől is elmaradhatott 
volna a részletesebb magyarázat: 'jááhdytetty maitokahvi vaahtoker-
man kera' (fagyasztott tejeskávé tejszínhabbal), mert a jegeskávénak 
semmi köze sincs a tejes kávéhoz, hanem a kávéfagylalt egy faja, 
tehát magyarázatul jobb lett volna: 'jáákahvi, erás jáátelölaji'. 

Köszönet és elismerés illeti a helsinki Otava Könyvkiadó Rész
vénytársaságot, hogy az üzleti szempontok mellőzésével a mai nehéz 
időkben az első magyar—finn szótár kiadására vállalkozott s a magyar 
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nyelv és kultúra terjesztése érdekében nem mindennapi áldozatot 
hozott. 

Nagyon kívánatos, hogy a csinos és ízléses kiállítású zsebszótár 
minél előbb megérje a második kiadást, hogy terjedelemben megnöve
kedve, de mindenesetre alaposan átdolgozva, jobban megközelíthesse 
az előszóban maga elé tűzött célt, hogy SZINNYEI 1884 ben megjelent, 
pontosságban és lelkiismeretességben felülmúlhatatlan finn—magyar 
szótárának megfelelője legyen. N. SEBESTYÉN IRÉN. 

II. 

Török nyelvészeti irodalom. II. A NyK. XLVIII. kötetének 
136—147. lapjain (1931) „Török nyelvészeti irodalom. I." címen ismer
tettem azokat az újabb török filológiai vagy török filológiával is fog
lalkozó folyóiratokat s a török nyelvemlékek irodalmának azon termé
keit, melyek körülbelül 1925-től 1931-ig jelentek meg, különös tekintettel 
azokra a munkákra vagy különnyomatokra, melyeket nekem megkül-
döttek. Ezt az ismertetést folytatom most, ugyanarra az időkörre vonat
kozólag, ugyanúgy teljességre való törekvés nélkül, az anyagközlő 
irodalom tárgyalásával. 

Először múltkori cikkemhez kell néhány pótlást hozzáfűznöm. 
1928-ban, Istanbulban, az egyetem Török Filológiai Intézetének 

(Türkiyat Enstitüsü) kiadásában, KÖPRÜLÜZADE MEHMET FUAT előszavával 
megjelent az „El-qavanln el-küllíje lidabt el-luYat et-türkíje". (Teljes 
szabályok a török nyelv birtoklására.) E művet Egyiptomban írta a XV. 
század elején egy ismeretlen arab tudós. Egyetlen kézirata Istanbulban 
van. A kiadás, melyet KILISLI MÜALLIM RIFAT gondozott, 79 lap terjedelmű. 
Indexet vagy más feldolgozást nem ad, kívánatos volna, hogy ilyesmi 
minél előbb megjelenjék. 

Egy XVII. századi keletturkesztáni okmányt adott ki G. EAQUETTE 
„Eine Kaschgarische Wakf-Urkunde aus der Khodscba-Zeit Ost-Tur-
kestans" c. munkájában. (Lunds Universitets Arsskrift. N. P. Avd. 1. 
Bd. 26. Nr. 2. Lund-Leipzig, 1930; 24 lap, facsimilével.) A kiadás gyen
géire GIESE mutatott rá az UngJahrb. XI. (1931) kötetében. 

Az orosz akadémia Comptes Rendus-jének (Doklady Akademii 
Nauk SSSR.) 1926-i kötetében (B, 100—102) N. K. DMITEIEV a magyar
országi GEORGIEWICZ XVI. századi latin betűs oszmánli feljegyzéseivel 
foglalkozik. Tárgyalja az oszm. stb. gil (vö. Sápxek) 'ház, család' szót is. 

Ismertetésemnek a nyelvemlékekről szóló része kiegészítéséül 
kell még tekintenem HERBERT W. DUDA „Die Sprache der Qyrq vezir-
Erzáhlungen, I. Teil, Formenlehre" c. munkáját (Morgenlándische,Texte 
u. Forschungen, herausgeg. von A, FISCHER. Leipzig, Verlag von Eduárd 
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Pfeiffer, 1930, 128 1. 8"), mely egy XV. századi, arabból fordított osz-
mánli szöveg több régi kéziratának gondos és bő nyelvtani leírását 
tartalmazza. Ez a munka eddig a legfontosabb adalék a régi oszmánli 
nyelv ismeretéhez. Használhatóságát nagyban emeli részletes mutatója. 

Egy kisebb terjedelmű cikkben, az UngJbb. VIII. kötetében, GIESE 
„Zum Wortschatz der altosmanischen anonymen Chroniken" címen új 
adatokat ad a régi oszmánli nyelv szótárához: cárira 'Wurfmaschine'r 
düvadza = szerb tepcija stb. 

Áttérve a mai nyelvek leírását célzó müvekre, először KOWALSKI-
nak „Osmanisch-türkische Dialekte" c. dolgozatát kell megemlítenem 
az Enzyklopaedie des Islam-ban, mely nemcsak részletes bibliográfiát 
is nyújtó, kitűnő összefoglalása az oszmánli nyelvjárásokról való isme
reteinknek ; a szerző gazdag kisázsiai és balkáni feljegyzései alapján 
egészen új képet ad a kérdésről, illetőleg egyáltalában képet ad, ami 
eddig nem történt. A régebbi kutatókkal szemben ki kell emelni 
KOWALSKI fonetikai és módszertani képzettségét. Először áttekinti az 
oszmánli nyelvterületet s az e területen élő többi nyelveket, tárgyalja, 
hogy e területen egyik nyelv milyen befolyással volt a másikra, hogy 
hogyan alakult ki a mai oszmánli nyelvterület, kritikailag ismerteti az 
oszmánli dialektológia forrásait. Megállapítja, hogy az oszmánli nyelv
járások eddigi meghatározása minden tudományos alap nélkül történt. 
Azután sorra veszi a hangokat, külön bizonyos szóvégieket, a magán
hangzóharmóniát, a mássalhangzók asszimilációját s egyéb fonetikai 
jelenségeket, majd áttér az alaktanra s e keretekben részletesen.leírja 
— amennyire a rendelkezésre álló anyag engedi — az oszmánli nyelv
járásokat. A dolgozat 39 nagy hasáb, sűrű szedéssel, tehát meglehe
tősen terjedelmes. Egyike az újabb török filológia legszebb és legfon
tosabb termékeinek. 

Az oszmánli hangsúly kérdését tárgyalja G. RAQUETTE „The Accent 
Problem in Turkish" c. munkájában (Lunds Universitets Arsskrift. N. F. 
Avd. 1. Bd. 24. Nr 4. Lund-Leipzig, 1927, 8°, 42 1.) Arra az eredményre 
jut, hogy az oszmánliban a dynamikus hangsúly mellett melodikus-
hangsúly is van. Lássunk néhány példát (a pont a nyomatékot [primary 
accent] jelzi, a ' jel a hanglejtés ereszkedését, a ' jel a hanglejtés 
emelkedését [„the sign ' denotes the low-pitched, and ' the high-pitched 
tone in the musical scale only", 11. 1.]): slká-r Vadászat', fend' 'rósz', 
hamsí'ra 'nővér', mísá'fir 'vendég', d'ramá 'keresés', ard'md 'ne keress', 
ta'zé 'friss', a'lmisldr 'elvették'. 

N. K. DMITRIEV az orosz akadémia Comptes-Rendus-jében (Doklady 
Akademii Nauk SSSR. 1926, B, 97—99) az oszmánli mutatónévmások 
jelentésével foglalkozik. Megállapítja, hogy e három névmás: bu — 
o — su nem alkot egységes szemantikai sort (pl. így: 'ez—az—amaz\ 
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hanem két sorra oszlik : 1. bu 'ez' — o 'az', 2. bu 'ez, amiről éppen 
szó volt' — su „új és még ismeretlen tény, melyről mindjárt lesz szó". 

Az oszmánli szövegeket illetőleg először MARTTI RÁSANEN gyűjté
seiről emlékezem meg. „Eine Sammlung von .Mam-Liedern aus Ana-
tolien" címen egy 60 lapos népdalgyüjteményt adott ki a SUSAik. XLI. 
kötetében. A dalok egy kis része északnyugati Anatóliából való, de 
inkább a konstantinápolyi nyelvjárást tükrözteti, nagyobb része egy 
trapezunti és Trapezunt-környéki gyűjtés eredménye. Másik idetartozó 
dolgozata RXsANENnek „Chansons populaires turques du nord-est de 
l'Anatolie" címen a Studia Orientalia IV. kötetében jelent meg. Ennek 
az anyaga is észak-keleti Anatóliából való; népköltési formák szem
pontjából változatosabb anyagot, különféle verseket tartalmaz. Elől pár 
oldalon északkeleti Anatólia török nyelvjárásainak hangtani sajátságairól 
beszél RABÁ'NEN. A szövegek feljegyzése hangtanilag rendkívül pontos 
(mint a szerzőtől tudom, a z helyén mindenütt látható z [zöngétlen z] 
sajtóhiba z helyett), a fordítás gondos. 

Hangjelölés és fordítás szempontjából szintén egyformán kifogás
talanok KOWALSKI oszmánli népnyelvi szövegei. Három idevonatkozó 
kiadványát említem itt: 1. „Cinq récits de Günei (Vilayet de Smyrne)", 
a Rocznik Orjentalistyczny II. kötetében (1925); 2. „Osmanisch-türkische 
Volkslieder aus Mazedonien", a Wiener Zeitschr. f. die Kundé des 
Morgenlandes XXXIII. kötetében (1926); 3. „Türkische Volksrátsel aus 
Nordbulgarien" a Jacob-Emlékkönyvben (Festschrift Georg Jacob... 1932). 
Az első csupán kilenc oldal, a második több ív, a harmadik egy ív 
körül van. Az utóbbinak bevezetése és bibliográfiája is igen becses. 

A törökök is adnak ki idetartozó anyagokat, de ezek nyelvésze
tileg csak a szókincs és a nyelvtan szempontjából értékesíthetők, átírá
suk az új latin betűs török írás, a népnyelvi alakok pontosabb jelölé
sére való törekvés nélkül. Megemlítem a „Secme halk siirleri" (Válo
gatott népdalok) c. kiadványt (Türk Halk Bilgisi Dernegi nesriyati, 
sayi 2 ; [a Török Néprajzi Társaság kiadványai, 2. sz.] Ankara, 1928; 
31 1.) s a „Bilmeceler" c. találósmesegyüjteményt (Türk Halk Bilgisine 
ait maddeler [török néprajzi anyagok], Istanbul, 1930, majdnem hat ív, 
lapszámozása hiányos). Ez utóbbinak szerzője HAMAMIZADE IHSAN, ki anya
gát a megfejtések szerint csoportosítja (pl. a gőz 'szem' címszó alatt 
öt találósmesét közöl). 

Nem érdektelen nyelvészeti szempontból az oszmánli helyesírás, 
az új., latin betűs írás szótára, az Imid Lügafi (Dil Encümeni tarafmdan 
tertip edilmi?tir [készítelte a Nyelvművelő Társaság], Istanbul, 1928, 
XVII + 371 L). Az előszó beszél a török nyelv jövevényszavairól, a 
felesleges idegen szókról, azután azokról az elvekről, melyek alapján 
a helyesírási szótár készült. E szótárnak a nyelvész számára elsősorban 
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abban van a fontossága, hogy oszmánli szótáraink ingadozó és sokszor 
megbízhatatlan kiejtésjelölésével szemben nagyjában helyesen adja a 
konstantinápolyi kiejtést. Természetesen tele van érdekes megállapí
tással és problémával, melyek részletes megbeszélése nem ide tartozik. 

Hasznos kiegészítése az oszmánli szótáraknak MIKHAÍL MIKHAÍLOV 
kis munkája: „Matériaux sur l'argot et les locutions populaires turc-
ottomans" (Morgenlándische Texte und Forschungen, herausgeg. von 
A. FIBCHER, II. Bd. H. 3.; Leipzig, Eduárd Pfeiffer, 1930, 41 1.). Török 
szerzőtől is volt már egy ilyenfajta kis szótárunk, A. FIKRI műve, a 
„Luyat-i Tarlbe". Ennek az anyagát MIKHAÍLOV egészen átveszi. MIKHAÍLOV 
munkája vagy 600 szót és szólást tartalmaz, melyeket hajósok, hor
dárok, sofőrök, iparosok és apacsok között gyűjtött. Úgy látom, alapos 
és jó munka. 

Tovább menve — egyelőre az oszmánlihoz közel eső területre — 
krími szövegeket adott ki a bécsi akadémia HERBERT JANSKY gondozá
sában. (Gesánge russischer Kriegsgefangener, aufgenommen und her
ausgeg. von RÓBERT LACH. II. Bd. Turktatarische Völker. 1. Abt.: Krim-
tatarische Gesánge. Transkription und Übersetzung von Dr HERBERT 
JANSKY. AUS den SBAkWWien, 211. Bd. 61. Mitteilung der Phonogramm-
archivs-Kommission. 1930, Wien und Leipzig, Hölder-Pichler-Tempsky 
A.-G., 187 1.) A munka voltaképpen két részre oszlik. Az első rész 
(76 1.) LACH munkája, ebben 79 krími ének dallama van közölve, rövid 
bevezetéssel. E rész tehát zenetudományi érdekű; a bevezetésben töb
bek közt azt olvassuk, hogy a krími tatárok dalai zeneileg élesen 
elválnak a volgai tatárok, baskírok, kirgizek dalaitól s arab-perzsa 
hatás alatt állanak; ez bizonyára az oszmánli befolyás következménye. 
A második részben ugyanezen énekek arab betűs és fonetikus átírását 
közli JANSKY, fordítással és bő, gondos jegyzetekkel, melyek az irodalom 
széleskörű ismeretéről tanúskodnak. A szöveget JANSKY készen kapta 
két krími tatár arab betűs és LACH zenei szempontból készült latin 
betűs átírásában. LACH nem értette a nyelvet, de — mint JANSKY mondja 
— pontosan jegyezte le a szövegeket. Kétes esetekben JANSKY saját 
ismereteire támaszkodott, melyeket annakidején a fogoly-táborokban 
szerzett. Hasznos szolgálatot tett volna a szerzőnek ALEKSÉJ OLESNICKU 
és VL. A. GORDLEVSKIJ munkája: „Pésni Krymskich Túrok" (Moskva, 
1910), melyben a JANSKYnál található énekek közül több megvan. 

Karaim anyagot ad KOWALSKI „Chants rituels dans le dialecte des 
Karaites de Troki" c. dolgozatában (Rocznik Orjentalistyczny, III, 
216—54). A dolgozat, sajnos, lengyelül van írva, fent adott címe az 
egy oldalas francia kivonaton látható. A szövegek, melyeket héber 
betűkkel és fonetikus átírással, lengyel fordítás kíséretében ad a szerző, 
a circumcisio és a házasság rítusaira vonatkoznak. RADLOFF trokii karaim 
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adatai, mint kiderül, egy képzelt, a valóságtól egészen távol álló átírást 
nyújtanak. 

A trokii karaimok nyelvéről különben 1929-ben KowALSKinak 
önálló munkája is jelent meg „Karaimische Texte im Dialekt von 
Troki, eingeleitet, erláutert und mit einem karaimisch-polnisch- deutschen 
Glossar versehen" címen (Mémoires de la Commission Orientale de 
l'Acadómie Polonaise des Sciences et des Lettres Nr. 11, w Krakowie, 
LXXIX-l-311 1.; ismertette GIESB az Orientalistische Literaturzeitung 
1930-iki kötetében [656—59] s én a KCsA. Ií. kötetében [452—54]). 

A néhány nyelvsziget által képviselt karaim nyelvterület két 
részre oszlik, a keletire vagy krimire és a nyugatira vagy lengyelre 
(ennek egy töredéke Litvániában él). A nyugati karaimokról szóló leg
régibb tudósítások a XV. századból valók. A hagyomány szerint a 
nyugati karaimok Krímből származnak s ez valószínű is. Nyelvük egy 
oly török nyelvjárást képvisel, melyet a mongol kor előtt Dél-Orosz
országban beszéltek. (A krimi karaimok nyelve a krimi tatár nyelv 
hatása alatt erősen megváltozott.) A nyugati karaimnak két nyelvjárása 
van: északi (Poniewiez, Troki, Wilna) és déli (Luck, Halicz). 

Az északnyugati karaimban sajátságos jelenségeket találunk, 
melyek idegen nyelvek hatása alatt keletkeztek. Szláv hatás alatt 
ez a török nyelvjárás kezdi a nemeket egymástól megkülönböztetni: 
aryslan-ka 'nőstény oroszlán', dost-ca 'barátnő' stb. (XXXIII—XXXIV. 1.). 
A mondattan héber és szláv hatás alatt török jellegét egészen elvesz
tette. (XXXVIII. 1.) A birtokos jelző a birtokszó után áll: atyysy 
ienrinin 'Isten áldása'. Héber befolyás alatt a mutató névmásból határo
zott névelő-féle fejlődött. 

Érdekes a jelen idő egyes harmadik személyének végzete 
(XXXIV. 1.). A turur 'áll' alakra megy vissza s a következő változatok
ban van képviselve: baradyr, barady és barát. Erről a fejlődésről 
GOMBOCZ ZOLTÁN írt az idetartozó csuvas végzet kapcsán a KCsA. I. 
kötetében (265. 1.). 

Még feltűnőbb a magánhangzóharmónia fejlődése. A palatális 
magánhangzók (némi kivétellel) veláris magánhangzókká váltak, de 
előbb palatalizálták a környező mássalhangzókat: közümde >~ Jc'oéumd'a 
'szememben', özán ̂ öéatí 'folyó' (a szókezdő ö megmaradt); ilyen 
módon az eredeti magánhangzóharmóniából mássalhangzóharmónia lett. 

Ami a nyugati karaimnak a török nyelvjárásokhoz való viszo
nyát illeti, KOWALSKI a következőket mondja (LXXI. 1.): „Ha végig
tekintünk a régi kipcsaki nyelvjárásokon, azt látjuk, hogy az arab 
glosszáriumok kipcsaki nyelve, a Codex Cumanicus kun nyelve és a 
lengyel örmények örmény-kipcsaki nyelvjárása három, a nyugati 
karaimhoz egyre közelebb eső fokot képvisel. Azok közül a nyelvjárá-
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sok közül, melyeket ma keletebbre beszélnek, nem annyira a krimi 
nyelvjárások látszanak a nyugati karaimhoz legközelebb állani, hanem 
inkább a Kaukázus északnyugati lejtőjén beszélt török nyelvjárások, 
főleg a karaesáj." 

GOTTHOLD WEIL, kinek 1917-ben megjelent oszmánli nyelvtana 
DENY nyelvtana mellett a legjobb és legbővebb leírását adja az oszmánli 
nyelvtannak, újabban volgai tatár szövegeket adott ki. E munka címe: 
„Tatarische Texte, nach den in der Lautabteilung der Staatsbibliothek 
befmdlichen Originalplatten herausgegeben, übersetzt und erklart von 
GOTTHOLD WEIL. Berlin u. Leipzig (Gruyter) 1930"; VI -4-185. 1. Gondos 
munka, pontos fonetikai átírással. A szövegek mint irodalmi termékek 
is becsesek és tanulságos jegyzetekkel vannak ellátva. E szövegek 
hanglemezei, mint a mű címéből is kitűnik, Berlinben vannak. Vannak 
köztük nyelvtani példákat tartalmazó lemezek is. (Alapos ismertetése 
KowALSiatól: Deutsche Literaturzeitung, 1932, 4. füzet, 155 skk.; a 
régebbi irodalom ismertetésével). 

Külön kellene tárgyalni, és pedig lehetőleg egy részletes, rend
szeres, nagy áttekintés formájában a szovjetköztársaságok török nyelvű 
kiadványait. Nyelvtudományi szempontból ezek nem fognak arányban 
állani terjedelmükkel, de feltétlenül számba kellene venni őket s 
megvizsgálni, mennyiben használhatók a mi számunkra. Ez az iroda
lom már igen nagy, hozzám azonban alig jutott el valami. Megemlí
tem itt TOLSZTOJ Hadzsi Murat-jáuak kirgiz fordítását, mely 1924-ben, 
Moszkvában jelent meg. (Central'noe Vostocnoe i Zapadnoe Izdatel'stvo, 
Kirgizskaja sekcija; Központi Keleti és Nyugati Kiadóvállalat, Kirgiz 
Osztály.) Egy másik idetartozó kis munka: Özbek maqallari. (özbeg 
közmondások. Moszkva, 1926, Central'noe Izdatel'stvo Narodov SSSR.) 

Ugyanez a kiadóvállalat (talán helyesebb volna — de az is félre
érthető — kiadó h i v a t a l t mondani) kiadott egy özbeg nyelvtant is. 
Szerzője E. D. POLIVANOV, címe: „Kratkaja grammatika uzbekskogo 
jazyka" (Taskent—Moszkva, 1926); az első füzet 80, a második 123 
lap. MALOV szerint az első tudományos özbeg nyelvtan. Néhány olvas
mányt is tartalmaz. 

1927-ben özbeg—orosz szótár jelent meg Taskentben: „K. JUDACHIN, 
Uzbeksko-russkij slovar'". Kis 8", X+816-f- IV lap. A szótár arab 
írással adja az özbeg anyagot, de a kiejtésre vonatkozólag is útbaiga
zít. Meglehetős anyaga volna, de eddig kevés hasznát láttam. 

Keletturkesztáni szöveget ad G. RAQUETTE „Táji bilá Zohra, eine 
osttürkische Variante der Sage von Tahir und Zohra" (Lund—Leipzig, 
1930; Lunds Universitets Ársskrift. N. F. Avd. 1. Bd. 26. Nr. 6. 128 1.) 
c. munkájában, melyet az Orientalistische Literaturzeitung 1933. 
kötetében (115—17) ismertettem. 
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RAQUBTTE egy körülbelül 50 éves kézirat s ennek két újabb 
másolata alapján adja a szöveget, arab írással és fonetikus átírásban, 
német fordítással. Ezen kívül terjedelmes bevezetést is ad. A történet 
maga arab-perzsa eredetű, bár eddig csak török területen ismeretes. 
A törököknél számos változata él, ezeknek RAQÜETTE három főtípusát 
különbözteti meg. Sajátságos, hogy nem említi azt az azerbajdzsáni 
változatot, melyet VÁMBÉRY az „Altosmanische Sprachstudien" függe
lékeképpen közöl. Az átírásban RAQUETTEt gyakran befolyásolja az írott 
alak vagy az iskolai kiejtés, a népi kiejtés gyakran csak zárójelben 
van közölve. Kisebb hiba többször fordul elő az átírásban, így pl. az 

58—59. lapon: ]}= kun, <£#>««## , dUó^ = bunlri, «ts-ĵ jl* = 

qatyoncq, l^=>j«jjjl = ösimizga, a 23. sorban levő *i$jt szó az át
írásban kimaradt. A fordítás nagyjában jó, de különösen a perzsa ki
fejezések fordításában RAQÜETTE nem elég biztos. Pl.: 99. 1.: ja ©LSol* 
<~^y i^ai T>er König wurde . . . zerreissend zornig'; a ezerreissendr 

szónak itt nincs értelme, de ez nincs is a szövegben, mely egyszerűen 
így fordítandó: 'a király harag b a n (= haragos) lévén'; RAQÜETTE a 
'-ban, -ben' jelentésű dar praepositiót összetéveszti a daridán 'széttépni' 

ige participiumával, mely szintén dar-ríék hangzik. 105. 1.: AJ J1Í==> 4se£ 

(£J\5J r^^ ^*<J * C\MJ\ 'Die Knospe er von der Blume riss, — 

welch Schicksal, welch widersinnige Handlung!'; helyesen: 'a bimbót 
a rózsától elválasztotta a kilenc szféra (= a sors) ellenkezése' azaz 
nem na falak 'welch Schicksal', hanem nüh falak '9 szféra'. 111. 1.: 
'Weil ich getrennt wurde von meiner Zohra, — ward ich ein Vagabund 
und eine Wachtel'; ez a fordítás, melyben az 'eine Wachtel' egészen 
sajátságosan hangzik, úgy jött létre, hogy a fordító összetévesztette a 

úUU j j~> i kifejezésben a sámán 'Hab und Gut' szót a samán(a) 

'Wachtel' szóval. Mindezek ellenére a munka használható. 
1927-ben angol-keletturkesztáni szótára is jelent meg RAQUETTE-

nek: „English-Turki Dictionary, based on the dialects of Kashgar and 
Yarkand" (Lund—Leipzig; Lunds Universitets Ársskrift. N. F. Avd. 1. 
Bd. 23. Nr. 4., 139 1.) 

1930-ban befejeződött a jakut nyelv PEKARSKu-féle nagy szótára, 
mely 1907-ben indult meg. Az első füzet címe: „Slovar' jakutskago 
jazyka, sostavlennyj E. K. PEKARSKIM (1882—1907 gg.) Pri blizajsem 
ucastii prot. D. D. Popova i V. M. IoNova. Izdanie Imperatorskoj 
Akademii Nauk. S.-Peterburg. 1907. [Trudy Jakutskoj Ekspedicii, snar-
jazennoj na sredstva I. M. SíBiRjAKOva (1894—1896 gg.) Tom III. 

Nyelvtudományi Közlemények LXVIII. oi 
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éast' I.]". (A jakut nyelv szótára, összeállította E. K. PEKARSKIJ 
(1882—1907). D. D. POPOV főpap és V. M. IONOV szoros közreműködésé
vel. A Császári Tudományos Akadémia kiadása. Szt.-Pétervár, 1907. 
Az I. M. SIBIRJAKOV költségén szervezett Jakut Expedíció (1894—1896) 
Munkálatai, III. kötet, I. rész.) A teljes szótár tizenhárom 4° füzetből 
áll, 3858 hasáb; az elején XIX oldal az előszót, a BÖHTLINGK átírási 
módjától való eltérések ismertetését, a források és segédeszközök, 
továbbá a rövidítések jegyzékét tartalmazza. A szótár végén a forrá
sok és segédeszközök jegyzékének kiegészítése található, VIII lapon. 
Az utolsó füzet elé OL'DENBURG írt rövid előszót. A szótár csak orosz 
értelmezést ad. 

Utolsónak hagyva a török nyelvek közül a csuvast, erre vonat
kozólag is nagy terjedelmű anyag megjelenéséről kell beszámolni. 
Még 1923-ban megjelent ASMARIN csuvas mondattanának második 
része: „Opyt issledovanija cuvasskogo sintaksisa, cast' vtoraja." 
(Simbirsk, 276 + IV 1.; az első rész Kazánban 1903-ban jelent meg, 
570 lapnyi terjedelemben.) 

1928-ban újra megindult ASMARIN nagy csuvas-latin-orosz szótára 
a „Thesaurus Linguae Tschuvaschorum", melyből már 1910-ben és 
1912-ben is megjelent egy-egy füzet (a-aBjrt, 320 1.). E két füzet anya
gát most újraszedték. Az új kiadás első kötetének címe: „T's§vas 
s§mar&zsn kdned. Thesaurus Linguae Tschuvaschorum, Liber I. Casani, 
MCCCCXXVI1I. Slovar' cuvasskogo jazyka. Vypusk I. A — ArGd-vss. 
Izdanie Narodnogo Komissariata po Prosvesceniju Öuvasskoj Avtonomnoj 
Sovetskoj Socialisticeskoj Respubliki. Kazán', 1928." (8°, 335 1.) 1930-ig 
megjelent 5 kötet: II. (1929), 230 + néhány 1.; III. (1929, ez és a 
következők már nem Kazánban, hanem Öeboksary-ban jelentek meg, 
latin értelmezés nélkül), 364 1.; IV. (1929), 352 1.; V. (1930), 420 1. 
A IV. kötet 156. lapjáig közli a szótár a magánhangzón kezdődő 
szókat; ezután jön a ./-betű, mely tart az V. kötet 154. lapjáig, követ
kezik a v betű, mely az V. kötetben végződik a vzz szóval. A szótár 
tulajdonneveket is közöl. 
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KISEBB KÖZLEMÉNYEK. 

1310: -foluuan: -falván. A zalavári konventnek egy 1310-ben 
kiadott birtokátruházó iratában olvassuk : „.. . dimidietatem possessionis 
Seelche [1.] vocate . . . nunc autem omnino vacuam et desolatam, cum 
parte sessionum quinque villarum, quarum una est iuxta ftuvium Scelche 
[2.], secunda iuxta fluvium Monoros iuxta fluvium Zala a parte aquilo-
nis [3.], tercia autem loco fori Scelche-Wasarhely dicta [4.], quarta verő 
Pachuth vocata [5.] et quinta Budafoluuan vocata [6.]." (ZalaOkl. I, 
133.) Magyarul: „Seelche birtoknak a felét . . . most pedig teljesen üre
sét és elpusztultat, bizonyos részével öt faluban levő telepeknek, amelyek 
közül az egyik a Scelche folyó mellett van, a második a Monoros folyó 
mellett a Zala folyó mellett az északi parton, a harmadik pedig a vásár-
heyléröl(?) Scelche-Wasarhely-nék mondottban, a negyedik meg aPachuth-
nak nevezettben és az ötödik a Budafoluuan. nevezetben." — A felsorolt 
helyek közül az [1.]: Seelche, illetőleg helyesen talán Scelche megfelel 
a Zalalövőtől északnyugat felé eső mai vasmegyei Szöce helységnek, 
amelyre több XV. századi adat idézhető (CSÁNKI II, 801). A [2.] az ettől 
a Szöce helységtől dél felé a Zala folyóba tartó Szöce patak (katonai 
térkép 1:75.000). A [3.] a Szöce helységtől nyugatra eső mai vasmegyei 
Magyarósd helység tájáról a Zala felé haladó mai „szentjakabi patak" 
(kat, tkp.) beömlóse környékén fekhetett. A [4.] a Szöce befolyása táján 
a Zala déli partján a mai Pacsa puszta mellett nyugatra lehetett; 
megfelel neki 1265: „terra populorum uille Zelche" (HazOkm. VI, 132; 
vö. CSÁNKI III, 103 ós 53 az első Fefvejnyes földfe] alatt). Az [5.] a mai 
Pácod helység a Zala déli partján Zalalövőtől nyugat felé Vas megyé
ben (CSÁNKI II, 782). A [6.] a Zalalövőtől északkelet felé a Zala északi 
partjára eső mai Budafa, amely 1454-ben és 1463-ban mint Bwdafálwa 
tűnik fel (Dl. 14876, [JAKUBOVICH E. adata] és CSÁNKI III, 40). Volt Zala 
megyében Nagykanizsától északra még egy Budafalva: 1478, 1513: 
Buda- vagy Bívdafalwa (CSÁNKI III, 40). 

Az 1310-es oklevélben' Budafoluuan alak végén az n bizonyára a 
magyar -n helyhatározó rag, amely úgy került oda, hogy az oklevélíró 
a latin fogalmazás menetéből pillanatnyilag kizökkenve magyar hely
határozói formát használt. E szerint a falu szó egyes 3. szemólyű birtokos 
személyragos alakjának volt foluva változata. PAIS DEZSŐ. 

32* 
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Keaffatuc. A Halotti Beszédnek Es keaffatuc uromchuz charmul. 
Kirí. mondatában a keaffatuc szót általában ké'átsátuk-nák az kiáltsátok-
nak olvassák, így legutóbb SZINNYEI is : „És kéátsátuk Uromk/uz /ármul: 
Kyrie eleisonl" (MNy. XXII, 170.) 

Kétségtelen, hogy a magyar nyelvben az idéző fómondat igei 
állítmány a ma rendszerint tárgyas ragoz ású : Rebi néni mondja: Kár ! 
(Arany, Vörös Rébék.) Félre innen, rongyos, — mondják, ha meglátnak. 
(Toldi IX.) Hála Isten, — mondám — megvagyok biz ott még. (Az 
obsitos II.) Maradok, — monda — ne gyanítsa leső szem. (Vör., Széplak.) 
Egy halállal — mondák — tartozunk mindnyájan. (TSz. XII, 80.) Makrin 
kiáltja: Tölts belé! (Keveháza.) Az angyalát, — Máltám — uram, nem 
addig a'! (Az obsitos I.) Úgyis kipusztultak a céhesek! — kiáltád. 
(Vojtina lev. I.) Kiáltozza Csóri: Megálljatok, hó, hó! (ARANY, NC. III.) 
Sokáig éljen! — zúgták a fiúk. (Salgó.). Itt maradsz, — mennydörgé — 
te itt fogsz maradni! (MO. IV.). S rájuk bőgi: Kimenj! (PETŐFI, HK. IV.) 

Épen ilyen megszokott azonban az alanyi ragozású igealak is : 
Mondok, egy kis papramorgót nem parancsol, édes úr ? (VÖR., CST. IV.) 
Már, mondok, csak megtekintem. (PET., Híres szépség.) De bajtárs, az 
idő mondok, drága. (MO. IV.) Mond néki Dorottya: Lelkem újonnan él. 
(CBOK., Dor. III.) Ámbár — mond ez — udvaromnál van egy apród. 
(Szibinyáni .Tank.) Pártolj közönség, és majd haladunk — mond a színész. 
(PET., Levél egy színész barátomhoz.) Toldi pedig monda: Ne sírjon 
kegyelmed. (Toldi VII.) Ha eszel, — mondának — igyál is! (VÖR., Eger 
in.) Nos, hát János vitéz, lyányom megmentője, — beszélt a király — 
ez legyen tetted bére. (János vitéz XV.) S álnok szolgája súg: Uram, a 
sírásó ten nőd vala. (TOMPA, Bosnyák Zsófia.) Kiáltok: Hozzatok, hejh, 
egy ínséges valakit! (ADY, Ülök az asztaltrónon.) Én dús vagyok! — 
kiált a másik. (AR., Hídavatás.) Uram király, — kiállnak — pogány 
dolgot mívelsz! (GARAI, Mátyás király Gömörben.) Az angyalát! — 
kiölték, s megcsípem őt nyakon. (Az obsitos I.) Fegyverre, — kiálta 
a vezér — fegyverre! (PET., Széchy Mária.) De, — kiáltott János — 
ezt magam döngetem! (János vitéz XXI.) S elkiáltánk: Vive la Répu-
blique! (PET., Béranger legújabb dala.) S egy szóval kiáltnánk: Most 
már előre bátran! (ENDRŐDI, Hajósok dala.) Mester uram ! — kurjanta 
vitéz Csepü Palkó. (PET., HK. III.) Sújts! — ordít a veszett király. 
(PET., Kont és társai.) Akasztófára! — dörg a német császár. (PET., 
Lehel.) Felelt a nagy király: Ne légy olyan gyermek! (Toldi XII.) 
És rá felelne másik rím: bevárják. (Vojtina lev. I.) Választok, bátya, 
— viszonz a fejedelem bátran. (VÖR., András és Béla.) S dörmöge mély 
hangon: Haza fogunk menni! (BH. XII.) Hm — köhinte néha. (TE. II.) 

Mai bibliafordításaink is (a régi nyelvhasználat emlékeként) 
tele vannak efféle kifejezésekkel: Monda Péter. Mondának a farizeusok. 
Felele Jézus. Felelének a tanítványok. 
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Kódexeinkben is hol tárgyas, hol alanyi ragozással találkozunk. 
A) Auag miképpen mondod te at'adfianac. At'amfia engedd'ed veffemki 
a' kalazt te zemedhol. (MtinchK. 25.) Mert mongy a vr iften ky engemet 
gyczer gyczerem ewtet. (JókK. 36.) Mert mykoron mond omuala ky 
vagy te enyftenem. (U. o. 46.) Es egyk mafyknak mondyauala en 
nagyob alamyfnatt leteltem hogy ne te. (U. o. 83.) Es te fráter lleo 
mongy ad: byzon hogy melfegef pocolt erdemlettel. (U. o. 32.) bánatos 
zokual ky kayaltyauala: zent ferencz addyad meg énnekem en 
fyamot. (U. o. 162.) B) es ennec mondó c men es elmegen. (MtinchK. 27.) 
es az kapputarto yew haraguuan: smond kyk nattok ty: es mondónk 
my vágyónk ketten. (JókK. 30.) kie mondotoc Mine mo éro/fegonebé 
vottoc magonknac zaruakat. (BécsiK. 225.) Sokan mondnac énnekem 
a1 napon Vram nemde te nevedbe prophetaltonc e. (MtinchK. 26.) en Beaya 
thekynthek es mondek En nemes wram. (ErsK. 107.) az kereztfan 
mondai zomyuhozom. (GömK. 111.) es mondót Halgaffac fionnac 
varofi. (BécsiK. 106.) Azt az polgárok meg ertuen mondnakuala neky 
Attyamfya ferencz a kapukewl ne menye. (JókK 147.) es mö d anac 
őnéki Megtartottad te lelkedet. (BécsiK. 37.) es mondó t tanak iélen 
vagonc (U. o. 105.) De mikoron mondand neked: te kárhoztál Tehát 
te bátron felely. (JókK. 52.) es mondandó toc e hegnek men el innen 
es el mefjen. (MtinchK. 46.) ha mondandnac tű nektec im a' kietlen
ben vagon... (U. o. 59.) es mong őnékic Ezt monya fér egeknek vra es 
fordollatoc én hoziam. (BécsiK. 293—4.) es m ongon őnéki Mire tottéd. 
(U. o. 140.) u§ ho§ mondananac, honnan ennec mend ez bólcefegec. 
(MtinchK. 40.) Es hogy acellaba mentuolna es mondott uolna Domine 
labia mea aperies... (JókK. 42.) es felel ec es mondek az angalnac 
ki zoluala én bennem En vram mic ézec. (BécsiK. 301.) félélenéc 
Aman al a pituarban. (U. o. 61.) megyf legottan az yaroknak kayalt
nál a 0 fráter leo kérem azokott kyk... (JókK. 29.) vuoltó c én napim
ban a felfegefhez Bekefegefec legétec fiaim. (BécsiK. 107.) kewnuezefekuel 
ewuéivltuala En vagyok ki bewnt tewk. (JókK. 158.) 

Azokban a finnugor nyelvekben, melyek megkülönböztetik az 
alanyi és tárgyas ragozást, amennyire megfigyelhettem, ilyen esetekben 
csak az alanyi ragozás járatos. Előfordul ugyan tárgyas alak is, de ez 
nem az idézett mellékmondatra, hanem az idéző főmondat tárgyára, 
személyre vonatkozik, tehát pl. „szólítja (őt)", „kérdezi (őket)". Százá
val idézhetném most az adatokat a finnugorságból, de óvatosaknak 
kell lennünk, mert azt mondhatnók, hogy hátha pl. az osztj. lauől, vog. 
láwi, md. merd pontosan nem is 'mond', hanem 'szól' jelentésű, s akkor 
a magyar nyelvben sem lehet tárgyas ragozást használni. Szöveg
közlőink a magyar fordításokban hol a szól, hol a mond igét hasz 
nálják ugyanannál a rokonnyelvi szónál, de ez csak stílusbeli változa
tosság: nem akarták Örökösen csak a szól vagy a csak a mond igét 
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használni. Mindenesetre felsorolok néhány példát, s jellemzésképen 
főleg a 'mond, szól' jelentésű igéknél olyanokat, melyekben a for
dítók a magyar mond igét használják. 

O s z t j á k (PÁPAY J., Északi-osztják nyelvmutatványok. Fgr. Füz. 
15.): nvrj, lauél, ueriie uolar; yui ösdn! 'Te — m o n d — valóban derék 
ember vagy!' (3.) sitdlna lauldt: naurem urislll pidds. 'Aztán m o n d a 
n a k : A gyermek megnémult' (22.) tamotta lausdn: ma iilfíahldm. 
'Akkor m o n d t á l : Én feltámadok.' (5.) sidi lauá: yand\ nir). 'Úgy 
m o n d j : Osztják nő.' (91.) Imi idstal: endmdi^ yoi ösdn. 'Az asszony 
m o n d : Növekedő férfi vagy.' (8.) Imi nvmdsl-. to~r§m maném mosa 
si pdrdds. 'Az asszony g o n d o l : Az Isten nekem ím valamit rendelt'. 
(7.) pöd9r'fot: Imi-yili ioytds. ' B e s z é l n e k : Az Asszony-unokája érke
zett még.' (19.) lou bu§l: sl yvl'su! 'Ő ü v ö l t : Végünk van! (26.) 
oysar dnzdsl: „yodi^, ydtna nériyo ol? \A róka k é r d : Hát a házban 
ember van?' (102.) 

V o g u l (MUNKÁCSI, Vog. Népk. Gyűjt. I-IV.): ti mat kulin ja tel! 
— látvi — kul qnsi. 'Ez bizonyára valami ördögi folyó! — m o n d — 
ördöge van.' (I, 5.) toy ul lawánl toy lawan: Tari-pes-ni-mdla-sqw 
qsét, pőréét Ureu. 'Ne úgy m o n d j a t o k ! Úgy m o n d j a t o k : T.-p. 
-n.-s. juhait, disznait őrizzük.' (I. 8.) tin lattiji: „Vuot-Pop'-ansuymé 
nuk kinsiluy, lap-liyw. 'Ök (ketten) m o n d a n a k : A Szélistenke-öreget 
fölkeresni és lelőni kell.' (IV, 311.) kerstésénau!— loqttat. 'Meg
erősítettük! — m o n d a n a k . ' (IV, 374.) ü-tartén dmanmil — lant 
uyjdl-khum. 'Bocsáss el engemet! — m o n d a rózember.' (IV, 345.) 
dia af loayit joqmuy — q mii ti. 'Tiltja, hogy közel menjenek hozzá — 
mond . (IV, 417.) tdu s árki ti: pár khuttém jámésjdyatdnpdr-tari vqyri. 
'Ő f e c s e g : Hátrahagyott jó atyjához kapaszkodik visszafelé.' (IV, 117.) 
mird-rMpél kitapés: tamle saw mir manérV atyatsén? 'Népétől k é r d e 
z e t t : Ily sok nép, miért gyűltetek egybe?' (I, 74.) r a fix és: Sorni-
Etvorés jdyém . . , ' K i á l t o t t : Arany-Kworesz atyám' . . . (II, 22.) 
nqmsi: nqrém sunsunkivé eri. ' G o n d o l : néznem kell Urálhegyemet.' 
(IV, 80.) 

M o r d v i n (Paas. = H. PAASONBN, Mordwinische Chrestomathie; 
KI. = KLEMM ANTAL, Mordvin szövegek. Pel. = DR. RÓBERT PELISSIER, 
Moksamordvinische Texte): k'ijd merd: a-pravda, a mon nieran: 
alkiks. 'Ki m o n d : nem igaz, de én m o n d o k : igaz. (KL. 14.) letsin, 
pultaHn! meri son. 'Lelőttem, elégettem: m o n d ő. (PAAS. 9.) a sin 
meriti mindnik' az mer (sorát. 'És ők felelnek (tkp. m o n d a n a k ) : 
Fiad n e m m o n d o t t nekünk. (KL. 35.) mer ebei b u: íeiakaj, kad{-
mak mon. ' M o n d a n a : Atyuskám, hagyj békét nekem.' (PAAS. 12.) 
d-lac md-rgi: d-dd kwdu. 'Apja m o n d : Jer haza. (PEL. 9.) a-lati 
kory-tas: cevkouf e-sz voryt. 'Apjának m o n d o t t : A templomban 
tolvajok vannak.' (PEL. 11.) i joftas: kudazorom, mezen diva tozo 
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tejevs? 'És e l b e s z é l t : Gazdám, mi az ördög történt itt?' (PAAS. 3.) 
me rak'it kardasne? kevsni kozejkazo. 'Mit nevettél az udvaron? ké r -
d e z a felesége. (PAAS. 12.) ot'v ets aj as azorozo rabofnik'inste: kildik' 
ajgorost sokamol ' F e l e l t gazdája munkásának: Fogd be a csődört 
szántani.' (PAAS. 11.) iva'di%t: Masa\ ' K i á l t a n a k : Mása! (PEL. 11.) 
vaniz tájié i dumit: loman vasa, davaf al'tatanal 'Megnézték és 
g o n d o l n a k : Embert kíván, nosza, ígérjünk!' (KL. 18.) duminiU: 
jumas ovéá. ' G o n d o l t u n k : egészen elveszett.' (KL. 14.) 

Ez adatok alapján a magyar nyelvben az idéző főmondatnak 
alanyi ragozású szerkesztését eredetibbnek kell tartanunk a tárgyas 
ragozású szerkesztésnél. S minthogy a finnugor alapnyelv eddigi tudá
sunk szerint nem ismerte a tárgyas igeragozást, azt gondolhatnék, 
hogy a magyar, osztják, vogul és mordvin szerkesztés az alapnyelvből 
reánk maradt örökség. De nem egészen úgy áll a dolog. 

Mint minden primitív ember, az ősfinnugorok is eleinte csak egyszerű 
mondatokban beszéltek. A később alakult összetett mondatok is eleinte 
csak mellérendelt viszonyban voltak egymással. Legkésőbbi keletkezé-
sűek az alárendelő szerkesztések, s ezek ma is gyakran kötőszó nél
kül valók, pl. Maj mellássa ket'ék, essö Vessz. (A kérdés irodalmát és 
finnugor szempontból való vizsgálatát 1. N. SEBESTYÉN IRÉN, A finnugor 
alárendelés kérdéséhez. MNy. XXIII, 348-53.) 

Kétségtelen, hogy a primitív ember is ismerte és ismeri, sőt 
használta és használja a más szavainak szórul-szóra való elmondását, 
sőt eleinte egész biztosan csak ezt használta az „oratio obliqua" helyett. 
De az idézetet bevezető mondat (ma: idéző főmondat) és az idézet 
(ma: idézett mellékmondat) nem voltak sem alárendelt, sem mellé
rendelt viszonyban egymással, hanem egymástól független egyszerű 
mondatok voltak. A mai kettőspont helyébe tehát az ősi nyelvállapot 
szerint mondatbefejező pont jár, pl. Toldi pedig monda. „Ne sírjon 
kegyelmed." Vagy a finnugor példák magyar fordításaiból: Aztán 
mondanak. „A gyermek megnémult." Az idéző és idézett mondatoknak 
eredetileg egymástól való függetlenségük az oka annak is, hogy az 
idéző mondatot tetszés szerint tehetjük az idézett mondat elé, után 
vagy kellős közepébe is. (Toldi pedig monda: „Ne sírjon kegyelmed." 
Pártolj közönség, és majd haladunk, — mond a színész. Nos hát, János 
vitéz, lyányom megmentője, — beszélt a király — ez legyen tetted bére. 
Ugyanígy a finnugor példákban is.) Az idéző mondatnak nemcsak ebben 
a négy finnugor nyelvben, hanem a legkülönbözőbb, merőben idegen 
nyelvekben is tetszés szerint jelölhetjük ki a helyét, s ez kétségtele
nül bizonyítja, hogy az idéző és idézett mondatok valaha egymástól 
függetlenek voltak. Az osztjákban, vogulban és mordvinban tehát a 
mondatok jeredeti függetlenségének maradványaként megmaradt az 
idéző főmondat alanyi igeragozású szerkesztése, s így volt, sőt rész-
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ben ma is így van a magyar nyelvben is. Ebből következik, hogy a 
magyar tárgyas ragozású szerkesztés másodlagos, s akkor keletkezett, 
mikor nyelvünk fejlődésével a két mondat már oly szoros kapcsolatba 
került egymással, hogy az idézett mondat az idéző főmondatnak 
t á r g y i m e l l é k m o n d a t a lett, s ezt az idéző mondat igei állít-
mányának t á r g y a s r a g o z á s á v a l kellett kifejezni. (Rebi néni 
mondja: kárl) De hogy milyen sokáig érezték függetlennek a két 
mondatot, abból láthatjuk, hogy régi nyelvünkben igazi, mai értelemben 
vett hogy-os mellékmondatok főmondatai is előfordulnak alanyi ige-
ragozású szerkezettel: Es neked yftentewl mondónk hogy valaky ez 
ayetatoffagot . . . (JókK. 134.) monduala nekykhogy ne menné
nek alamyznaert. (U. o. 81.) Ha iftennek fia va§, mony", hog" e kouec 
leg'enec kenerecke. (MünchK. 19.) ewtet hyuonak feleluala hogy . . . 
(JókK. 60.) h y g" meg énnekem hog" . . . (DebrK. 435.) Vö. a mai 
nyelvben is: Pali írt, hogy csak szombaton jöhet. Sür g öny zök 
neki, hogy rögtön jöjjön. Telefonálj neki, hogy jöjjön már! Ez 
lesz az oka parancsol igénk ma már szokatlan alanyi ragozásá
nak is : paranczolok neked zent engedelmeffegnekmyatta hogy . . . 
(JókK. 11.) P ar anch ólok te neked... hogy... (Szent Krisz
tina élete 34.) ki es parancolt őnekik hog ki menenec onnan. 
(BécsiK. 17.) p ar ácoltvala Daniéi g gérmekinéc hog hamut 
hoznanac. (U. o. 174.) parancol nekem, hog" iuthaffac te hoziad. 
(MünchK. 41.) 

Visszatérek a Halotti Beszéd Es keaffatuc uromchuz charmul. 
Kirí. mondatára. Minthogy itt is idéző és idézett mondattal van dol
gunk, minthogy, amint láttuk, a tárgyas ragozású szerkesztés csak 
másodlagos alakulású, s minthogy végül a kiált ige is és vele rokon
értelmű igéink is az idéző mondatban igen gyakran alanyi ragozásúak 
(a példákat 1. fentebb), úgy gondolom, hogy a keaffatuc szót nem 
kéátsátuk-nak azaz kiáltsátok-nak, hanem keatsátuk-nak azaz kiáltsatok-
nak kell olvasnunk. Ma sem ütköznénk meg ezen a szerkesztésen:: 
És kiáltsatok Urunkhoz háromszor: „Kyrie eleison!" 

JUHÁSZ JENŐ. 

A szerkesztésért GOMBOCZ ZOLTÁN felelős. 
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