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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. 
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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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