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Az ikes ragozás -ik ragjának eredete. 
(A HB. odút és eneyc szavához írt magyarázat. Mutatvány a szerzőnek 

„Ó-magyar irodalmi emlékeink nyelvi magyarázata" című művéből.) 

A Halotti Beszédben ez van írva: Ef uimagguc [zent peter 
urot. kinec odút hotolm ovdonia. ef ketnie. Egykorú kiejtése ez 
lehetett: 'És vimággyuk szent Petér urot, kinek odút hotolm 
óvdonia és kétnie'. Ugyanezeket a szavakat mai hangalakjukban 
és arra szabott mai helyesírással így írhatjuk le: 'És imádjuk 
szent Péter urat, kinek adott hatalom oldania és kötnie'. 

Ez a mondat: 'kinek odút hotolm', azt jelenti, hogy: 'cui 
data est potestas'. Tehát ennek a mondatnak állítmánya mai 
nyelvünkben nem lehetne ez az igealak, hogy: 'adott', hanem 
csak ez: 'adatott'. Már a HB. utáni nyelvemlékekben a 'datus, -a, 
-um est' = adatott, a 'dedit' = adott. A HB. nyelvében azonban 
az odút azt is jelentette, hogy 'dedit', azt is, hogy: 'datus, -a, -um 
est'. Cselekvő és szenvedő értéke is volt. Már SIMONYI megjegyezte, 
hogy „igazuk lehet, akik ilyen szenvedő alakot láttak a HB. odút 
hotolm kifejezésében" (Az ikes ragozás 9). 

Ezt, hogy az adott állítmány valaha cselekvő és szenvedő is 
lehetett, a HB. adata nélkül is tudhatnánk abból, hogy köztudo
más szerint az adott állítmány azonos eredetű az adott igenévvel, 
ez pedig ma is lehet cselekvő értelmű is, szenvedő is. Cselekvő: 
'bízom a nekem hatalmat adott Istenben' = 'confido Deo, qui 
mihi potestatem dedit'; szenvedő: 'bízom a nekem adott hatalom
ban' = 'confido potestati, quae mihi data est'. Cselekvő: 'sokat 
járt ember'; szenvedő: 'sokat járt út'. így van az -ó, -ő képzős 
igenév is. A XVI. században a 'tributarius' egyik magyar elneve
zése adó-adó volt (mintegy: dandum-dans), olyan összetétel, 
melynek mind a két tagja ugyanazon igenév, de az előtagbeli 
szenvedő, az utótagbeli cselekvő értelmű. A -va, -ve képzős igenév 
is lehet mind a kettő: 'hálót kötve ül a halász', 'láncra kötve 
hever a kutya'. 

A vogulban is lehet ugyanazon igenév cselekvő jelentésű is, 
azonkívül szenvedő állítmány is. Cselekvő értelmű igenév: tistimd 
— szomorkodva', Vünéimd = 'sírva', de az ugyanolyan szerke-
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2 MÉSZÖLY GEDEON 

zetű totimd és vojimd külön szenvedő képző nélkül is szenvedő 
értelmű múlt idejű állítmány lehet — akárcsak a HB.-beli odút: 
%ul'-najdrndl) sát pym ta totimd, %ul-naprnd%) sát éiskdm 
y o / Í D i 3 = 'az ördög-fejedelem által hét fiam íme e l v i t e t e t t , 
az Ördög-fejedelem által hét magzatom e l v é t e t e t t ' (MŰNK. 
VNGy. IV, 22). 

Egyazon nyelvtani alak cselekvő és szenvedő szerepére lás
suk a következő igeragozási sort is: 

adattam, adattál, adatott, adattunk, adattatok, adattak. 

Ez ma is lehet cselekvő is, szenvedő is. Mint cselekvő azt jelenti, 
hogy a cselekvést az alany más által végzi, tehát nem őmaga 
végzi. Ha azt mondom cselekvő értelműleg, hogy: én adattam, 
akkor az adást nem én cselekszem. De akkor sem én cselekszem 
az adást, ha 'datns sum' értelemben mondom, hogy: én adattam: 
e réven alkalmazhatja a nyelv az -at, -et, -tat, -tet műveltető kép
zőt szenvedő képzőnek is. Már régi nyelvtaníró is rámutatott a 
műveltető és a szenvedő igeképzés rokonságára: „Nem hagyhatom 
sző nélkül (ha már ennyiben eggyveledénk) ama sok tattatatta-
kat, tettetetteket is, a' mint in passivis fel kezdők venni, mint 
mikor ez ilyen szokat ictus. raptus, visus, ustus, etc igy mondjuk 
ki üttettetett, ragadtattatott, láttattatott, égettetett. Ismét vigasztal
tatás, teremtetés, vagy teremtettetés s-tőb efélék; m e r t á l t a 
l á n f o g v a r é g e n m á s t t e s z n e k a : m i n y e l v ü n k ö n 
e z e k , ú g y m i n t v a l a k i n e k n e m m a g á t u l , h a n e m 
m á s á l t a l - v a l ó t s e l e k e d é s é t , minémő szabásuak a 
Hiphil, Hophal verbumok az Sidóban" (MEDGYESI: CorpGr. 711). 

Az a tény, hogy a vogulban is lehet szenvedő képző nélkül 
szenvedő igenév és szenvedő igei állítmány, arra vezet rá bennün
ket, hogy a vogul igeragozásban is a passivumi képzőnek nevezett 
-fi- elem csak ráértéssel lett intransitiv, reflexív és passiv értékű 
egy eredetileg más functiójú suffixumból. Megfigyelhetjük, hogy 
a vogulban gyakori a y <*> fi hangváltakozás: püyi QÖ pufii 'fog', röyi 
oo ráfii 'közeledik', loáyi <*> lafti 'szól'. Ha evvel összevetjük azt, 
hogy a -y- praesensképzőt az illető nyelvjárásokban a jelen idő
nek csak a cselekvő ragozásában látjuk, szenvedő ragozásában 
pedig nem, hanem helyette egy -fi- képzőt: akkor ebből azt 

l) MUNKÁCSI magyarosan alanynak fordítja. 
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következtetjük, hogy a szenvedő alaknak -/?-je nem más, mint a 
-7- praesensképzőnek hangváltozata, mely jelentésmegoszlással 
lett a -T- képzős activ alakok mellett reflexiv és passiv (sokszor 
nem is passiv, nem is reflexiv, csupán intransitiv és általános 
alanyos) értelmű, és mint ilyen hatott be a -(i- a praesensből a 
praeteritumba is. A magyar -ódik, -ődik képzős nyelvjárási pas-
sivum is eredetileg activum. Intransitiv: 'rágódik a húson'; 
reflexiv: 'emésztődik a gyertya'; passiv: 'nehezen rágódik a ke
mény hús'. 

Következő fejtegetéseink alapja a magyar mondattörténet
nek két ténye: egyik, hogy az általános alanyú mondat állít-
mánya mind régi, mind mai nyelvünkben többes harmadik sze
mélyben van; másik, hogy a tárgy eredetileg ragtalan volt. 
(A finnugor nyelvek úgynevezett accusativusi -m ragja nem más, 
mint determinativ értékű egyes első személyrag.) 

'Panem frangere' régen nemcsak 'kenyeret törni' volt, 
hanem 'kenyér törni' is; 'panem frangens' nemcsak 'kenyeret 
törve v. kenyeret törő', hanem 'kenyér-törve v, kenyér-l'öv& is. 
Volt tehát nyelvemlékeink előtt olyan korszaka is nyelvünknek, 
melyben nem azt mondták, hogy: 'a kenyeret törik', mivel az ere
detileg locativusi -t ragnak akkor még nem fejlődött ki accusa
tivusi értéke (1. MÉBZÖ^Y: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 
140—141), hanem az 'a kenyeret törik' helyett ragtalan tárggyal 
még ezt mondták: 'a kenyér (acc!) törik (plur. 3. pers!)'. Mikor 
azonban megjelent nyelvünkben a -t ragos teljes tárgy, akkor a 
régibb 'a kenyér törik' mondatban az újabb 'a kenyeret törik' 
mondat mellett a ragtalan kenyér már nem accusativusnak tet
szett, nem a törik tárgyának, hanem nominativusnak, a törik 
alanyának, és így a törik is nem általános alanyra mutató többes 
számú harmadik személynek érződött, hanem az 'a kenyér' alany
hoz tartozó egyes számú harmadik személyű állítmánynak. Az 
'a kenyér törik', mely eredetileg szó szerint azt jelentette, hogy 
'panem frangunt', immár olyan mondatszerkezetté vált, mint a 
'panis frangitur'. 

Ennyivel meg van magyarázva az -ik-es igék -ik ragjának 
eredete, hangalakja, reflexiv értéke. 

De lehetséges-e, hogy a -í tárgyrag keletkezésével kapcso
latban mondatrészek minősége változott volna meg? 

Lehetséges, mert más esetben is megfigyelhetjük, hogy a -t 
1* 
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ragnak tárgyraggá léte egyik fajta mondatrészből egészen más 
fajta mondatrészt formált: egykori helyhatározóból -t ragos 
tárgyat. 

'Isten büntet bennetek' — ebben a bennetek — mint 
-ben ragos volta is mutatja — eredetileg helyhatározó volt,_ any-
nyit jelentett, mint a 'tiközöttetek', 'tiközületek'. 'Isten büntet 
bennetek' jelentése eredetileg ez volt: 'Deus punit nonnullos inter 
vos v. ex vobis'. Később azonban a csak részleges tárgyat kifejezhető 
helyhatározóból, adverbiumból, teljes tárgyat is kifejező accusa-
tivus lett, s az 'Isten büntet bennetek'-nek ez lett az értelme: 
'Deus punit vos', sőt a helyhatározó bennetek teljes tárgy minőségé
ben még az újabb -t tárgyragot is fölvette: 'Isten büntet bennete
ket',. (Vö. ZOLNAI: Budenz-Album.) Nyelvemlékeinkben mind az 
'inter vos' v. 'ex vobis', mind a 'vos' (acc.) jelentésű bennetek 
megvan. A bennetek-nek adverbiumból accusativusszá lette és a -t 
tárgyraggal való kapcsolódta elvileg lehetőnek mutatja a ragtalan 
accusativusnak a -t tárgyrag keletkezte után nominativusszá 
lettét; megerősíti azt, hogy a mai 'a kenyér törik'-ben a most már 
alany kenyér eredetileg tárgy lehetett, e szerint pedig a törik, 
melyet most már egyesszám harmadik személyünek érzünk, ere
detileg többesszám harmadik személyü volt. A 'frangitur' jelen
tésű törik-ben épúgy nem érezzük már az -ik ragnak többes 
harmadik személyre mutatását, mint az egyik, másik, harmadik 
szavakban sem érezzük már többes harmadik személyre mutató 
ragnak az -ÍA* végzetet, holott eredetileg az volt. A harmadik ere
deti jelentése nem pusztán 'tertius', hanem 'tertius eorum' volt. 

Sok változás lezajlott a mondatrészek történetében a mi 
nyelvünknek utóbbi évezredében is; hát még utóbbi két év
ezredében! 

Még nem voltak törte-, törték-féle -t[t] idő jelű múlt idejű 
állítmány ok akkor, mikor már múlt idejű állítmányok voltak a 
tőré-, törék-féle -é idő jelű alakok (1. MÉSZÖLY: MNy. XXXIV, 158). 
Abban a nyelvemlékek előtti korban, melyben a törék reflexív 
értéke keletkezett, akkor még nem volt törték, csak törék múlt 
idejű többes harmadik személyü állítmány. Azt az általános 
alanyú mondatot tehát, hogy 'a kenyér (panem) törék (frange-
bant)', már lehetett mondani, de még nem lehetett azt, hogy: 
'a kenyér (panem) törték (fregerunt)'. Ezért nincsen mai nyel
vünkben 'panis fractus est' vagy 'panis frangebatur' jelentésű 
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'a kenyér törték', de van abban a jelentésben: 'a kenyér törék\ 
A 'panis frangeretur': 'a kenyér törnék' — ez is eredetileg azt 
jelentette, hogy 'a kenyeret törnék', szó szerint: 'panem fran-
gerent'. A 'törjék a kenyér' eredeti jelentése 'törjék a kenyeret' 
volt, 'frangant panem', és csak a későbbi jelentése a 'frangatur 
panis'. A 'mikor a kenyér törendik . . .' eredeti szó szerinti jelen
tése: 'cum panem frangent . . .', nem pedig az ismert 'cum panis 
frangetur 

Látjuk, hogy az ikes igének ikes alakjai (törik: 'frangitur*, 
törék: 'frangebatur', törnék: 'frangeretur', törjék: 'frangatur', 
törendik: 'frangetur') az illető ige illető idő- és módbeli többes 
harmadik személyű, tárgyas ragozású alakjaival azonosak (törik: 
'frangunt', törék: 'frangebant', törnék: 'frangerent', törjék: 'fran
gant', törendik: 'frangent'), ezek az alakok pedig azok, melyek 
mind á l t a l á n o s a l a n y r a m u t a t h a t n a k , olyan mondatok 
állítmányai lehetnek, melyekben az állítmánybeli cselekvés cse
lekvője nincsen jelezve. Az állítmánybeli cselekvés cselekvőjét 
nem jelzi a reflexív ige sem, ezért tehát a fölsorolt cselekvő tár
gyas igealakok (törik, törék, törnék, törjék, törendik) a teljes 
alaki egyezésen kívül a mondattani érték egyezése miatt is, tehát 
morphologiai és semantikai alapon is, valóban azonosaknak 
bizonyulnak a megfelelő reflexív igealakokkal: törik, törék, tör
nék, törjék, törendik 'frangitur, frangebatur, frangeretur, franga
tur, frangetur'. (SIMONYI észlelte azt is, hogy „néha valósággal 
szenvedő értéke van az ikes ragozásnak". Az ikes ragozás tört. 9.) 

Meg kell itt valamit jegyeznünk az alaki egyezésről. 
A magyar köznyelvben úgy beszélünk, hogy 'hallják a hírt', 

de vannak olyan vidékek, ahol 'hallik a hírt', 'látik a látnivalót', 
'mondik a mondanivalót'. És a hallják meg hallik 'audiunt' közül 
a hangzóilleszkedés nélküli hallik 'audiunt' az eredetibb. Hallik 
(illetőleg ennek valamely még eredetibb alakja) volt a többes 
harmadik személyű igealak akkor, amikor még minden esetben 
ragtalan volt a tárgy; tehát azt, hogy 'audiunt rumorem', nem 
úgy mondták, hogy: 'hallják a hír', hanem úgy, hogy: 'hallik 
{plur. 3. p.) a hír (acc.)' — ebből lett az 'auditur rumor' jelen
tésű, ma élő 'hallik a hír'. Az 'ők hallak' eredetibb alakja hangzó-
illeszkedés nélkül volt: 'ők * hallék' — ezért van ma: ,hallék a hír ': 
'audiebatur rumor'. Hallanák eredetibb alakja * hallanék 'audirent' 
volt, ezért 'hallanék a hír ': 'audiretur rumor'. 
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Igeragozásbeli suffixumok -é- =- -á- irányú hangrendi illesz
kedésére nemcsak nyelvjárásokból vannak példáink, hanem a 
régi nyelvből is: 'haraguvék' a Jókai-Kódexben haraguvák (írva: 
haraguuak) 54; 'méghaíalmazék', 'változtatok': meghatalmazok 
(hatalmazak) 63, változtaták (valtoztatak) 53; 'hívattaték': hiu-
taták (hyutatak) 60; 'nyugonnék': nyugonnák (nywgonnak) 3„ 
'lakoznék': lakoznák (lakoznak) 66, 'kínzatnák': kínzatnák (kyn-
zatnak) 60. XVI. századi levélben is már volnák a 'volnék'; wol-
nak LT. I. 3. Ez a tény, hogy a Jókai-Kódexben a 'mutabatur ' : 
változtaták, a 'cruciaretur' pedig kínzatnák, ez is bizonyítja azt, 
hogy a passiv, illetőleg reflexív változtaték, hallék és kínzatnéky 

hallanék eredeti jelentése az volt, ami a mai változtaták, hallak 
és kínzatnák, hallanák jelentése. Hiszen, ha nyelvtörténeti okok
ból azt következtetem, hogy a mai 3. személyű hallék és változ
taték (audiebatur, mutabatur) eredeti j e l e n t é s e 'haliák' és. 
változtaták' volt, utána pedig látom, hogy XV. századi nyelv

járásban a mai 3. személyű hallék és változtaték (audiebatur, 
mutabatur) a l a k j a is hallak és változtaták: akkor megnyug-
hatom következtetésem helyességében. Megjegyzem, hogy XVI. 
századi nyelvjárásban a tárgyas ragozású fogak (coeperunt), 
elindíták (promovebant), rontaták (rumpebant) igealakoknak 
megvolt illeszkedés nélkül való hangalakjuk: (ők) fogék, (ők) 
elindíték, (őkj rontaték (factivusi!) (1. RMKT. VI, 134, 141). 
Ezek az adatok is világosan mutatják, hogy az (ők) hallak 
(sudiebant) eredetibb alakja (ők) hallék volt, tehát okkal azono
sítom az 'audiebatur' hallék-ot az 'audiebant' hallék- =~ hallák-ked. 
Az efféle -ék végzetű reflexív ill. passiv és -ák végzetű activ igei 
állítmányok értelmi rokonságát szemlélteti az ÉrsK.-nek (363) 
következő mondata: „És mégoldoztaték avagy mégoldoztaták 
(meg oldoztateek awagy meg oldoztatak) az gyermekét ezbőL 
hogy ő oly pohárból itt volna, kiben pénz volt". 

Amint van 'frangunt (id)' és 'frangitur' jelentésű törik, úgy 
van a régi nyelvben az 'operiunt (id)' jelentésű fedezik-en kívül 
'operitur' jelentésű is (KeszthK. 305), van 'pollunt (id)' és 'polluitur' 
jelentésű fertőzik (DebrK. 29), 'cingunt (id)' és 'cingitur' jelen
tésű övezik (PeerK. 3), 'annuntiant (id)' és 'annuntiatur', 'prae-
dicatur' jelentésű hirdetik (WeszprK. 13), 'incipiunt (id)'és 'inci-
pitur'jelentésű kezdik (Kalend. Debr. 1619. jún. II.), 'implent(id)' 
(NádK. 261) és 'impletur' (ÉrsK. 207) jelentésű telik, 'finiunt(id)' 
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és 'fmitur' jelentésű végezik, végzik: Sem ez vylaagh el nem 
veegezyk myg nem Antieristufnak el keel yewny ÉrdK. 30; 
mynd addyglan benne ewez es nywgozyk mygh ez wylaagh el 
veeghezyk 127; mynd addeegh mygh ez vylagh el veeg-
hezyk 141; mynd addeglan mygh ez vylaag el nem veege
zyk 328; az nagy haborwfagoth keedegh engedy lennye az wr 
yften mynek elette ez wylagh el weeghezyk ÉrsK. 569; 
holoth mwkanak terhe w e g e z y k Es te dyczewfegednek zeep-
fege faradatlan kewanfagba tekelletyk ThewrK. 27, 27; holoth 
mwnkalathnak terhe v e g e z y k: ees the dyehewf egednek zeep-
feege: faradatlan kewanfaagba tekelletyk GyöngyK. 21; holoth 
munkának terhe végezik es te dichőfegednek zepfege faradat
lan kewanfágban tekeletik LázK. 182; holoth mwnkalathnak 
terhe wegzyk PozsK. 13; Dauid fzekin uralkodik, orfzaga el 
nem uegefzik BatthyK. 9. 

Sem az általános alanyú tárgyas mondatban (törik a kenye
ret), sem a reflexiv igei állítmányú, határozott alanyú mondat
ban (törik a kenyér) a cselekvő nincsen megjelölve (hogy t. i. ki 
töri a kenyeret?), csupán az, hogy ki vagy mi szenvedi a cselek
vést (a kenyér). Ismétlem: nyelvünkben az általános alanyú tár
gyas mondatnak és a visszaható igei állítmányú, határozott 
alanyú mondatnak ez a functiobeli egyezése tette lehetővé azt, 
hogy a tárgyas ragozású állítmány (törik, törék stb.) visszaható 
értékű állítmánnyá vált (frangitur, frangebatur stb.). 

Az ikes igék tehát eredetüknek megfelelően kezdetben mind 
reflexiv igék voltak, s a nem reflexiv, de intransitiv igék (már az, 
amelyik), mivel a nem-tárgyasságban egyeznek a reflexivekkel, 
csak a rokon természetű reflexivek hatására vették föl az ikes 
ragozást. Ilyenek például az aluszik, feküszik és tárgytalanul az 
eszik; ezek századok óta ikes igék, de kezdetben — mint már 
SIMONYI is bizonyította nyelvtörténeti adatokkal (Az ikes ragozás 
11—12, 16—17) — iktelenek voltak. A reflexiv ikes igék mind 
tárgyas cselekvő igékből származtak (törik <Aör, végezik < végez), 
csupán a nem-reflexivek lettek a már egyes számúvá lett -ik rag
gal tárgytalan igékből, intransitivekből (aluszik < alosz-on, folyik 
< foly). 

Tudjuk, hogy személyragozásunk paradigmáinak egyes tag
jai nem egységes eredetűek, kialakulásuk története nem egymás
sal párhuzamos. Például az olvasok, olvasol, olvas paradigmában 
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mind a három igealak más-más típusú. Még inkább különböző 
lehet a harmadik személybeli alak keletkezése és fejlődése az első 
és második személybeli alak keletkezésétől és fejlődésétől. Pél
dául személyragos az adám, adád, de ragtalan az adá; személy-
ragos az engem, téged, de nem személyragos az őt; van első és 
második személyű bennünket, benneteket, de nincsen bennüket, 
egyes számú bennemet stb. alakok pedig egyáltalán nincsenek. 
(Vö. MÉSZÖLY: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 143—4.) Nem 
kell tehát fejtegetéseim helyességét a felől mentegetnem, hogy 
miért csak a harmadik személyben és miért csak a többesben lett 
a tárgyas igealakból reflexiv ikes igealak. (Nem is szólván újra 
arról, hogy általános alanyú mondatban, melyben a reflexiv -ik 
kifejlődött, az állítmány soha nem egyes, hanem többes számú 
harmadik személyben van.) 

Az úgynevezett ikes ragozás többi személybeli alakjai mind 
megtalálhatók az iktelen igeragozás alakjai között — ezek erede
tével tehát az ikes ragozás eredete kérdésének keretében nem kell 
foglalkoznunk. (Pl. esze-m, -l, -d, é'szü-nk, esz-tek, -nek, evé-m, -d, 
-nk, -tek stb.) Nem az ikes ragozás jelensége, hanem a -t(t) 
suffixumú igenév és múlt idejű állítmány activ és reflexiv, illető
leg passiv értékének emlékei azok a régi nyelvünkben megfigyel
hető esetek, melyekben a -t(t) időjelű reflexiv vagy passiv értelmű 
állítmány is cselekvő alakú, holott mai nyelvszokás szerint már 
szenvedő képzővel ellátottnak kellene lennie. Például: meg hallaa 
hogy az ew wra me e g tómlechezet wolna ÉrsK. 386 (in-
carceratus esset; mai nyelven: hogy az ő ura m é g t ö m l ö c ö z -
t e t é 11 volna); Mi v tan kedeg meg végezet volna kik v 
róla irvan valanak DöbrK. 32 (mai nyelven: miután pedig e 1-
v é g e z t e t e t t . . . ) ; mykoron az temetés el wegezeth 
wolna... ÉrsK. 419 (mai nyelven: e l v é g e z t e t e t t ) ; Nám 
az viadal hogy elvég ez ött vala Tinódi RMKT. III, 295 
(= e l v é g e z t e t e t t vala). 

Az 'incarceratus est' jelentésű tömlöcözött és 'consummatum 
est' vagy 'finitum est' jelentésű mégvégezétt ugyanolyan szen
vedő képzőtlen szenvedő alak, mint a HB-beli 'data est' jelen
tésű odút. 

Tudjuk, hogy a szenvedő állítmányú mondatban és a töb
bes állítmányú, általános alanyú mondatban egyikben sincsen 
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cselekvő alany. Sőt mivel az alany mással cselekedtet a műveltető 
állítmányú mondatban, azért voltaképpen az ilyenben sem az 
alany cselekszik. A műveltető mondatnak a szenvedő mondattal 
és az általános alanyú mondattal e pontban való egyezése magya
rázza meg azt, hogy könnyen fölvette a műveltető képzőt mind a 
szenvedő állítmány, mind az általános alanyú mondat állítmány a. 

Így lett a 'dedit' és 'datus, -a, -um est' odut-ból mind a 
'dare fecit' jelentésű, mind a 'datus , -a , -um est' jelentésű adatott; 
így lett a tárgyrag keletkezte előtti 'peccatorem incarcerant' 
típusú 'a bűnös (acc!) tömlöcözik (plur!)' mondatból egyfelől 
tárgyragos tárggyal: 'a bűnöst tömlöcöztetik'.: 'peccatorem incar-
cerari faciunt', másfelől a régi ragtalan tárgy alannyá váltával: 
'a bűnös tömlöcöztetik': 'peccator incarceratur'. Amint a többes 
harmadik személyű törik, törék, törnék, törjék, törendik alakok
ból lett az ikes igealakoknak nevezett visszaható törik, törék, 
törnék, törjék, törendik, úgy vált a többes harmadik személyű, 
műveltető képzős töretik, töretek, töretnék, töressék, töretendik 
a szenvedő igeragozás megfelelő igealakjává. Azok a nyelvjárá
sok, melyekben a köznyelvi -ják személyrag helyett még az ősi 
-ik alakot mondják, hátsó hangrendű igéken is mutatják az álta
lános alanyú, műveltető képzős, tárgyas ragozásu igei állítmány 
és a szenvedő állítmány alaki és értelmi egyezését. Azt mondja 
OÖRE GÁBOR (Nép, 1925. jan. 29. sz.): „Ha mán az ugatásra is 
adót vet az kormány, mahónap mán a kokaskukorékolást is meg-
adóztatik" ( = megadóztatják). Ez irodalmi nyelvünkön szen
vedő igével: 'a kakaskukorékolás is megadóztatik:'. 

A szenvedő igeragozás úgynevezett ikes alakjai tehát az 
általános alanyú, tárgyas ragozásu, m ű v e l t e t ő képzős igei 
állítmányokból lettek épúgy, mint a visszaható ikes igealakok 
az általános alanyú, tárgyas ragozásu, n e m m ű v e l t e t ő képzős 
igei állítmányokból. Az úgynevezett szenvedő igeragozás nem 
ikes alakjain olyan személyragok vannak, melyek nem a szen
vedő igeragozás külön sajátságai,: törete-m, -l, töretü-nJc, töret-ték, 
-neh stb. 

Az általában elfogadott magyarázat szerint (l. a NyH.-ban), 
melytől az én fölfogásom eltér, a 'datus sum' adattam ilyen elemek
ből áll: ada- igető + -t műveltető képző -f- *-v visszaható képző 
+ -í mozzanatos képző •+ *-v igenévképző (t. i. a -t(t) múlt idő-
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jel a mozzanatos -í-ből és egy igenévképző *-u-ből lett volna)1) 
+ -m személyrag. A szenvedő adattam, eredeti alakja tehát a mai 
tudományos álláspont szerint ez lehetett (ősmagyar hangállapot
tal) : *odu-tu-vu-tii-vii-mu vagy (kissé újszerűbben) *ada-tva-
tva-m (nem kell összetéveszteni a csak gyerektréfául hallható 
aua-davat-tavam alakkal). 

Az -ik általánosan ismert magyarázata, (1. a NyH.-ban) 
melytől szintén különbözik az enyim, az, hogy az -ik suffixum 
egy suffixumul vagy bármely igekópzési vagy igeragozási elemül 
a NyH. szerint is elő nem forduló vogul, 'maga' jelentésű szónak 
magyar megfelelője, mely vogul szónak különben az új és régi 
magyar szavak között is a NyH. szerint is megfelelője nincsen. 

Nem hinném, hogy ez a magyarázat az én ellenkező fejte
getéseim nem létében is a legvalószínűbbek közé tartoznék. Sőt 
az én -lif-magyarázatomat ha nem nézzük is, de ha nézzük a 
reflexív és passiv úgynevezett ikes ragozású alakok régi válto
zatait, már akkor el kell vetnünk azt az elméletet, hogy a törik, 
törék, törnék, töretik, töretek, töretnék stb. reflexív ill. passiv 
alakoknak -ik, -ék végzete egy valaha önálló szóból alakult volna. 
Ha ugyanis az illető suffixumoknak ilyen közös eredetük volna, 
akkor a nyelvtörténet folyamán többé-kevésbbé közös alaki fej
lődésüket is várhatnánk. Ha a reflexív, illetőleg passiv törék, 
töretek és törnék, töretnék -ék suffixuma egyazon szóból alakult 
volna, nem tudnánk adattal vagy bizonyítékkal magyarázni azt: 
miért van a régi nyelvben a reflexiv-passiv törnék-, töretnék-íéle 
alakoknak törnéjék-, töretnéjék-iéle (vagy =- törnéjék- =- -törné-
jek-íéle) változatuk is, de miért nincsen töréjék-, töretéjék-féle 
változatuk a törék-, töreték-féle reflexiv-passiv alakoknak. Tudni
való ugyanis, hogy nincs. Persze, a régibb magyarázat evvel a 
nyelvtörténeti ténnyel nem is vetett számot, mivelhogy észre 
sem vette. 

Pedig úgy van; s azt a reflexiv-passiv törék, töretek és tör
nék, töretnék közti nyelvtörténeti különbséget egyszerre meg
értjük, ha tudjuk, hogy a reflexiv-passiv törék-, töretek-, törnék-, 
töretnék-féle alakok azonosak az azonos alakú tárgyas ragozás-
beli alakokkal: törék (azt), töretek (azt), törnék (azt), töretnék 
(azt). Az ilyen tárgyas ragozású alakok történetében ugyanis 

*) Ellenben 1. MÉSZÖLY: MNy. XXXIV, 153—9. 
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ugyanazt a két irányban való eltérő fejlődést látjuk a múlt idejű 
törék (azt), töretek (azt) típus alakja és a föltételes módú törnék 
(azt), töretnék (azt) típus alakja között: a törék (azt), töretek 
(azt) típus mellett nincsen a régi nyelvben sem töréjék (azt), 
töretéjék (azt) típus, de a törnék (azt), töretnék (azt) típus mel
lett van törnéjék (azt), töretnéjék (azt) típus. 

Élőnyelvből, nyelvemlékekből, régi nyelvtanokból, rokonnyel
vekből, általános nyelvtörténetből és a tényekkel ellenkező ellen
érvek minőségéből adatszerűleg megállapítható, hogy ama tárgyas 
értékű tőré 'frangebat (id)' és töreté 'frangi faciebat (id)' típusnak 
soha nem volt személyragos vagyis töréje-, töretéje-féle változata 
(vö. MÉSZÖLY: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 3—31). Ezért ab
ból az egyes számú, harmadik személyű tőré és töreté alakból 
többes -k-val származhatott többes harmadik személyű törék 
'frangebant (id)' és töretek 'frangi faciebant (id)3 alak, de egyes 
számú töréje, töretéje nem lévén, nem lehetett többes számú tö-
réjék, töretéjék sem. Mivel pedig a tárgyas többes törék és 
töretek igealakkal azonos a reflexiv-passiv egyes harmadik törék 
és töretek, és mivel amaz activ törék és töretek alaknak nincsen 
töréjék, töretéjék változata, — ezért nincsen reflexiv-passiv töréjékr 

töretéjék. 
A ma is közönséges törné és töretné alak mellett azonban 

a régi nyelvben közönséges volt a személyragos törnéje és töret-
néje is (vö. MÉSZÖLY: A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 4—15) r 

tehát a többesben is volt a íórné-ből, töretné-böl lett törnék (azt) 
és töretnék (azt) mellett törné je és töretnéje típusú alakból lett 
törnéjék (azt) és töretnéjék (azt) típusú alak. Mivel pedig ez a 
tárgyas föltételes többes harmadik személyű igealak: törnék 
(azt), töretnék (azt), törnéjék (azt), töretnéjék (azt) — ez az 
igealak vált reflexiv-passiv egyes harmadik személyű igealakká, 
ezért van a reflexiv-passiv föltételes egyes harmadik személyű 
törnék, töretnék 'frangeretur' mellett a régi nyelvben törnéjék^ 
töretnéjék 'frangeretur' típusú igealak is. 

Hogy mennyire nem volt a régi nyelvben sem töréjék-féle 
alak, azt legjobban azok a nyelvemlékek mutatják, melyeknek 
egyazon mondatában láthatjuk egymás mellett a törék- és torné-
jék-íéle alakokat, például: Kerek pylatoft hog m e g t o e r n e i e k 
(olv. mégtörné jék) zárokat... es a tolvaiocnac m e g t ö r e c 
(olv. mégtörék) zárokat NádK. 294—5. A reflexív telik 'imple-
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tur', végezik 'finitur' igének telnéjék, végeznéjék í'öltételés alakja 
is van: Hog az ielen való iras betelneiec NádK. 265; ygen 
rewyd napokban en eletem el wegezneyek ÉrsK. 414. így 
van a passiv tökélletik és félemeltetik igének tökélletnéjék és fel
emeltetnélek föltételes alakja: Tudván iefuf hog immár minden 
végezvén vagon, hog iraf es tókelletneiek monda DöbrK. 
471; hogi zent Iftuan léikének ilien nagi foglalato ff agába fel 
e melt et hneiek az iften dicóf egének latafara DebrK. 61. 
Kenettete (nem kenettetéje) alak után kenettetnéjék következik 
ugyanazon mondatban: magát meg kenettete ky beteg fráter hog 
meg kenet etneyyek hertelenfegel nagy zowal kyata ÉrsK. 
584. A -néjék végzet utolsó é-jének hosszúsága is van jelölve 
betűkettőzéssel a WinklerK.-ben (189): keryk vala hogh megh 
fezeitetneieek (olv. mégfeszéjtetnéjék); az gőlekózetből 
ky vettetneieek (olv. kivettetnéjék) WinklK. 307. Télé jék, 
végezéjék, félemeltetéjék, tökélletéjék, kenettetéjék, feszéjtetéjék, 
vettetéjék alak sehol nincsen a nyomtatott vagy írott könyvek
ben vagy élőbeszédben, aminthogy nincsen teléje, végezéje, féle
meltetéje, tökélletéje, kenettetéje, feszéjtetéje, vettetéje sem (s a HB. 
nyelvében sem lehetett terümtéve, hadláva, sőt mundóa, mint a 
HB. hibásan olvasói tanítják). 

Tudjuk, hogy a harmadik személyrag -ja, -je alakjánál 
eredetibb az -í alakja, s ebből lett többes -&-val az -ik. Ezért van 
a tárgyas többes harmadik személyű keresnéjék (azt) alaknak 
keresnéik változata is: mind ez világ zerte el kylde zolgait hog 
nag zeretettel meg keresneyk LobkK. 226. A föltételes 
mód e tárgyas többes harmadik személyű alakjának megfelelően 
a reflexiv és passiv igék föltételes módjában is az egyes harmadik 
személyű alaknak nemcsak -néjék, hanem -néik végzete is van: 
Mikoron kedig vronk kriftus a varaf által vitetneik (olv. 
vitetnéik) WeszprK. 96; m e g ő l e t t e t n e i k (olv. mégölet-
tetnéik) WeszprK. 10. Az intransitiv igéken is látunk a föltételes 
mód egyes harmadik személyben analógiás -nék, -néjék és -néik 
végzetet. Így a harmadik személyű múlnék alaknak van a régi 
nyelvben múlnéjék változata is (WinklK. 229) az énnék-nek a 
HB.-ben eneyc (olv. éneik) változata (az éné- föltételes igetőből 
úgy lett a mai énné-, mint az eredetibb jőné-ből a jönne-). 

A visszaható és szenvedő igeragozás -ik ragja tehát azonos 
avval az -ik raggal, mely igeragozásunkban többes 3.sz. alanyra — és 
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a tárgyas ragozás részben való kialakulása óta (1.MÉSZÖLY: A HB. 
tárgyas elbeszélő múlt alakjai 30—33)x) tárgyra is — mutat (ők 
verik, ők adik N.). Ebből következik, hogy a visszaható és szen
vedő igeragozásnak csak azokban az alakjaiban lehet -ik rag r 

melyek a tárgyas többes harmadik -ik személyraggal ellátott ige
alakkal azonosak.2) A visszaható törék és szenvedő töretek alak
ban eredet szerint -ik (v. -ék, -ék) személyrag nincsen: az illető 
igealakok eredet szerint a régies tőré (=F= mai törő) és régies 
töreté ( = mai törető) igenevek többes -k-s alakjai. 

* * * 

Sokat írtak már nyelvhelyesség szempontjából is a szen
vedő szerkezetű mondatokról. 

Stílusérzékem és a nyelvtörténeti tanulság azt mondja, 
hogy komolyabb és ünnepélyesebb vagy ridegebb tárgyról való 
beszédben, írásban helyén van az olyan szenvedő szerkezetű mon
dat, mely á l t a l á n o s a l a n y ú m o n d a t t a l e g y e n l ő , 
tehát nincsen benne az állítmányi ige cselekvésének cselekvője. 
'A bűnös elítéltetik' — ez helyes. 'A bűnös a bíró által elítéltetik' 
— ez nem helyes. E helyett mindig így kell mondani és írni: 
'A bűnöst elítéli a bíró'. A helyett is, hogy 'a bűnös elítéltetik', 
lehet mondani és írni, hogy 'a bűnöst elítélik', de ez a cselekvő 
igéjű mondatszerkezet nem minden stílusba illik bele, nem illik 
bele például a törvény stílusába. Tudományos értekezésekben, 
emelkedett hangú szónoklatokban is sok helyütt szükséges a 
szenvedő szerkezetű mondat. 

A szenvedő igének minden stílusnemből való irtása stílus
talan, erőltetett népieskedés. 

MÉSZÖLY GEDEON. 

1) Itt vázoltam a magyar tárgyas ragozás kifejlődését. 
2) Az -ik személyragnak ma is van -ék változata: csángó molomik és 

molomék'— 'malmuk*. XV. századi nyelvemlékben is találkozunk az -ik rag
nak -ék v. -ék változatával (a Huszita Biblia nyelvében). 
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Átmeneti szókategóriák. 
Ha szólani munkákat, szótani fejtegetéseket forgatunk, 

minduntalan azt olvassuk, hogy a szavak közölt vannak tőszók és 
származékok, egyszerű szók és összetettek. Olyasfélekép szokták 
emlegetni a szavak e csoportjait, mint hogyha e kategóriákba 
mind be lehetne sorozni a szókészlet tényeit, mert hisz ami nem 
származékszó, az nyilván tőszó, ami pedig nem összetétel, az nyil
ván egyszerű szó és megfordítva. 

Bármennyire közkeletű is azonban ez a beállítás, bármilyen 
magától értetődőnek lássék is az indoklása, nem nehéz bebizonyí
tani, hogy egyik sem helyes. Azokban a nyelvekben, amelyekben 
ezeknek a megkülönböztetéseknek eg3'általán értelmük van — s 
bizonyára a nyelvek nagy-nagy többsége ilyen — a helyzet nem 
ilyen egyszerű. Azokban a nyelvekben, amelyekben e megkülön
böztetéseknek értelmük van, nemcsak tőszók és származékok for
dulnak elő, hanem olyan szavak is, amelyek ha még nem is 
tőszók, de már nem is származékok; nemcsak egyszerű szók és 
összetételek vannak, hanem olyan szavak is, amelyek még ugyan 
nem egyszerű szók, de már összetételeknek sem tekinthetők. Ez 
magyarán azt jelenti, hogy a tőszók és képzettek kategóriája 
között egy harmadik csoportja is van a szavaknak, és ebbe azok 
a szókészleti tények tartoznak, amelyek sem a tőszók, sem a kép
zett szók csoportjába nem sorolhatók be. Úgyszintén az egyszerű 
és összetett szóknál is van egy ilyen középső szócsoport, mely sem 
ide, sem oda nem tartozik. Vagy mondhatjuk ezt úgy is, hogy 
a tőszók és származékok, az egyszerű szók és összetételek csak 
egy-egy szélső pólusát alkotják a szókészletnek. Ezek a pólusok 
nem elszigeteltek, hanem csak egy-egy kontinuumnak a vég
pontjai, s e végpontokat a megfelelő kontinuumba tartozó át
meneti szókategória tényei kötik össze egymással. 

Hogy a tőszók és származékok közt van egy ilyen átmeneti 
szókategória, azt legkönnyebb diachronikusan igazolni. 
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Közismert tény, hogy a legtöbb nyelvben seregestől akad 
olyan tőszó, amelyről a szótörténész hitelterdemlően be tudja 
bizonyítani, hogy eredetileg képzett volt. Az olyan magyar szavak, 
mint apa, erdő, est, fény, folt, kert stb. a mai nyelvállapot szem
pontjából kétségkívül toszok, de épp oly kétségtelen az is, hogy 
ezek mindegyike egykor képzett szó volt. Azt, hogy „mai" nyelv
állapot, nem szabad mereven értelmezni. Az említett szavak egyi-
kénél-másikánál esetleg több évszázadnyira vissza lehet menni n 
múltba, és már ott is az a helyzet, mint ma: a kérdéses szó már 
tőszó. Az „egykor" is csak azt akarja jelezni egész általánosan, 
hogy egy még régebbi nyelvállapot szerint viszont származék volt 
az illető. 

Mi történt tehát ezekkel a szavakkal? Egész durván meg
fogalmazva az, hogy a nyelvtörténeti változások során átkerültek 
a képzettek kategóriájából az egyszerű szók kategóriájába, s ma 
is ott vannak. Valamivel pontosabban ezt úgy is mondhatnók, 
hogy ezek a szavak bizonyos történések következtében eltávolod
tak a származékszók pólusától, és az ellenkező pólushoz tolód
lak át. 

Hogy ez a kategória-váltás nem máról-holnapra történt, 
ahhoz nem férhet kétség. Itt van pl. az édes 1. 'dulcis', 2. 'suavis' 
szavunk, amely eredetét tekintve az íz ~R. N. éz 'sapor' szárma
zéka. A magyar régiségben valamikor biztosan volt egy nyelválla
pot, amikor a naiv beszélő is olyan összetartozóknak érezte e sza
vakat, mint ahogy ma a büdös és bűz szavakat érzi. Hogy mikor 
volt és meddig tartott ez az állapot, azt évszámokban természetesen 
nem tudjuk megmondani, de nyelvi mozzanatokban ki tudjuk 
fejezni, nyelvi mozzanatokban ki tudjuk jelölni ennek az állapot
nak az időbeli határait. Az édes és íz synehronikus kapcsolata a 
nem-nyelvész beszélő számára akkor és addig volt erős, amikor és 
ameddig a tőszó 'sapor' jelentése mellett a származék *'saporem 
habens, sapidus'1) jelentésű volt, s a hangalaki eltérés sem volt 
mutatis mutandis nagyobb, mint — mondjuk — egy egyidejű 
édes — éz eltérése. 

Később ez a kapcsolat meglazult, majd meg is szakadt. 

*) Ezt a jelentést megcsillagoztuk, mert a nyelvtörténeti adatokból nem 
tudjuk kimutatni, feltételezését azonban az etimológiai összefüggés elegendő
kép indokolja. 
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A meglazulást és szakadást azok a változások idézték elő, melyek 
a két szót jelentésileg és hangalakilag érték. Az édes (ill. megfelelő 
hangalakú előzője) egyszer csak megindult azon a jelentésfejlő
dési úton, mely végül is a 'dulcis'-hoz1) vezetett. E fejlődés mene
tét kétfélekép is elképzelhetjük. Először így: *'ízzel bíró' -> 'jó 
ízzel bíró, jóízű' (vö. szagos 1. 'szaggal bíró', 2. 'jószagú'; ízes-
'ízzel bíró, jóízű') -> 'egy meghatározott jó ízzel, a keserű ellen
tétével bíró, vagyis: dulcis'. De elképzelhetjük másodszor úgy is, 
hogy 'ízzel bíró' jelentés után közvetlenül a 'meghatározott ízzel, 
a keserű ellentétével bíró' jelentést tesszük meg következő fejlő
dési állomásnak. Azonban akár három, akár két állomását külön
böztessük is meg a fejlődésnek, semmiesetre sem szabad úgy 
elképzelnünk a történteket, hogy az egykor egyedül megvolt ere
deti jelentést (*'saporem habens') minden átmenet nélkül váltotta 
fel a belőle származott (közvetve vagy közvetlenül a 'dulcis') 
jelentés és lett egyedül használttá. Ilyen éles fordulatok a nyelvi 
fejlődés folytonos menetében szokatlanok. Bizonyára közelebb 
járunk az igazsághoz, ha számolunk egy (a háromfázisos elgon
dolás szerint esetleg több) közbülső állapottal is, amikor az ere
detivel egyidőben megvolt a fejlődött jelentés is. Tehát eredeti 
állapot: 'ízzel bíró'; közbülső állapot: 'ízzel bíró' és 'meghatáro
zott ízzel, a keserű ellentétével bíró, dulcis'; végső állapot: 'dulcis'. 

Már a közbülső állapot is lazítólag hathatott szavunknak 
eredeti tőszavával való kapcsolatára. Még inkább lazított persze 
a kapcsolaton a jelentési helyzet végleges kialakulása, amikor is 
a két szó jelentése már úgy élt egymás mellett, mint 'sapor' 
és 'dulcis'. 

Hogy ez egymaga elég lett volna a végleges szakításhoz, nem 
tudjuk. Az azonban kétségtelen, hogy amit a divergáló jelentés
változás esetleg nem tudott megcsinálni, azt mindenesetre elintézte 
a két szó eltérő hangalaki fejlődése. Egyes nyelvjárásainkban, 
mégpedig nyilván a gyengén í-zőkben azzal vált el a két szó útja 
végleg egymástól, hogy az áz-ből íz lett, az édes pedig változatlan 
maradt. Ez a helyzet kerekedett ki a gyengén í-ző köznyelvben, 
ez rögzítődött az irodalom nyelvében, sőt köznyelvi vagy irodalmi 
hatásra olyan erősen é-ző vagy erősen í-ző nyelvjárásokban is, 
amelyekben az első magánhangzó differenciálódása egyébként 

1) Az affektív jellegű 'suavis' jelentés most nem érdekel bennünket. 
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nem következett volna be. Önként értetődik, hogy ez a hangalaki 
változás sem tegnapról-mára játszódott le. 

Hogy mennyi ideig tartott a lazulás folyamata, mely végül 
is szakadásra vezetett, nem tudjuk. Hogy így zajlott-e le, mint 
ahogy megrajzolni iparkodtunk, nem bizonyos. Egy azonban holt
bizonyos, s ez az, hogy az eredeti, etimológiai állapotot (vagyis, 
hogy az édes *'saporem habens' jelentésben még világosan kép
zett szó és az éz 'sapor'-hoz való kapcsolata az egykorú beszélő 
számára is kétségtelen) és a köznyelvben, az irodalom nyelvében, 
sőt a legtöbb nyelvjárásban is jelentkező végleges állapotot (vagyis, 
hogy az édes 'dulcis' jelentésben már tőszó és synchronikusan nem 
függ össze az íz 'sapor' szóval) egy változási folyamat hidalta át. 
Amíg e változási folyamat tartott, édes szavunk úton volt, hogy 
eredeti jellegét levetve, tőszóvá váljék. Útban volt a képzett szók 
pólusától a tőszók pólusa felé, hogy végül is elérje azt. 

Mármost bárhol álljunk is meg az egyik pólustól a másikig 
vezető úton, az eredmény csak egy olyan édes szó lehet, amely 
már nem tisztán képzett szó, de még nem is tőszó, hanem átmenet 
a kettő között, egy olyan szó, amely jellegzetesen az átmeneti 
kategória tagja. 

Ha ezt a közbülső változási folyamatot általában is elfogad
juk minden egyes szónál, mely egykor biztosan képzett volt s 
azután kétségtelenül tőszóvá alakult át, akkor el kell fogadnunk 
azt is, hogy a változás idején minden ilyen szó az átmeneti kate
góriába tartozott, egy olyan szókategóriába, mely az átmenetet 
képviselte a képzett szók és a tőszók csoportja között. 

Ezzel már voltakép az átmeneti kategória synchronikus létét 
is igazoltuk. A helyesen felismert diachronikus tényeknek ugyanis 
nyomuknak kell lenniük a nyelvi synchroniában is. Ha a dia-
chronia tapasztalatai arra késztetnek, hogy számoljunk a tőszók 
és származékok között levő átmeneti szókategóriával, akkor 
ennek a kategóriának meg kell lennie synchronikusan is. 

A magyarban száz meg száz szó csinálta végig a származék
szóból tőszóvá válás folyamatát. Az egyik későbben indult el a 
származékok pólusától, a másik korábban érte el a tőszók pólu
sát. Egyáltalán nem valószínű tehát, hogy valahol is találhassunk 
a múltban egy olyan nyelvállapotot, melynek minden szava már 
vagy az egyik vagy a másik pólusnál helyezkedett el, és ne volna 
egy sem éppen útközben a kettő között. És ha száz meg száz sza-

Nyelvtudományi Közléménuek. Ll. 2 
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vunknál ma már be is fejeződött a kategória-váltásnak ez a folya
mata, bizonyos, hogy más száz meg száz szavunknál még ma is 
tart, mert a mai nyelvállapot sem lehet kivétel az alól, amit a 
múltra vonatkozólag megállapítottunk. Ma is kell lenniük olyan 
szavainknak, melyek egykor megindultak a tőszavasodás útján, 
de még nem jutottak el a másik pólushoz, tehát az átmeneti kate
góriába tartoznak ma is. Igen ám, de melyek ezek a szavak? 

Hogy erre a kérdésre válaszolhassunk, előbb meg kell mon
danunk, hogy milyen szavak lartoznak a két szélső kategóriába, 
a tiszta képzelt szók és a tiszta toszok csoportjába. 

A tiszta képzett szók közé az olyanok tartoznak, mint a 
futkos, üldögél, asztalka, fehérség s hasonlók. Ezek mindegyike 
alakilag és jelentésileg világosan két részre bontható: tőre és 
képzőre. A tő szintén két részből áll: a tőtestből (pl. fut-) és 
a tő jelentésből (pl. a fut- hangsorral kifejezett cselekvés), s a kettő 
együtt olyan, hogy önálló szókészleti egységként is megállja a 
helyét. 

A képzőnek is van egy külső, testi része (képzőtest, pl. -kos) 
és van egy belső, tartalmi része (képzői jelentés), s a kettő együtt 
olyan, hogy önálló szókészleti egységként nem fordul elő. Vagy 
alakilag is olyan már, hogy önálló szóegységként számba sem jön 
(pl. -dögéi), vagy jelentésileg alkalmatlan erre a szerepre, mert 
a képzői jelentés sohasem tartalmaz önálló jelentés-pulzust, hanem 
csak a tőjelentést módosítja (a -kos-nál az ismétlődés ez a módo
sítás) . A képző ilyenformán nem más, mint egy szókészleti módo
sító, s mint ilyen rokonságot tart a szintaktikai módosítókkal, 
a ragokkal, ha egyébként egy világ választja is el tőlük. 

Ott, ahol a külső és belső elemzésnek két (esetleg több) 
önálló szókészleti egység vagy ezzel egyívású tény az eredménye, 
összetétellel van dolgunk. Ahol az alaki és jelentési elemzés nega
tív eredménnyel zárul, ott egyszerű vagy tőszó a vizsgált jelenség. 

Mindez tudott dolog és nincs benne semmi új. Újként kell 
azonban megfogalmaznunk az átmeneti szókategóriába tartozó 
tények viselkedését az említett elemzésekkel szemben. Az átmeneti 
kategóriájú szavak — most persze csak arról az átmeneti kategó
riáról beszélünk, melyet a tőszók és származékok közt állapítot
tunk meg — az alaki elemzés tekintetében pozitíve viselkednek, 
tehát külsőleg épp úgy tagolhatok, mint a képzett szók, a jelentési 
elemzéssel azonban negatív eredményt mutatnak, tehát belsőleg 
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épp oly tagolhatatlanok, mint a toszok, vagy ha esetleg mégis 
tagolhatok, jelentési tagoltságuk nem felel meg az alakinak. 

Itt van pl. farkas 'lupus' szavunk. Alaki tagoltsága ma is 
világos. Külsőleg ma is jól felismerhető benne az egykori tőtest 
{fark-) és a képzőtest {-as), mégpedig nemcsak a nyelvésznek, 
hanem a naiv beszélőnek is. A jelentési síkon azonban már hiába 
keresnők az egykori tőjelentésnek és a képzői jelentésmódosítás
nak a kettősségét: a 'lupus' jelentésben semmi nyoma neki. Ez a 
jelentés épp olyan osztatlan tömböt alkot, mint pl. a galamb tőszó 
jelentése. 

Ne tévesszen meg senkit sem, hogy van egy farkas 'caudatus' 
szavunk is. Ez ma is tiszta képzett szó, amit alaki tagolhatóságán 
kívül jelentésének az alaki kettősséggel párhuzamos volta is (tő-
jelentés: egy tárgy, képzői jelentésaspektus: a tőjelentésben foglalt 
tárggyal való ellátottság; pl. farkas o 'farkincával ellátott o betű') 
tanúsít. Ez mindig is képzett szó volt, és részben ez szolgált alapul 
farkas 'lupus' szavunk kifejlődésének. Azért csak részben, mert 
a teljesebb előzmény valószínűleg (vÖ. EtSz.) egy farkas állat-féle 
szerkezet vagy összetétel volt. 

Ha ezt a teljesebb előzményt kissé jobban szemügyre vesz-
szűk, azt is észrevehetjük, hogy mi indította el farkas 'lupus' sza
vunkat a képzettek pólusától és terelte a másik pólus felé, melyet 
ma sem ért el még egészen. Az ok az eredeti összetétel sajátos 
jelentése lehetett. A farkas állat már eredetileg sem az egyszerű 
összegét jelentette annak, amit tagjai külön-külön jelentettek. 
Nem akármilyen farkkal bíró állatspeciest értettek rajta eredetileg 
sem, csak egy bizonyos fajtát. Az összetétel vagy szerkezet tehát 
már megszületésekor is összegalatti jelentéssel bírt, s ez az összeg
alattiság tovább zsugorodva ('egy bizonyos állatfajta, melynek 
farka van' -* 'egy bizonyos állatfajta') adta végül is a 'lupus' 
jelentés osztatlan tömbjét. Hogy ezt a jelentési tömbösödést nagy
ban megkönnyítette a szerkezet vagy összetétel második tagjának 
az elmaradása, azt talán mondanunk is fölösleges. 

Most azonban nem ez a történet érdekel bennünket, hanem 
e történet synchronikus vége, az, hogy a ma is teljes jogon képzett 
szónak számító farkas 'caudatus' szavunk mellett van egy farkas 
' lupus' szavunk is, és ez a tőszók ós képzettek közti átmeneti szó
kategóriába tartozik. És ilyen szavunk sok van. Hogy csak néhá
nyat említsünk, ilyen pl. a szarvas 'cervus', sertés 'sus', forrás 

2* 



20 LAZICZIUS GYULA 

'fons', házas 'verheiratet', hirtelen 'plötzlich', asztalos 'Tischler', 
szabó 'Schneider' (de vö. a tisztán képzett szónak számító 
szabász-i) stb. stb. Nem tartoznak azonban ide a bíró 'judex', 
himlő 'Blattern'-félék, jóllehet alaki tagoltságuk látszólag világos. 
A bíró történeti alapszava, a *bír 'ítél, büntet' ma már nem él 
(ezért lehetségesek pl. az ilyen összetételek, mint büntetőbíró, 
ítélőbíró!), a himlő himlik alapszava is már csak egy-két nyelv
járásban van meg. A bíró tehát általában, a himlő pedig legalább 
is a köznyelvben már tiszta tőszó. 

Hasonló átmeneti kategória van az egyszerű szók és az ösz-
szetételek közölt is. Ezt a kategóriát diachronikusan ugyanúgy 
lehet és kell fundálni, mint az előbbit. 

Ismeretes, hogy eredeti összetételeink közül többen ráléptek 
az egyszerűsödés útjára, és azt végig is járva, ma már — sőt bizo
nyára régebb idő óta — egyszerű szóknak számítanak. Az olya
nokról, mint az arc, kengyel, lány, sármány, ünnep stb. a nyelvé
szen kívül senki emberfia nem tudja már, hogy valamikor össze
tételek voltak. A naiv beszélő egyszerű szóknak érzi őket, és a 
múltban is már jóideje annak érezte bizonyosan. 

Az említett szavakat rendszerint „elhomályosult összetéte-
lek"-nek nevezik nyelvészeink, még akkor is, ha nem történeti, 
hanem leíró szempontból tárgyalják őket. Ez a szempont-zavar 
még csak a kisebb hiba, a nagyobb akkor keletkezik, amikor 
közéjük sorozzák a testvér, húsvét-féléket is, pedig ezek összetett
sége még korántsem homályosodott el, legalább is nem annyira, 
mint az arc, kengyel-féléké. Nincs magyarul beszélő, aki ne látná 
egész világosan a testvér szó alaki összetettségét, alig van, aki ne 
érezné, hogy a húsvét szó alakilag tagolt. Az átlagos beszélő is 
érzi, hogy ezek külsőleg nem olyan egyöntetűek, mint a bot, dél, 
kár, véka- féle egyszerű szók. 

Ennek az alaki tagoltságnak persze aztán nincs meg a meg
felelője a jelentés síkján, mint az igazi összetételeknél (pl. kenyér
héj, vaskályha, sótartó). A testvér jelentése nem az, ami az alaki 
tagok jelentéséből ('corpus' és 'sanguis') következnék, hanem 
valami más, egy tagolatlan jelentés-tömb: egy rokonsági fok. Az 
megint csak ne tévesszen meg senkit, hogy a nyelvész le tudja 
vezetni ezt az egységnyi jelentést a 'corpus' és 'sanguis' részjelen
tésekből. A nem-nyelvész beszélő számára ez mellékes: neki csak 
ez az egységnyi jelentés létezik, ezzel és csak ezzel él, amikor a 
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testvér szót használja. A húsvét jelentése sem tagolt ma már, épp 
olyan egységnyi, mint pl. karácsony szavunké. 

Az „elhomályosult összetételek" közt szokták emlegetni a 
holnap, tegnap-félékei is. Ezeknél talán a naiv beszélő is érzi azt 
a kettős jelentés-pulzust, melyet én mindenesetre érzek: 'nap, mely 
a mát követi' és 'nap, mely a mát megelőzte'. Érzi, bizonyosan 
érzi azonban e szavak alaki összetettségét, csak éppen nem tud 
mit kezdeni a hol-lal és a teg-géi, mert ezek külön semmit sem 
mondanak neki. Azt, hogy 'időbeli megelőzés' vagy 'időbeli követ
kezés', semmikép sem mondják. k 

Amikor a testvér, húsvét, holnap, fe^nap-félékkel bíbelődünk, 
akkor olyan szavakkal van dolgunk, melyek valamikor tiszta 
összetételek voltak, később megindultak az egyszerűsödés útján, 
de még ma sem jutottak oda, ahová az arc, kenggel-íélek már rég 
elérkeztek. Ma is azok, amik bizonyára már huzamosabb idő óta: 
átmeneti jellegű szavak, s mint ilyenek az egyszerű és Összetett 
szók csoportja közt állanak, nem tartozván sem ide, sem oda. 
Ezek alakilag mind tagolhatok, akár olyan világosan, mint 
a testvér, akár csak annyira, mint a tegnap, jelentésük azonban 
már vagy egységnyi (pl. testvér), vagy ha még nem az, a jelentési 
tagozódásnak alaki párhuzamosításában mutatkoznak nehézségek 
a beszélő számára (pl. tegnap). 

Az összetételek kategóriáját tehát éppúgy egy átmeneti jel
legű szócsoport köti az egyszerűekéhez, mint a képzettekét a tő
szavakéhoz. A kör azonban ezzel még nem teljes. Hiányzik az 
összekötő láncszem az összetett szók és a származékok között. Kér
dés, nincs-e ezek közt is egy átmeneti csoport, mely kitölti e két 
pólus közötti hézagot? 

De van. 
Kell lennie, mert a nyelvtörténetből számos adatot tudunk 

arra, hogy önálló szókészleti egységek a fejlődés során szókészleti 
módosítókká, képzőkké lettek. Hogy a legközkeletübb példát 
említsem, a mai német -heit képző régente önálló szó volt (vö. 
kfn. heit 'minőség, tulajdonság', óin. heit 'rang, állás', gót haidus 
'minőség'), a vele egybeszerkesztett szavak tehát Összetételeknek 
számítottak. Ma — és már jó ideje — minden -heit-tel kapcsolt 
szó tisztán és világosan képzettnek minősül. 

Amilyen biztos ennek a fejlődésnek a kiinduló pontja és a 
végeredménye, olyan kétségtelen az is, hogy a kettőt egy átalaku-
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lási folyamat kapcsolta össze, melynek tartama alatt minden 
-heitet tartalmazó szó az átmeneti kategóriát képviselte, vagyis 
még nem volt képzett szó, de már összetétel sem. A kései kfn.-ben 
vagy a korai úfn.-ben bizonyosan meg is lehet találni ezt az átmene
tet. Egy olyasféle nyelvállapotot, aminőt a pl. a mordvinból isme
rünk, ahol a M. si, E. ci 'dies, sol' szó önállóan is előfordul, meg 
az ilyenekben is, mint M. par-§i 'jószág, vagyon', E. paro-ci 
'jószág, jólét' (vö. pára, paro 'jó'), M. sumbra-si, E. Sumbra-ci 
'egészség' (vö. Sumbra 'egészséges'). Ez utóbbiakban a si, ci — 
mint BUDENZ Nyr. I, 345—9 mondja — „már valóságos képző
szóvá kezd válni".1) 

Éppen ez a „kezd válni" az, ami minket most érdekel. Ez 
jelenti azt az összekötő változási folyamatot, mely minden át
meneti kategóriánknak, ennek is az alapja. Persze ezt a változási 
folyamatot könnyebb elképzelni, mint tetten érni. Könnyebb fel
tételezni, mint megmutatni. Hisz aránylag kevés képzőnknek 
ismerjük önálló előzményét, és még az ú. n. fiatalabb képzőinknél 
is inkább már csak a befejező mozzanatait látjuk annak a törté
nésnek, melynek egésze érdekelne bennünket igazán. 

A magyar -ság, -ség képző pl. már rég gyanús ebből a szem -
pontból, de önálló előzője még sem a magyar adatokból, sem a 
fgr. nyelvekből nem került elő. BUDENZ i. h. ugyan megpróbálta 
az említett mordvin „képzőszókkal" és a f. sáa 'tempestas, tem-
pus'-szal egyeztetni, de e kísérlet — épp úgy, mint G-oMBocz-é is 
(ÖM. I, 153—6) — különféle nehézségek miatt nem volt meggyőző. 

A -ság, ség-röl lényegileg ma sem tudunk többet, mint hogy 
régi nyelvemlékeinkben néha még illeszkedés nélkül, sőt külön 
írva szerepel (Beszt. Szj.: ag sig, aleth sig, Serm. Dom.: alkolmas 
seg, BécsiK.: kazda(fsé(jo} AporK.: irgalmassegő; de HB.: uimad-
sag, birsagnop). A külön-írás természetesen nem sokat jelent, az 
illeszkedés hiánya — mint a viszonylagos önállóság jele — már 
többet, de ennek alapján is legfeljebb annyit mondhatunk, hogy 
— ha e képzőnk valóban önálló szóból lett — a magyar írásbeli-

*) Az átmeneti kategória meg nem különböztetése érdekes ellent
mondásba kergeti GoMBOcz-ot, aki a hasonló szerepű vog. sup 'darab, rész' 
szót tárgyalva azt írja, hogy ez már jórészt kicsinyítő képző értékével bír 
az ilyen összetételekben: sqs-sup 'órácska' (sas 'óra'), mant-sup 'lapátocska' 
(mant 'lapát'). Nyr. XXVII, 341. 
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ség korai emlékei is már csak egy meglehetősen előrehaladott stá
diumát tárják elénk a képzősödés folyamatának, az átalakulás 
utolsó rezdületeit, és ami megelőzőleg történt, arra nézve már egy
általán nem vallanak, sőt talán soha nem is fognak. 

Már jóval töhbet tudunk a magyar -né-ről. Tudjuk róla, hogy 
történetileg a nő szavunkkal függ össze. Tudjuk azt is, hogy meg
indult azon az úton, hogy képzővé váljék, sőt egyesek szerint mái
éi is érte ezt a fokot (vö. SIMONYI, A magy. nyelv2 293: „képzővé 
gyöngült"). 

Ez a véleménye egyébként KERTÉsznek is, aki egy rövid, de 
magvas cikket (Nyr. XXXVIII, 122—3) szentelt annak idején 
e kérdésnek. Szerinte a két egyeredetű szó közül a nő más szavak
kal kapcsolatban is mindmáig megőrizte önállóságát, míg a -né 
denominális képzővé halványodott. Látnivaló ez már abból is, 
hogy az olyan összetett szóknál, melyeknek második tagja a nő 
(pl. barátnő), a ragok magashangú alakjukban csatlakoznak az 
összetételhez, azaz a' -nő hangrendjét követik (pl. barátnőnek), 
míg a -né esetében az alapszó hangrendje a mérvadó (pl. papné-
nak). A -né-nek ez a képzővé válása — KERTÉSZ szerint — nem 
egyszerre történt, hanem fokozatosan. Hisz a magyar nyelv múlt
jából számos példát lehet idézni, olyant, amely az 'uxor' jelentésű 
-né-nek nagyfokú önállóságát tanúsítja még. A régi magyar úr
asszonyok aláírásai között pl. gyakran olvashatunk ilyeneket: Az 
szegin megholt Zolthay Lewryntzné Posár Ilona; néhai Fekete 
Jánosné, ki most Gicöri Györgyné stb. Ma a tulajdonnévhez kap
csolt -né annyira összeforrt már a névvel, hogy egy ilyen aláírás 
elképzelhetetlen. A XVII. század derekáig viszont oly laza volt 
még a kapcsolat, hogy ilyeneken nem akadt fenn senki. A -né-nek 
ez a viszonylagos függetlensége magyarázza meg azt a negatívu
mot is, hogy miért nem fordul elő régebben az özvegy Kovács 
Jánosné-féle aláírás: a XVI. században ez még özvegy Kovács 
János — nejét jelentette volna, egy özvegyember e l h a l t feleségét, 
aki persze már nem igen osztogat autogrammot e siralom völ
gyében. 

A -né-nek ez a relatív függetlensége arra indítja KERTÉSZÍ, 
hogy ezekben a példákban még inkább összetételeket lásson, sem
mint képzéseket. Később, a XVII. század közepe után már ilyenek 
nem fordulnak elő, és csakhamar feltünedeznek az özvegy Kovács 
Jánosné-féle aláírások is. Mindebből azt következteti KERTÉSZ, hogy 
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a -né képzővé válása a XVII. század második felében fejeződhetett 
be teljesen. 

KERTÉSZ fejtegetései nagyon tanulságosak, csak éppen végső 
következtetésének a helyessége tekintetében merülhet fel kétely. Az 
bizonyos igaz, hogy a -né és a nő származásilag egyazon szó. x\z 
is kétségtelen, hogy a múltban volt idő, amikor a -né-vel össze
kapcsolt szavak épp oly összetételek voltak, mint a nó'-vel össze
lettek. Erre mutatnak a kufárnő ~ kufárné ~ kufárasszony-féle 
váltakozások is a régi emlékekben. Az sem vitatható, hogy a -né 
megindult a képzősödés útján, és nemcsak alakilag lett szorosabb 
a kapcsolata a vele egybeszerkesztett szóval vagy névvel, hanem 
jelentésileg is. Mi bizonyítja azonban, hogy a -né képzővé 
válása végleg lezárult már a XVII. század második felében? Az, 
hogy azóta némileg megváltozott a nyelvhasználat a -né dolgában, 
legfeljebb csak azt jelenti, hogy a -né egy lépéssel tovább ment a 
képzősödés útján, mint korábban volt, de még korántsem azt, 
hogy ezzel a lépéssel véglegesen el is érte a képzői fokot! 

Mert níi a helyzet ma a -né tekintetében? Az, hogy részben 
a Kovács Jánosné-félékben fordul elő 'feleség' értelemben, részben 
a szaA'ócsné-félékben 'nő' értelemben. Mind a két használatban 
nagyon eleven a jelentése, s mind a két jelentés inkább külön 
jelentés-pulzusként hat, semmint képzői jelentés-aspektusként. A 
Kovács Jánosné és a Kovács János neje jelentésileg nem is külön
böznek egymástól. A szakácsné-félekről is tudjuk, hogy sokszor 
szabadon váltakoznak a szakácsnő-féle tiszta összetételekkel, ami 
csak úgy érthető, hogy, a -né jelentése ilyenkor még épp olyan 
önálló jelentés-pulzusnak számít, mint a -nó'-é. 

A -né alaki önállósága persze már mind a két használatban 
korlátolt (vö. az utána következő ragok illeszkedését!), de az alaki 
önállóság teljes feladásáról még korai volna beszélni. Sokkal tel
jesebb volna az önállótlanság, ha a -né már illeszkedő volna, 
vagyis ha volna egy -ná alakja is, mint a -ség mellett a -ság. 

Nem. A -né erősen önálló jelentése és még csak részben fel
adott alaki függetlensége miatt szó sem lehet arról, hogy benne 
tiszta képzőt lássunk. A vele egybekapcsolt szavak, ha már nem is 
tiszta összetételek, de még ma sem származékok, hanem annak 
az átmeneti kategóriának a tagjai, mely e két pólust köti össze, az 
összetett szók és a képzettek pólusát. 



ÁTMENETI SZÓKATEGÓRIÁK 25 

Ennek az átmeneti kategóriának különösen igekötős alakula
taink szempontjából van nagy fontossága. Ezek között ugyan 
szép számmal vannak tiszta összetételek (pl. bemegy, felnéz, körül
jár stb.), de vannak átmeneti jelenségek is {elmond, meghal stb.). 
Az utóbbiakban az igekötő jelentésileg már képzői fokon áll, hisz 
nem külön jelentési pulzust hoz, hanem csak az igében rejlő jelen
tés módosítását jelzi, alakilag azonban még őrzi a viszonylagos 
függetlenséget: alkalmilag elválhat igéjétől, sőt ige nélkül, magá
ban is'előfordulhat. 

LAZICZIUS G-YÜLA. 

Faramuci. Erről a szavunkról nemrégiben (MNy. XXXV, 25) azt 
mondottam, hogy olasz eredetű és nyilván a far{e) ammusire kifejezéssel 
függ össze. Újabban (MNy. XXXVI, 254) GARÁZDA PÉTER ennél egy 
„valószínűbbnek látszó" magyarázatot kísérelt meg, felhíva a figyelmet 
az olasz mosca cieca (szószerint „vak légy") szembekötősdi játékra. 
Szerinte a magyar szó a faré a mosca cieca átvétele volna. 

Magyarázatomat nem akarom védeni, de talán nem árt megemlí
tenem, hogy az én indulási pontom nem föltett és nem is csillagos alak, 
mint ahogy GARÁZDA PÉTER uram tévesen idézi, hanem valódilagosan.létező 
olasz kifejezés. 

Ami mármost az újabb magyarázatot illeti, nekem persze némi
nemű kételyeim vannak a valószínűsége tekintetében. Ha — stílusosan 
— szójátékkal akarnám magam kifejezni, azt mondhatnám, hogy egy 
kicsit „garázdának" érzem e szófejtést, hangalakilag is, tárgyilag is. 

A fate a mosca cieca-ból ugyanis a magyarban valami *faramosz-
kacsékázni vagy *faramoszkázni-íélét várhatnánk, faramucizni-t aligha. 

A íaramucizás játéknak ugyan játék, de egyáltalán nem szembe
kötősdi, és tárgyilag semmi köze a „blinde Kuh" és a „mosca cieca" 
néven ismert gyermeki, vagy ha úgy tetszik, gyermeteg szórakozásokhoz. 

L. GY. 
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Finnugor végmagánhangzó-kérdések. 

A lív nyelv rendszeres hangtörténete máiig is megíratlan 
ugyan, rávonatkozó ismereteket azonban nagy számmal találunk 
abban a bevezetésben, amelyet KETTUNEN LAURI pompás lív szó
tárához írt (Livisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. 
Helsinki, 1938). E bevezetés a végmagánhaingzókra is kitér, s 
belőle a lív végvokalizmusról az alábbi képet nyerjük: 

1. azok az eredetileg e-, Dl. e-végű közfinn szavak, amelyek 
a mai finnben e-tövűek, de í-végűek, a lívben elvesztették vég-
magánhangzójukat; pl. 

Tcaks „zwei" ~ fi. kaksi, 
laps „Kind" ~ fi. lapsi, 
te'D „Stern" ~ fi. tahti, 
tu'T „Feuer8 ~ fi. túli, 

üks „eins* ~ fi. ylcsi, 
vafz „Stengel" ~ fi. varsi, 
vél „Brúder" - fi. véli, 
véz .Wasser" ~ fi. vési 

stb. (vö. még LAKÓ, A permi nyelvek szóvégi magánhangzói 57); 
2. azokkal az a- és á'-végű finn szavakkal szemben, amelyek 

végmagánhangzója a közfinnben is ugyanilyen volt, a lívben ma 
a- (olykor §-) végű szavak állanak; pl. 

láiska „fául" ~ fi. laisJca, 
rnusta „schwarz" ~ fi. musta, 
paikka „Ort" ~ fi. paikka, 
randa, „Strand" ~ fi. ranta, 

sená „Wort" ~ fi. sana, 
sieppá „Schmied" ~ fi. seppa, 
stilga „Rücken" ~ fi. selká, 
víla „Getreide" ~ fi. vilja 

stb. (vö. még LAKÓ, uo. 57) ; 
3. a szóvégi a csak abban az esetben kopott le, ha az első 

szótagban eredetileg hosszú magánhangzó állott; pl. 
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IŰD „Besen" ~ fi. luuta, 
mek „Schwert" ~ fi. miekka, (-*** mekka -* *mekká), 
pin „Qual" ~ fi. piina, 
pisk „Tropfen" ~ fi. piiska stb. 

A fentű szabályos megfelelések ellenére is kimutatható azon
ban a lívből több olyan szó, amelyekben a mai finn szóvégi i-vel 
(tővégi e-vel) szemben nem magánhangzóhiány, hanem a vég
hangzó található. Közülük KETTUNEN bevezetése XXVIII. oldalán 
a következőket említi: 

1. jöra [-« *jara -= *jarra '-* *jarva) „Landsee" - f i . jarvi, gen. 
jarven, 

2. púola [-= *pöla —: *polla -*= *poZya] „Knie" - ü.polvi, gen.polven, 
3. ío?a [̂ = *£ö7a f= *<aZZa r* *talva\ „Winter" ~ fi. talvi, gen. talven. 

Ezekhez csatlakozik még: 
4. (SjW- nyugati nyelvjárás) %ra [-= *irra -c *hirva] 'Reh : (veral-

tet) ~ fi. hirvi, gen. hirven, 
5. #íZa [-= *£>iZZa -< *pifea] „Wolke" ~ íi. pilvi, gen. pilven, 
6. sora [-= *sara =̂ * sárra ~= *sarva] „Horn." ~ fi. sarvi, gen. 

sarven, 
7. sá'rna [de a salisi nyelvjárásban: sarn (!)] „Esche" - fi. saarni, 

gen. saarnen. 

A szóvégi u általában szintén lekopott a lívben (pl. SU'G 
„Verwandter" ~ fi. saku, a' B „Hilfe" ~ fi. apu, o'u (-* *havu) 
„Nadelholzzweig" ~ fi. havu, ul „unsinnig" ~ fi. hullu stb.), 
mindamellett a fi. Zinfzi „madár" szó megfelelője nemcsak a 
várakozásszerinti UnD, hanem a nyugati lívben végmagánhang
zó s Unda alak is ismeretes. 

E szabálytalan szóvégi megfelelések láttára fel kell vet
nünk a kérdést: mi e kettősség magyarázata? 

KETTUNEN az eredeti -lv-, ill. -TV- mássalhangzócsoportokat 
tartalmazó szavak szóvégi -a-jának magyarázatául analógia lehe
tőségére mutat rá (id. m., Einleitung, XXVIII.). Oly kétségtelenül 
a-tövű szónak, aminő pl. küora 'Ohr' (~ fi. korva), a partitívusa 
k*íorr9, s ez a maga hosszú ikermássalhangzójával emlékeztet a 
jöra, pU% stb. szavak ugyancsak hosszú ikermássalhangzóval 
alakuló partitívusára (jarrd, pilld, polld [prolid], sarro, talld). 
A két különféle paradigmába tartozó szavak partitívusának a 
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hasonlósága könnyen arra indíthatta a nyelvérzéket, hogy az 
egyező jellegű partitívusok mellé hasonló, mégpedig mindkét 
paradigmában a-végű nominatívusokat alakítson. így a k?orr§: 
Tcüora viszony mintájára a nyelvérzék tévedéséből könnyen kelet
kezhettek a jarr§, pill§ stb. partitívusok (és illatívusok) közvetí
tésével jöra, plla, püola, sora, tola nominatívusok, amelyekben 
tehát az eredeti végmagánhangzót kiszorította egy analógiás a 
hang. Ez az a azután hangtörvényszerűen máig megmaradt. 
A sürna szó a-tövűségére csak a szó jegyzékben hívja fel KETTÜNEN 
a figyelmet. Ez márcsak azért sem tartozhatott eredetileg az 
a-tövek közé, mert ez esetben végmagánhangzója — tekintettel 
az elsőszótagbeli hosszú magánhangzóra -— lekopott volna, sürna, 
többessz. sürnaD helyett *sarn, többessz. *sám§D alakokat várna 
KETTÜNEN, S az előbbiek magyarázatára csak ennyit jegyez meg: 
„Vielleicht mit pürna 'Linde' kontaminiert". Anni végül a llnda, 
többessz. llndan szóalakot illeti, ennek magyarázását a „zufál-
lig?" megjegyzéssel mellőzi. 

Következő kérdésünk az: mennyi valószínűsége van a fenti 
magyarázatoknak? — Ami mindenekelőtt a llnda alakot illeti, ez 
kétségtelenül még tisztázásra vár. A sürna magyarázatát aligha 
tekinthetjük egyébnek, mint ötletnek. A többi szóra vonatkozó 
analógiás magyarázatot elfogadhatjuk, bár nehézségei mellett 
nem mehetünk el e két kérdés nélkül: 1. elegendő lehetett-e a 
jöra, plla stb. szavak egyetlen (ill. a partitívussal olykor azonos 
illatívus ideszámításával: két) esetének a Móra -félék azonos 
esetével (ill. eseteivel) való képzésbeli hasonlósága ahhoz, hogy 
ennek következményeképp új, analógiás nominatívusok (jóra, 
plla stb.) keletkezzenek? 2. Vannak-e egyéb a-tövű, eredetileg -lv-, 
ill. -TV- mássalhangzócsoportot tartalmazó, gyakran előforduló 
szavak olyan számban, hogy az azok részéről feltett analógiás 
hatást a fenti változás létrehozásához elég erősnek gondolhatjuk'? 
— Nem célom az, hogy e soraimmal e kérdésekre választ adjak, 
sem pedig az, hogy KETTÜNEN magyarázatait bíráljam, csupán azt 
kívánom az alábbiakban kifejteni, hogy a fenti jelenségnek néze
tem szerint más megfejtése is lehetséges. Megfejtési kísérletemet a 
lappnyelvi végvokalizmus bizonyos jelenségeivel kívánom kap
csolatba hozni, ezért előbb a lapp-finn végmagánhangzók meg
feleléseit fogom röviden ismertetni. 
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II. 

A finn és a lapp végmagánhangzók általában az alábbi 
szabályszerűség szerint felelnek meg egymásnak: 

1. finn a-val és a-vei szemben a lappban általában e áll a 
szóvégen,1) pl.: 

fi. lpN. 
ika 'kor' ~ jákke 
jalka l á b ' ~ juótge 
kulma 'szöglet, szegély' ~ gufthme 
pesa 'fészek' ~ bcesse 
sata 'száz' ~ cuotte; 

2. szóvégi í-nek, mely közfmn e-, ill. e-re megy vissza, a 
norvég-lappban á felel meg, pl 

fi. lp. 
kiéli (kiele-) 'nyelv' ~ giellá 
kynsi (kynte-) 'köröm' ~ gáj^á 
nimi (nime-) 'név' ~ námmá 
syli (syle-) 'öl' ~ sállá 
veri (vére-) 'vér' ~ varra. 

A fenti szabályos megfelelések ellenére kimutatható a finn
ből és a lappból több olyan szópár, amelyekben norvég-lapp e 
szóvégi finn i (tőbeli e) megfelelőjeként áll. Ezek a szópárok a 
következők: 

jarve\ 
fi. lp. 

1. jarvi 'tó'. ~ jawWe [~= 
2. kaksi [-= *kakti] 'kettő' ~ guokHe 
3. kansi 'fedél' ~ K. kiemte 
4. pieli 'oszlopfa' ~ bceVje 
5. pursi [-== * purti] 'csónak' ~ boarHe 
6. salmi '(tenger)szoros' ~ coaVbme 
7. sappi 'epe' ~ sap]pe 
8. sarvi 'szarv' ~ coarxve 

4) Ahol lényeges nyelvjárási eltérések nincsenek, ott csak a norvég
lapp alakot idézem. 
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9. suoli 'bél' - coalle 
10. talvi 'tél' - daVve 
11. tahti 'csillag' ~ (FRIIS) daste 
12. vaski 'réz' - vceVke. 
13. A fi. sarki 'Rotauge' hangtörvényszerinti megfelelője a 

lulei-lapp (WIKLUND) siereka. A norvég-lappban azonban ugyanez a 
szó e-végű: (FRIIS) scergge (NIELSEN feljegyzésében -i-vel is: süergí, 
Kt. sürók'e). 

Az a hangmegfelelésbeli kettősség, mely e szavaknak az 
1. csoport szavaival való összehasonlításából adódik, régóta isme
retes a lapp nyelv kutatói előtt. SETÁLÁ Über den finnisch-ugri-
schen Quantitátsweehsel c. tanulmánya 32. lapján 11-et említ az 
idetartozó szavak közül. ,,A zűrjén végvokálisok sorsa" c. kézira
tos dolgozatomban, amelyet 1930-ban szakdolgozatul nyújtottam 
be az egyetemen GOMBOCZ ZOLTÁN tanáromnak, magam is meg
kíséreltem e szavak magyarázatát, kifejezést adva annak á véle
ményemnek, hogy a kérdéses esetekben a szabálytalanság okát a 
finnben, nem pedig a lappban kell keresni, s hogy e szabálytalan
ság oka az lehet, hogy az eredeti a- (és a-) tövek átmentek az e-
tövek csoportjába. A nyilvánosság előtt s kellő megokolással 
azonban csak RAVILA PÁL finn nyelvész foglalkozott e kérdéssel a 
Virittájá 1939. évfolyamának 106—112. lapján. A jelenség ma
gyarázata szerinte is az eredeti finn szóvégi magánhangzók meg
változásában keresendő. A szómegfelelések nagy többségéből és 
a mordvin nyelv tanúságtételóből levonható következtetések alap
ján f e l k e l t e n n ü n k , h o g y a l p . daVve, coar]ve s t b . 
s z a v a k m e g f e l e l ő j e a f i n n b e n e r e d e t i l e g Halva, 
g e n. *talvan, *sarva, g e n. *sarvan s t b . v o 11. Az oly kéttagú 
szavakban azonban, amelyeknek első szótagja hosszú, -a *- -i, 
ill. -a-^-i változás történt a közfinnben a szóvégen. Ennek folyo
mányaképpen ezek az a-, ill. o-tövű szavak í-végűekké lettek, 
majd pedig nominatívusuk közvetítésével átléptek a nominatívu-
sukban z'-végű, de e-tövű szavak nagyszámú csoportjába. 

é 
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III. 

KAVILA fejtegetéseinek eredményét más szavakkal röviden 
a következőképp foglalhatjuk össze: a mai í-végű (e-tövű) finn 
szavak között több olyan szó van, amely a közfmnben eredetileg 
a, ill. á végű (és ugyanilyen tövű) volt. Visszatérve mármost a 
lív nyelvre, úgy vélem, ez a megállapítás új lehetőséget nyit meg 
előttünk a tárgyalt rendhagyó végződésű lív szavak magyaráza
tára is. Ha t. i. a lapp nyelv tanúságának figyelembevételével 
közfmn *sarve, *ialv§ stb. alakok helyett *sarva, *talva stb. ala
kokból indulhatunk ki, akkor nincs feltétlenül szükség arra, 
hogy a lív sora, ioía stb. szavakat mind oly analógiás alakulá
soknak tartsuk, aminőiknek őket KETTUNEN tekinti. Ha ugyanis 
tovább ragaszkodnánk KETTUNEN magyarázatához, a kérdéses 6 
szó közül a lapp nyelv alapján legalább is 3-ról azt kellene föl
tennünk, hogy ezek az eredetileg a (a) tövű szavak a közfinnben 
átléptek az i-végű (e-tövű) szavak csoportjába, majd pedig a lív-
ben ismét visszakerültek az a-tövek közé. Sokkal természetesebb 
szerintem a lív szavakat úgy értelmezni, hogy ezeknek -a-ja az 
eredeti közfinn tővégi a-ban leli magyarázatát. Mindamellett a 
lív -a-t nem kell föltétlenül a közfinn a- közvetlen folytatójának 
tartanunk. Ez esetben tagadnánk azt, hogy a szóvégi -a =- -i és 
-a *• -i változás minden olyan kéttagú közfinn szóra kiterjedt, 
amelynek első szótagja hosszú volt, s azt állítanáink, hogy ez a 
változás az egyik szóban végbement, a másikban viszont nem. 
Nézetem szerint úgy kell felfogni a dolgot, hogy az -a *• -i és 
-a *- -i változás a közfmnben az említett feltétel mellett általános 
érvényű volt, a változás megtörténte után azonban a *jarui, gen. 
*jarvan, *sarvi, gen. *sarvan típusú szavak norninatívusába a 
lív nyelv ősének tekintendő közfmn nyelvjárásban analógia útján 
visszakerült a függő esetek -a-ja, még mielőtt e szavak átmentek 
volna az e-tövek csoportjába. így történt ez a finnben is az ese
tek többségében (vö. RAVILA id. h. 111). 

A fenti megfejtési kísérletnek több előnye van KETTUNEN 
feltevéséhez képest. Először is az új nominatívusok egy része 
nem jelentés tekintetében egészen különálló szavak hatásának az 
eredménye, hanem ugyanazon szó függő eseteiből magyarázható, 
amelyeknek a hangalaki hasonlóság mellett a jelentés terén is 
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megvolt a nominatívussal való legszorosabb kapcsolatuk. Figye
lemreméltó aztán az is, hogy a fenti feltevés szerint az analógia 
kiindulópontjául nem csupán egy (esetleg két) eset szolgált, 
hanem a függő esetek nagy többsége. Végül: az én magyaráza
tom — legalább is a jóra, töla és a sora szavak esetében — oly 
feltevésen nyugszik, amely nemcsak lehetséges, hanem amelynek 
alkalmazására a lapp nyelv a lív nyelvtől függetlenül is kénysze
rítene bennünket. 

Igaz, a pUa, a püola és az Ira szavak esetében a lív szavak 
eredeti -a-ra, a nekik megfelelő lapp bálivá, buoVvá és sarvá 
viszont a maguk szóvégi a-jával szűkejtésű végmagánhangzóra 
utalnak. Ezek eredeti e-tövűségét nem is- akarom tagadni, s el
fogadom, hogy ezek a szavak analógia útján kerültek a lív a-
tövek csoportjába, de megjegyzem, hogy itt e magyarázat való
színűbb is, mert — tekintettel e szavaknak a lappból következő 
eredeti e-tövűségére — itt nem kell k é t s z e r e s analógiás el
tolódás feltevéséhez folyamodnunk. A kérdéses szavaknak az 
a-tövek közé való átlépését még a közfinn korszakra tenném, 
amikor a fentebbiek szerint sarvi: sarvan, korúi: korvan (ma: 
korva : korvan) mintájú paradigmák uralkodhattak. Az analógia 
kiindulópontja a két csoportban egyformán í-re végződő nomina-
tívus lehetett. Az a-tövűség felvétele csak a közfinn nyelv előliv 
nyelvjárásában történt meg, s utána a pilvi, a polvi és a hirvi 
szavak természetesen együtt fejlődtek az eredeti a-tövekkel, 
azaz az analógiás tőbeli a-nak a nominatívusba való behatolásá
val jutottak mai a végű nominatívusukhoz. 

A lív és a lapp nyelv ellentéte megvan különben azokban 
az esetekben is, amelyekben a lapp szavak szóvégi e-jükkel eredeti 
-a-ra (ill. -a-re), a lív szavak viszont -í-re utalnak x) (1. 29—30 1). 
Ez az ellentét azonban azonos azzal, amely a finn és a lapp sza
vak között van, s ugyanúgy magyarázandó. A szóban forgó 6 szó
ban (fi. kaksi ~ lív kaícs, fi. pieli ~ lív pet, fi. sappi^~ lív zap, fi. 
suoli ~ lív. süol, fi. tahti ~ lív te'ó, fi. vaski ~ lív vask) — miként 
a fi. járvi, sarvi és talvi esetében is — eredeti a (a) végmagán
hangzóból kell kiindulnunk (azaz a lapp nyelvet kell irányadóul 

*) Ilyen eset voltaképpen csak 5 van, mert a fi. -í *- Ip. -e viszony 
esetei közül kettőben (fi. pursi, salmi) a megfelelő lívnyelvi rokonszókat 
KETTÜNEN szótára nem ismeri. 
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elfogadnunk), a lív szavakat azonban itt úgy kell magyaráznunk, 
hogy ezek köznnn előzményeiben az -a =- -i változás útján kelet
kezett szóvégi i-t nem szorította ki a tőben szereplő -a, s így e 
szavak i-végű naminatívusuk közvetítésével idővel valamennyi 
közfinn nyelvjárásban átkerültek az e (*§)-iövek osztályába s ily 
alakban öröklődtek az önálló lív nyelvbe. Szóvégi -i-jük a lívben 
egyideig megvolt, majd más szavak -i-jével együtt hangtörvény-
szerűen lekopott (1. 26.'1.). 

Egyébként az általam megkísérelt magyarázattal nemcsak 
az eddig említett lív szavak fejlődését tudjuk tisztázni, hanem a 
sürna szóét és a UTÍD ~ linda alakpárét is. Szerintem a stirna, 
többessz. sUrnaü a következő fejlődési sor végeredménye: közfi. 
*sarna: *sarnat >* *$drni: *sdrnat =- (a másodikszótagbeli i hatá
sára történt elsőszótagbeli S, ?- ü változással) lív *sürni: *sarnat 
*- (a tővégi a általánosulásával) *sUrna: *sárnat t>+ (a nomina-
tívus első szótagában levő ü általánosulásával) sürna: sUrnaD. 
Nem lehetetlen, hogy a salisi sarn a *sarni [:*sárnat] fejlődési 
fokozat hangtörvényszerű folytatója, melynek nominatívusi -i-je 
e nyelvjárásban más szavak -i-jével együtt még azelőtt lekopott, 
mielőtt helyét az analógiás -a elfoglalta volna. 

A linD ~ linda alakpár őséül közfi. Hinta alakot teszek föl, 
mellyel teljes összhangban áll a IpN. lodlde. A fi. lintu alakot u 
képzővel alakult deminutívumnak tartom, aminő pl. a fi. lastu 
(vö. lasta), paitu (vö. paita), tilkku (vö. tilkka), salkku (vö. 
zürj.L. salka -= fi. *salkka). Ily w-végű kicsinyítő alak megléte 
már a közfinn korban is minden nehézség nélkül feltehető. A vég-
magánhangzónélküli lív UIID (salisi linn) alakot a *lintu közfi. 
deminutívum folytatójának tekinthetjük, melynek -u-ja szabá
lyosan lekopott (vö. 27. 1.), a Unda alak viszont a *linta képzőtlen 
alapszóra megy vissza. A Unda származását a közfi. *linta alak
ból úgy képzelem el, ahogyan a jóra, sora stb. szavakét magya
ráztam a *jarva, *sarva stb. a-végű alakokból. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 
3 
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IV. 

Miután a szóvégi -a^-i és -a =^-í változás feltevése — mint 
láttuk — eredménnyel alkalmazható a tárgyalt lívnyelvi jelensé
gek megvilágítására, tekintsünk most vissza a II. részben fel
sorolt lapp szavakra. Az alábbiakban azt fogom megkísérelni, 
hogy eddigi megállapításainkat összhangba hozzam azokkal az 
eredményekkel, amelyek a mordvin végmagánhangzó-rendszer 
eddigi kutatásából leszűrhetők voltak. Ezenkívül rá fogok mutatni 
néhány oly tényre is, amelyeknek kapcsolatos tárgyalása előttem 
kívánatosnak látszik. Anyagomat a 29—30. lapon található fel
sorolás sorrendjében tárgyalom. 

1. Mindenekelőtt meg kell jegyeznem, hogy a fi. járni ~ lp. 
jaw]re megfelelés esetében nemcsak a második, hanem az első 
szótag vokalizmusához is fűződnek megoldatlan problémák. Nem 
hagyható figyelmen kívül, hogy amíg RAVILA a lapp nyelv alap
ján a finnben * járva : *járván paradigmatípust várna (vö. id. h. 
108. 1.), addig a lív jóra csak egy korábbi * járva alakból vezet
hető le. Elsőiszótagbeli á=~ a változásra nem gondolhatunk, mert 
ily hangváltozás nem történt a lív nyelvben. Nézzük tehát a többi 
balti-finn nyelvet: vájjon azok * járva vagy * járva előzményre 
utalnak-e? 

A vepszében a szó változatai iárv és %arv (iarf); közülük 
valószínűleg a járv az általánosabb. A jarv alak (néha arv válto
zatban) helynevek utótagjaként is előfordul. Mivel a vepsze az 
elsőszótagbeli közfi. *á hangot általában változatlanul megőrizte, 
KETTÜNEN a iarv és arv alakokat úgy próbálja magyarázni, hogy 
azok helynevekből önállósultak, ahol az [? eredetibb] jafv válto
zat mélyhangú előtagok esetén, ezek hasonító hatására vett 
fel a tőhangzós alakot (Löunavepsa háálikajalugu II. 1—2.). 
A vótban a szó alakja jarvi, a krévinek nyelvének emlékesben 
járwi; egy vót falu nevét a svédek a XVII. században Járfwenkylá 
alakban jegyezték fel. Mivel a közfi. *a hangot az első szótagban 
a vót nyelv is általában megőrizte, a fi. jarvi ~ vót jarvi megfele
lést KETTÜNEN a ' s z o k a t l a n ' megjegyzéssel illeti, s egy lapalji 
jegyzetből azt a véleményét olvashatjuk ki, hogy szívesebben 
(a tőhangzós!) * jarvi közfinn alakból indulna ki, amikor termé
szetesen a fi. a másodlagos fejlemény volna (Vatjan kielen áánne-
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história2 125—6). Ha KETTUNEN ezen későbbi keletű vélemény
nyilvánításának kellő jelentőséget tulajdonítunk s figyelembe 
vesszük azt, hogy szavunk szókezdő palatális /-je egy rákövet
kező veláris a hangot könnyen hasoníthatott palatális a-vé, a vót 
és a vepsze nyelv vizsgálatából az a meggyőződés alakul ki ben
nem, hogy helyesebb — KETTUNENnek a vepsze változatokra vonat
kozó, kissé erőltetett magyarázatát módosítva — mind a vepsze, 
mind a vót szempontjából egy a tőhangzós alapalakból kiindul
nunk.1) Az észtben ugyan szavunknak csak a tőhangzós alakját 
ismerem, fonetikai szempontból azonban mi sem természetesebb, 
mint az a feltevés, hogy ennek cf-je is, éppúgy, mint a vepsze 
és a krévin nyelvbeli magashangú változatoké, korábbi a-ból 
fejlett a szókezdő j hatására.2) A távolabbi rokonnyelvek 
közül a mordvinban szavunk csak képzős alakban ismeretes: 
{PAAS.) M. jer(Me, sfMe, E. erke. Igaz, hogy e változatok mind 
magashangúak, tudjuk azonban, hogy veláris magánhangzó a 
mordvinban is gyakran lett palatálissá (vö. PAASONEN, Mordvinische 
Lautlehre 69 ; MARK : MNy. XXIV, 89—90; RAVILA: FUF. XX, 101—2), 
szavunk eredeti magashangúságának feltételezésére tehát a mordvin 
nyelv sem kényszerít bennünket. — A cseremiszből szavunk 
(WICHM.) KB. jár, jar, U. jer, (SZIL.) hegyi cseremisz jar alakban 
van feljegyezve. A cseremisz a ~ a (e) váltakozás hol eredeti 
magashangúságra utal (vö. WICHMANN : FUF. XVI, Anz. 44), hol 
pedig — ritkábban — mélyhangú előzményre mutat (pl. KB. 
sa'rni, sa'rimi, U. se'rDÚz, M. sa'rDni ~ fi. saarni), problémánk 
megoldásához tehát döntően nem járul hozzá. — A zürjénben a 
megfelelő szó jir. Eddigi megállapításainkat ennek i-je sem 
befolyásolhatja, mert a zürjénben máshol is előfordul i fi. a-val 
szemben, ahol okunk van a finn a hangot eredetibbnek tartani 
(vö. pl. zür.-vótj. sir: s.-pu. 'Ulme' ~ fi. sara, s.-puu, 1. SETALA : 
FUF. II, 267, TOIVONEN: Vir. 1921:81). 

Ily körülmények között a rokonnyelvek vizsgálatából szár
mazó végeredményünket így fogalmazhatjuk meg: ha eredetileg 
mélyhangú közfi. alakból indulunk ki, kielégítően megmagyaráz-

*) A Jarfwenkyla feljegyzésnek nagy jelentőséget nem tulajdonítha
tunk, mert alkalmasint nem egyéb, mint a vót helynév finnesített alakja. 

2) /' hatására történt a^ a változásnak több példája ismeretes az észt
ből (vö. KETTUNEN, Eestinkielen áánnehistoria 2 125). 

3* 
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hatjuk szavunk valamennyi rokonnyelvben élő változatának 
keletkezését, ha ellenben eredetileg magashangú tőmagánhangzót 
veszünk fel, legalább is a lív és a vót nyelvben megmagyarázatlan 
marad az elsőszótagbeli a. Ez az eredmény arra késztet bennün
ket, hogy megvizsgáljuk: 1. vájjon a finn nyelvben a járvi szó 
egyedülálló példája volna-e egy tőszótagbeli a = - ö változásnak? 
2. feltétlenül magashangú * járva alakra utal-e a lapp jaw'ref 
Mindkét kérdésre határozott n e m-mel kell felelnünk. WIKLUND 

„Entwurf einer urlappischen Lautlehre" c, műve 149—150. lapján 
számos esetet sorol fel, amelyekben az elsőszótagbeli fi. á korábbi 
a-ból keletkezett, s ugyanő a fi. á ~ lp. a megfelelések tekinteté
ben azt az álláspontot foglalja el, hogy a fi. a másodlagos fejle
mény, s a régibb hangállapotot a lp. a képviseli (vö. i. m. 151—-
152. 1.). Mindezt egybevetve a mai fi. járvi: járven korai közfinn 
előzményének * járva : *jarvan szóalakot teszek föl, s úgy látom, 
hogy ily módon oly megoldáshoz jutunk el, amely megmagya
rázza mindazokat a rendellenességeket, melyeket az eddigi kuta
tás e szónak mind az első, mind a második szótagjában észlelt.1) 

Természetesen e megállapítás mellett is gondolható, hogy 
az az a hang, amelyre a jarvi szóban a fi. a visszavezethető, nem 
volt teljesen azonos képzésű és nem egyeredetű azzal az a-val, 
amely a fi. a ~ lp. oa, uo megfelelés előzménye volt. Meglehet, 
hogy az első szótag a-ja (a megelőző / hatása alatt?) a közfinn 
nyelvben — vagy még régebben — palatális hang, tehát á volt, 
úgy látszik azonban, hogy ez az a a balti-finn nyelvekben á l t a 
l á b a n (a járvi szó esetében legalábbis a lívben és a vótban)) 
együtt fejlődött egyéb a hangokkal. LEHTISALO a járvi szóbanr 

éppúgy mint a talvi és a sappi szavakban is, már az uráli alap
nyelvben palatális d hangból indul ki, és így elválasztja szavun
kat attól a csoporttól, amelybe ITKONEN TOIVO sorozza (vö. LEHTI

SALO: FUF. XXI. 28—30; ITKONEN: SUS.Aik. XXXII3, 86). Nyilván
való, hogy ha palatális á hangot veszünk fel kiindulópontnak, 
akkor még könnyebb megértenünk szavunk fentebb tárgyalt ff, e, 
e, i hangú alakjainak keletkezését. —SETALÁ szerint a fi. a ~ lp. a 
nyilt *á folytatása (vö. SUS.Aik. XIVl5 38—9). ITKONEN TOIVO 

1) Utólag vettem észre, hogy a fi. jarvi és az é. járv a-jét MÁGISTE is 
a-ból származtatja, épp a megfelelő vót és lív szavak alapján. Vö. NyK. L„ 
264. 1. 
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SETALA álláspontját látszik elfogadni, mert á fi. ő — lp. a megfele
lés esetén — szerinte is egy oly *á-re megy vissza, amely nyiltabb 
volt, mint a fi. á ~ lp. ea, ie megfelelés előzménye (vö. SUS.Aik. 
XXXV3, 87). Mindkét állásfoglalásról az a meggyőződésem, hogy 
—• legalábbis a járvi szó esetében — a vót, a lív és a vepsze meg
felelők kellő figyelembevétele nélkül jöttek létre. A legvalószí
nűbb ITKONEN ERKKI álláspontja, aki a fi. a lapp megfeleléseinek 
•töhbfelesége mellett sem látszik hinni abban, hogy az őslappban 
két különféle minőségű a lett volna. A nélkül, hogy a kérdéses 
jelenség végleges magyarázatát kívánná adná, rámutat ITKONEN 
arra a lehetőségre, hogy a fi. a ~ lp. uo (-s *o) hangviszony csak 
e-tövekben, a fi. a ~ lp. a megfelelés pedig csak a-tövekben lenne 
hang törvényszerű (vö. SUS.Toim. LXXIX, 66—8). Ha elfogad
juk, hogy a fi. járvi közfinn alakja *járva volt, akkor szavunk 
első szótagában közfi. *a ~ lp. a viszonyról van szó, s ez a meg
felelés a feltett másodikszótagbeli eredeti a előtt megfelel ITKONEN 
elgondolásának. 

2. A fi. kaksi [~ lp. guok]te] eredeti a-tövűségére vonatkozó 
feltevést a md. E. kavto, kafta, M. kafta id. is támogatni látszik, 
mert a md. M. -á, E. -o á l t a l á b a n finn-volgai szóvégi a foly
tatójaként jelenik meg (vö. RAVILA : FUF. XX, 85, 115). Mivel 
azonban mássalhangzócsoport után ugyanez a szóvég analógia 
útján eredeti *e-vel szemben is előfordul, feltevésünk alátámasz
tására szavunk mordvin alakja egyedül nem volna elegendő 
{vÖ. RAVILA: FUF. XX, 92—3 és Vir. 1939, 108—9). 

3. A fi. karisi {gen.kannen) lapp megfelelőjét képzőtlen tőszó 
alakjában csak a kólai-lappból ismerem (az egyeztetést és irodal
mát 1. ITKONEN T.I.: SUS.Toim. LVIII, 28—9). A kólái-lapp túrjai 
nyelvjárásából feljegyzett kiemte 'aussere Fláche' a maga e-jével 
éppúgy eredetileg cr-végű finn szóra utal, mint az e-végű norvég-
lapp szavak. Bizonysága ennek az, hogy a túrjai nyelvjárás e-végű 
szavainak a finnben á l t a l á b a n a-végűek felelnek meg, pl. 
naippe ~ fi. napa, sáinne ~ fi. sana, vlekse ~ fi. oksa, sldimpe ~ 
fi. sompa stb. (a kólal-lapp szavakat GENETZ, „Wörterbuch der 
Kola-lappischen Dialekte" c. művéből idézem). Ha a fi. kansi 
eredetileg is e-tövű szó lett volna, kólai-lapp megfelelője ma épp
úgy hanghiányt mutatna a szóvégen, mint a többi eredetileg 
e-tövű finn szóé, pl. kUk ~ fi. koski, slrm ~ fi. sormi, vink ~ fi. 
önki, jink ~ fi. henki, kitt ~ fi. kasi, vikk ~ fi. váki stb. ITKONEN 
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idéz ugyan végmagánhangzóját vesztett alakot is; ez a V a r . jel
zésű kőemt alak azonban nyilván a kildini nyelv járásterülethez 
tartozó Voronenskből származik, ahol GENETZ kildini anyagából 
következtetve már nemcsak a finn i, hanem a finn a lapp meg
felelője is lekopott a szóvégről (pl. ndiP ~ fi. napa, sdinnn ~ fi. 
sana, náihk ~ fi. nahka stb.). Nyilvánvaló, hogy ez a lekopott 
véghangzó a túrjai kíemte-hö\ következőleg a mi esetünkben 
csakis finn a megfelelője lehetett, a-végű finn-volgai alapalakra 
utal a fi. kansi mordvin megfelelője (E. kundo, M. kunda) is, bár 
a mordvin -o — a mássalhangzócsoport után analógiás is lehet 
s ezért magában nem szolgálhatna kétségtelen bizonyítékul (vö. 
RAVILA: FUF. XX, 91—3). 

4. A fi. pieli feltehető korai közfinn alakja *peljá, mordvin 
megfelelője (PAAS.) M. E. p'eV 'sövénykaró', (AHLQV.) pál 'Zange, 
Zaunstange'. Finn a-vel szemben á l t a l á b a n E. -e, M. -e szó
véget látunk ugyan a mordvinban (vö. RAVILA: FUF. XX, 85, 100 
és 116), szórványosan előfordul azonban az is, hogy a finn -a 
megfelelője lekopott, pl. fi. vehná ~ md. M. E. v'is [de M. v'isá is!, 
1. FUF. II, 186]. A mordvinpeV tehát az általános szabálytól el
térően az utóbbi csoporthoz csatlakozik.1) 

5. A fi. sappi feltehető korai közfi. *sappa előzményével 
szemben a mai mordvinban oly alakok vannak (E. sepe, M. sepe 
id.), amelyek viszont a maguk -e, ill. e- végződésével eredetileg 
a végű szóra látszanak utalni. Megjegyzendő azonban, hogy e 
szó finnugor megfelelőinek egymásközti viszonya az első szótag 
magánhangzója szempontjából nincs kellőképp tisztázva. PAASONEN 
a SUS.Toám. XXII. kötetének XIII. lapján visszavonja azt a véle
ményét, amelyet a Mordvinische Lautlehre 78—80. lapján a mdE. 
e, M. e (a) eredetével kapcsolatban kifejtett, & lehetőnek tartván, 
hogy ezek majd magas-, majd pedig mélyhangú előzményre men
nek vissza, valójában eldöntetlenül hagyja a kérdést, hogy a 
mordvin középhangok mikor milyen eredetűek. 

LEHTISALO szavunk uráli ősalakjának első szótagában d han
got tesz fel (FUF. XXI, 28—30), a nélkül, hogy a mordvin és a 

*) A fi. jyvá ~ mdM. juv aligha tartozik ide. Ez az árja eredetű szó 
t. i. — tekintettel az ó-végű ősárja *jeva-, szanszkrit yáva- alakokra — ere
detileg nyilván a-ra végződött, s a finn szó mai -a-je bizonyára -a-ból fejlő
dött az elsőszótagbeli palatális magánhangzó hatására. 
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cseremisz változatokkal behatóbban foglalkoznék. Általános meg
jegyzéseiből sejthetően szavunk elsőszótagbeli magánhangzójá
nak az egyes finnugor nyelvekben való, lényegesen eltérő meg
valósulásai ősrégi magánhangzóváltakozással magyarázó dnának 
meg. Bármiként fogjuk is fel az első szótag problémáit, annyi 
tény, hogy a második szótag eredeti magánhangzójának minő
sége az első szótagétól függetlenül nem állapítható meg, s így a 
vele kapcsolatos kérdések eldöntését ez esetben el kell halaszta-
nunik addig, amíg az elsőszótagbeli finnugor magánhangzórend
szer kérdéseiben tisztábban nem látunk. Az eddigi eredmények 
alapján gondolhatunk arra, hogy szavunk ősuráli alapalakjában 
valóban *d volt az első szótag magánhangzója, — ennek folyta
tója a mordvinban á l t a l á b a n a (vö. lív karmi 'Fiiege' ~ md. 
karvo, karú, fi. talvi ~ ősmd. *tala), ez azonban bizonyos elől-
képzett mássalhangzók (pl. / és s) szomszédságában magas-, ill. 
középhanggá változhatott (vö. lp. jaw]re ~ fi. jarvi ~ md. jefk\e, 
ertöe, ill. fi. sappi ~ md. sepe, M. sepe), — az első szótag ily má
sodlagos középhangjának hasonító hatására aztán a második 
szótag eredetileg mély magánhangzója (vö. közti. *sappa) magas
hanggá fejlődött. A szókezdő s hanggal kapcsolatban látja az 
elsőszótagbeli mordvin középhangok fellépését már PAASONEN is 
(vö. SUS.Toim. XXII, 78—9 és XIII. lap). 

6. A fi. talvi (~<*talva) alakkal szemben a mdE."fele, M. 
fala szintén magyarázatra szorul, tekintettel a szabálytalan szó
végződésre. Szavunk eredeti hangalakját a moksa nyelvjárás 
őrizte meg hívebben; az erzáben az első szótagban a =- d^ e vá l - , 
tozás történt, aminek sok egyéb példáját is ismerjük (1. PAASONEN, 
Mordvinische Lautlehre 80). A lapp, a finn és a mordvin nyelv 
egybehangzó vallomása alapján azt kell hinnünk, hogy a cser. 
(WICHM.) KB. tel, J. JU. téh, U. T. te&, M. tél'd, B. tele szó mai 
magashangú elsőszótagbeli magánhangzója is mélyhangú előz
ményre megy vissza. LEHTISALO feltevése szerint szavunk tőmagán-
hangzója az uráli alapnyelvben *á volt. Mindennek ismeretében 
bízvást állíthatjuk, hogy az erzá változat palatális végmagán
hangzója csak az elsőszótagbeli e (^= *a) hasonító hatására kelet
kezett korábbi o-ból, s szavunk az ősmordvinban mélyhangú, 
mégpedig a-végű szó volt, figyelembe véve azt, hogy a M. -a, E. -o 
szóvég általában fmn-volgai *a folytatójaként jelenik meg (vö. 
RAVILA : FUF. XX, 83—85). Egy ősmordvin Hala már akadály-
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talanul összeegyeztethető a korai közfi. *talva szóval (a szó-
belseji mássalhangzóra nézve vö. pl. md. palams 'küssen' ~ fi. 
palvoa). 

7. A fi. tahti mordvin megfelelője E. teste, testse, M. teste. 
Első szótagjában az ősmordvinban a állott, mely az erzáben sza
bályszerűen e-re változott (PAASONEN: SUS.Toim. XXII, 72). Egy 
ősfinnvolgai *tastá alak felvételének ellentmond mégis a lapp ala
kok á-ja az első szótagban. ITKONEN TOIVO szerint a fi. á ~ lp. á 
oly a-re megy vissza, amely nyiltabb volt, mint a fi. á ~ lp. eá, ie 
hangviszony előzménye (1. SUS.Aik. XXXII, 3:86—7). LEHTISALO 
szavunkban a lp. d hangot ősuráli *d ~ *e, *e váltakozás *d foká
ból, a fi. a s az ősmd. *e ( = a) hangot ugyanennek *f, ill. *e 
fokából származtatja (FUF. XXI, 51—2). Az utóbbi vélemény 
felteszi azt, hogy szavunknak a lapp nyelvbe való átvételekor 
még élt az átadó nyelvbeli olyan magánhangzóváltakozás, amely 
lényegében, a feltett ő s u r á l i váltakozáshoz volt hasonló. Ez a 
nézet a bebizonyítatlan feltevések egész sorát vetíti szemünk elé. 
Az egyes finnugor nyelvek magánhangzórendszerére vonatkozó
lag messzemenő részletkutatásokra volna előbb szükség, mielőtt 
LEHTISALO feltevését valószínűnek minősíthetnénk. Míg e szükség
let kielégítésre nem talál, el kell halasztanunk azoknak a kérdé
seknek a megoldását, amelyek e szó első szótagjának magán
hangzójához fűződnek s amelyek szükségképpen a második szó
tagra vonatkozó megállapításokat ós befolyásolhatják. Legújab
ban ITKONEN ERKKI a fi. a. ~ lp. a (d) megfelelés néhány esetében 
elsőszótagbeli a! ==- a változást tesz fel a lappban, a nélkül azonban, 
hogy a második szótag vokalizmusának felmerülő finn és mordvin 
problémáira világot derítene (vö. SUS.Toim. LXXIX, 66—9). 

8. A fi. vaski ~ lpN. vcvikke mai mordvin megfelelői, É. 
uékle, viétia, M. uskla 'Draht', az ősmordvin alaktól meglehetősen 
elütnek. JACOBSOHN fejtegetései (Arier und Ugrofmnen 115—121) 
valószínűvé teszik, hogy szavunk az ősmordvinban *vusk. alakú 
volt. Ebből szomszédos palatális mássalhangzó hatására hang
törvényszerű *vu-^vi- változással keletkezett az erzá viskla vál
tozat, máshol viszont — ugyancsak szabályszerűen — az u előtt 
lekopott a szókezdő *v- (vö. egyfelől E. viéif, másfelől E. uáefe 
uief, M. uédf 'Axt' - í ősmd. *vu£er; eSchir. vires ~ E. ufes, uras 
'Schwágerin' •** ősmd. *vufes stb. Vö. még PAASONEN, Mordvi-
nische Lautlehre 82, ahol a szerző e jelenség történeti előzmé-
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nyeit JAcoBsoHNtól eltérően magyarázza). Ami a végmagánhang
zót illeti, ennek mai mordvin változatai ugyan palatális hangok, 
kétségtelen azonban, hogy ez másodlagos állapot. Az az alacsony 
nyelvállású végmagánhangzó, amelyet a lapp nyelv alapján a fi. 
vaski eredeti végmagánhangzójának kell tartanunk, csak a 
(s néma) lehetett, s így szavunk ősalakjául a finn-volgai alapnyelvben 
csak *v8éka alak vehető fel. Ebből az ősmd. *vuskg, amelyre a 
mai mordvin alakok közvetlenül visszavezethetők, egyrészt az 
első szótag mély magánhangzójának hasontalanító, másrészt a 
szóbelseji s hasonító hatására állhatott elő. 

9. A 'Rotauge' jelentésű szónál szerintem ugyancsak -á 
végű, tehát korai közfi. *sárká alakból kell kiindulnunk, mert a 
szó mordvin változatai (PAAS. eV. sefge, M. sárga) eredeti szóvégi 
a-re utalnak (vö. RAVILA : FUF. XX, 116 és Vir. 1939 : 108). AlpL. 
siereka e szó oly későbbi közfi. alakját tükrözi, amelyben a szó
végi a már szűkejtésű magánhangzóvá változott. Ilyennek a le
származottja természetesen a szó lív alakja (sárg, többessz. 
sürgdD) is. Csupán a szóvéget véve figyelembe, gondolhatnánk 
arra, hogy a szó norvég-lapp változatai (FRTIS scergge stb.) a 
régibb -a végű alakra mennek vissza. Tekintettel azonban arra, 
hogy az első szótagban lp. w, a finn a-vel szemben nagyobbrészt 
oly szavakban található, amelyek aránylag későn származhattak 
át a finnből a lappba, valószínűbbnek kell tartanunk, hogy a 
norvég-lapp Szó a fi. sarki késői átvétele. E mellett szól bizonyos 
mértékig a szókezdő mássalhangzó is, tekintettel arra, hogy az 
s- hang a lappban a r é g i átvételek egy részében s-re változott, 
ha utána eredetileg palatális magánhangzó áll. Mindamellett az 
itt megőrzött s hangnak nagy jelentőséget nem tulajdoníthatunk, 
figyelembe véve azt, hogy COLLINDER több olyan egyezésre is rá
mutatott, amelyek WIKLUND és PAASONEN álláspontjának e kérdés
ben ellentmondanak (1. Vir. 1928 : 237). 

* * * 

Kiegészítésképpen meg kell még emlékeznem a fi. (RENV.) 
káami 'fistula textoria' ~ lp. (FRIIS) gabme 'caulis pennae' és a fi. 
lumi ' h ó ' - lp. (FKIIS) lobma, lobme ( d i a i . ) 'nix' közismert szó
egyeztetésekről, amelyek futólagos szemlélődés alapján olyan 
színben tűnhetnek fel, hogy -— tekintettel a bennük is látható fi. 
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-i ~ lp. -e (a) megfelelésre — a fenti kapcsolatban szintén ma
gyarázatot kívántak volna (az előbbi egyeztetéshez vö. WICHMANN : 
FUF. XVI, 189, az utóbbihoz 1. legutóbb pl. ÜOTILA: SUS.Toim. 
LXV, 275 és Syrjánische Chrestomathie 111). 

Az elsővel azért nem foglalkoztam, mert a fi. káami, gen. 
káámin a mai finnben í-tövű, s ezért történeti szempontból min
den további nélkül nem hozható összefüggésbe a fentebbi e-
tövekkel. A szóvégi í eredete az ily régi szavakban, mint pl. 
keksi, kulli, káámi, peni, piiri, saani, sonni még behatóbb ma
gyarázatra szorul a finn nyelvtörténeten belül. A peni szóval 
legutóbb POSTI LŐRINC foglalkozott a Vir. 1934. évfolyamának 
145—6. lapján, s valószínűnek tartja, hogy ez *penaj előz
ményre megy vissza, azaz eredetileg i képzős származékszó 
a mordvin megfelelők (E. p'ine, M. p'ini) szerint feltehető *pená 
alapszóból. Megjegyzi még, hogy az í-tövek egy része egyébként 
is eredeti d-tövek i képzős származékait képviselheti. Mindezt 
figyelembe véve a kaami szót is % kicsinyítőképzős származéknak 
tarthatjuk. A lp. gabme a felteendő *kaamá alapszónak a vég
magánhangzó szempontjából pontos megfelelője lenne. Az ide
tartozó, 'Weberspule' stb. jelentésű észt kááv, gen. káave 
(Hiidenmaa) káave, gen. káave, vót (SBT.) t'Mvi, (KETT.) tsüvi és 
tsüve szavakban a tőnek bizonyára hasonló analógiás elváltozá
saival állunk szemben, mint az ugyancsak í-tövű fi. panki 
'Eimer', észt pang (gen. pange és pangi), vót payty változatai
ban (az előbbihez vö. OJANSUU: Vir. 1909, 25, SETALA: FUF. XII, 
Anz. 4, KETTÜNEN, Vatjan kielen áánnehistoria2, 263. és 368. §, 
az utóbbihoz POSTI: Vir. 1934, 141). 

A 'hő' jelentésű lapp szót a fenti alakban FRIIS szótárából 
szokás idézni. Tudjuk azonban, hogy e szó FRIIS szótárának 
nagyobbára norvég-lapp jellegének ellenére sem a norvég-lapp
ból, hanem a svéd-lappból való. Már QVIGSTAD megállapította 
FRIIS szótárának d i a i . jelzésű szavairól a következőket: „Die 
Wörter, die aus den lappischen Dialekten im Amt Nordland 
geholt sind, sind nach der g r o b e n Schreibweise des FRIIS nor-
malisiert, obgleich diese sich für die erwáhnten Dialekte nicht 
gut eignet, und mit dem Zeichen „diai." unter das Finnmark-
lappische hingeführt, obgleich sie nach der Einteilung des FRIIS 
unter das Schwedisch-lappische („den Nordlands-Dial.") ge-
hören" (1. SUS.Aik. XVI, 3 :28—9). Hogy QVIGSTAD megállapí-
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tása a lobma, lobme szóra vonatkozólag is helytáll, -azt erősíti 
egyebek között az a körülmény is, hogy e szót hiába keressük 
NIELSEN nagy norvég-lapp szótárából, megtaláljuk azonban LIN-
DAHL és ÖHRLING svéd-lapp, HALÁSZ és LAGERCRANTZ déli-lapp, vala
mint az utóbbinak nagy lapp szótárában, csupán a déli-lapp 
nyelvjárásokból feljegyezve. FRiisből idézve svéd-lappnak jelzi 
szavunkat ITKONEN is, aki Jiammvd, Jiamam 'táyttáá lumella 
(astia)' szóban kimutatja a fi. lumi megfelelőjét a túrjai orosz
lapp nyelvjárásból, s tekintettel ennek a tőhangzójára, meg
jegyzi, hogy a FRUS feljegyezte lobma^ lobme finn jövevényszónak 
látszik (1. SUS.Aik. XXXII, 3 :16). E megjegyzés azonban jog
gal csodálkozást kelthet bennünk, miután tudjuk, hogy szavunk 
határozott helymegjelöléssel csupán a déli-lapp nyelvjárásból van 
feljegyezve, melynek beszélői pedig távol esnek a lappokkal érint
kező finnektől. Csodálkozásunkat LAGERCRANTZ múlt évben meg
jelent nagy lapp szótára oszlatja el. Szerzője alighanem fején 
találja a szöget, amikor szavunkat a v á r m l a n d i f i n n e k 
nyelvéből valónak tartja. Rámutat ugyanis arra, hogy a déli
lapp és a finn nyelv között több meglepő hasonlóság van, s ezek 
támogatják szerinte azt az eddig még bebizonyíthatatlan felte
vést, hogy a vármlandi finnek nyelve a régebben szerte kóborló, 
kolduló lappok révén hatást gyakorolt a déli-lappok nyelvére 
(1. ELIEL LAGERCRANTZ, Lappischer Wortschatz 1213). LAGERCRANTZ 
valószínű feltevését elfogadva, a FRTIS feljegyezte változatokban 
is déli-lapp alakokat látok. Hogy ezek kétféle, e és a végmagán-
hangzós alakbari vannak feljegyezve, az aligha jelent egyebet, 
mint hogy FRUS forrása u g y a n a z t a déli-lapp hangot majd 
a-nak, majd e-nek fogta fel, ill. jelölte. Már WIKLUND rámutatott 
arra, hogy legalább is a svédországi frostvikeni déli-lapp nyelv
járásban HALÁSZ is sokszor különbözőnek fogta fel ugyanazt a 
szóvégi magánhangzót, ami onnan eredt, hogy a kérdéses harigzó 
nem igazi a, á, e, a vagy o volt, hanem valamely tökéletlenül kép
zett középhang, melyet a gyakorlatlan fül mindig másnak hall 
(vö. SUS.Aik. XI, 2 : 6 ) . 1 ) Szavunkat LAGERCRANTZ e, más déli-

*) HALÁSZ szerint a norvégiai Nordlandban levő Hatfjelddal lapp 
nyelvjárása nyelvtani alkatára nézve majdnem teljesen megegyezik a svéd
országi Jemílandban lévő Frostviken lapp nyelvjárásával. Annál valószínűbb 
tehát, hogy a Fans-féle, Nordlandból származó változatok végmagánhangzó
jának kétféleségét ugyanolyan körülménynek tulajdonítsuk, mint egyes 
HALÁsz-féle feljegyzések hasonló változatosságát (vö. Ugor Füzetek 9., 5. 1.). 
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lapp nyelvjárásban a végmagánhangzóval jegyzi fel, amelyek 
meghatározása nála: „halbtiefer hinterer Mittenzungenvokal". 
LAGERCRANTZ kutatásai alapján tehát a lp. (FRIIS) lobma, lobme 
szót, mint finn jövevényszót, végleg törölnünk kell a fi. lumi eti
mológiájából. BUSSENIUS —bizonyára a FRIIS-féle lappnyelvi ada
tok alapján — hajlandónak látszik a fi. lumi szót is eredetileg 
a-tövűnek tartani (Zur ostseefinnischen Morphologie: Stammes-
alternation im Ostseefinnischen, 115). Miyel a megfelelő mordvin 
alakok (M. lov, E. lov, lor>) a végmagánhangzó hiányával inkább 
*e tővéghangzó mellett szólnak, a lappból pedig — amint láttuk 
— az eredeti a-tövűséget aligha igazolhatjuk, BUSSENIUS vélemé
nyét nem fogadhatjuk el (az ősfinnvolgai *-a, ill. *-§ mordvin-
nyelvi megfeleléséhez 1. RAVILA : FUF. XX, 85, 91—3 és Vir. 
1939, 108). 

V. 

A finn és a lapp végmagánhangzók megfelelésének szem
pontjából van a lapp szavaknak egy eddig még nem említett, 
negyedik csoportja is. Az idetartozó szavakban fi. -a-vel szemben 
lpN. -á megfelelést látunk. Ilyenek: 

1. lpN. gáVbmá ( a t t r . ) ~ fi. kylma 'hideg'; 
2. lpN. duoVvá 'smuss, flekk, sple (skvett), skitt' - fi. talma 'limus 

adhaerens, pituita, pulvis adhaerens' (1. WIKLUND, UL. 129); 
3. lpN. (NIELS.) [njceHje ~ njmHjá], P. neeVjá ~ fi. neljá négy'; 
4. lpN. jieg-qá ~ fi. jaá ["< *jai\»] 'jég'. 

Mivel az itt felsorolt lapp szavak -«-ja feltétlenül szűk-
ejtésű finn-nyelvi végmagánhangzóra utal, fel kell tennünk, hogy 
a megfelelő finn szavaknak volt egy időben *kylmi, *nelji, 
Halmi ~ Hálvi és *jat\i alakjuk. Ezzel különben a fentebbiek 
után az első három szóban a lapp nyelv figyelembevétele nélkül 
is számolnunk kell, mert RAVILA meggyőző okfejtése nyomán el
fogadtuk, hogy a közfinnben minden hosszú elsőszótagú, kétszó-
tagos szó a, ill. a véghangzója — bizonyos közbeeső fokokon 
keresztül — í-re változott. Szerintem a 3 első lapp szó (ill. a har
madiknak csak az á végű változata) ily szűkejtésű végmagán-
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hangzót fejlesztett közfi. alak átvétele. A finnben utólag mind a 
három esetben kiegyenlítődés történt a tőbeli -a-, ill. -á- javára, 
tehát pl. a *kylmi: kylmán szó újra kylmá : kylmán alakban élt 
tovább. De tegyük az idetartozó szavakat részletesebb vizsgálat 
tárgyává. 

1. A fi. kylmá mordvin megfelelője, E. klelme, M. ttelrríe, 
ősfinnvolgai a végmagánhangzóra enged következtetni, s így 
eddigi feltevéseinkkel összhangban áll. 

2. A 'négy' jelentésű szó lapp alakváltozatai a végmagán
hangzó szempontjából szokatlan tarkaságot tüntetnek fel. A déli
lapp alakokat [(HAL.) náljie, nialje U-, nialjie St., rielje, nielje 
J. St., rieleje St., nietfe H., nilje, nielje, njilje U., (WIKL.) Hárje-
dalen néljes, Vilhelmina nélBje, Frostviken nélje, Undersáker 
néleje, nélje, (LAGERCR.) nypSje, nieVje, nie'lejie, nie'Vjis] egy 
eredetileg e végű ősi déli-lapp alakra tudjuk visszavezetni. Ennek 
csak a frostvikeni (HAL.) nxelja mond látszólag ellent, mint 
azonban fentebb rámutattam (1. 43. 1.), a szóvégi a itt bizo
nyára valamely tökéletlenül képzett hang helyett áll, amely 
szintén e-re mehet vissza. Ugyanilyen eredetű a lulei (HAL.) 
nélje (néljé), a Folden-fjordi niléje, (WIKL.) nielje, a pitéi (HAL.) 
naHeje, az arjepluogi (LAGERCR.) nelejj£, a norvég-lapp (FRIIS) 

njcellje, (NIELS.) njcelHje változatok véghangzója is.1) Mindezek egy 
közfi. *nelja átvételéből magyarázhatók. Közfi. *nelji-re utal 
azonban a polmaki (NIELS.) neeVjá, a porsangeri nal'l'a, úgyhogy 
felmerül a kérdés, vájjon az őslapp -e-re visszavezethető alakok 
az utóbbiaknál régibbek vagy újabbak-e. Tekintettel az előbbiek 
nagy elterjedtségére, ezeket kell régibbeknek tartanunk, s így arra 
az eredményre jutunk, hogy a 'négy' szó a lappba már a szóvégi 
-a (a) =- -i változás előtt átkerült ugyan, egyes nyelvjárásokban 
azonban csak e változás utáni, újabb alakjában honosodott meg. 

A rövidült véghangzójú norvég lp. njceVlje és njmVljá válto
zatokkal legutóbb KAVILA foglalkozott (Quantitátssystem des see-
lappischen Dialektes von Maattivuono, 101), s bennük a véghangzó 

*) A HALÁSZ feljegyezte pitéi náHeja, nelja változat véghangzója talán a 
vihta 'öt ' és kuhta 'hat ' számnevek hatására keletkezett, korábbi e helyén. 
Az eredeti :e-tövűség ma már csak a néljé genitívuson és a néljin comitatívu-
son látszik, mert a 'négy' számnév többi esete e nyelvjárásban az a-tövek 
mintájára alakul. Az a-tövü számnevek hasonló hatását látjuk itt a 'kettő' 
számnév ragozásában is (1. HALÁSZ, Svéd-lapp nyelv VI, XXX. 1.). 
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megrövidülését ritmikus tényezőknek, a gyors beszédtempónak 
tulajdonítja. Ugyanez lehet az oka az egyéb nyelvjárásokban 
bekövetkezett szóvégi rövidülésnek is. Az eredeti hosszú magán
hangzó emlékét a ragelőtti helyzetben megmaradt hosszú magán
hangzó őrzi, pl. lulei-lp. (WIKL.) nielje, de gen. nielje. A vég
magánhangzó hasonló megrövidülésére már WIKLUND is rámuta
tott, egyebek között a 'kettő' jelentésű számnévben: norvéglp. 
guokHe, lulei-lp. kuökte, de gen. kuöuote stb., ahol a nominatívus 
véghangzója *é-ből rövidült. WIKLUND e jelenséget az efféle sza
vaknak hangsúlytalan helyzetben való gyakori előfordulásával 
magyarázza (1. FUF. II, 54). 

Meg kell még jegyeznem, hogy a közfi. *nelja ^ *nelji =~ 
nelja fejlődés feltételezése mellett tisztázatlan marad a lív néla 
(és az észt neli, gen. nelja) -a-jának a közfinn alakhoz való 
viszonya, ez azonban olyan kérdés, amely a lív magánhangzó-
rendszer és a közfinn magánhangzóharmónia nagy problémáival 
függ össze, s így megoldása nem tartozhatik e kis dolgozat keretei 
közé. A mai mordvin alakok, E. nile, M. nite, mindenesetre ős-
finnvolgai *nelja felvétele mellett szólnak. 

3. A lpN. duoVva ~ fi. talma szavaknak más rokonnyelvek
ből tudtommal nincsenek kimutatva megfelelői. 

4. Nagyobb nehézségekkel jár a lpN. jiegyá ~ fi. jcia szó
megfelelés magyarázata. A lapp szó ui. *jarie átadó nyelvi alakra 
utal, a fi. jaá viszont' legkönnyebben egy *jaya alakból volna 
megfejthető (vö. SETALA : Über einen gutturalen Nasal im Urfinni-
schen, Festskrift til prof. Vilhelm Thomsen. 1894; LAKÓ: MNy. 
XXIX, 174; RAVILA: FUF. XXIII, 35—6). Hogy a korai közfinn
ben mégis *0ve alakból induljunk ki, arra a legújabb őslapp 
magánhangzó-kutatások késztetnek bennünket. ITKONBN ERKKI 
„Derostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus" c. 
alapvető tanulmányában ( = SUS.Toim. LXXIX) arra az eredményre 
jut, hogy elsőszótagbeli fi. a ~ lp. ie hangviszonyt kétségtelenül ős-
lapp szavak esetében csak eredeti e-tövekben állapíthatunk meg, 
ellenben a- és o-tövekben fi. a ~ lp. os megfelelést találunk (vö. 
id. m. 58—68. 1.). Ha azonban ez így van, hogyan fejlődött egy 
korai közli. *jaye alakból a mai jaa? Azt hiszem, e fejlődés ma
gyarázatára bizonyos analógiás alakulás lehetőségét kell tekin
tetbe vennünk. Amikor a szóvégi -a ~ -í változás útján kialakult 
a hosszú elsőszótagú szavaknak egy olyan osztálya, amelyet pl. 
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egy *silmi: silmán képviselt, a *jazie =~ *járji fejlődés után a 
nominatívusok közös z-je könnyen indítékul szolgálhatott arra, 
hogy az előző paradigma mintájára egy analógiás *jar>i: * javán 
paradigma keletkezhessek. Ahogy a közös nominatívusi i RAVILA 
feltevése szerint kiindulópontja lehetett annak, hogy eredeti ér
tövek átmenjenek az e-tövek közé, éppen úgy megvan az elméleti 
lehetősége az ellentétes folyamatnak is! A finnben azután e szó
ban éppen úgy kiegyenlítődés történhetett az á-tövű függő esetek 
javára, mint az eredeti ö-tövek többségében, s így egy közbeeső 
*jáya: *jarian fejlődési állomás folytatójának tarthatjuk a mai 
jáá : jüan paradigmát. *jáj)e korai közfinn alakra utal szavunk 
mordvin megfelelője, E.<e?, eu, ej}, ij, M. jej, ej is (vö. .RAVILA : 
FUF. XXIII, 35—6 és Vir. 1939, 108), tekintettel arra, hogy a 
mordvinban rövid első szótag után finn *e helyén szokott magán
hangzóhiány jelentkezni, míg viszont a fi. -á megfelelője, ha bizo
nyos feltételek mellett elváltozva is, de általában megmaradt.1) 

VI. 

Végére jutottunk lapp-finn-mordvin összehasonlító szóvégi 
vizsgálatainknak. Eredményeinket, ül. következtetéseinket, me
lyeket e vizsgálatból a lapp nyelvre nézve levonhatunk, az aláb
biakban összegezhetjük: 

1. A lapp nyelv szókészletében vannak szavak, amelyek az 
-a =- -i, ül. -a ií. -i változás előtt kerültek át a közfinnből a lapp 
nyelvbe. Az -a (-a) *—í változás OJANSUU valószínű feltevése sze
rint valamely e hang közvetítésével valósult meg, — lehetséges, 
hogy zárómozzanata egybeesik azzal a közfinn -e (%) =- -i válto
zással, amely a kéttagú e-tövek nominatívusában ment végbe. Az 
utóbbi változás régibb, mint a közfinn *-ti **• -si változás, mely a 
balti jövevényszavak felvétele utáni időbe esik. Nyilvánvaló tehát, 
hogy a k é r d é s e s l a p p s z a v a k a k ö z f i n n k o r n a k 
e g y k o r á b b i i d ő s z a k á b a n k e r ü l t e k á t a l a p p b a , 

*) Érdekes, hogy szavunk lív alakjában (jel) egy teljesen idegen * ele
met találunk. KETTUNKN arra gondol, hogy ez az * talán á többesszámi tőből 
vonódott el (1. Livisches Wörterbuch 86). Lehetne-e a közti. *jc£jpi i-jének 
folytatását keresni benne? 
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s v é g m a g á n h a n g z ó j u k k a l o l y h a n g á l l a p o t r a 
m u t a t n a k , a m e l y á l t a l á b a n a f i n n-v o l g a i a l a p 
n y e l v v i s z o n y a i t t ü k r ö z i . 

2. A lapp nyelv közfinn eredetű szavai közül egyesek csak 
a szóvégi a-nak, ül. a-nek szűkejtésű magánhangzóvá válása után 
lettek a lapp szókincs tagjaivá. Ezek a szavak magukon hordják 
tehát oly hangváltozás bélyegét, amely a finn-volgai alapnyelvvel 
szemben már egy finnes sajátságokkal rendelkező nyelvformára 
utal, — következőleg á t v é t e l ü k a k ö z f i n n k o r e g y 
k é s ő b b i i d ő s z a k á b a n t ö r t é n t m e g . 

3. Ha ezeket a megállapításokat elfogadjuk, következteté
seinket megnyugtató összhangban látjuk azokkal az eredmé
nyekkel, amelyekre RAVILA PÁL a lapp nyelvbe átszármazott finn
ugor szókincs átvételének korát illetően — részben más úton — 
jutott: „Der wesentliche Teil des Lappischen ist teils aus einer 
vorfinnischen Sprachform, die noch nach der Trennung aller 
anderen finnisch-ugrischen Sprachen vorhanden war, teils aus 
der schon deutlich urfinnischen Sprachform hervorgegangen" 
(FUF. XXIII, 63). 

VII. 

A balti-finn nyelvekre vonatkozó fentebbi fejtegetéseimben 
jelentős szerepet játszott egy szóvégi -a =- -i, 111. -a =- -i változás, 
mely a közfinn nyelv kéttagú szavaiban ment végbe, az esetben, 
ha az első szótag hosszú volt. Ez a feltevés — mint említettem — 
OjANBuutól származik, aki állításának igazolására több érvet 
sorakoztat fel. RAVILA említett értekezésében foglalkozik ezekkel 
az érvekkel, s arra a végeredményre jut, hogy 0JAN8ÜU feltevése 
helyességének egyetlen meggyőző bizonyítéka az a viszony, amely 
egyrészt az igeragozás egyes- és többesszámi harmadik személyé
nek alakjai (saapi: saavat, sanovi : sanovat), másrészt a közép
fok nominatívusa ós töve (suurempi: suuremmat) között fennáll. 
E megállapítás mellett is az a véleményem, hogy vannak még 
egyéb jelenségek is, amelyek OJANSUTJ feltevésének támogatására 
figyelembe veendők. Ilyennek tartom pl. azt a tényt, hogy a finn 
nyelvben vannak szavak, amelyek (nyelvjárásonként váltakozva?) 
még a legújabb időben is kétalakúak, ill. kéttövűek voltak, avagy 
még ma is azok. Ilyenek: 
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1. (LÖNNE.) lámsa, gen. lámsan 'rimsa, flik, klóckstráng; 
dragsnöre, draglina,; kastsnara, slangsnara, lasso; ögla i snaran' 
~ lámsi, gen. lamsen 'kastsnara, slangsnara'. A két, külön rago
zási osztályba tartozó szót etimológiailag azonos szókként tár
gyalja pl. TOIVONEN: FUF. XIX, 188. 1.; 

2. (LÖNNE.) sieni, gen. sienen ~ (diai.) siena, gen. sienan 
'svamp, skifling'; 

3. (LÖNNE.) syylü, gen. syylán ~ syyli, gen. syylen Várta, 
svulst' stb.; 

4. (LÖNNE.) sarmü, gen. sármán 'kant ; spjele, flisa, skárfva, 
spillra', [sármi, gen. sármin (RENV.) — sürmá] ~ sárvi, gen. sárven 
'kant, r am; spjelka' (1. OJANSÜU: Vir. 1909, 26—7; SETALA : FUF; 
XII, Anz. 4). 

Itt említem meg a következő két szót i s : 
5. (LÖNNE.) varsi (tő : varte-) 'skaft, stjelk, stángel' stb. ~ vartalo 

( = varta-lo) 'bál af kroppen, váxt' stb.; 
6. (LÖNNE.) pursi {tő',: purte-), 'fartyg, farkost' stb., purtilo 

'ho, trág, ekstock af ett trád, farkost, slup' ~ karj. (GEN.) purdalo 
(=purda-lo) [~purdilo] 'puutaltrikki' (vö. OJANSÜU: Vir. 1898,62—3; 
TOIVONEN: Vir. 1924, 20—2 és 1927, 51). 

Ily finn szavakkal, melyekben a fentiekhez hasonlóan a, a 
és í váltakoznak, nálunk BEKÉ ÖDÖN foglalkozott . (1. Nyr. LXII, 
116—117). BEKÉ nem fogadja el azt a nézetet, hogy a fi. lehmi-
karja 'tehéncsorda', metsi-kana 'gatyásfajd, szürke fogoly', huhti-. 
kuu 'április', silmi-vesi 'szem- v. arcmosóvíz' jelzős összetételek
ben az előtag -i végződése képző lenne (1. SZINNYEI, NyH.7 100), 
s az a véleménye, hogy a kérdéses -i szóvégi -a, -á hangból tisz
tán hangtani úton fejlődött. Felfogása indokolására BEKÉ egyebek 
közt oly szópárokra hivatkozik, mint emá ~ emi 'anya', kerá 
'gombolyag, káposztafej' ~ kéri 'kör, kerület, karima', karkka és 
kárkki, kaikká és kalkki 'fenyőfahajtás', ryömá 'talp (állati Iáb) '~ 
ryömi 'négykézláb állás', sepá és sepi 'szán előrésze', tölkká és 
tölkki ' turha', tönkká és tönkki 'idomtalan nagy darab', hupa 
'mulandó, mulatságos' ~ hupi 'mulatság', kontta és kontti 'láb, 
lábszár (csont)', kukká 'virág' ~ kukki 'hízelgő megszólítása a 
farkasnak', kulppa és kulppi 'csésze, merőedény v. kanál', nippa 
és nippi 'ujjhegy', riippa és riippi 'súly, nehezék, teher'. Mind
ezekben — úgy értelmezem —• -a, -á =- -i fejlődés útján magya
rázza BEKÉ a szóvégi -i hangot. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. • * 
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Ügy hiszem, e véleménynyilvánításkor BEKÉ nem vette kellő 
figyelembe azt, hogy a felsorolt szavak kivétel nélkül nemcsak 
/ végűek, hanem i tövűek is. A finn /-tövek keletkezését azonban 
nem intézhetjük el ily egyszerűen! A finn /-tövek vagy új jöve
vényszók, amelyekben az -/ járulékhang (pl. költti, runti, ruuvi, 
tonki, uuni), vagy pedig oly régi tövek, amelyek -/-je az eddigi 
felfogás szerint kettőshangzóra megy vissza (pl. peni [1. 42.1.], 
panki, áiti stb.; vö. pl. POSTI: Vir. 1934, 145; COLLINDEK, Die ur-
germanischen Lehnwörter im Finnischen, 134). Az utóbbiak ere
deti kettőshangzójának utótagja legtöbbször valaminő % képzőt 
képvisel, ezért az ily /-tövek fejlődése aligha állítható párhuzamba 
a finn középfokok kialakulásával — úgy, ahogy ezt BEKÉ gon
dolja. 

Továbbmenve BEKÉ véleményét oly szavakra való utalással 
kívánja valószínűbbé tenni, amelyeknek szerinte nemcsak a-, á-
és / végű, hanem e végű változataik is vannak, s ily példákat 
említ, mint ala, ale, ali 'al', ylá, yle, yli 'fölső', Urna 'levegő' stb. ~ 
ilme, -mi 'nyilvánvaló v. világos dolog', kaiha 'félhomályos' stb. ~ 
kaihe, -hi és kaihi 'hályog', sapsa és sapse, -si 'test véknya stb.', 
syyla, syyle, -i 'szemölcs stb.', tynka és tynke, -/ 'csonka vég'. 
Ügy veszem észre, BEKÉ e példáit SZINNYEI finn-magyar szótárából 
idézi. Itt azonban az e-végű alakok a fenti szavakban nem élő 
alakváltozatok, hanem csupán a kérdéses szavak elvont nyelv
tani tövét jelentik! Igaz, LőNNROTnál találunk ale alakot, ez azon
ban az allé névutó változata, s nem állítható egymás mellé az ala 
és ali alakokkal. Van ugyan ütne (gen. ilmeenl) szó, ebben azon
ban az -e kétségtelenül képző! Van kaihe (gen. kaiheen !) szó is, 
ez azonban 'hályog' (=Augenfell; dünnes Háutchen) jelentésben 
— mint TOIVONEN a FUF. XIX, 99. lapján valószínűvé tette — a 
zürj. kis 'Schale, Hülse, Rinde e t c ' és a votják kic, kis stb. 'dünne 
Haut, Schale' szavakkal tartozik össze, s különválasztandó a kaiha 
'félhomályos' stb. szótól, amely viszont germán jövevényszó 
gyanújában áll (vö. COLLINDER, Die Urgermanischen Lehnwörter 
im Finnischen, 202). Képző rejlik a syyle (gen. syyleen !) szóban 
is, amelyet 'szemölcs stb.' jelentésben LÖNNROT szótárából ismerek. 

Visszatérve saját példáimhoz, a bennük található második
szótagbeli a ~ i, a ~ i váltakozásnak tudtommal máshol sincs 
megfelelő magyarázata. Ügy látom, ezt a jelenséget is kapcsolatba 
hozhatjuk az említett szóvégi -a =*- -i, -a *- -i változással. Ez 
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esetben fel kell tenni, hogy e szavak eredetileg Hamsa, *siena 
(-= *sena), syyla, sarma (~ *sarva), *varta és *purta alakúak 
voltak, — az -a (-a) '*- -i változás útján lamsi: lamsan, sieni: 
sienan, syyli: syylan, sarmi: sdrmdn (ill. sarvi: sdrvdn), varsi: 
varran, pursi: purran alakban egy csoportba kerültek a többi 
kéttagú, hosszú elsőszótagú, i végű, de a, ill. a tövű szóval, 
— végül egyrészt kiegyenlítődés történt bennük az a, ill. a tövű 
függő esetek javára, s előálltak a lamsd: lamsan, siena: sienan, 
syyla: syylan, sarma: sarman jellegű alakok, másrészt — nyelv
járásonként? — átmentek e szavak i végű nominatívusuk közve
títésével az i végű, de e tövű szavak csoportjába, s így lamsi: 
lamsen, sieni: sienen, syyli: syylen, sarvi: sdrven, varsi: varren, 
pursi: purren alakban élnek tovább. 

Sorra véve az e szavakhoz fűződő részletkérdéseket, a 
következőket állapíthatjuk meg: 

1. a lamsi ~ lamsd szó lapp megfelelője, IpN. law^e, szó
végi e-jével szintén a végű közfinn alak mellett szól; 

2. a sieni ~ siena szónak és lapp megfelelőjének (IpN. 
(NIELS.) cadna (!), gen. -<m, IpL. fSattnd, gen. ffana) viszonya — 
tekintettel az eddig tárgyaltaktól elütő végmagánhangzó-megfele
lésre (IpN. -a, IpL. -dl) — további magyarázatra szorul, akármelyik 
finn alakváltozatnak nyújtanánk is az elsőbbséget. Az eredetileg 
a végű lapp szavakkal WIKLUND foglalkozott a FUF. II, 52—3. 
és a Lappische Studien II, 45—6. lapján, a nélkül azonban, hogy 
problémáikat illetően végleges megoldáshoz jutott volna. Annyi 
tény, hogy a lapp ü (=*• a) végű szavak a végű átadó nyelvi 
alakokkal állanak szemben, ez pedig ismét arra indít bennünket, 
hogy a 'svamp' jelentésű szót eredetileg a végűnek tartsuk; 

3. a fi. syyla ~ syyli rokonnyelvi megfelelői (karj. tsüpldni 
id., IpN. (NÍELS.) ciirfhle, -whl- P. 'kveise', md. (PAAS.) E. siíg'e, 
selg'd, M. siTg'a 'Warze, Hautpustel' mind egybehangzóan az a 
végű alak eredetiségét bizonyítják (az egyeztetéshez 1. pl. WICHMANN : 
FUH. XI, 188). 

4. a sarma ~ sdrmi szó rokonnyelvi megfelelőinek a több
sége (vó.t sdrvd 'sarvi, reuna', észt sérv, gen. serva [!], ill. sorv, gen. 
sorva 'Rand, Kanté, Áusserstes, Grenze' [ellenben karj. sarvi 'sarma, 
syrjá'] támogatja a szavunk eredeti a (a)-tövűségére vonatkozó 
feltevést; 

4* 
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5. a fi. vartalo bizonyára r é g i képzett szó, melynek képző
előtti a-ja — szemben alapszavának mai i véghangzójával — 
aligha magyarázható analógia eredményének. A -lo képzőhöz vö. 
AHLQVIST, Suomen kielen rakennus 57. 

6. A karj. purdalo a pursi szónak egy felteendő *purda -«= 
*purta változatára utal. E *purta változatot a purte-, purli-
(»- purdi-) tőváltozatokkal szemben a végmagánhangzó szem
pontjából eredetibbnek kell tartanunk. Szóvégi *a-ra mutat — 
mint kifejtettük — e szó lapp megfelelője is (1. 29—30. 1.). 

Szóvégi a ~ í viszonyt figyelhetünk meg a fi. kenká : ken-
gán 'cipő' és a karki: kar jen 'Spitze, Stachel, Scheitel' szavak 
-ka, ill. -ki képzőjében is, amellyel a NyK. L. kötetének 217—8. 
lapján foglalkoztam. Ez az elhomályosult képző eredetileg -ka 
alakú lehetett. A kenka szó *kema-ka =- *keme-ká =~ *kemeki =-
*ker}ki fejlődésen mehetett keresztül, s -ka végződósét akkor 
nyerhette vissza, amikor a feltehető *kej)ki; *ke-tjr}dn paradigma 
függő eseteinek az a-je analógiás úton visszakerült a nominatí-
vusba. A lpN. (NIELS.) gamá, -bmág-, P. Gámá, acc. Gabmágá a 
*kemeki fejlődési fokot tükrözi. 

A karki szó -ki végzetét az eredeti *-ká képzővel úgy tud
juk összhangba hozni, ha *káre-ká alakból indulunk ki s feltesz-
szük, hogy ez *káreki ^ karki alakot nyerve, átment az e-tovek 
közé. A lpN. (NIELS.) gierá, -rrág-, P. oierá, acc. Giérrágá a 
*káreki alak mása. 

Az utóbbi két eset az előzőktől abban különbözik, hogy 
bennük a harmadik szótagban kellett -a, -a =- -í változásnak tör
ténnie. Ez a körülmény azonban nem okoz nehézségeket, tekin
tettel arra, hogy a finn nyelvtörténet ily változással már régóta 
számol, figyelembevéve az oly eseteket, aminők a fokozásban a 
középfokú parempi: paremman s az igealakrendszerben a 3. 
személyű antavi: antavat alakok (vö. OJANSUU : SUSAik. XXX, 
17: 13—16 és IIMA : Vir. 1922 :25). 

Befejezésül megjegyzem még, hogy az itt tárgyalt eredeti
leg a, ill. á végű szavak i végű (e-tövű) változatainak keletkezé
sét — legalább is az idetartozó esetek egy részében — másképp 
is elképzelhetjük. Ismeretes tény, hogy mind a tővégi a-nek, 
mind a tővégi e-nek az í többes jellel való egyesüléséből i szár
mazott, s hogy következőleg az a- és e-tövek többesszámi függő 
esetei egyformán í Tégű többesi tőből képződnek. Egyfelől pl. a 
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sörmillá, lámsillá, másfelől pedig pl. a hanhilla, hiirillá többes
számi esetek i-tövűségének a közössége is sok esetben azt ered
ményezhette, hogy egy-egy á végű szónak — legalább is nyelv
járásonként — a hanhilla : hanhet, hiirillá : hiivet viszony min
tájára e-tövű többesszámú nominatívusa (pl. lámset, sárvet), 
majd ehhez i végű egyesszámi nominatívusa (pl. lámsi, sárvi) 
alakulhatott. Ugyanezt a magyarázatot az eredeti a-tövekre már 
ritkábban alkalmazhatjuk, mert tudjuk, hogy a kéttagú a-tövek-
nek í-re végződő többesi töve csak oly szavakban van, amelyek
ben az első iszótag magánhangzója o vagy u, egyébként pedig 
az a a többesszám z-jével oj, kettőshangzóvá egyesült. Az utóbbi 
esetben az a-tövű szó többesszámi töve nem egyezik (s nem egye
zett sohasem) az e-tövekével, második magyarázatkísérletünket 
nem alkalmazhatjuk tehát pl. a felteendő *varta szó mai varsi 
alakjának vagy a széna ~ sieni viszonynak a magyarázatára. 
Mindenesetre általánosságban igazat kell adnunk BussENiuenak, 
aki ,,Zur ostseefmnischen Morphologie: Stammesalternation im 
Ostseefmnischen" c. művében azt a megállapítást teszi, hogy a 
finnben az e-tövek terjeszkednek eredeti határaikon túlra, a régi 
a (a>tövek hátrányára (1. id. m. 114—116. 1.). 

Budapesten, 1940, okt. 1-én. 
LAKÓ GYÖRGY. 



54 GYÖRKÉ JÓZSEF 

Volt-e a magyarban -u-, -ü- praeteritum-képző? 
KRAUTER FERENC „A v-tövű igék" című dolgozatában a HB. 

levn (olv. leün) szavát a következőképpen elemezte: *le- tő, *-ü-
praeteritum-képző, -n személyrag (vö.: NyK. XLII, 321—22). 

Azóta az -u-, -ü- praeteritum-képzővel még ERDÉLYI LAJOS 
(FUF. XVIII, 90—107), HORÖER ANTAL (Csengery—Emlék 186—88, 
A magyar igeragozás története 12—13, 83—7 stb.) és GOMBOCZ 
ZOLTÁN (Ung. Jahrb. X, 13) foglalkozott behatóbban. Az ő kuta
tásaik alapján az -u-, -ü- praeteritum-képző használati körét a 
HB. levn szaván kívül még általában a következő esetekre szok
ták kiterjeszteni: 

1. a jelenidejű funkciót nyert palóc ny. várónk (>-váraónk), 
kérőnk (^kéreönk) stb. alakokra; 

2. a tárgyas ragozású praeteritumok többesszámú első 
személyére: várók, kérők stb. s innét az alanyi ragozásba is 
átterjedt várónk, kérőnk formákra 

3. s végül a HB. hadlaua, terumteve szavaira. 
Vegyük talán most őket egyenkint tárgyalás alá. 
1. A. köznyelvi várunk, kérünk alakoknak a palóc nyelv

járásterület egy részén várónk (=-) váraónk, kérőnk (=-) kéreönk 
felel meg. Az -ónk, -őnk rag -ó-, -ö- elemében HORGER szerint az 
-u-, -ü- igenévképző lappang (vö. A magyar igeragozás története 
12—3, 85). A várónk, kérőnk alakok mellett azonban egészen 
közönséges még a palócban a birtokos ragozású papónk, kertönk 
stb. is a köznyelvi papunk, kertünk helyett. Mivel a birtokos 
ragozásban senki sem sejthet lappangó igenévképzőt, s a palócban 
egyébként is gyakoriak az -ó, -ő végződésű névszótövek: apaó, 
ocsaő, fúraó, gyalaó, veseő, sepreő, gyüszeö stb., azért azt hiszem, 
HoRGERrel szemben ZSIRAI MiKLósnak van igaza „az ó, ő a birtokos 
személyragozásban bukkant fel és onnét harapózott át az ige
ragozás területére" (ZSIRAI: MNy. XXVII, 199). 

2. Valamennyi kutató véleménye egyezik abban, hogy a 
tárgyas ragozású praeteritumi -ók, -ők, -úk, -ük, -őjok, -őjök, -őjek, ille-
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tőleg az alanyi ragozású (nyelvjárásbeli) -ónk, -őnk ragok tulajdon
képpeni praeteritumi eleme az -o, -ö. Abban sem tér el a felfogás, 
hogy a sokféle rag közül a legősibb alak az -ók, -ők s a többi 
rag — SZINNYEI helyeselhető feltevése szerint — csak későbbi 
analógiás alakulás (vö. SZINNYEI : MNy. XI, 13; HORGER i. m. 64—5; 
másképpen, de helytelenül SIMONYI, TMNy. 613). MELICH szerint az 
-ók, -ők alak -d- eleme korábbi -á-ból való, ugyanígy az -ő- is 
-é" bői fejlődött (vö. MELICH, A magyar tárgyas igeragozás 74—5, 
átveszi SZINNYEI, A HB. hang- és alaktana 8, 36, NyH7. 110). 
Egészen más úton kísérletezett ERDÉLYI LAJOS (FUF. XVIII, 90—107), 
később GOMBOCZ ZOLTÁN (Ung. Jahrb. X, 13), illetőleg tőlük függet
lenül HORGER ANTAL (Csengery-Emlék 181, A magyar igerag. tört. 
65 stb.). Szerintük a praeteritum többes első személyének -d-, -ő-
eleme eredet szempontjából nem függ össze a paradigma többi 
tagjával, mert ez az -ó-, -ő- egy praeteritumi funkciót nyert 
finnugor *-/¥ nomen verbale folytatója. 

Az -ó-, -ö- elem azonban nemcsak a praeteritumban van 
meg, hanem a feltételes módban is közönséges. Sőt tovább is 
mehetünk. A praeteritumi -ók, -ők, -úk, -ük, -ójok, -őjök, -őjek, 
illetve -ónk, -őnk ragokkal teljesen párhuzamos feltételes módbeli 
ragok is fejlődtek: -nők, -nők, -mik, -nük (=~) -nuk, -nük és -nójok, 
-nőjök, -nőjek, illetve -nőnk, -nőnk (vö. TMNy. 613 ; NyH7. 127; 
MELICH i. m. 39 ; HORGER i. m. 64—6, 115). 

E szinte nyilvánvaló hasonlóságot HORGER a következőképpen 
próbálta magyarázni: „ . . . ismerve azt az erős párhuzamosságot, 
amely az elbeszélő múltú és a feltételes alakok között észlelhető, 
joggal feltehetjük, hogy a feltételes mód szabályos (mi) *várná-k, 
*kérné-k alakjába az elbeszélő múlt (mi) várók, kérők alakjának 
hatása alatt hatolt be az d, ö h a n g . . . " (vö. i. m. 67). Hogy a 
feltételes mód és az elbeszélő múlt alakjai között jogosult a 
közelebbi kapcsolatok feltevése, azt a ragok tagadhatatlanul nagy 
hasonlósága miatt valóban bajos volna kétségbe vonni; 

HORGER azonban csupán az egyik lehetőséget vizsgálta meg, 
holott analógiás fejleményeknél minden eshetőséggel számolni kell! 
Mi például éppen a második lehetőséget, vagyis a feltételes mód 
-nók, -nők ragját tartjuk eredetibbnek és az elbeszélő múlt -ók, -ők 
alakját az analógiás fejleménynek, azon egyszerű oknál fogva, 
mert ebben az esetben az uráli *-n8k$ ~ *-n8y£ alapalakból (vö. 
SETÁLA, T U M . 152—8; BUDENZ, UA. 64 §; SZINNYEI, Sprw2. 125, NyH7. 
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112, stb.) nemcsak a feltételes mód -nék, -nák és -nők, -nők ragía, 
hanem a praeteritumi -ők, -ók ragok -ö-, -ó- eleme is megfejthető 
egészen szabályos hangtani fejlődéssel, anélkül, hogy az utóbbiak 
magyarázatához külön alaki elem felvétele volna szükséges. 

A feltételes mód legrégibb magyar alakja -ney- olv. -n'éi-
1. KT. lelhetneync (vö. SZINNYEI, A HB. hang- és alaktana 37). 
A finnugor *-n&ká' oo *-né'yü és a legrégibb magyar forma -ney-
között kétségtelenül kellett még lenni egy ó-magyar -neü- alaknak 
is, vö. hangtani szempontból ősmagyar *fey '*- ó-magyar fey (vö. 
1055 : feherea, ugyanott: mének, azah. olv. meney, ászdy) =*- feü (vö. 
1055: feu, 1211: Feud, feud szn.) =- fej (vö. 1138/1329: Feidi 
MonStrig. I, 93) *- fé (vö. 1055 : fee, 1440 k.: heriosvelg/e stb. 
OklSz., N. fé) | feketeü (vö. 1211: Feketeu, 1256: Feketeufa stb. 
OklSz.) *- feketéi (vö. 1095/XII—XIII.: Feketeyái szn. OklSz.) =~ 
fekete (vö. 1278: fekete pótok stb. ÖklSz.) (vö. GOMBOCZ, Magyar 
történeti nyelvtan. II. r. Hangtan II. Hangtörténet*. 59—60). Az 
ó-magyar feü, feketeü alakból azonban nemcsak fé és fekete, hanem 
mint tudjuk, még fő és fekető is fejlődött, ugyanúgy mint a HB. 
levn olv. leün szavából is >- JókK. 4/16 len olv- lén ~ JókK. 
71/17 lewn olv. lön stb. (vö. SZINNYEI i. m. 44 ; HORGEE i. m. 105), 
vagyis az -eü- kettőshangzó egyrészt -é, másrészt -ö lett. Ez a 
kétirányú fejlődés adja magyarázatát feltételes módbeli ragunk 
mai kétféle alakjának is I Az egész fejlődés menetét egyébként a 
következőképpen képzelhetjük el: uráli *-nö'kö <» *-n&y&'»- ősmagyar 
*-né'y *- ó-magyar *-ney és *-neü- »- -nej (KT. lelhetneync) -—né-
(te kérnéd), illetve -*neü- >- -nő- (mi kérnök). 

A mélyhangú szavakban -ná- (te adnád) és -nó- (mi adnók) 
alakot találunk. Mindkét forma MELICH helyeselhető nézete szerint 
későbbi illeszkedés eredménye (vö. MELICH i. m. 12—3). Hogy a 
feltételes mód jelenének a magyarban eredetileg csak magashangú 
alakja volt, azt az illeszkedés nélküli (én adnék, kapnék) alakokon 
kívül a rokonnyelvi megfelelések is' igazolják: vogulT. -né, 
osztják -£é-, cseremisz -ne-, finnS. -ne-, lappK. -ne-, szamojéd 
O. -ne-, -ni-, Jur. -ni-, -ji-, Jen. -ni-, -ji-, -i- (vö. SZINNYEI, Sprw.2 

125, NyH.7 112; GYÖKKÉ, Die Wortbildungslehre des Uralischen 
50, 95). 

Joggal megjegyezhetné valaki, hogy miért fejlődött a fel
tételes mód ragjának *-eü- kettőshangzója csupán a többesszám első 
személyében másként, mikor a paradigma többi tagjában közös 
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egyirányú fejlődés képe tükröződik? Azt hiszem, nem járok messze 
az igazságtól, amikor ennek okát a többesszám 3. személyében 
keresem. Közös hangfejlődés esetén ugyanis nemcsak a többes
szám 3. személyében (védnek, vágnák), hanem a többesszám 1. 
személyében is (*védnék, *vágnák) -nék, -nák lett volna a rag, ami 
kétségtelenül az értelem rovására ment volna. 

Ha mármost figyelembe vesszük a feltételes mód és az 
elbeszélő múlt közötti erős alaki párhuzamosságot (védném, véd-
néd, védné, védnök, védnétek, védnek és védem, véded, vedé, védők, 
védetek, védek), mi sem látszik természetesebbnek, mint annak 
feltevése, hogy az elbeszélő múlt egykori szabályos (mi) *véd-é-k, 
*vár-á-k alakja éppen a feltételes mód (mi) véd-nő-k, vár-nó-k 
alakjának hatása alatt módosult és lett a ma i : (mi) véd-ő-k, 
vár-ó-k. 

3. A HB. hadlaua, terumteve szavainak -u-, -v- elemét 
KRAUTER FERENC, ugyanúgy mint a HB. leim -v- jét, igenévi eredetű 
praeteritum-képzőnek tartotta (vö. NyK. XLII, 332); hasonló
képpen vélekedett róluk ERDÉLYI is (FUF. XVIII, 93—4), míg 
SZINNYEI (i. m. 39—40) és MÉSZÖLY (Nyr. XXXVIII, 301—5, 343—8) 
hézagtöltő hangot látott, bennük. Melyik magyarázat a helyes? 
Azt hiszem igazat kell adnunk HoRSERnek, hogy „azt csak a 
HB.-del közel egykorú új és nagyobb terjedelmű nyelvemlékek 
napfényre kerülése tudná eldönteni" (i. m. 84). 

4. Hátra volnának még sz-szel bővült y-tövű igéink jólismert 
alakjai: lön, tőn, vön stb. KRAUTER szerint „a i'-tövű igék kérdé
sének a nyitja" (i. h. 319) rejlik ezekben az alakokban. SZINNYEI 
is nagy súlyt vet rájuk. „Csupán azt akarom megállapítani, hogy 
*-u, -ü- jeles praeteritumuk, úgy látszik, csupán f-tövű igéknek, 
mégpedig azok közül is csak olyanoknak volt, amelyeknek v-je 
-sz-szel vagy -sz-szel és -d-\él váltakozik, . . ." (i. m. 37). A per
döntő bizonyítékot KRAUTER FERENC így foglalta össze röviden. A 
HB. levn szavának -n eleme „a 3. sz. ragja, marad tehát tőnek 
és p r a e t e r i t u m k é p z ő n e k : *leü-. Mivel a praeteritumot 
valaminek csak kell jelölnie, a leü alakot már csak így elemez
hetjük: *le- a tő és -ü a praeteritumképzo" (KRAUTER i. m. 321—2). 
„A mai nyelvész — írja LAZICZIUS —, akinek tekintetét az ellentét 
axiómája irányítja, a nyelvi jelrendszerek vizsgálatából jól tudja, 
hogy nemcsak a „van", de a „nincs" is lehet fontos építőkockája 
a nyelvnek. Tehát a helyett, hogy a „nincs"-bői messzemenő és 
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rendesen téves következtetéseket vonna, a „ nincs "-nek megfelelő 
nulla-fokon álló elemeket ép úgy kezeli, mint az anyagilag adot
takat, de természetesen csak rendszeren belül, akkor, ha megfelelő 
ellentét kínálkozik. 

Ha az időt csak külön időjellel lehetne kifejezni, akkor a 
magyarban ma sem lehetne beszélni, mondjuk, jelen időről, mert 
nincs anyagi jele. A tud alakot azonban épen az teszi jelenidejűvé> 
hogy szemben áll vele a tudott sajátos multjegyével, tehát a 
nulla-fokon álló időjellel, vagy, ha úgy tetszik, az időjel hiányával 
ép úgy ki tudjuk fejezni az időt, mint más nyelv esetleg pozitív 
eszközeivel" (vö- LAZICZIUS, A finnugor idők kialakulásának kérdé
séhez: MNy. XXIX, 19).1) Ha tehát a tud azért jelen, mert szemben 
áll vele a „tta multjeles tudott alak, akkor a leün, *teün stb. 
alakok viszont azért tarthatók jeltelen multidőnek, mert kivétel 
nélkül szemben áll velük az „sza jelenidő-jellel ellátott lesz, tesz 
stb. Hogy a levn, *tevn stb. alakok -ü- eleme etimológiailag csak
ugyan a tőhöz is tartozhat, azt a rokonnyelvi alakok mindenben 
támogatják; vö- : magyar teü-n ~ finn teke- ^ mordv.E. feje-, M. 
tijd- ~ lappN. Dáoká- stb. | magyar veü-n ~ vogulAK. ftaj-on 
„nimm" ~ osztj.Kond. tvdi-dm „ichnahm". Az összehasonlító hang
tant tárgyaló kézikönyvek bőséges példával igazolják, hogy az 
első szótag határán szereplő finn és lappN. -&-nak, a mordvin 
-j-nek, a vogul és osztják -i-nek a magyarban -u-, -ü- az egyik 
szabályos megfelelője (vö. SZINNYEÍ, Sprw2. 30—1, NyH.7 35—6; 
PAABONEN, Beitráge 54—9 stb.). 

Az elvi elgondolást ezzel elő is adtuk röviden, fíátra van 
azonban még a történeti megvilágítás, mely hivatva van az egész 
kérdést a maga teljességében elénk állítani. Előrebocsájtom, ebben 
sem lesz hiány. E sajátságos praeteritumképzés ugyanis nem 
egyedül álló az uráli nyelvekben. Pontos megfelelője még ma is 
él a déli-osztják nyelvjárásokban. 

SETÁLA a déli-osztják praeteritumi alakokkal kapcsolatban 
még kénytelen volt megjegyezni — részben talán a hiányos anyag 
miatt is —, hogy „Dieses Práteritum ist unklar, sowohl hinsicht-

x) Az ellentét és a „zéró phonique" elvével és alkalmazásával kapcso
latban vö. még SAUSSURE, Cours de linguistique générale2 123—4, 163; Travaux 
du cercle linguistique de Prague IV, 321; V2, 49, 81 stb. 
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lich der Bildung als der Anwendung . . . " (TuM. 108). Miért? 
A feleletet megadta már CASTRÉN : „ Für das Práteritum giebt es im 
Ostjakischen keinen besondern Charakter, sondern die Personal-
affixe werden unmittelbar an den Verbalstamm gefügt" (vö. CASTRÉN, 
Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörter-
verzeichniss 51). A jeltelen praeteritummal szemben a praesensben, 
ugyanúgy mint a magyarban, gyakorító képzős alakokat találunk. 
„Zur Bildung des P r á s e n s " — írja PATKANOW—FUCHS — „wird im 
Ostjakischen bekannterweise das Frequentativsuffix -t (welches 
mit -d- wechselt . . .) an den Stamm angehángl" Cvö. PATKANOW— 
FUCHS, Laut- und Formenlehre der süd-ostjakischen Dialekte 176), 
például: pan- „legén" praeteritum egyesszám 1. panem „ieh legte", 
2. panen, 3. panet, kettősszám 1. panemen, 2. paneden, 3. paneden, 
többesszám 1. paneu, 2. paneden, 3. panet; míg ugyanebből H 
praesens egyesszám 1. pandem „ich lege", 2. panden, 3. pandet, 
kettősszám 1. pandemen, 2. pandeden, 3. pandeden, többesszám 
1, pandeu, 2. pandeden, 3. pandet (vö. CASTRÉN i. m. 5 8 ^ 9 ; 
PATKANOW—FUCHS i. m. 177—86). Ugyanígy ragozódnak v-tövű 
igéink déli-osztják megfelelői is, sőt azokban a paradigmákban, 
melyekben tőváltakozás is van (erről rövidesen egy más alkalom
mal), a praeteritumban a mássalhangzós, a praesensben pedig a 
csonka, vagyis a magánhangzós tő szerepel, azaz mindenben a 
magyar leü-n, veü-n ~ lesz, vesz váltakozás pontos megfelelője 
bontakozik ki előttünk: Kond. tewdm, Jug. Liwgm „ich ass" ~ 
Kond. tetem, Jug. L«/9m „ich esse"; Kond. wdidm, Jug. wdiwm 
„ich nahm" ~ Kond. wdfom, Jug. wdlhm „ich nehme" stb, 
(PAAS.—DONNBR, Wörterb.). Hogy a magyar és déli-osztjá/c leün y 
lesz és tewdm ~ tetőm alakpárok szerkesztésmódja azonos, abban 
a fentiek után bajos kételkedni. Pedig ezzel még nem is tártunk 
napfényre mindent. A magyaron és a déli-osztjakon kívül ugyanis 
még a szamojédban is előkerül a jeltelen múlt, s a jeltelen múlttal 
szemben a jelenidőben ott is csak frequentatívképzős alak járja. 
Már t. i. az olyan esetekben, amikor kiegészülés folytán egyes 
mom. igék paradigmájának nemcsak fél- és régmúlt, hanem jelen 
alakja is támad. 

CASTRÉN a szamojéd igeidők bonyolult rendszeréről szólva a 
többi között a következőket írja: „Es geschieht zwar auch in 
andcren Sprachen, dass die Natúr der Handlung eirien Einfluss 
auf die Zeiten des Verbums ausübt, in Folge wovon z. B. im 
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Russischen ein momentanes Verbum nie ein Praesens, sondern nur 
ein Praeteritum oder Futurum bildet; doch wáhrend sowohl das 
Russische als auch andere Sprachen gewöhnlich jede besondere 
Zeit durch besondere Charaktere bezeichnen, kann dagegen im 
Samojedischen ein und dieselbe Verbalform verschiedene Zeiten 
ausdrücken; z. B. mueu, ich nahm, vom Stamme mne, ~atjeu, ich 
tvarte, vom Stamme ~atje" (vö. CASTRÉN, Grammatik der samoje
dischen Spachen 373). A tüzetesebb megvilágítás céljából közlünk 
még* pár példát az újabb gyűjtésből is : Jur. (LEHTISALO : MSFOu. 
LVI, 25) Sjo. ienm' oá. le0rim „ich erschrak" : O. leró „zittern 
(vor schreck), erschrecken" | (i. m. 41) O. miő'm* „ich gab" : O. 
mits „gebén" | (i. m. 56) O. töőm1 „ich kam (soeben)": O. tös 
„kommen" | (i. m. 17) K. rnqőám* „ich schnitt", Sjo. maőa(i „ich 
schnitt ab" : O. T. rnqda „abschneiden", stb. || (i.m. 22) O. nüőrrí 
,ich stehe", T. nünm\ U-Ts. Oks. N. M. Sjo. nünC „id." : O. T. 
Sj. nü-ltta „zum stehen bringen". | PROKOPJEW, Ü3HKH H micBMeti-
nocTb CaMoe^cKHx H c[3HHHo-yropcKHx Hapoa,OB 40) jilem „a aciiBy" ; 
jile- (tő) stb. Nem kétséges, hogy a felsorolt alakok eltérő idővonat
kozásának oka az egyes igetövek alapjelentésében rejlik; a múlt 
idejű alakúk mind momentán, a jelenidejű formák pedig mind 
frequentatív-duratív alap jelentéssel bíró tövek. 

A jeltelen múlt alakok CASTRÉN szerint azt fejezik k i : 
„ . . . dass die Handlung sich soeben zugetragen hat, dass sie noch 
für die Vorstellung gegenwártig ist und noch fortfahren kann in 
ihren Wirkungen zu existiren; z. B. merilieu, ich verwundete soeben 
(die Wunde ist noch zu sehen)" (vö. CASTRÉN i .m. 376). Ha azon
ban „die Handlung sich schon vor lángerer Zeit zugetragen hat 
und durchaus abgeschlossen ist" (vö. i. h.), ebben az esetben már 
a momentán alap jelentéssel bírp igék is külön alaki elemekkel 
(-/?/?§-, -$?§, -mmae-, -g§a-, -§ stb.) fejezik ki a multat : Jur. 
(LEHTISALO: MSFOu. LXXII, 109) O. töp/leőm? „ich bin gekommen", 
töfiften „du bist gekommen", tüjH/Hi „er ist gekommen" ; Nj. 
tömmaet „ich bin gekommen" stb. : O. tö- „kommen", míg a jel
telen múlt (LEHTISALO: MSFOu. LVI, 56) O. töőm' „ich kam (soe
ben)" | (LEHTISALO: MSFOu. LXXII, 109) O. ***.$#% „er hat ge-
nommen", Nj. miémmaj id.: O. m^e- „nehmen", míg a jeltelen 
múlt (GASTR. Gr. 373) mueu „ich nahm" | (LEHTISALO: M S F O U . 
LVI, 17) U. madaháfí „ich hatte es geschnitten" : O. T. mqőa 
„abschneiden, míg a jeltelen múlt Sjo. maőafi „ich schnitt ab" | 
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Jen. (PEOKOPJEW i. m. 89) pur>aro§ „TBI IKUOSKH^ ero" : pur/a- (tő), 
míg a jeltelen múlt puyaro „TLI IKVLOSKH Î (ero)". 

Az a körülmény, hogy az osztják és magyar jeltelen múlt 
alakok nemcsak a közeli, hanem a távolabbi multat is kifejezik, 
továbbá, hogy a fenti momentán alapjelentésű igékhez járuló 
multjelek {-@@l, -2 stb.) teljesen azonosak a frequ.-duratív alap
jelentésű igék multjeleivel [(LBHTIBALO : MSFOu. LXXII, 109) OP. 
yaefilSem1 „ich bin gewesen, war": xáé- „sein" ; M. memimgm? 
„ich habé gehabt, hatte" : meU „habén"; (PEOKOPJEW i. m. 42) 
man jilemanz „n SKILA" ; jile- „SKHTB"], azt bizonyítja, hogy a 
momentán alapjelentésű igék multidejének külön alaki elemmel való 
megjelölése a szamojédban a frequ.-duratív alapjelentésű igék ana
lógiájára keletkezett, ahol — mint majd látni fogjuk — a multidőnek 
kifejezése minden esetben csak formansszal történik. Analógiás 
átcsapás egyébként a jelenidő alakjaival kapcsolatban is kimutat
ható. (CASTR., Wörterverz.) Jur. wáda- „ernáhren, erziehen" kétség
telenül frequ.-duratív alapjelentésű ige s mégis előkerül -mbi-
frequ. képzős praesens alakja is : wádambiu „ich ernáhre, erziehe". 
Aligha lehet kétségbevonni, hogy itt meg a mom. alapjelentésű 
igék (frequ. jeles) praesensének a hatásával kell számolni. 

Mármost a momentán alapjelentésű igék jeltelen multideje 
mellett a praesensben mindig frequentatív képzős alakokat talá
lunk, míg a frequentatív-duratív alapjelentésű igék jeltelen prae-
sensével szemben a praeteritumban kivétel nélkül befeje
zett cselekvésű igenév-képzős alak járja. Lássunk talán, egy
két alakpárt előbb a momentán, majd a frequentatív-duratív 
alapjelentésű igék csoportjából: Jur. (CASTRÉN, Wörterverz.) juou, 
(LBHTIBALO : MSFOu. LVI, 34) N. jcfáft „ich verlor" ~ (CASTRÉN i. h.) 
juopiu „ich verliere" | (LEHTIBALO i. m. 67) Ö. jiiift „ich sperrte 
(es soeben) ab" ~ O. jwmBríp „ich sperre (fortwáhrend)" ; O.jíüs 
„absperren (wasserstrasse)", | fi. m. 33) T. nóhöm? „ich geriet in 
schweiss", Oks. nöham? id. °° (CASTRÉN i. m.) nohámbidm „ich 
schwitze" | (CASTRÉN i. m.) miHdm, mtfiu „ich gab zurück", (LEH
TISALO i. m. 41) O. mld'm? „ich gab" °° (CASTRÉN i. m.) mipiu, 
mitau „ich gebe" ; (LBHTIBALO i. h.) O. mits „gebén" | (i. m. 56) 
O. tödrr? „ich kam (soeben)" «*> tüttaőirí „ich komme, werde kom
men", Oks. tüttam1, Lj. S. tu^ttam* id.; O. tös „kommen" | (CASTRÉN 
i. m.) táu „ich gab zurück" 00 (LBHTIBALO i. m. 18) O. taüaőm\ tattam' 
„ich gebe, werde gebén", T. tattaom* id . ; O. T. Sj. stb. ta-
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„gebén" || osztj . szamoj . (PROKOPJEW : Ung. J a h r b . XI, 442) Tas . 
inna eap manta „nach oben k a u m blickte er auf", (i. h . 450) 
manDÍ^o „einen Blick werfen" ~ manriim&tyo (^= manDÍ-mBi-ko) 
„ansehen, schauen, be t rach ten ( lárgere Zeit)". 

A (CABTR.) -mbi-, (LEHT.) -mBrl-, (PROKOPJ.) -niBl-; (CASTR,) -pi-, 
-bi-; (CASTR.) ta-, (LEHT.) -tta- p raesensképzők eredetűkre nézve fre-
quentat ív igeképzők: (CASTR. i. m.) labtiembiu ,. befestigen, dass 
e twas haftet" : labtieu „haften" | (LEHTISALO i. m. 68) U. tíunríeniBrá 
„riechen ( fo r twáhrend / ' : K. twn'ríe „r iechen" | (i. m . 111) Oks . 

já~őqniBrá- „ for twáhrend schiessen" : O. jáőa „schiessen* || ( i .m . 48) 
Nj. püééipin „du blást ( f o r t w á h r e n d / ' : O. pösga „blasen" | oszt j . 
szám. (PROKOFJEW i. m . 450) Tas . orkllpíko „hal tén (auf lángere 
Zeit fassen)" : orkUko „fassen" || A -ta-, -tta- frequ.-inch. képző m a m á r 
önál lóan < cm igen fordul elő, pld. J u r . (LEHTISALO: M S F O U . LXXII , 
327) O. tosetta „for twáhrend, mehrere male k o m m e n " : £ö-„kom-

m e n " | (i. h.) O. mandsetta frequ. „sagen" : mán- „sagen". „In 

d e n vors tehenden beispielen" ír ja LEHTISALO (i. h.) „habén wi r ein 

frequentatives zusammengesetz tes suffix, das wahrschein l ich 

*-tée -f *-tta i s t . . . " (vö. GYÖRKÉ i, m . 2 0 - 1 , 47—8) . 

Ezeku t án pedig lássunk még néhány a l akpá r t a frequen-

ta t ív-durat ív alapjelentéssel b í ró igék köréből i s : J u r . (CASTRÉN, ü r . 
d. sam. 4 3 3 - 4 ) ~dm r i c h b in" , ~an „ d u b i s t " , ~a „er is t" s tb . 
cv (LEHTISALO i. m . 109) OP . ráeftftém' „ich b in gewesen, w a r " , 
yáefipen „du bist gewesen, wars t " vdeífifií „er ist gewesen, w a r " | 
(PROKOFJEW, H3HKH . . . 40, 42) jilem „a HCIIBV", <*> man jilemanz 
„a SKILA" | Jen . (i. m . 89) jiredofi „a SKMBV", jiredo „ T H sKHBenit" ~ 

jiredodd„HSKHA", jiredos „TLI SKM^I" s tb. 

A J u r . -5, -z, Jen . -s, stb. és a J u r . -ftfte-, -fifti n e m egyéb 
min t a jólismert múl t idejű igenévképző, v ö . : J u r . (LEHTISALO i. 
m. 108) Sj. U. MB. töjífti „gekommen" : tö- „kommen" stb. (vö. 
LEHTISALO i. m. 108, 201 — 2). 

Amíg a szamojédban csak m o m e n t á n alapjelentésű igékből 
a l a k u l n a k jeltelen p r a e t e r i t u m o k és f requenta t ív képzős praesen-
sek, addig a déli-osztják és m a g y a r p é l d á k b a n az igető jelentése az 
igeidő szempont jából m á r nem játszik szerepe t ; mind a m o m e n 
tán , m i n d pedig a f requentat ív-durat ív alapjelentésű igék csak 
egyféle m ó d o n képezhetik a praesenset is, meg a p rae te r i tumot is . 
Hogy azonban egvkor az igető alapjelentése ezekben a nyelvekben 
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is hatással lehetett az igeidőre, az az előadottak után aligha 
vonható kétségbe. 

Ha egykor bizonyos igetöveknek nem lett volna ezekben a 
nyelvekben is múlt vonatkozása, ma bajos volna magyarázatát 
adni a jeltelen praeteritumnak! Az igető idővonatkozásának 
elhomályosodása kétségtelenül analógiás kiegyenlítődés eredménye. 
Hogy helyes úton tapogatódzunk, az már abból is kitűnik, hogy 
mind a déli osztjákban, mind pedig abban a pár magyar példá
ban, mely megkövesedve ránk maradt, nemcsak a jeltelen prae-
teritum terjedt tova a frequ.-duratív alapjelentésű tövekre, hanem 
a frequentatív jeles praesens is általánosult; más szóval a 
frequentatív jeles praesens és a jeltelen praeteritum pár, analógiás 
úton kiszorította a jeltelen praesens és jelölt praeteritum párt. 

G-YÖRKE JÓZSEF. 

Repül, röpül igénket fgr. örökségnek szoktuk tartani, egyeztetve 
a vog. ropl-, roplayt-, raplayt- 'repül', ráplayj 'szárnycsapkodás' s a finn 
rápyttaá 'flattern, (mit den flügeln) schlagen; (mit den augen) zwinkern' 
szavakkal (DONNER, Wb. 1039. sz.; MUNKÁCSI: NyK. XXV, 264; WICHMANN: 
FUF. VII, 47; SZINNYEI, Nyíl.? 31; BÁRCZI, SZSZ. 256). Ha helyes az 
egyeztetés, idevonhatjuk az |ugyancsak 'fliegen' jelentésű osztják rap-
igetövet, amely továbbképzetten a STEINITZ gyűjtötte szynjai szövegek
ben bukkan föl: raprjütijUdm 'ich fliege', siti raprdltitem e~Lti 'wáhrend 
ich so fliege' (Ostjakische Volksdichtung und Erzáhlungen I, 177, 178). 

Zs. M. 
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Palatogramm-mérés. 
Röntgensugár segítségével a kutató szem elől elrejtett 

artikulációs mozgások nagy részét gondosan tanulmányozhatjuk. 
Különösen értékes kincs a fonetikus és nyelvbúvár számára 
a beszéd közben készített röntgenfilm (v. ö. KABSTLE, RIEDER und 
ROSENTHAL: Über kinematographisch aufgenommene Röntgeno-
gramme der inneren Organe des Menschen. Münch. med. 
Wchschr. 1909, Nr. 6; u. a.: Die weitere Ausgestaltung der 
Röntgen-Kinematographie und die mit derselben erzielten Resultate. 
Verh. d. Deutsch. Röntgen-Gesellschaft, 7/1909.), sőt most már 
a megvalósult beszélő-röntgenfilm is (R. JANKER 1932-től kezdve 
készített néhány beszélő-röntgenfilmet; az elsőt a koppenhágai 
nyelvészkogresszuson mutatta be. Azóta már a lassított röntgen
hangosfilmet is megvalósította, amennyiben a másodperc alatt 
felvett képek számát csaknem 75-re emelte). Egy ilyen beszélő
röntgenfilm lepergetése lenyűgöző élményt jelent. Szemünk előtt 
szűnnek meg az elméleti hangzóállások, látjuk a beszéd lelkét: 
a lüktető életet, az egyidejű mozgások csodálatosan gazdag 
komplexumát. Észrevesszük, hogy egy-egy hangképzőszerv elmoz
dulása a hangképző mechanizmus legtávolabbi pontjá.n is érezteti 
hatását. A nyelv elmozdulása pl. magával vonja a nyelvcsont, 
gégefő stb. elmozdulását, s evvel együtt a hangmódosító üregek 
térfogatának pillanatról-pillanatra való változását. A tipikus, az 
izoláltan ejtett hangokra nézve jellemző állások eltűnnek s egybe
olvadnak az átmeneti mozgások finom hullámzásával. 

De bármilyen remek megfigyeléseket szűrhetünk le egy-egy 
ilyen röntgen-hangosfilm szemléletéből (ahol a kiejtéssel egyide
jűleg a látási képzetek ellenőrizhetik a hangképző és módosító 
szervek működését), a régi megfigyelési módszereket mégsem nél
külözhetjük a mindennapi vizsgálódások folyamán. A nyelv 
artikulációs működésének vizsgálatánál pl. még mindig sok és 
értékes megfigyelésre nyújt alkalmat a palatografikus eljárás. 
Nélkülözhetetlenségét két fontos ok támasztja alá: 1. A röntgen-



1. ábra. 
á képzése közben készült stereo-felvétel. 

2. ábra. 
e képzése közben készült stereo-felvétel. 

"^ P^ 

3. ábra. 
k képzése közben készült stereo-íelvétel. 
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felvételek a nyelv artikulációs mozgásainak megfigyelésénél csak 
a középvonal helyzetére adnak megbízható támpontot. Pedig 
kétségtelen, hogy a hangszín pontos meghatározása céljából 
nemcsak a nyelvhát középvonalának helyzetét, hanem a nyelv 
peremének viselkedését is ismernünk kell. A nyelv szélei ugyanis 
éppen úgy, mint a nyelvhegy, emelhetők és süllyeszthetők. Ez 
által a nyelv tömege bizonyos mértékben homorú vagy domború 
formát ölthet, s így a szájpadlás különböző részein különböző 
jellegű érintkezési felületeket alkothat. Ezeket az érintkezési felü
leteket a röntgenfelvételek természetes okokból (fedés, takarás) 
nem mutathatják. 2. Igen sokat nyom a latban az is, hogy a rönt
genfelvételek (röntgenfilm, röntgen-hangosfilm) készítése túlságo
san költséges, a mellett ügyelnünk kell arra, hogy a kísérleti 
személy röntgenfény-adagolása ne lépje túl a megengedett határt, 
mert különben a vizsgálódás egészségének rovására történik. Ez 
pedig azt jelenti, hogy a felvételezés csupán néhány másodpercig 
(5—6 mp.) tarthat. 

Éppen ezek a körülmények késztetnek bennünket arra, 
hogy egyes nyelvterületek hangállományának vizsgálatánál még 
ma is a palatografikus eljáráshoz folyamodunk (v. ö. CBÜRY BÁLINT, 
Szamosháti palatogrammok: NyK. L, 64—70. 1.). A haladás és 
tapasztalat szempontjait azonban itt is érvényesítenünk kell. 
Éppen ezért néhány megjegyzést szeretnék ehhez az eljáráshoz 
fűzni. 

a) A mesterséges szájpadlást, melynek ma már gyors előállí
tási lehetőségei is megvannak (WETHLO, Sofortige Herstellung eines 
„künstlichen Gaumens": Vox 16/1930, 4—5. 1.), legjobb használat 
előtt feketére lakkozni, mert így a finoman ráhintett fehér por éles 
kontrasztot ad. Fedésre a rizspor nem bizonyult alkalmasnak, 
mert hamar pépesedik, s a gyorsan száradó pépet az egymásutáni 
vizsgálatoknál kényelmetlen eltávolítani. Sokkal jobb szolgálatot 
tesz a magnéziumpor, az előbb említett okon kívül azért is, mert 
szemcséi finomabbak s a fedés egyenletesebb. 

b) A mesterséges szájpadlás felületén 10 mm-es távolságra 
fúrjunk lyukakat a természetes mélységi viszonyokhoz alkalmaz
kodva. Ezen eljárásunknak igen sok hasznát látjuk az érintkezési 
felületek megrajzolásánál, mert az egyenlő távolságban elhelyezett 
lyukak biztos támpontot nyújtanak a rajz helyes és pontos elké
szítéséhez. 

Nyelvtudományi Közlemenyek. LI. 5 
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4. ábra. 
o; a szaggatott vonal ö. 

6. ábra. 
„ (M)í(nii)4*; a szaggatott vonaJ 

a hosszú I határát jelzi. 

8. ábra. 

„Z(ap)«. 

5. ábra. 

,e(b)a; a szaggatott vonal 
a „(b)éa határát jelzi. 

7. ábra. 

9. ábra. 
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10. ábra. 
„(á)M(á)a. 

11. ábra. 
,(a)r(a)£í; a szaggatott vonal 

az (a)rr(a)" határát jelzi. 

12. ábra. 
„(e)&(e)"; a szaggatott vonal 

az „(e)#(e) határát jelzi. 

14. ábra. 

13. ábra. 
„(Mi)7c(i)a. 

15. ábra. 

„&(úp)". 
5* 
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c) Eddig minden fonetikus elismerte, hogy a palatogramm-
nak a szájpadlás természetes viszonyait kell feltüntetnie és vissza
tükröznie. Ezért nem szabad ideális, asszimmetrizált vagy stilizált 
formát adnunk (v. ö. GOMBOCZ, Magyar palatogrammok: NyK. 
XXXVIII, 195). Sokan úgy vélik e célt elérni, hogy a szájpadlás 
derékszögű mértani vetületét adják. Ha azonban a dolgot köze
lebbről vesszük szemügyre, meg kell állapítanunk, hogy ez az 
eljárás nem kielégítő. A szájpadlás ugyanis nem valami lapos, 
hanem erősen domborodó téridom, melynek mélysége helyenként 
a 20 mm-t is meghaladja. Az érintkezési felület tehát, éppen a 
domborúság folytán, jóval nagyobb a valóságban, mint azt a 
derékszögű vetület mutatja. A b) pontban említett 10 mm-es ter
mészetes beosztás tehát ezt a hibát is kiküszöböli, mert a palato-
gramm megrajzolását ennek a beosztásnak figyelembevételével 
könnyen megtehetjük. 

d) A pontos palatogramm-alaprajzról legcélszerűbb klisét, 
erről pedig lenyomatot készíttetni. így azután elvesznek az után-
rajzolással járó hibák is. 

e) Ha az érintkezési felületek nagyságát meg akarjuk hatá
rozni, akkor ezt a célt a görbe felületek mérésére szerkesztett 
planiméterek segítségével érhetjük el. Ezek a hengereken vagy 
kerekeken gördülő és számlálólapokkal ellátott mérőeszközök cm2, 
ill. mm2-ben adják meg a kívánt felület nagyságát. A különböző 
érintkezési felületek mm2-ben kifejezett arányszámai azután biz
tosabb alapot szolgáltatnak egyes hangok képzése közben kelet
kezett érintkezési pontok összehasonlítására, mint a pusztán látási 
képzetekkel történő értékelés. Planiméterrel történő területméré
seknél figyelemmel kell lennünk néhány gyakorlati szempontra is. 
Területmérésnél ajánlatos mindig két mérést végezni, az egyiket 
pozitív, a másikat pedig negatív körüljárással. A kettős mérés fő
célja az, hogy kiküszöböljük azokat a hibákat, melyek a szerkezet 
belső súrlódásaiból és holt mozgásaiból származnak. A kettős 
mérés előnye továbbá az is, hogy az esetleg elkövetett durva hibát 
(helytelen pontba való visszaérkezést, leolvasási elnézést) fel
fedezhetjük és kiküszöbölhetjük. Ehhez azonban okvetlenül szük
séges, hogy a két mérés egymástól teljesen független legyen, 
azaz a megismétlés új kezdeti leolvasással történjék. 

A planimétert lehetőleg úgy helyezzük el, hogy alapvonala 
a palatogramm közepén menjen át, de a nélkül, hogy az valahol 
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a határvonal közelében avval párhuzamos lenne. A belső súrló
dások és holt mozgások ugyanis legjobban az alapvonal közelé
ben érvényesülnek, tehát el kell kerülnünk, hogy az alapvonal 
a határvonal valamely részével parallel legyen, mert akkor ezen 
a szakaszon a fordulatszámot kisebb pontossággal kapjuk meg. 

A palatogramm körüljárását egyenletes sebességgel — ne 
túlságosan gyorsan," de ne is túlságosan lassan — végezzük. A na
gyon lassú vezetés ugyanis növeli a belső súrlódásokból és ellen
állásokból származó hibákat, a túlságosan gyors vezetés pedig a 
kerék (vagy henger) szabatos mozgását ronthatja. (Részletesen 
tárgyalja a planimétereket OLTAY KÁROLY, Geodézia I. k. Budapest 
1919, 132—165. 1.) 

Tájékoztatásul közlöm néhány palatogrammon végzett méré
sem eredményét. Kiejtésem nyelvjárás-mentes, közmagyar kiejtés. 

A hang 

Az érintett 
felület 

nagysága 
mm2-ben 
kifejezve 

A hang 

Az érintett 
felület 

nagvsága 
mm2-ben 
kifejezve 

A hang 

Az érintett 
felület 

nagysága 
mm2-ben 
kifejezve A 

pa
la

to


gr
am

m
 

al
ap

te
rü


le

te
 

O 130 #(ege) , 1300 nn (anyja) 2140 3350 
0 - 190 k (eke) 1600 n (nyanya) 2540 mm2 

e(eb) 650 k (Miki) 1700 z (záp) 1500 
f(bé) 950 k' (ki) 2700 s(sava) 1750 
ö(bő) 450 & (kúp) 300 ^(Zsazsa) 1550 
ü 1400 r\g (engem) 1800 s (Száva) 1550 
i (Mimi) 1500 f\g (inge) 1800 d (adó) 1200 
/ (alá) 460 t'% (atya) 2100 j (Jáva) 1550 
/(lap) 1150 tt'i (atyja) 2240 /(jó) 1650 
/(Ili) 1700 ií (tyű) 2950 Í (fája) 1350 
/ (állá) 1050 dj (agya) 1950 ts (apáca) 1240 
T (ara) 1050 d'd'j (adja) 2040 ts (csáp) 2260 
r (arra) 1380 n (anya) 1890 dz (bodza) 920 

Az á és a magánhangzóknál a nyelv kissé domborodva fek
szik el a szájban, a nélkül azonban, hogy a szájpadlás valamely 
részét érintené. Ezt láthatjuk az 1. ábra stereo-felvételén. A többi 
magánhangzónál a nyelv már felemelkedik és a szájpadlás külön
böző részeit érinti. A 2. ábra az e képzése közben készült stereo-
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16. ábra. 
,{e)ng(em)u. 

18. ábra. 
„ty(űr. 

17. ábra. 
„(a)í?/(a)"; a szaggatott vonal 

az „(a)tyj(a) határát jelzi. 

19. ábra. 
,(a)#í/(a)a; a szaggatott vonal 
az „{aí)dj(a)u határát jelzi. 

20. ábra. 
„(a)m/(a)"; a szaggatott vonal 
az „(a)m/yi(a)0 határát jelzi. 

21. ábra. 
„ny (anya)' 
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22. ábra. 

;*(áp)". 

24. ábra. 

„Zs(azsa)". 

23. ábra. 

^(ava)" 

25. ábra. 

„<7(áva)*. 

26. ábra. 
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felvételt mutatja. Ha e képeket stereoszkóp alá téve nézzük, akkor 
a mélységi viszonyok plasztikusan elevenednek meg szemünk 
előtt. A 3. ábra a nyelvnek a k záralkotásához való emelkedését 
mutatja. 

A palatogramm-mérés érdekes jelenségekre mutat rá. Vilá
gosan kitűnik a táblázatból, hogy szókezdő zár- vagy réshangok 
képzésénél a szájpadláson tapasztalható érintkezés nagyobb 
mérvű, mint szóközi helyzetben. Míg az alá szó kiejtése közben 
az érintett felület nagysága csak 460 mm2-t tesz ki, addig a lap 
szónál már 1150 mm2-t. Hasonló a helyzet más hangzók képzésé
nél is: atya = 2100 mm2 » íyű = 2950 mm2; anya = 1890 mm2 

co nyanya = 2540 mm2 stb. 
Növekszik az érintkezési felület akkor is, ha a zár- vagy 

réshangot magas nyelvállású magánhangzó követi. Különösen fel
tűnő a növekedés az i magánhangzó szomszédságában. Világosan 
kitűnik ez a kúp és ki szavak palatogrammjának összehasonlítá
sából. Az első esetben a k hangképzésének helye kissé hátra
húzódik a hátsó nyelvállású ü magánhangzó hatására. A második 
esetben azonban éppen a fordított helyzetet találjuk. A zárképzés 
helye az elülső nyelvállással képzett í hatására teljesen előre
húzódik, és a zárképzés pillanatában a szájpadlás nagy része 
érintkezik a nyelvháttal, miáltal t. k. már a hangszín is megvál
tozik. Ha egymásután ejtjük ki e két előbb említett szót, akkor 
tisztán hallhatjuk, hogy a 7a* esetében már palatalizált le'-val van 
dolgunk. Ennek a ténynek figyelembevétele azért fontos, mert sok 
nyelvtörténeti változásra ill. hangfejlődésre vethet fényt. Könnyen 
válik ugyanis í hatására a í > ^=- t%-\é, a g =- g'>- d'j-vé stb. 

De a most említett két megfigyelés másra is rámutat. Meg
magyarázza a palatalizáció bizonyos eseteit. Kézenfekvővé teszi 
az i szomszédságában elhelyezkedő szókezdő zár- és réshangok 
könnyű palatalizálódását. A palatogrammok alapján könnyebb 
pl. egy lik ^ lyik fejlődést elképzelni, mint egy lyik ^ lik-féle 
depalatalizációs folyamatot. (V. ö. GOMBOCZ, Magy. tört. nyelvt. II. r. 
Bp. 1925, 54. 1.) 

Kitűnik továbbá a táblázatból az is, hogy rövid hangzók 
érintkezési felülete mind magánhangzók, mind mássalhangzók 
esetében kisebb, mint a hosszúaké: o = 130 mm2 °° ö = 190 mm2, 
alá = 460 mm2 oo állá = 1050 mm2, ara = 1050 mm2 eb arra = 
1380 mm2, atya = 2100 mm2 oo atyja = 2240 mm2, agya = 1950 
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mm2 oo adja = 2040 mm2, anya = 1890 mm2 oe anyja = 2140 mm2 

stb. Hosszú hangzók képzése közben tehát az ajak-, nyelv- és 
szájüregizmok feszülése nagyobb, s innen a nagyobb érintkezési 
felület. 

Megfigyelhetjük azt is, hogy zöngés zár- és réshangoknál a 
zár vagy rés képzése közben tapasztalható érintkezési felület 
kisebb, mint zöngétleneknél: ege = 1300 mm2 «> eke = 1600 mm2, 
záp = 1500 mm 2 » Száva = 1550 mm2, Zsazsa = 1550 mm2 <» 
sava=l1b0 mm2, bodza = 920 mm2 oo apáca = 1240 mm2 stb. 
Ennek az érdekes jelenségnek az okát a kompenzációs elvvel 
magyarázhatjuk meg. Minden mozgás erő kifejezése és meg
nyilatkozása. Erő és mozgás pedig bizonyos, matematikailag 
meghatározható, viszonyban áll egymással. Az egy-egy beszéd
hang képzéséhez szükséges energia elosztódik az artikulációs 
szerveken. Az egyes artikulációs szervekre eső energiamennyiség 
azonban nem mindig egyforma nagyságú, tehát a megfelelő 
artikulációs mozgások sem egyformák. Az egyensúly azonban 
nem bomlik meg, mert öntudatlanul is kiegyenlítődés áll be az 
artikulációs mozgások között. Az ilyen fajta kiegyenlítődést 
nevezzük kompenzációnak. [MÜLLER, Über die Kompensation der 
physischen Kráfte am menschlichen Stimmorgan, Berlin 1839; 
MOLL, Die Kompensation der physischen Kráfte: Passow—Schá-
fers Beitr. 29 (1931), 112—128. 1.; ESSEN, Das Kompensations-
prinzip beim Sprechvorgang: Vox 1934, 67—107. 1.)] 

A z akusztikai értéke: a z ö n g e pl. kiegyenlítődik az s (sz) 
szűkebb csatornaképzéséhez szükséges fokozottabb izommunká
val. Szűkebb csatornán nagyobb erővel 'átpréselődő levegőáram 
ugyanis élesebb hangkvalitást ad és így a zönge előállításához 
szükséges artikulációs energiával kiegyenlítődik. 

Hamburg, 1939. Panconcelli Galzia fonetikai laborató
riumában. 

HEGEDŰS LAJOS. 
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Magyar birtokos névmások. 

Birtokos névmásoknak nevezzük az olyan tágabb jelentéskörű 
rámutató szavakat, melyeknek jelentésfunkcióját az jellemzi, hogy 
egy beszédbeli tárgyat valamilyen személy vagy dolog, néha pedig 
egy gondolatilag állított (beszédbelileg ki nem fejezett) tárgy tulaj
donának tartunk. A birtokos névmások általában az összes nyel
vekben a tulajdonképeni személyes névmásokból eredtek (vö. 
WUNDT, Sprache.4 II. 55. és kk.), s jelentésfunkciójuk sokban 
egyezik a tulajdonképeni személyes névmásokéval. A birtokos 
névmásokban is megfigyelhető az én-központiság, nemcsak a 
hármas személyalakulás miatt, hanem azért is, mert jelentésük 
mindig az aktualizáló én-től függ. De a birtokos névmások a 
tulajdonképeni személyes névmással szemben nem egyirányúak* 
mert nemcsak az én-hez, mint középponthoz, viszonyulnak, 
hanem egyszersmind rámutatnak egy másik személyre vagy 
tárgyra is. Sokban hasonlítanak a visszaható névmásokhoz is, 
ennek oka a személy erősebb hangsúlyozása a birtokos személy
raggal, mert ezáltal mintegy önmagukba fordulnak vissza. (Az 
én-központiságra és a személyesség fogalmára vö. TKMEBI MIHÁLY, 
A magyar névmások története. Pécs, 1937. 21—24. és az ott közölt 
könyvészetet.) 

A magyar birtokos névmások: enyém, tied, övé stb. eredetét 
tekintve kétségtelen tulajdonképeni személyes névmási szárma
zása valamihez tartozót jelentő -é képzővel. A nomen possessi 
i- <x> -é képző eredetére vonatkozólag két elmélet áll egymással 
szemben. Az egyik az -í <* -é -t a kicsinyítő -é [fgr. *-/ v. *-i] foly
tatásának tartja és a nomen possessi jelentés elhomályosulásával 
és ráértéssel magyarázza, de a jelentésfejlődésre bővebb felvilágo
sítást nem ad. Vö. BUDENZ, UA. 267; SIMONYI, Jelzők 5, 193; 
SZINNYEI, NyH.7 100 és 107, Fgr. Spr, 288; SIMONYI, TMNy. 577 
és kk.; EtSz.; KLEMM, Tört. mondattan; egyetemi előadások. 
Nehezen fogadható el az, hogy kicsinyítő képzőből nomen possessi 
képző alakult, mert a jelentésfejlődés nincs eléggé megokolva. 
Ha a nomen possessi v. possessoris -i «x> -é (valamint az -5) kép-



MAGYAR BIRTOKOS NÉVMÁSOK 75 

zőkre felhozott példák első előfordulásukban mind jelzői sze-
repűek is (vö. NySz.), ebből az önálló szerepű nomen possessi v. 
possessoris jelentés a deminutív eredet alapján még mindig nehe
zen magyarázható, mégpedig főként a birtokos névmásoknál. 
Éppen így nehezen lehet a birtokos névmásokat analógiás másod
lagos alakulásokként magyarázni. 

Sokkal valószínűbb az -i e» -é (valamint az -s, vö. WIKLUND, 
A translativus: MNy. XXIII, 321—328) képzőnek lativusi eredete. 
Vö. KALMÁR: Nyr. XXVII, 397; MÉSZÖLY: MNy. XXIII, 152; MELICH : 
MNy. XX, 156; SIMONYI : Nyr. XL, 293; KLEMM, Tört. mondattan; 
egyet, előadások. SZABÓ DEZSŐ, A vogul szóképzés: NyK. XXXIV, 
443 és kny. 66. Az -i °° -é képzőnek lativusi eredetével a birtokos 
névmás kialakulása is könnyebben magyarázható. A lativusi ere
det mellett bizonyít a -nak, -nek genitivus rag lativusi eredete a 
dativus possessivuson keresztül. Vö. KLEMM, Magy. tört. mondat
tan. 199 és kk. Fel szokták hozni a lativusi eredet ellen, hogy a 
személyes névmáshoz csak a -t tárgyrag járulhat, de nem veszik 
figyelembe azt, amire már MÉSZÖLY is felhívta a figyelmet (vö. 
még TEMESI, i. m. 62), hogy a személyes névmáshoz nem járuló 
ragok testesebbek és újabb fejlődmények, míg a -t s vele együtt 
az -é lativus-rag primár ragok, s ezek a többi primár raggal együtt 
hozzá is járulhattak a személyes névmáshoz, míg az újabb fej
lődmények ki nem szorították a használatból. Figyelembe kell 
venni a tulajdonképeni személyes névmásból fejlődött enyém, 
tied, övé stb. birtokos névmások esetében, hogy a birtokos név
más ebben a ragtalan alakban a köz- és irodalmi nyelvben 
mindig állítmányi szerepű, míg jelzői szerepben csak a puszta 
személyes névmás használatos n. possessi (eredetileg lativus rag) 
-é nélkül a birtokos szerkezetben, pl. en iunhum, en fyon (ÓMS.); 
az én házam, vö. még: NySz. A személyes névmáshoz járult lati
vus-rag pedig csak még jobban felhívta a figyelmet az állításra, 
ami talán a birtokos névmás állítmányi szerepét is megmagya
rázza. A birtokos névmásban a birtokos személyrag csupán a 
birtokos személyének hangsúlyozására szolgál. Az -é-nek hasonló 
szerepe van a birtokost kérdő névmásban is: kié? mié?, s ennek 
legrégibb előfordulása is állítmányi szerepű. Vö. NySz. A birtokos 
névmás, a birtokost kérdő névmás, valamint a többi szó is a 
nomen possessi v. possessoris képző következtében valami felé 
irányulást fejez ki, ami a lativus alapjelentése, s ebből az alap-



76 TEMESI MIHÁLY 

jelentésből alakult ki egyszerű jelentésfejlődéssel erősebb kieme
lésben, állításban, már az egjres mondattani szerkezetek alapjelen
tése miatt is a nomen possessi v. possessoris szerep, amely a 
birtokos névmások kialakulásának is oka lett az erősebb hang
súlyozásban. Vagyis az eredetileg mondattani viszonyból elvonás
sal keletkezett lassú jelentésfejlődésen keresztül egy önálló, 
állandó szerepű szófaji kategória, a birtokos névmás; s ez mon
datbeli szerepében a névmásoknak megfelelően, a sajátos tar
talmú állandó használatával szemben az alkalmi használatban 
azt a jelentéstartalmat megtartja kibővítve a beszédbeli helyzetből 
adódott új tartalommal. 

E l s ő s z e m é l y : enyém. Az e- nyilt e, az -e- zárt, mert 
lativusi eredetű. Az én névmás személyragozott lativusából kelet
kezett birtokos névmás. Az első adat: ezek azonképpen tyed ment 
énem. JókaiK. 47, 123 stb.; énem MünchK. 183b. JÁSZAY P. sze
rint (RMNy. III, 280) a MünchK.-ben az enyém mindig -n-nel s 
nem -n-(ny)-el hangzik. Vö. még: MNy. VIII, 147 és ÉtSz. éneim 
MünchK. 204b, enymők JordK. 583, énem DöbrK. 235, 335, 
KeszthK. 149, 301; eenem KeszthK. 125; az első ee hosszú nyilt 
e. A zárt é gyakran i, í: enim, enim Sylv. UT. I, 151; de: enim 
Gram. H.-L. A régi nyelvi alakváltozatokra vö. NySz., EtSz. Már: 
enyim Decsi|Adag. 78; sőt DöbrK. 330 enimból; vö. MNy. VIII, 
147; lásd alább. — A népnyelvi változatok hasonló alakulást 
mutatnak: enyém jánosfalvi hyj. NyF. XXIX, 22; enyém BALASSA, 
A szlavóniai nyj. 20; sokkal gyakoribb az é helyett i vagy í: 
enyim, enyimek (enyéim helyett) őrségi nyj. Nyr. VII, 419; enyim 
csíkszentdomokosi nyj. NyF. IX, 25, zalavidéki nyj. NyF. IX, 42, 
hevesi nyj. Nyr. III, 38; enyim váci nyj. NyF. X, 35; enyim 
érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254, palóc nyj. Nyr. VII, 34, gömöri 
nyj. Nyr. XVIII, 505, de ez utóbbiban enyém is vö. Ethnographia 
III, 358; nógrádi nyj. MNy. II, 186 és MTsz. A pápavidéki nyj.-
ban: enyim.% NyF. XVII, 15. A Hunyad m. Lozsádból a Nyr. XX, 
288, XXII, 357, 358, 407, XXIII, 46 a névmásnak egy sajátságos 
alakját közli: ém; ém lovam, vö. még: MTsz. 

A birtokos névmásnak a mondatban többféle szerepe van: 
1. névszói állítmányi; 2. főnévi, s ilyenkor rendesen ragozható; 
3. birtokos jekői, vö. MTsz. SIMONYI (Nyr. XVII, 487, XXIII, 46) 
ezt tót hatásnak tulajdonítja, de valószínűbb, hogy az eredeti 
nyelvállapotot tükrözi. 
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A mai enyém ebben a hangalakban csak a XV—XVI. század 
óta, az enyém az én névmás eredetibb en alakjából lett. Vö. 
MELICH: MNy. VIII, 147, XIV, 230, MÉSZÖLY: MNy. XXIII, 152 stb. 
Az enéni <x> enyém névmás -n- >- -ny- változásáról szólva MELICH 
szerint figyelembe kell venni az -n- után következő vocalist. Ezt 
az alakulást támasztják alá a fent említett változatok. Az enyém 
névmás alakulása tehát en (én) + é + m; máskép BUDENZ, MUSz. 
194, UA. 289 és MUNKÁCSI: Nyr. XII, 496. Nehéz eldönteni az 
enyém, tied stb. alakokban az -é képzp ómagyar, középmagyar 
hangértékét, mert egyes helyeken nyíltnak tűnik fel, vö. TRÓ-
CSÁNYI : NyK. XXXVIII, 47, 52, de máskép GERHAÜSER : MNy. XIII, 
292, 293; lásd még EtSz. Gyakoriak, különösen a népnyelvben az 
-é képző kettőzésével alkotott névmásváltozatok, vö. váci nyj. 
NyF. X, 35, pápavidéki nyj. NyF. XVII, 15, nagykanizsai nyj. 
Nyr. XLVIII, 30, fejérmegyei nyj. Nyr. XXX, 247 stb. A régi 
nyelvben a birtok többségét a birtokos névmásokon általában a 
~k többesjellel jelölték (vö. NySz., TMNy. 537, NyK. XV, 193, 
MNy. XIV, 230): enyémek <*> en{y)é(i)mek= enyéim; ezek az 
alakok használatosak a népnyelvben is, vö. HORGER, Csángó népm. 
249, Budenz-Album 170, NyF. XXXII, 25 stb. De már a régi 
nyelvben is előfordul az -í többesjel a jelöletlen és a -Jc-val jelölt 
szerkezetek mellett. Ezek szerint téves a NyŰSz. állítása, hogy az 
enyéim alak nyelvújítási eredetű: vö. mendenec éneim MünchK. 
206, lásd még: NySz., EtSz., MNy. VIII, 147, SIMONYI, Jelzők. 
193, TMNy. 536, 537, Nyr. XLVII, 98, KOVÁCS : Nyr. XXXVI, 185, 
MELICH: MNy. XIV, 230, KIMNACH, A magyar névm. haszn. fejlő
dése 44—45. 

miénk (~ mienk). A mi névmás személyragozott latívusá-
ból: mi + é + nk. Régi nyelvi változatai a személyes névmás 
hangalakváltozatait mutatják: mienc MünchK. 53. Az ő ziletese 
a mienket megtiztita DebrK. 58, miénc M. A., Bibi. I, 23. Előfordul 
múénc HELT. Krón. 91; és gyakran hiátustöltő -j-vel (:$): mijénc 
M. A., Bibi. I, 330, mijeink MEDGYESI P., Erdély és egész m. n. 
hármas jajjá. II. 6. A birtok többségét a régi nyelvben általában 
-i-vel jelölték: mijeynk JókaiK. 31, vö. MELICH: MNy. XIV, 230, 
TMNy. 536, NySz. A mai népnyelvben a köznyelvi mienk alak 
mellett (vö. váci nyj. NyF. X, 35, zalavidéki nyj. NyF. IX, 42) 
előfordulnak elemismétlődéssel képzett alakok is: mienké, sőt 
mienkeké hiricsi nyj. Ormányság. Az é : f hosszú zárt: miénk 
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jánosfalvi nyj. NyF. XXIX, 22; találunk alakokat hiátus-
töltővel és a nélkül: méjénk v. méénk csíkszentdomokosi nyj. 
NyF. IX, 25; mijénk érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254, BALASSA, 
A szlavóniai nyj. 20; mihénk Ormányság Nyr. III, 230, moldvai 
csángók Nyr. III, 3; IX, 490, WICBMANN, Wörterbuch des unga-
rischen moldauer Nordcsángó- und des hétfaluer Csángódialektes. 
Helsinki, 1936. 98. Érdekes elemismétlődéssel képzett alak 
méenk'é pápavidéki nyj. Nj'F. XVII, 15; az őrségi nyj.-ban a tőszó 
mű °° mü, a képző (eredetileg lativus rag) hosszú nyilt é :B: 
müénk Nyr. VII, 419. A gömöri tájszólásban nyomatékosítóul 
eléje teszünk mutató névmási elemet: emmienk (Nyr. XVIII, 505), 
néha: emménk NyF. IV, 50, lásd még: MTsz. A népnyelvben néha 
nem jelölik a birtok többségét: Mijénk ezek a könyvek? NyF. 
XIII, 38, vö. még: NyF. XX, 11, MNy. XIV, 230. Gyakran -k töb
besjellel jelölik a birtok többségét: vö. CzF., Budenz-Album. 170, 
göcseji nyj. mienkek. A tordai nyj.-ban méjénkek NyF. XXXII, 
25; mijénkék BALASSA, A szlavóniai nyj. 20. Vö. még: KIMNACH, 
i. m. 48. 

A többes 1. szem. birtokos névmás használatát tekintve 
lehet: 1. névszói állítmány; 2. ragozva pedig, mint minden más 
főnév: tárgy, határozó (de néha előfordul jelzőként is). 

M á s o d i k s z e m é l y : tied {°o tiéd). A 2. szem. szemé
lyes névmásból -é nomen possessi képzővel (eredetileg lativus 
rag) alkotott névmásalak, mely valószínűleg a 2. szem. személyes 
névmásnak eredetibb hangalakját őrizte meg: tied <x tiéd (vö. 
TEMÉSI, i. m. 41-—42), s nem utólagos hasonulással keletkezett a 
többes 2. személyű alakból. Legrégibb előfordulása is: tyedet 
JókaiK. 24, 123, tyed KeszthK. 209, tyeed ÉrdyK. 58b; itt az -ec-
valószínűleg hosszú é : e-t jelöl, vö. SUHAJDA : NyK. XXXI, 85, 202, 
GOMBOCZ, Hangtört. 40 stb. A régi nyelvben is találunk hiátus-
töltős változatokat: tiyed BORN. Ének. 224. Gyakoriak az elem
ismétlődéssel képzett alakok: tiedde VirgK. 94, tieddé ILLYÉS 
ANDRÁS, Vasárnapi prédikációk. I. 434, NySz. — A népnyelvben 
a rendes köznyelvi alak: tied «> tiéd használatos a váci nyj.-ban 
NyF. X, 35, őrségi nyj.-ban Nyr. VII, 419; másutt hiátustöltős 
alakokat találunk: tijéd BALASSA, A szlavóniai nyj. 20; tijed érmel
léki nyj. Nyr. XXIX, 254. Előfordulnak az egyesszámú 2. szem. 
személyes névmásalaknak megfelelő tövű birtokos névmás válto
zatok is: téed Rába vid. Nyr. XXVI, 91, zalavidéki nyj. NyF. IX, 
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42; teéd Székelyföld MTsz., teéd mátyusföldi nyj. Nyr. XIX, 465, 
XX, 29, pozsonyi iryj. Deáki: Nyr. XIX, 501, csíkszentdomokosi 
nyj. NyF. IX, 25; ezek a változatok között is gyakoriak a -/-
hiátustöltős alakok: tejed Csík m. Nyr. X, 45, NyF. IX, 25; téjéd 
KRIZA, Vadr. 459 (Udvarhely m.), téjéd Szolnok-Doboka vm. Nyr. 
XVII, 315, vö. még MTsz. Érdekes összerántott alak (haplologia): 
téd jánosfalvi nyj. NyF. XXIX, 22. Elemismétlődéssel képzett 
népnyelvi alak: téedlé pápavidéki nyj. NyF. XVII, 15 és tiedé 
fejérmegyei nyj. Nyr. XXX, 277, váci nyj. NyF. X, 35, MTsz. 
A gömöri tájszólásban mutató névmási elemmel nyomatékosítják 
a birtokos névmást: etté%d Nyr. XVIII, 505; a váci nyj.-ban tréfá
san használják ezt az alakot: éttéd NyF. X, 35, vö. még MTsz. 

A birtok többségét az egyesszámú 2. szem. birtokos név
máson kifejezhetjük -i többes jellel: tieid <*> tieid, vö. TMNy. 536 
és kk., MNy. XIV, 230—234, SIMONYI, Jelzők. 193., pl. vgan 
nayaskoé'gal mend tieiddel. BécsiK. 22, vö. még NySz., MTsz., 
CzF. Meg kell említeni itt egy érdekes birtokos névmásalakot: 
termeid ~ termeid, pl. mend te hazadba a' termeidhez: MNy. XIV, 
231. Ennek eredetére vö. a 3. személyt. Néha a névmásokon a 
birtok többsége jelöletlen: es ezek azonképpen tyed JókaiK. 47; 
Ezek a tyúkok nem a tijéd. NyF. XIII, 38; vö. még TMNy. 537. 
A birtok többségét a -k többes jellel is kifejezhetjük: tiédek. Az 
enymek mynd tyedek. JordK. 538, vö. még NySz., Nyr. VII, 419. 
tüedek NyF. XXXII, 25, Budenz-Album 170, MNy. XIV, 230— 
234 és MNy. XXIII, 153. Vö. még KIMNACH, i. m. 45—46. 

tietek (oo tiétek). Teljesen szabályos alakulás. Már a régi 
nyelvben is: tyetek JordK. 585, ÉrdyK. 345b stb. vö. NySz. Már 
sokkal változatosabbak a különböző hangmódosulással keletke
zett népnyelvi változatok. A -/'- és a -h- hiátustöltős hangalakok 
névmási töve a tulajdonképeni személyes névmás többes 2. sze-
mélyű alakja, ilyenek: tijétek érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254; 
tijétök BALASSA, A szlavóniai nyj. 20; tihétek ormánysági nyj. 
NyF. IX, 42; téétek (tiétek) csíkszentdomokosi nyj. NyF. IX, 25; 
valószínű ebből az alakból fejlődött összerántással (haplologia) 
a jánosfalvi nyj.-ban tétek NyF. XXIX, 22. Az őrségi nyj.-ban: 
tüeték Nyr. VII, 419; a gömöri nyj.-ban mutató névmási elem
mel nyomatékosított alak: ettéHek Nyr. XVIII, 505; vö. még 
MTsz. A pápavidéki nyj.-ban elemismétlődéssel képzett alak 
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használatos: téeték%é NyF. XVII, 15; a váci nyj.-ban tietéké NyF. 
X, 35; éppen így a fejérmegyei nyj.-ban: Nyr. XXX, 277. 

A birtok többségét -i* többesjellel fejezik ki: tieitek <x> tieitek 
vö. NySz., TMNy. 536 és kk., SIMONYI, Jelzők. 193, MNy. XIV, 
230. A névmásokon lehet jelöletlen is a birtok többsége: mindenek 
tietek SYLV. VÖ. NyK. XXXVIII, 47; a népnyelvben különösen a 
tietek, tijétek, tejetek, tétek alakok használatosak, vö. még MNy. 
XIV, 230, Budenz-Album 170, NyF. XIII, 38. Néha a -k jellel is 
jelölhetjük a birtok többségét, vö. MNy. XIV, 230, KIMNACH; 

i. m. 49. 
Az egyes- és többesszámú 2. személyű birtokos névmás fel

sorolt hangalakváltozatai mutatják a 2. szem. személyes névmási 
alapszó eredetibb hangalakját: *tí^*ti, ebből jelentéskülönüléssel 
alakult ki a mai: te és ti (vö. TEMESI, i. m. 41—42). Ez az oka 
egyéb hangtörténeti okok mellett a mai népnyelvben felfedezhető 
alakvegyülésnek: tied <*> téed; tietek <*> téetek stb. 

H a r m a d i k s z e m é l y : övé (°° övéje). A tulajdon-
képeni személyes névmás eredetibb -v- névmásképzős alakjának 
származéka az -é nomen possessi képzővel (eredetileg latívus rag). 
Tehát az iv=^üv, év=~öv származékai: ewee ÉrdyK. 516b, 565 
(vö. -ee ^ é: f-re SUHAJDA : NyK. XXXI, 85, 202); wue (üvé) 
VirgK. 96, óuet GuaryK. 40, vö. NySz. Néha az -é képző nem zárt, 
hanem nyilt: őue, vö. TROCSÁNYI: NyK. XXXVIII, 47, MELICH : 
MNy. IX, 340— 341, XVII, 175. A 3. személyű birtokos névmást 
néha személyragozzuk: wueyet VirgK. 94, eweyeet ÉrdyK. 587 
stb. A régi nyelvi hangalakváltozatok alapszavukkal a 3. szem. 
személyes névmással azonos alakmódosulásokat mutatnak. A nép
nyelvben a szokásos köznyelvi alakon [övé váci nyj. NyF. X, 35, 
és személyragozott: övéje Göcsej, Budenz-Album 170, övejje 
Baranya m. MTsz.] kívül a legkülönbözőbb hangalakváltozatokat 
figyelhetjük meg: üvé jánosfalvi nyj. NyF. XXIX, 22, BALASSA, 
A szlavóniai nyj. 20 és Nyr. XXIII, 169, érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 
254; igen gyakori az íivéje alak, vö. Felső-Bácska: Nyr. XII, 262, 
Ormányság: Nyr. XXV, 143, érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254 stb. 
lásd még MTsz. Több nyelvjárásban a 3. személyű birtokos név
mást nyomósítják mutató névmási elemmel: züjlé pápavidéki 
nyj. NyF. XVII, 15, a züejje zalavidéki nyj. NyF. IX, 42, ezövé* 
gömöri nyj. Nyr. XVIII, 505; vö. még MTsz., sőt az őrségi nyj.-
ban a személyes névmási eredetű övé helyett a mutató névmás-
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ból -é=--i iiomen possessi képzővel alkotott névmásalak haszná
latos: ai v. ei (azé, ezé) vö. Nyr. VII, 419. 

A birtok többségét rendszerint az -í többes jellel jelölik: 
övéi, pl. micor zerette volna őueit kik valanac MünchK. 198; Meg 
esmérte vr isten azokat kik óvey. DebrK. 130, vö. még NySz., 
MNy. XIV, 232, NyK. XXXVIII, 47, TMNy. 536. Néha a birtok 
többsége a névmáson nyelvileg nincs jelölve: hegyeknek magas -
sagy wwe. KulcsK. 233. Ez világ országit igéri, mellec nem övé. 
ZVONARICS, Magyar postilla, vö. NySz., MNy. XIV, 232. A népnyelv 
a birtok többségét a birtokos névmáson néha -k többesjellel jelöli, 
vö. Budenz-Album 170, MNy. XIV, 235, 

Meg kell még említeni itt két érdekes 3. szem. birtokos név
más alakot: önnéi és önnöni; ezek SIMONYI szerint az övéi analó
giájára keletkezett változatok (TMNy. 536). De mert nem -éi-vel, 
hanem -ei-vél olvassa az önnéi alakot, más munkáiban az -n-nek 
genitivus rag voltával akarja magyarázni, vö. SIMONYI : Budenz-
Album 60—61, Jelzők 139, Magyar Nyelv2 51; BUDENZ, M U S Z . 
194 stb. Ezzel szemben csak azt hozzuk fel, hogy bebizonyított-
nak vehető az, hogy az -n nem rag, hanem képző, vö. BUDENZ, 
UA. 288, SZINNYEI: NyK. XXXV, 434; lásd részletes fejtegetését 
TEMESI, i. m. 27—28. Újabban MBLICH (MNy. XIV, 231) és MÉSZÖLY 
(MNy. XXIII, 153) az önnei és önnöní-féle alakokban az -ei és 
-i-t birtokos személyragnak tartja, azonban mivel bizonyításuk 
azon nyugszik, hogy az -n genitivus rag volt, állításuk több 
nehézségbe ütközik. A nyelvtörténet ez alakok -n-jének képző 
voltát igazolja, nincs ugyanis szükség arra, hogy a birtokosjelzői 
szerkezetet jelöljük, annál is inkább, mert az eredeti szerkezet is 
jelöletlen volt. MÉSZÖLY hangtani érve, hogy a MünchK. nyilt é-vel 
jelöli az -éí-t, nem bizonyít, mivel a fent említett példák szerint 
a nomen possessi -é lehet nyilt is, tehát nyugodtan állíthatjuk, 
hogy az önnei-féle alakok (vö. NySz., MNy. XIV, 231, XXIII, 
151—153, TMNy. 536) teljesen szabályos birtokos névmás-alaku
lások az -n névmásképzős 3. szem. személyes névmásból. Vö. 
még TEMESI, i. m. 46—47, KIMNACH, i. m. 46—48, 54. 

övék. Az egyesszámú 3. személyű birtokos névmáshoz 
hozzátesszük a -k többesjelet, hogy a birtokos többségét kifejez
zük. Az alapszó hangmódosulása a többesszámban többé-kevésbbé 
azonos az egyesszámmal. A régi nyelvben: óuec MünchK. 20, 
óweek JordK. 23, övek az menyország PÁZM. Kai. 418, vö. NySz. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 6 
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Előfordulnak elemismétlődéssel képzett alakok is: övékké (Tört. 
Tár. IV, 63), éppen így a népnyelvben is: övéké fejérmegyei nyj. 
Nyr. XXX, 277, váci nyj. NyF. X, 35, MNy. XXXIV, 339; XXXV, 
127. Vö. még: Magyarosan VII, 160. Egyéb alakok: üvék jános
falvi nyj. NyF. XXIX, 22, BALASSA, A szlavóniai nyj. 20; birtokos 
személyragozott alakok: övejik Göcsej, Budenz-Album 170, üvé-
jük Felső-Bácska Nyr. XII, 262, érmelléki nyj. Nyr. XXIX, 254, 
vö. MTsz. Mutató névmással nyomósított alakok: a zűjléklé pápa
vidéki nyj. NyF. XVII, 15; a züejjék zalavidéki nyj. NyF. IX, 42; 
ezövélk gömöri nyj. Nyr. XVIII, 505, vö. még MTsz.; az őrségi 
nyj.-ban pedig a szabályos övék helyett mutató névmásból kép
zett alakot használnak: ajoki v. ejéki Nyr. VII, 419. 

A birtok többségét itt is háromfélekép fejezhetjük ki: 1. -i 
többes jellel, a rendes köznyelvi forma is ez: megelégednec az 
óuéikkel. HELT. Krón. 8.; ijejjiket Somogy, Nyr. XXIII, 39, vö. 
MTsz., MNy. XIV, 232. 2. Jelöletlen szerkezettel, vagyis az -í 
hiányzik: Falukat es jószágokat öveknek Ítéltének lennie. Vö. 
NySz., és MNy. XIV, 232—235; a népnyelvben is: övék (= övéik) 
NyF. XXXII, 25, MNy. XIV, 232—235. 3. Egy birtokos több 
birtok a -k többesjellel: övék, vö. GYARMATHI S., Nyelvmester. I. 
143, Budenz-Album 170, MNy. XIV, 232—235, KIMNACH, i. m. 50. 

A 2. és 3. személy használata teljesen megyegyezik a többes 
1. személyével. 

A többi fgr. nyelvben, általában, olyan jelentésű és hasz
nálatú birtokos névmás, mint a magyarban, nincsen. Csupán a 
cseremiszben találunk néhány adatot, mely az önálló szerepű 
birtokos névmás meglétét igazolja, vagyis egy olyan szubsztan-
ciális névmásét, melyet főnévileg ragozhatunk is, de ezek, mint a 
magyar birtokos névmások is rendszerint, az alkalmi használat
ban akcidentális szerepben fordulnak elő (vö. erre a mondattani 
részt). BÜDENZ szerint a cseremisz személynévmások genitivusa 
önálló és ragozható névszóként, birtokos névmásként szerepel: 
ménen = az enyém, menenem = az enyémet; tenenem — a tiédet 
stb. vö. NyK. III, 474, SIMONYI, Budenz-Album 61. Egyébként a 
többi fgr. nyelv, ha a birtokos személyét jelöli meg, egyszerűen 
személyragozza a birtokszót: finn: kirjani= könyvem; de ha a 
személy erősebben van hangsúlyozva, eléje teszik a személyes 
névmás genitivusát: finn: minun kirjani = az én könyvem. 
A vogul és osztják is hasonlóan fejezi ki, ha a személy hang-
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súlyos: am kwohm, nan kwoldn stb. vö. FINCZICZKY, Vog. névm. 
15, NyK. XLVII, 377. A vogÉ.-ban előfordul a személyragozott 
nyomatékos személyes névmás állítmányként: lilin xum ansérá 
pusn nankin ,,eleven ember vagyona mind a tiéd". MUNKÁCSI, Vog. 
NGy. I. 121. Ez azonban ritka, vö. FINCZICZKY, i. h. A vogulban 
állítmányi szerepben általában birtokos névmásszerű kifejezést 
használnak annak kifejezésére, hogy valami valakinek sajátja, 
tulajdona. A vogÉ. ut ,valami, holmi' szó használatos a személyes 
névmással: am ut9m, nan utón stb. vö. FINCZICZKY, i. h., KANNISTO : 
SUS. Aik. XXX : 8 , 25. A KL., K., T. vog.-ban khár szócska: KL. 
vog. am khárom 'enyém' stb. Máskor e szócskák egészen képző-
szerűek: amqar 'az enyém' AHLQVIST : SUS. Tóim. VII, 168; vö. az 
ut és khár képző voltára még SZABÓ D.: NyK. XXXIV, 457. Ha
sonlóképen történik a finnben, mikor a tulajdont kifejező névszó 
előtt a személyes névmás genitivusát használják: minun ománi = 
enyém, s ebből önálló szerepű főnév is képezhető: omaiseni = 
enyéim, ez azonban már másodlagos fejlemény, ősnévmásí ere
detű birtokos névmást a magyar kivételével a többi fgr. nyelvben 
általában nem találunk. 

A személyes névmásból alakult birtokos névmások (enyém, 
tied stb.) mellett a magyarban találunk egyéb birtokos névmás
szerű kifejezéseket is, melyek mind az állandó, mind^az alkalmi 
használatban teljesen úgy viselkednek a jelentéskör és jelentés
tartalom szempontjából, mint az elsődleges névmások. Az ú. n. 
másodlagos birtokos névmások: tulajdon és saját szavak a 
birtokos személyét az alkalmi használatban mindig birtokos sze
mélyraggal fejezik ki: tulajdonom, sajátom stb.; személyrag nél
kül általában jelzői szerepben fordulnak elő. A magyar tulajdon 
szó eredetét tekintve, melynek legrégibb előfordulása is birtokos-
jejzői: Tulajdon őnnébe i ő t . . . MünchK. 169, vö. még NySz. 
BUDBNZ (MUSz. 239) a finn: tule- 'venire' igéből származtatja, 
mert észt megfelelőjének tule-'nomen agentis 'zugehörend' jelen
tésű, ebből az 'eigentum' jelentés könnyen érthető; vö. SZINNYEI: 
Budenz-Album 47. Ezek szerint a magyar tulajdon szó eredetét 
a következőképen képzelhetjük el: tule- 4- -ja (nomen agentis 
képző) -f- -don (vsz. összetett kicsinyítő képző), vö. SZINNYEI: Nyr. 
V, 145, NyH.7 94—95, BABBARICS : Nyr. XVI, 295. 

A saját másodlagos birtokos névmás általában személyrag 
nélkül használatos birtokos jelzői szerkezetekben: Magoknak twlay-

6* 
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donyttyaak mynt sayaat morhayokat. ÉrdyK. 612. De előfordul 
főnévi szerepben is: Tiéd és saiatod (M. A., SB. 83), s ragozva is: 
Szerezd meg a te szívednek őrömre indétását sajátiddal, vö. NySz, 
A népnyelvben különféle hangalakban találjuk: se ját, siját Udvar
hely vm. Nyr. IV, 321, vö. még MTsz. Gyakran visszaható név
mással együtt fordul elő; vö. NySz., MTsz., CzF., Nyr% XVI, 295, 
MNy. I, 284, XVI, 3. A saját 'proprius, genuinus; proprium, pecu-
lium; proximus' és sajátul 'proprie, genuine' etimológiájára vonat
kozó fejtegetések szerint ez a másodlagos névmás is finnugor eredetű 
(WICHMANN: FUF. XI, 174, 252, 287). WICHMANN fejtegetései szerint 
a magyar saját finnugor megfelelői a következők: vogÉ. sg,ssd 
'törzsöktelepes', D. sóssá, KK. sasd, P. sosi8; osztjD. tsa^dh, Kaz. 
sóéi, K. cáca, É. sösi 'geburtsort, heimat'; zürjl. tsuáni, V,S,L,P. 
fsuzni 'geboren, werden'; votjG. tsizi 'geschlecht, stamm'; cserKB. 
sajsam, M. sojsam; cocám; mordE. tsatsoms, satsoms 'geboren wer
den'; lapp cuoccet 'aggredi, incipere'; finn sato 'jahreswuchs'; 
ugyancsak ideveszi a finn: satoinen 'fruchtbar' és sataa 'regnen' 
szót is. De míg SETÁLÁ (FUF. II. 222, 240—1) a lappL. cuoccet 
'aggredi, incipere'-t csak kérdőjellel veszi fel, addig e szóalakulá
sok közé állítja WICHMANN a magyar: saját szót is. Vö. erre még: 
PAASONEN, Beitráge 139, KSz. XIV, 279. A magyar saját és való
színű finnugor megfelelőinek alakulására vonatkozólag meg kell 
jegyeznünk azt, amit már SETALÁ (FUF. II, 219—48) kifejtett: a 
finnugor szókezdő affrikáták két csoportba sorozhatok, mégpedig 
az egyik palatalizált (*££), a másik pedig egyszerűen csak: *ts» 
Vö. erre még: SZINNYEI, NyH.7 28—29, WICHMANN: FUF. VI, 25; XI. 
173—290;.PAASONEN: KSz. XIV, 254—281. A magyar saját finn és 
lapp megfelelői egy eredetibb *£f-re, a többiek pedig *ís-re utal
nak. A magyar saját szókezdő s hangja a legnagyobb valószínű
séggel *ts-re megy vissza, mert a palatalizált eredetibb *fi-nek a 
magyarban mindig cs felel meg, vö. WICHMANN : FUF. XI, 201; 
némileg máskép SZINNYEI : NyH.7 29, mert szerinte *ti ^ cs, s. 
A saját szóközépi / : i hangja az eredetibb szóközépi *ts gyenge 
fokának megfelelője, vö. SETÁLA : FUF. 11,221—237, 246—47; 
WICHMANN: FUF. XI, 174—5; PAASONEN: KSZ. XIV, 267—279; SZINNYEI, 
NyH.7 45 erről az alakulásról nem tesz említést. Ezek szerint 
tehát a magyar saját másodlagos névmás igéből képzett névszó 
az -át (-at) képzővel és szótani kategória-eltolódással lett belőle 
másodlagos névmás. Az -át (-at) képző alakulására vö. SIMONYI, 
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TMNy. 476—9, SZINNYEI : MNy. XXII, 242, 260 = HB. hg.-al. 30, 
48; MNy. XXII, 312; SIMONYI: Nyr. XXXVI, 241; MÉSZÖLY, A HB. 
hg.-tört. és al. sajátságai 17 stb. 

A magyar saját másodlagos birtokos névmás etimonjára az 
itt elmondottak mellett, — ha WICHMANN nyelvtörténetileg alá
támasztott feltevése a saját finnugor megfelelőihez való kapcso
lásra nem bizonyulna helyesnek —, elgondolható lenne a saját 
szláv eredete. E feltevés szerint a magyar saját a svú visszaható 
névmástő svoj alakváltozatának egyik hangalakjából eredhetett. Az 
ószl. svoj szerb alakváltozatai: svoj, svat, svaca, svadba, svak, 
svojta, svojitba, svojdba, svojat; jelentése 'rokon, hozzátartozó'. 
A szlovákban a „rokonság, hozzátartozóság" kifejezésére hasz
nálják a svojet szót, vö. MIKLOSICH, Etym. Wörterbuch der Slv. 
Sprachen 331—332. Azonban sokkal fontosabb annak a megem
lítése, hogy a szerb-horvátban a svoj a 3. személyi! birtokos név
más helyett gyakran szerepel a birtokosjelzői szerkezetben, s 
éppenúgy használják, mint a magyarban: i spe dovuku na svojé 
mjesto 'és újra visszavezetik a saját helyére'. Az első vagy máso
dik személyt csak akkor fejezi ki, ha az az ige személyével (az 
alany nincs nyelvileg kifejezve) már jelölve van: popijte svoju 
kafu 'igyátok meg a saját kávétokat' (vö. MARETIÓ, Grammatika 
430—431). E szerint a magyar saját a szerb svoj-ból, illetőleg 
annak svojat alakváltozatából eredhetett, s ezt mondattani meg
fontolások is támogatják. De meg kell jegyezni ennek az okosko
dásnak is egy gyönge pontját, t. i., hogy a szláv: s »- magyar s 
(helyesebben sv =*- s) hangváltozást más példák nem támogatják. 

A szubsztanciális tulajdonképeni személyes névmásból ala
kult birtokos névmás eredetét tekintve a mondatban elsősorban 
akcidentális szerepű, vagyis leginkább állítmányi használatban 
fordul elő; azonban, mivel állandó használatban szubsztanciális 
természetű, az alkalmi használatban, mikor mondatban szerepel, 
sokszor megtartja ezt a szerepét. Vö. TEMESI, i. m. 53—56. A birto
kos névmások keletkezésével kapcsolatban láttuk, hogy ezek 
birtokosjelzői szerkezetekben keletkeztek az állítás erősebb hang
súlyozására, s ez állítmányi szerepüket is megmagyarázza. 

A birtokviszonyban azt, hogy valamilyen tárgy, tulajdon
ság, cselekvés egy személy vagy gondolatilag állított dolog tulaj
dona, rendszerint névmással vagy névmási elemmel fejezzük ki. 
Vö. SIMONYI, Jelzők 136. KLEMM, Tört. mondattan; egyet, előadá-
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sok, TEMESI, i. m. 66—68. Azonban ha nem személyraggal vagy 
tulajdonképeni személyes névmással fejezzük ki a birtokos sze
mélyét, hanem ebből alakult birtokos névmással, akkor az állítás 
erősebb, s a birtokos névmás állítmányi szerepű; pl. Ez a ház az 
enyém. Vö. NySz., MTsz. A népnyelvben néha előfordul a birtokos 
névmás jelzői szerepben is: az enyém házam, vö. Nyr. XVII, 487. 
SIMONYI tót hatással magyarázza, de ez nem valószínű, vö. EtSz. 
Enyém apám hét foggal született: MNy. II, 186; vö. még EtSz., 
MTsz., Nyr. XXIII, 46 stb. 

Nagyon gyakoriak, főként újabban az enyémé, tiedé, övéké 
stb. alakok. Keletkezésük analógiás hatással magyarázható: Ez a 
kalap nem az én fiamé, hanem a tiedé. Vö. bővebben Magyarosan 
VII, 1 6 0 - 1 ; CHÜRY: MNy. XXXIV, 339. Hasonló jelenség figyelhető 
meg a népnyelvben is: Székelység, Szamoshát, vö. NyF. XXXII, 
25, CSÜRY, Szamosháti szótár, és GYARMATHY S., Magyar nyelvmester 
I. 143 stb. 

A birtokos névmás sokszor főnévi használatban szerepel a 
mondatban, s ilyenkor a főnevekhez járuló ragok legtöbbje a 
birtokos névmásokhoz is hozzájárul: enyémet, tiednek, övéhez, 
mienkről, Hetekről, övéknél stb. Természetes tehát, hogy a birto
kos névmás mindazon mondattani viszonyban használatos, mint 
a főnevek általában. Itt most ezzel részletesen nem foglalkozunk, 
mert tárgyalása túl esnék a szoros értelemben vett birtokos név
más-kategória fogalmán. A birtokos névmás némi kategória-el
tolódással szerepel jelzett szóul is: pl. Édes övéi közt enyhül Toldi 
gondja (Arany); vö. KLEMM, Tört. mondattan; egyet, előadások. 
Meg kell még jegyezni azt, hogy a birtokos névmás személyjelen
tése néha elhomályosodik, s ilyenféle alakok keletkeznek: Ha 
királynő szívesen lát, viszontlátod öveidet. Egészen szokatlan 
kifejezésmód; s ez még azzal sem menthető, hogy itt az 
övéi „hozzátartozókat" jelent. Ilyen elhomályosodások előfordul
nak más kifejezésekben is: őszinte voltam, vö. Nyr. XXIX, 36. 
De az övéi még nem vesztette el a 3. személy jelentését, s az ilyen 
kifejezések: „Sietek öveimhez". (MIKSZÁTH: Pesti Hirlap 1883. II. 3. 
mell.), s a gyermeknyelvben megszokott: enyid, tiem (vö. Nyr. 
XXXVIII, 239) alakok legkönnyebben vegyüléssel magyaráz
hatók. 

A saját és tulajdon azonos jelentésű másodlagos birtokos 
névmások főnévi használatukban rendesen személyre vonatkoz-
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n a k : Tulajdoniba jőve. (KÁLDI, J án . I. 11.) Ez a ház sajátom.(G-ARAY, 

ő s z i k e ) , vagyis o lyan m o n d a t t a n i v i szonyban fo rdu lnak elő, m i n t 
rendesen a főnevek. Gyakor ibb bir tokosjelzői sze repük : tulajdon 
őnnebe jót. MünchK. 169. Ez a saját h á z a m . Legtöbbször azon
b a n a v isszaható névmássa l f o rdu lnak elő, s i lyenkor a n n a k 
jelentését módosí t ják , a személyt hangsú lyozzák : H á t az u r a t k i 
borotvál ja o lyan szép s i m á r a ? Saját magam. (JÓKAI, Akik kétszer 
h a l n a k meg. I. 62) . N é h a pedig fokozó ér te lmet a d n a k a vissza
h a t ó névmásnak . Vö. Nyr. XVI, 295 (egyéb n e m szorosabb é r te lmű 
b i r tokos névmás i szerepére is) , t ovábbá KIMNACH ÖDÖN, A m a g y a r 
n é v m á s o k h a s z n á l a t á n a k fejlődése . . . 44—56, HUNYADY JÓZSEF, A 

névmások jelentése s monda tbe l i szerepe 19—20. 

TEMESI MIHÁLY. 

Az osztják magánhangzóilleszkedés irodalmához. 
Bár nyelvtani vázlatában már CABTRÉN is célzott az osztják nyelv 

magánhangzöilles7kedésének bizonyos elmosódott formáira (OS.2 7—8), 
PATKANOW—FÜCHS déli-osztják hang- és alaktana pedig „Spuren der 
Vokalharmonie" címen külön fejezetet szentelt a kérdésnek, szakirodal
munkban mégis az a nézet terjedt el, hogy a lappon meg a permi nyel
veken kívül az osztjákban sincs nyoma a magánhangzóilleszkedésnek 
(v. ö. NyH.7 51, Fgr. Spr.2 41; KANNISTO : FUF. XIV, 79). Egy nemrég 
kiadott cikkecskéjében STEINITZ szebbnél-szebb illeszkedéses alakokat 
közölt a keleti-osztjákok nyelvéből, pontosabban a Vach és a Vaszjugan 
közötti obi nyelvjárásból (Nyr. LXV, 14—3 5). Ezzel helyreigazította 
ugyan a hivatalos tanítás tévedését, de maga is tévedésbe esett, azzal 
vádolva meg a finn iskolát, különösen PAASONENt, hogy „nem vette észre 
a magánhangzóilleszkedést a keleti osztják nyelvjárásokban". Észrevette 
bizony PAASONEN : szűkszavú tanulmányúti beszámolójában példákkal 
szemlélteti finom megfigyeléseit, amelyeknek ez az értelmük: „tarkem-
man transkriptsionin perustuksella huomaa kielessá myös vokaalisointua" 
(SUS. Aik. XXI/5, 13—14). 

Zs. M. 
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Adalék a szamojéd igeidőalakok kérdéséhez. 
A szamojéd nyelvek igeidőalakjának kérdését CASTRÉN tár

gyalta először behatóbban. A szamojéd igeidőalakok pontos el
határolásának legnagyobb akadálya szerinte az a körülmény, 
hogy amíg más nyelvekben rendszerint minden idő,alaknak meg
van a maga sajátos jele, addig a szamojédban teljesen hasonló 
képzésű formák egymással merőben ellentétes idő jelölésére is 
alkalmasak (vö.: CASTRÉN, Grammatik d. samoj. Spr. 373). Pl. Jur. 
(CASTRÉN i. h.) mueu 'ich nahm' ~ atjeu 'ich warte'; OS. (CASTRÉN: 
SUS. Tóim. LXXXIII, 306) keljek '(er) erwachte' ~ cajek '(er) 
geht'; Jen. (PROKOFJEW, Ü3Í.IKH . . . 90) motadoí) 'nepeceK (a)' ~ (i. h. 
89) jiredof) 'a 3KHBy' stb. Éppen e miatt ,,. . . die allgemein gang-
baren Benennungen der Tempóra [sind] wenig geeignet die Zeit-
bestimmungen in dieser Sprache auszudrücken. Ich werde des-
halb in dem Folgenden die verschiedenen Zeiten mit dem Aus-
druck: e r s t e , z w e i t e und d r i 11 e Z e i t bezeichnen" 
(CASTRÉN, Gramm. d. samoj. Spr. 374). 

Az „első idő"-nek nincsen semmi külön jele, időértéke vala
mennyi nyelvjárásban — a kamaszi kivételével — az igető tör
ténésminőségétől függ: tarlós történésü alakoknak praesens, 
momentán történésminőségű formáknak pedig praeteritum a 
vonatkozása. (Példák fent.) (Vö. i. h. 374—5.) „Nur das Kaimas-
sinsche hat für die erste Zeit einen eigenthümlichen Charakter, der 
nach der Beschaffenheit des Stammes entweder in / oder /' besteht 
und immer die Handlung in die gegenwártige Zeit versetzt" (i. h. 
374). Az 544. lapon mégis ezzel szemben a következőket olvas
hatjuk: „Eine andere Eigenheit besteht darin, dass die erste Zeit, 
welche in andern verwandten Sprachen bei einigen Vérben das 
Praesens und bei andern das Praeteritum bezeichnet, im Kamas-
sinschen entweder nur das Praesens oder auch das Praesens und 
Futurum ausdrückt. In dem ersten Fali giebt es für die erste 
Zeit keinen bestimmlen Charakter, wáhrcnd in dem zweiten Fali 
derselbe mit Hülfe der Endungen la, la (na, na), la, la (na, na), 
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Ii (ni) gebildet wird". Pontos, megbízható szövegek hiányában 
merészség volna vállalkozni az ellentmondások tisztázására. 

A „második idő"-nek CASTRÉN szerint valamennyi nyelvjárás
ban praeterituim értéke van (vö. i. h. 374, 376). Jele: Jur. -s, -é, 
-i\ -i ~ OS. -sa, -ha ~ Jen. -si ~ T. -su (-= uráli -*s. ~ -*£. vö. 
SZINNYBI, Sprw.2 82; LBHTIBALO: SUS. Tóim. LXXII, 200—1 stb.). 
Az -s, -c mellett kétségtelenül sokkal inkább elterjedt múlt jel a 
jurákban a nomen verbale eredetű (CASTE.) -mi, -ívi, (LBHTIBALO) 
-maj, -mmj, •$$% -@0§-, -mmae- stb., mely a kamasziban is meg-
/an -bi, -wi alakban (vö. CASTRÉN, Wörterbuch . . . XXIV; LBHTIBALO 
i. h. 108—9). Hasonló eredetre megy vissza még a tavgi -ju jel is 
(vö. LEHTISALO i. h. 66). 

Hátra volna még CASTRÉN igeidő kategóriád közül a „harma
dik idő", mely szerinte mindig futurum értékű. Jele: Kam. -na, 
-da, -ta (-na, -da, -ta), OS. -la, -le (-1) + személyrag -f- -he, -se, -s, 
Jur. -gu, -ku, az utóbbi eredetére nézve kétségtelenül inchoatív 
képző (vö. CASTRÉN, Gramm. d. samoj. Spr. 376—7). 

CASTRÉN óta a szamojéd igeidők kérdését csupán PROKOPJEW 
tárgyalta behatóbban (vö. Materialien zur Erforschung der Ost-
jak-Samojedischen Sprache, Ung. Jahrb. XI, 91, 293, 440; Ü3BIKII 
M nHCBMeHHocxB Hapo^oB ceBepa I, 5—124). Egyes részletkérdé
sekhez, mint például az úgynevezett „első idő" alakjainak értéke
léséhez, azonban többen is hozzászóltak. Mondhatnók talán úgy 
is, hogy BUDENZ és LBHTIBALO inkább passzív módon foglalt állást, 
mert magát a kérdést tkp. egyikük sem tárgyalta, szamojéd köz
léseik fordításából azonban mégis következtethetünk nézetükre; 
KLEMM ANTAL viszont magához a kérdéshez szólt hozzá (NyK. 
XLVII, 93). 

Időrendben BUDENZ fordításait illeti az elsőség. Nagy voná
sokban ugyanúgy látja a kérdést mint CASTRÉN, bár tagadhatatlan, 
hogy az axiómák tanának nagy hirdetője az „első idő" ( = jeltelen 
formák) alakjaival, érthető okokból, nem minden esetben boldo
gult. Ez a magyarázata nagyszámú ingadozásának. Pl. (NyK. 
XXII, 94) Jur. Vuasako harta puhuceanda na jaugduhana jilina, 
jade miül bugírakon jilina, narju úar po jilina. 'Egy öreg a maga 
feleségével a tengerparton laktak, földi kunyhóban (földbe csi
nált k.) laktak, harmincz három év óta laktak (ott)', ugyanennek 
a résznek jilina szavát a szótári magyarázatban helyesen j e l e n 
időnek értelmezi: „jilina élnek, laknak (ketten)" (vö. : i. h. 
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340). Nagyon hasonlítanak ehhez az olyan példák, melyekben 
ugyanannak az időjel nélküli formának majdnem teljesen hasonló 
körülmények között kétféle értelmezést ad: (i.h.90) lücada jamamda 
mansírmas ta \ 'Jön az ember a vermét megnézni', (i. h. 94) . . ., 
zolotoj haleko pöga?ida ta \ . . , egy aranyos halacska jött föl a 
hálóban'. Tekintve, hogy at& mom. típusú ige, helyes értelmezése 
'jött'. Mivel nem célunk BUDENZ valamennyi tévedésének felsoro
lása, máris tovább mehetünk. 

Ügy látszik, teljesen a CASTRÉN-Í időértékelést vallja LEHTISALO 
is, legalább is ez tűnik ki eddigi közleményeiből: (CASTRÉN, Wör-
terv. 378) Jur. lödm 'ich kam' ~ (LEHTISALO : SUS. Tóim. LVI, 56) 
O. töömi'- 'ich kam (soeben)' | (CASTRÉN i. h. 384) juou 'ich verlor', 
juomaeda 'ist verloren gegangen' ~ (LEHTISALO i. h. 34) N. jó'a/H 
'ich verlor', Kis. jö^májn 'ich habé verloren' | (CASTRÉN i. h. 388) 
tabsudm 'ich werde gebén' - (LEHTISALO i. h. 18) O. tápsüdm? 'ich 
werde wohl gebén' stb. 

„A vogul és osztják tárgyas igeragozás" című dolgozatában 
(NyK. XLVII, 85—112) KLEMM Antal is érintette a szamojéd ige
idők kérdését. Egy állítólagos CASTRÉN-idézetből indul ki: „Die 
gegenwártige zeit der verba primitiva fehlt im samojedischen bei 
der mehrzahl der verba. Die primitiven verba habén in ihrer 
ersten zeit gewöhnlich die bedeutung des praeteritums. Gramm. d. 
samoj. sprachen. 1854. 375". Majd nyomban utána így folytatja: 
„CASTRÉN e szavait a mozzanatos történésű igékre kell érteni, ezek 
a múlt felé átképzelt helyzetben szerinte praeteritum, helyesebben 
ú. n. praesens historicum jelentésűek, az átképzelés-nélküli 
alkalmi használatban pedig rendszerint jövő vonatkozásúak. Az 
átképzelés-nélküli alkalmi használatban a mozzanatos történésű 
igék csak akkor jelen vonatkozásúak, ha gyakorító képzővel 
ellátva cursiv-durativ-continuativ történésűekké válnak4' (vö. i. h. 
93). Sajnos, be kell vallanunk, hogy a fenti alakban sem a 
CASTRÉN-Í idézetet, sem pedig a CABTRÉN-nak tulajdonított nézetet, 
vagyis, hogy a mozzanatos történésű igék „a múlt felé átképzelt 
helyzetben szerinte1) praeteritum, helyesebben ú. n. praesens his
toricum jelentésűek" volnának, CASTRÉNnál sehol sem találjuk. 
CASTRÉN egy szót sem szól átképzelésről! Kár, hogy KLEMM csupán 
a 375. lapot olvasta el, pedig ha a 376. lapot is átolvasta volna, 

*) Értsd CASTEÉN szerint. 
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magától CASTRÉNtól kaphatott volna felvilágosítást arra nézve, 
hogy mit is tart ő a jeltelen múlt alakok értékéről: ,,Als Prae-
teritum gebraucht zeigt die erste Zeit an, dass die Handlung sich 
soeben zugetragen hat, dass sie noch für die Vorstellung gegen-
wártig ist und noch fortfahren kann in ihren Wirkungen zu 
existiren; z. B. merilieu, ich verwundete soeben (die Wunde ist 
noch zu sehen)" vö. CASTRÉN, Gramm. d. samoj. Spr. 376. 

Mint már említettük, legutóbb PROKOFJEW foglalkozott külön
böző szamojéd nyelvtanaiban az igeidők kérdésével. Szerinte az 
indicativusnak valamennyi nyelvjárásban két időosztálya van: 

1. Egy aoristos, melyen nagyjában a CASTRÉN-féle ,,erste 
Zeit' értendő; a különbség csupán annyi, hogy CASTRÉN az „első 
idő"-t inkább a „verba primitiva"-kra méretezte, PROKOFJEW aoris
tos meghatározása viszont a továbbképzett igékre [mint pl. 
„madargum 'oTpesfcy' l-e A . eA- % (Henepexo^H. 3.) aopucra OT OCH. 
HeHaq. Adk&tn.rji mada 'pe3aTb';" vö. Ü3BIKH . . . 38.] is tekintettet 
van : „AopiicT H^maKoro onpe^e^ieHHoro BpeivreHHoro noHüTMH He 
BHpasKaeT; HM MoaceT BtipasKaTBCH KaK nacT. Bp. Tan H npoin. H 
6JA. Bp. 06pa3yeTOH OH nyTeM npnoaB îeHHH JIH^HHX cy**HKcoB 
r^aro^a (...) K TOEÍ VÍAW HHOH ocHOBe ^aHHoro rviarojia" [ •--•• Az aoris
tos semmiféle határozott időfogalmat nem fejez k i ; jelölheti 
mind a jelen, mind a múlt s mind a jövő időt. Képezik a sze
mélyragoknak az ige egyik vagy másik tövéhez való függesz-
tésével (vö. i. h- 40, továbbá 72, 88, 115)]. Magára az aoris
tos képzésmódjára vonatkozólag pedig a következőket álla
pítja meg: „Nach CASTRÉN (§ 476) gibt es für die „erste Zeit" in 
den meisten Diaiekten des Samojed. (das Kamass. ausgenommen) 
keinen besonderen Charakter. Was die Tas-Mundart betrifft, so 
dürfte diese Behauptung nur für die Vérben der 2. Klasse der 
I. Konj. Geltung habén, denn die Vérben der. 1. KI. der I. Konj. 
sowie die der II. Konj. fügén bei Bildung des Aorists an den 
Stamm einen Tempuscharakter, der für die ersteren in einem -#, 
für die letzteren in einem -n (~ t [D]) besteht" (Ung. Jahrb. 
XI, 441). 

2. PROKOFJEW második időcsoportja, melyet praeteritum per-
fectumnak nevez, mindenben fedi CASTRÉN „második idő"-osztályát 
(vö.: u. o.). 

CASTRÉN szerint az osztják-szamojéd jelentő módnak van még 
egy határozott futurumi alakja is (tő -f -la (-le, -l) + személyrag 
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+ -he (se, -s). PROKOFJEW is ismeri ezt a formát, sőt még egy egy
szerűbb jövő alakról is tud (tő - j - -l + személyrag), azonban nem
csak indicativusi, hanem a közelebbi (tő + -l + személyrag), ille
tőleg a távolabbi (tő +-/« -p személyrag + -sa) jövőben beálló 
óhajtó és felszólító módú alkalmazásukról is beszél (i. h. 441, 444). 

A szamojéd igeragozás időalakjai közül tehát a legnagyobb 
nehézséget az időjel nélküli alakok csoportja támasztotta. CASTRÉN 
miattuk volt kénytelen a hagyományos osztályozásról letérni. 
BUDENZ ezeknek az alakoknak értékelésénél követte el fordítási 
tévedéseit, nem is szólva KiiEMMről, ki teljesen félreértette őket. 
A nehézség oka abban nyilvánult, hogy ezek az időjel nélküli 

, alakok látszólag teljesen hasonló képzésűek, funkció szempontjá
ból azonban ingadozók, hol,jelen, hol meg múlt vonatkozásúak. 
Bár már CASTRÉN is észrevette, hogy jelen vonatkozása mindig csak 
frequ.-duratív alakoknak van, múlt érték pedig csak momentán 
történésminőségű formákkal kapcsolatban kerül elő, mégis a 
külső alaki szempontokat, kora nyelvi felfogásának megfelelően, 
annyira előtérbe állította, hogy a funkcióra vonatkozó helyes 
észrevételével lényegében nem tudott mit kezdeni. 

Nyelvi tényeknek egyoldalú szemléletéből, vonatkozzék ez 
akár az alakra, akár a funkcióra, teljes érvényű, vagyis mind az 
alakra, mind a funkcióra kiterjedő, megállapítást nom is lehet 
eszközölni. De nem kisebb hiba az sem, amikor az egyes nyelvi 
alakokat önállóan, a többitől függetlenül próbáljuk értékelni, 
például valamely ige jelenét a nélkül, hogy tekintettel lennénk 
ugyanennek az igének múlt alakjára is stb. Márpedig nemcsak 
CASTRÉN, hanem követői is beleestek ebbe a hibába, önálló, hogy 
ne mondjuk öncélú „első", második és harmadik osztály"-t terem
tettek. Szóval az eddigi kutatás általában megfeledkezett a nyelv 
rendszer-jellegéről (ezzel kapcsolatban vö. SAUSSÜRE, Cours de Lin-
guistique . . .2 159). 

Ha a szamojéd igeidőalakokat, mint rendszerbe tartozó egy
ségeket [— alakot és jelentést együttesen) fogjuk vallatóra, egé
szen más kép bontakozik ki előttünk. Mindenekelőtt kitűnik, hogy 
például a tartós történésű jur. (LEHTISALO : SUS. Tóim. LVI, 22) 
O. nüdrri 'ich stehe', meg a mom. történésű (i. h. 17) madám' 5ich 
schnitt' alak nem fogható egy csoportba, nevezzük ezt akár „első 
idő"-nek, vagy PROKOFJEW-vei „aoristos"-nak, mert a külső össze-
csengések ellenére lényeges értékbeli különbség van a két alak 
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között: a nüdrrí j e l e n , a madám' pedig a l i g m ú l t , illetőleg 
közvetlen, nagyobb nyomatékú kijelentés esetén jövő értékű i s 
lehet. Pl. Jur. (CASTRÉN: SUS. Tóim. LXXXIII, 181) uenikör mitad! 
uenikönda mirngae jurm dim dam 'Deinen Hund verkaufe! Als 
Preis für deinen Hund gebe ich hundert Renntiere' (da-, ta-
'geben') | (i. h. 212) hasauvva, han "Mann, du stirbst' (ha- 'ster-
ben') | (i. h. 198) njambou, hajem. 'Meine Kameradin, ich gehe' 
(hajé-, hajea- stb. 'gehen') stb. Hogy egy és ugyanahhoz az ige
alakhoz a múlt értéken kívül még jövő funkció is fűződhet, más 
primitív nyelvek adataival is támogatható: ,,Wie schvver es uns 
Missionaren geworden ist, uns von unserem Zeitbegriff zu eman-
zipiren und die Zeitanschauung der Schambala zu verstehen, geht 
daraus hervor, dass wir jahrelang nach einer Form gesucht 
habén, welche nur das Futurum bezeichnet; wie oft waren wir 
glücklich, diese Form gefunden zu habén, um spáter, mamchmal 
freilich erst nach Monaten, zu erkennen, dass die Freudé ver-
früht war, denn es ergab sich jedesmal, dass die gefundene Form 
auch für die Vergangenheit gebraucht wurde" (vö. ROEHL, Versuch 
einer systemat. Grammatik der Schambalasprache. Hamburg 
1911. 108). 

A jurák-szamojéd nüdrrí és mqödm' alak tehát a hasonló, 
szerkesztés (tő -f- személyrag) ellenére is két különböző formának 
sziámit, s így semmi kétség sem férhet ahhoz, hogy mindegyik 
más és más ragozási rendszerbe is tartozik. Mit sem változtat ezen 
a megállapításon az a körülmény, hogy például a Jur. (CASTRÉN : 
SUS. Tóim. LXXXIII, 209) nü 'er steht' és a (i. h. 213) ha (~= ka) 
'er starb' alakokkal szemben megint csak hasonló alakú múlt for
mákat találunk: (i. h. 238) nüvih, (i. h. 2) kavuih. Funkció szem
pontjából ugyanis ezek sem fedik egymást! A nüvih '(sie) standén' 
alak a nü 'stehen' igének egész múlt értékét kifejezi, a kavuih 
'sind gestorben' alak viszont a ha-, ka- 'sterben' igének legalább is 
,,aligmult" értékét nem igen szokta jelölni, mert ennek az időárnya
latnak a jelölésére maga az idő jel nélküli ha 'starb (soeben)' alak 
szolgál; vö. még (LEHTÍSALO: SUS. Tóim. LVI, 56), O. iöőm' 'ich 
kam (soeben)', tö^edm' 'ich bin gekommen'; (i. h. 49) lerí 
'erschrak (soeben)', lefwfí' 'id. (früher)' stb. 

A momentán igék indicativusának időrendszere azonban 
ezzel még nem is minden esetben teljes. CASTRÉN említi: „In der 
That kann im Saniojedischen aus jedem Verbum primitivum ein 
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Continuativum gebildet werden, und so kommt die, Sprache nie 
beim Ausdruck der gegenwártigen Zeit in Verlegenheit, wenn sie 
wirklich nothwendig ist" (Gramm. d. samoj. Spr. 375). CASTRÉN 
szövegeiben és az azóta publikált közleményekben valóban egész 
tömegét találjuk a continuatív képzésű alakoknak. Pl. Jur. 
(CASTRÉN : SUS. Tóim. LXXXIII, 193) mipida 'er gibt' (mi- 'gebén') 
| (i. h. 242) döbad 'du kommst' (dö-, tö- 'kommen') | (i. h. 209) 
madasitida 'er schneidet' (mada- 'sclmeiden') | (i. h. 221) ha tih 
'er geht (wieder)' (hajea-, hajé- stb. 'gehen') | (LEHTISALO: SUS. 
Tóim. LVI, 67) O. jüimBrl(i 'ich sperre (fortwáhrend)' (jiu 'ab-
sperren (wasserstrasse)' stb. || OS. (CASTRÉN, Wörterb. 171) ivaces-
pak, 'ich hebe auf (ivace- 'aufheben') | (i. h. 150) tuelespap 'ich 
stehle' (tuele- 'stehlen') | (CASTRÉN : SUS. Tóim. LXXXIII, 319) 
tömba 'er kommt' (tö- 'kommen') | (i. h. 318) mannembap 'ich 
blicke um mich', (PROKOFJEW: Ung. Jahrb. XI, 443) mannlmBa 
'er schaut' (manta- 'blicken') stb. || Tavgi (PROKOFJEW, Ü3HKH . . . 
71) matukandum 'a peaey (OŐMHHO)' (matu- 'pa3pe3aTt') | Jen. 
(PROKOFJEW i. h. 87) pugguado 'OH KJia^eT (HGHTO)' (purja- tő) I (u. o.) 
toaradof? 'a npnxoacy (noBTopHo)' (toa- 'npHxo^HTb') stb. 

Frequentatív-continuatív képzős praesens alak más rokon
nyelvből is előkerül. Tudjuk, hogy a többi között ilyen eredetű a 
magyar sz-szel bővült u- tövű igék jelenje: leszek, veszek, iszom 
stb.; a votják -sk, a tavdai-vogul -nt, -l, s az északi-osztják -/ stb. 
jelű praesens alakok (vő. BUDENZ, UA. 13, 17, 29, 32; SKTÁLA, TuM. 
169 ; SZINNYEI, NyH.7 109; GYÖRKÉ, Die Wortbildungslehre des Ura-
lischen 25, 27, 37, 53 stb.). Amíg azonban például a magyarban 
az sz- képző — legalább is a lesz, tesz, vesz-féle igékben — csupán 
a praesensben van meg, addig a szamojédban a -bi, -mbi stb. kép
zős alakoknak egész paradigmája járja, pl. Jur. (CASTRÉN: Gramm, 
d. samoj. Spr. 427—8) Indic. praes. töndabidm 'ich bedecke', 
praet. töndabidams, conj. töndabajidm, opt. töndabarawadm, prec. 
töndabahar, imper. sig. 2. töndaW stb. Ha mármost CASTRÉN 
fenti szavai szerint a töndabidm 'ich bedecke' praesens alak nem
csak a töndabidams praet., töndabajidm conj. stb. alakokkal alkot 
rendszert, hanem már — mint praesens alak — beletartozik a 
töndam ich bedeckte (soeben)' [(vö. CASTRÉN : SUS. Tóim. LXXXIII, 
152) töndangahajude 'deckte sie beidé zu (dual)', (BUDENZ: NyK. 
XXII, 90) töndade 'befedte'], (i. h. 355) töndavl '(ő) befedett' stb. 
úgynevezett momentán típusú alakok paradigmájába is, akkor 
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nyilvánvaló, hogy a momentán történésminőségű igék jelenideje 
a szamojédban kiegészülés útján jön létre. Ennek a megállapítás
nak helyességéből mit sem von le az a körülmény, hogy a tönda-
és a töndabi- tő rokon jelentésű és etimológiailag össze is tartozik 
egymással, synchronikus szempontból ugyanis — s itt ezen van a 
hangsúly, — mindkettő külön-külön igealaknak számít. 

A magyar úszom, úsztam, úsznék stb. [egykori töve: ú- vö. 
vog. uj-, zürj. ni-, finn ui- stb. (vö.: NyH.7 61, 154 stb.)] meg a 
most tárgyalt szamojéd példák egyaránt a mellett szólnak, hogy a 
mai magyar leszek, veszek stb. praesens alakok mellett is lehettek 
*lesztem, *lesznék, *vesztem, *vesznék stb. formák is, vagyis a 
magyar praesens-képzés is egy a szamojéddal hasonló kiegészülés 
eredménye. Nincs okunk kétségbe vonni, hogy a többi uráli nyelv 
frequentatív-continuatív eredetű praesens alakja is ilyen úton 
jött létre. 

Úgy látszik, hasonló módon jöttek létre az északi-szamojéd 
nyelvjárások jövőidejű alakjai is: ,,Die Art und Weise wie diese 
dritte Zeit in den nördlichen Dialekten ausgedrückt wird, muss 
die Syntax lehren. Hier mag nur bemerkt werden, dass die 
Sprache eine inchoative Verbalform mit dem Charakter gu, ku 
hat, welche im Jurakischen in allén Módis und Zeiten conjugirt 
wird, zugleich aber dazu dient, das Futurum bei einer Anzahl von 
Zeitwörtern zu ersetzen" (CASTRÉN, Grammatik d. samoj. Spr. 377). 
Hogy a fenti példánál maradjunk, a mom. történésminőségű 
tönda- ige teljes időrendszere tehát ilyenformán a következő: 
jelen töndabidm stb., alig-mult tö?idam stb., rég-mult töndavídm 
stb., s jövő töndariudm 'ich werde bedecken'. Amint a jelen idejű 
töndabidm beletartozik még a töndabidams praet., tóndabajidm 
conj. stb. alakok rendszerébe, ugyanúgy a futurumi töndarnidm 
alak is tagja még egy másik rendszernek: praet. töndariudams 
'kezdtem befedni', conj. töndarjojidm, opt. töndayorawadm stb. 
(CASTRÉN i. h. 429—30). A teljesség kedvéért megemlítjük még, 
hogy nemcsak ez a CASTRÉN említette -gu, -ku, (Wb. XXV) -r/ü, 
(LEHTisALonál SUS. Tóim. LVI, 17) -ryü, -r)Grü, hanem még más 
inchoatív képzős alakok is előkerülhetnek hasonló természetű 
futurumi szerepkörben, mégpedig nemcsak az északi nyelvjárá
sokban, ahogy CASTRÉN tanította, hanem az osztják-szamojéd-
ban is. Pl. Jur. (CASTRÉN: SUS. Tóim. LXXXIII, 178) jurn deánda 
tjünjo rjdebV nienjuu tatám 'Hundert Renntiere wenn es wenig ist, 

J 
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meine Tochter gebe ich! [tatám fut. (vö. LEHTISALO i. h. 18) O. 
táttaóm, 'ich gebe, werde gebén')] | (CASTRÉN i. h. 172) . . . meatn 
tjü: 'sidadi yamdam1 „. . . trat in das Zeit: 'Euch esse ich"' 
(yamdam fut., tő : yam- 'essen') ; a Jur. (CASTRÉN) -da, -ta (LEHTI
SALO) -tta stb. jól ismert inchoatív képző: (CASTRÉN i. h. 164) ham 
uaditau 'Selbst beginne ich zu sprechen' (wadieu 'erzáhlen, 
sagen') | (i. h. 224) . . . amgam amddni? '. . . Was beginnen wir 
zu essen' || OS. (CASTRÉN i. h. 308) tönjek 'er wird kommen' (tö- tő, 
-n j inchoatív képző, vö. CASTRÉN, Wb. XXVI) | (i. h. 305) üdenjak 
'ich werde schicken' (üdap 'schicken') stb. 

Az előadottakkal mindenben megegyezik a magyar -and, 
-end s a déli-vepsze -skande-jeles futurumi alakok képzése, lénye
gében rokontermészetű pedig az a jelenség, melyet a XVII. századi 
nyelvtanírók az igekötővel momentanizált magyar jövőidő szer
kesztésről feljegyeztek: „Futuro Indicativi carent Hungari, loco 
eius utuntur Praefenti Indicativi addita particula meg ad Directum 
verbum, ut: Meg-fzeretem, meg-olvafom, Amabó, Legam" (vö. 
KÖVESDI P., Elementa lingvae Hungaricae. Corp. Gramm. 569). 
A megyek ige paradigmája tehát a következő: indicat. praes. 
megyek, praet. imperf. menék, praet. perf. mentem, futurum 
el-megyek, el-mégy, el-mégyen stb. (vö. i. h. 572—73; továbbá 
SZENCZI MOLNÁR A., u. o. 178; PERESZLÉNYI P. U. O. 459, 478—9 stb.). 
Szinte mondanunk sem kell, hogy az elmegyek, elmégy stb. 
alakok nemcsak manapság, hanem már KÖVESDI idejében is bele
tartoztak még egy másik paradigmába is: elmegyek, elmentem, 
elmének stb. 

Ezekután térjünk, vissza oda, ahol az imént félbeszakítottuk. 
Ha azt látjuk, hogy a szamojédban valamennyi momentán tör
ténésminőségű ige egységes módon képezi jelenét, alig-multját, 
rég-multját s az osztjiák-szamojédban elbeszélő múltját (vö. PRO-
KOFJEW : Ung. Jahrb. XI, 443), illetőleg jövő idejét, s a tartós-
történésű igékből is egységes módon alakul a jelen, múlt és jövő, 
s ha azt sem hagyjuk figyelmen kívül, hogy a tartóstörténésű 
alakok jelen ideje más szerkezetű (tő + személyrag), mint a 
momentán történésminőségű igék praesense (tő + frequ.-conti-
nuatív képző + személyrag), hogy továbbá a tartós történésű 
igéknek nincsen külön időjel nélküli „alig-mult" alakjuk, akkor 
nyilvánvaló, hogy a s z a m o j é d b a n a z i g é k t ö r t é n é s -
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minőségén n y u g v ó kétféle ragozási rendszer 
v a n.1) 

Aligha lehet csupán véletlen, hogy mindkét időrendszernek 
a finnugor nyelvekben is megvan a s z e r k e z e t i megfelelője: 

1. j e l e n (tő + frequ.-continuatív képző -f- személyrag), 
m ú l t (tő + személyrag) vagy (tő + befejezett történést kifejező 
igenévképzö + szcmélyrag), j ö v ő (tő + inchoatív képző + sze
mélyrag). Pl. magyar (Jók.K. 79) lezec, (Döbr.K. 179) lók, 
(AporK. 27) lőttem, (Virg.K. 66) leendek stb.; déli-osztják (PAT-

KANOV, Die Irtysch-ostjaken u. ihre Volkspoesie II, 2) mendam 
'ich gehe', (KARJALAINNEN, OL. 271) md'ndm 'ich ging', (PATKANOV 

i. h. 64) menmet 'er ging fórt' stb. ~ jurák-szamojéd (CASTRÉN : 
SUS. Tóim. LXXXIII, 209) madasitida 'er schneidet', (LEHTISALO : 
SUS. Tóim. LVI, 17) Sjo. maőáp 'ich schnitt ab', maöajíp&r 'du 
hast es abgeschnitten', rnaőarjyür 'du wirst absehneiden' stb., 

2. j e l e n (tő + személyrag), m ú l t (tő + befejezett törté
nést kifejező igenévképző + személyrag). Pl. magyar írok, írtam 
stb.», mordvin (PAASONEN, Mordw. Ghrest. 06) E. palán 'ich küsse', 

paliú 'ich küsste' stb. ~ Jur. (CASTRÉN i. h. 117) jileah 'sie lében', 
(u. o. 247) jilivioih 'lebte' stb. Minderről azonban majd még egy 
más alkalommal. 

GYÖRKÉ JÓZSEF. 

*) Egy-két igealak minden külön alaki elem nélkül éppúgy lehet mom., 
mint tartós történésminőségű. Az ilyen alakok természetesen mindkét rago
zási rendszerbe beletartoznak, vagyis idő szempontjából, — például a tő + 
személyragos formák, — hol jelent, hol meg alig-multat fejeznek ki: osztják 
szám. (PROKOFJEW, H3HKH... 115) Tas. mat amnak'a eu,'a cheui (— 'eszem, 
megettem'): tő am-; jurák (LEHTISALO : SUS. Tóim. LVI, 48) T. hünni 'er 
schláft, er schlief: O. hünmnts 'duseln, einnicken' stb. 

Nyelvtudományi Közlemények. LL 7 
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Török adatok a Magyar Etymologiai Szótárhoz. 
i. 

Az itt közölt megjegyzések a magyar könyvtáraktól és az 
ötleteket termelő és megrostáló „kruzsok"-tól távol jöttek létre. 
Ez mentségére szolgálhat annak a körülménynek, hogy — ha 
nem látszanék célszerűtlennek az anyagot szétszórni — egyik
másik megjegyzés egyelőre inkább csak a Magyar Nyelv levél
szekrényébe kívánkoznék. 

Azok között a források között, amelyeket eddig még nem 
merítettek ki kellően, a legfontosabbak az anatóliai tájszótárak, 
amelyek szinte új távlatot nyitnak török jövevényszavaink 
kutatásában is. Egyik az A n a d i l d e n D e r l e m e l e r (Istan-
bul, Hakimiyeti Milliye Matbaasi, 1934), amely a magyar nyelvé
szek jó barátjának, DR. HAMIT ZüBBYRnek, a török múzeumok 
főigazgatójának a kezdeményezése és (ISHAK REFETtel együtt) társ-
szerzősége révén jött létre. A másik tájszótár a Török Nyelvtudo
mányi Társaság (Türk Dil Kurumu) gyűjtése eredményeként, 
szerző, illetve gyűjtők megjelölése nélkül 1940 tavaszától kezdve 
kiadásra kerülő S ö z D e r l e m é D e r g i s i (I. köt. A—D. 
Istanbul, Devlet Matbaasi, 1940) című munka. Bár a fonetikai 
átírás igen elnagyolt, a szótár anyaga nagyon értékes és rend
kívüli nyereséget jelent nemcsak a turkológusok, hanem a ma
gyar nyelvészek számára is. 

A két nyelvjárási szótár általam használt rövidítése: 
AnDerl., ill. SDD. Azok a szótári adatok, amelyeknél a forrás 
megjelölése hiányzik, KADLOFP „Versuch eines Wörterbuches der 
Türkdialekte"-jából származnak. 

* 

balkán, balkány: 'vízállásos hely; sásas, csátés folyó, vagy 
álló víz' EtSz. Egybevethető a következő anatóliai nyelvjárási 
adatokkal: balkan. 'sáros hely, mocsár' (H. ZÜBEYE, Ankara agzi) | 
balgán (a sivasi vilayetből) 'su birikintisi ( = tócsa) | balgán 
arym (Samsun és Mersin vidékén) 'sáros és mocsaras hely, tisz-
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tás' | balgám (Amasya és Maiatya vidékén) 'sáros hely, mocsár' 
SDD. -<c balkymak (Délanatolia) ~ balyymak (Nigde) 1. 'fényleni', 
2. 'nyilallani' AnDerl. | balkymak 'fényleni, villámlani' [ez a 
jelentés nemcsak az egész oszm. tör. nyelvterületen ismeretes, 
hanem a csag., karaim, kirgiz, karakirgiz, jakutban is megvan, 
sőt a Godex Cumanicus és A BŰ HAYYAN kipcsaki szótára (ed. 
CAFEROGLÜ) is ismeri], '(vízről) gyűrűzni, hullámzani (Kirsehir 
vidékén), nyilallni (Gaziantep vidékén) | balkmak 'villámlani, 
c&illámlani' (Kilis, Marás) | balkamak 'villámlani' (Kayseri) -< 
balk (Kayseri) 'éjjel, a láthatár bármelyik irányából, derült idő
ben látszó fény', balk oynuyor (Kayseri, Kütahya) 'villámlik' 
SDD. Idetartozik a középtörök, ar^u nyelv járásbeli balq 'Lehm, 
Kot' MKASY. és a mai fenana i kipcsak balya 'vizes sár' szó (NIMET 
TURGUN közlése), sőt talán, á kirg. Balkan személynév (Materialy 
po kirg. zemlepoljzov. Akmol. obi. 34) is. 

Mivel a halak által keltett egyik legélénkebb benyomás a 
csillámlás, villanás, talán nem tévedünk, ha azt hisszük, hogy az 
egész török nyelvterületen elterjedt balyk 'hal' szó is e csoportba 
tartozik. Különben az oszm. balykla- igének is egyik jelentése 
'glánzen, funkeln' (RADL.). 

Az elmondottakból önként következik, hogy a magyar bal
kán, balkány szó török előzője igei származék, nomen agentis. 
Erre főként az idézett balgán arym [arym 'tisztás') kifejezés utal. 
Mivel a magyar szóra az OklSz. és az EtSz. már 1346-tól kezdve 
ismer adatokat, a szót török jövevényszavaink középső rétegébe 
kell sorolnunk. 

Belényes. Az EtSz. nem tartja valószínűnek, hogy ez a régi, 
már a XIII. századtól kezdve igazolt helynevünk a bölény szóból 
származna. Ha ez valóban így van, s ha a helynévnek a szláv 
*blém-böl származó belén(fü)-höz sem lenne köze, meg, ha föl-
tehetnők, hogy volt a magyarban hajdan egy ma már kiveszett, 
térszíni formát jelölő belén közszó, — mondom, ha ennyi ha nem 
lenne —-, a következő anatóliai török szóval hozhatnók össze
függésbe: belén. KUNOS a zeybekből idézi, 'domb, kisebb hegy' 
jelentéssel (NyK. XXII, 286); az AnDerl. Mentese, Nigde, Sivas 
vidékéről, a SDD. pedig csaknem valamennyi anatóliai nyelv
járásból ismeri. Jelentései: 'kis domb, lapos tetejű kis domb, sík 
hely a hegy tetején, hegyhát; lejtő; meredek hegyoldal, két hegy 

7* 
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közötti magas hágó stb'. Ez a szó éppenúgy, mint az oszm. és 
csag. balak 'domb' =- báláklik 'dombos', kirg. beláy 'mélyedés* 
szavak, a szélesebb körben elterjedt köktürk, oszm., kirg. bál ~ 
bel 'domb, szakadék, hegyszoros' szónak a származékai. 

Anatóliában tizenhárom Belén és tizenhét Belen-nel össze
tett nevű falut ismerünk, közöttük a burduri és antalyai vilayet-
ben Belenli-t is, ahol a -li képző pontos megfelelője a magyar -s 
melléknévképzőnek (Köyler Nüfusu, 1935). 

Hendyadisban is előfordul: Belentepe, egy domb neve Afyon 
környékén (AnDerl.). Vö. még Kürt Belén 'Farkasdomb' a Sa-
karya vidékén (Petermanns Mitt. Ergh. 116, Taf. 1). 

Anatólián kívül is előfordul e helynév: kirg. (bugor) Belén, 
Perovsktól keletre (Karta Juzn. Pogr. Aziatsk. Ross. XI). 

berek. Az EtSz. elveti mind MUNKÁCSI magyarázatát, aki 
nyelvünk árja elemei közé sorolja (-= aw. maregá- 'Wiese'), mind 
SmoNYiét, aki a német berg szóval veti egybe, mind pedig 
MiKLOsicHét, aki a szlávságból származtatta. GOMBOCZ is ismeret
len eredetűnek minősítette (Magyar tört. nyt. III. r. Alaktan. Bp., 
1925. 34 1.). Azóta még WÍCHMANN vette elő e szó eredetének kér
dését és votj. ber(gop) 'Moorgrube', illetve pers. mery 'zum Vieh-
futter dienendes Gras' szóval való kapcsolatát próbálta való
színűvé tenni (UJb. VII, 184). 

Legutoljára TOLNAI VILMOS posthumus cikke foglalkozott a 
szó átvitt jelentéseivel (MNy. XXXIII, 257). 

Ha el kell vetni az eddigi magyarázatokat, s nyelvünk finn
ugor szókincséből sem tudjuk a szót megmagyarázni, joggal von
hatjuk föltevéseink körébe a törököt is. A török szótárak nem 
tartalmaznak ugyan berek szót, mégis vannak gondolkodásra 
késztető adatok. A RAMSTEDT által kiadott és török nyelvű vidékre, 
Turfán vidékére vonatkozó mongol levelek egyikében, 1408-ban 
szerepel egy Berek-Cimgen helynév (Mong. Briefe aus Idikut-
scháhri. SBAW. 1909:843, 845). A cimgen szó a kipcs. cim-
'megfürödni, megmerülni' ABŰ HAYYAN ~ oszm. cim- 'to be soaked 
with a fluid, so as to drip with it' REDH. igéből képzett part. 
imperfectum, s megfelelője az oszm., csag., krimi, tarancsi cinián 
'das Kraut, der Rasen; (tar.) die Wiese, das Rasenland' RADL., 
'a meadow' REDH. szónak, amelyet REDHOUSE tévesen perzsa ere
detűnek minősít (a törökből ment át a perzsába is!). 
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Hogy a Berek-Cimgen helynév is olyan hendyadis-szerű 
név-e, mint pl. a Belen-tepe (1. fentebb), nem tudjuk, de az össze
tétel két tagjánali a jelentése semmiesetre sem állhat messze egy
mástól, mert a régi orosz katonai térképeken (Karta Juzn. Pogr. 
Aziatsk. Ross.) a türkmen nyelvterületen, a Mangysiak- (Min-
kyslak)-félsziget déli részén bejegyzett Arpa-berek helynév is 
ilyesmire utal. Csak látszólag mond ennek ellent az a körülmény, 
hogy F e n a n a b a n a berek szó ma nem 'saltus', illetve 'locus uli
ginosus' jelentésben fordul elő, hanem valami 'illatos, fűszeres 
növény'-t jelent, amelyet azonban az adatközlő, a ferranai szüle
tésű NIMET TURGUN nem tudott közelebbről meghatározni. A fer
rana i jelentés olyan jelentéstani viszonyban van a 'saltus, locus 
uliginosus' jelentéssel, mint az oszm. cimen 'meadow' szó a cimen 
'cuminum cyminum'-mal, amelyet REDHOUSE szótára — ismét té
vesen — külön szónak és arab eredetűnek vél, holott ez egysze
rűen azonos az előbb említett, kétségtelenül török szóval. Hasonló, 
syntagmaticus jelentésfejlődést látunk még a következő esetben 
Is: anatóliai bük 'patak partján lévő sűrű csalit; mezőkön lévő 
hozót, tüskés bozót' »- (ott tenyésző) bük 'rubus fruticosus' SDD. 

Hogy a föntemlített Arpa-berek helynév -bereltjének a 
magy. berekhez közeláll a jelentése, azt mintha egy másik, rokon
értelmű helynév is igazolná: Arpa-jazy (jazy= mező, puszta); 
az Yssyk-köl vidékéről említi BARTHOLD (Ulugbek i ego vremja 
81. 1.). 

Valószínű, hogy a fönt említett Berek- helyneveken kívül 
még más török szók is figyelembeveendők a tárgyaltunk magyar 
szó etimológiájának kutatásában. Az anatóliai nyelvjárásokban 
néhány olyan szó maradt meg, amelyeknek jelentése 'vízfolyásos 
hely'=-'juhfejő hely': ber, bére, belek SDD. Ezeket, — ha az 
alább, az öböl szóval kapcsolatban a sporadikus -r- =- -/- hang
változásról mondottakat figyelenibe vesszük — föltétlenül egy
mással összefüggőnek kell tartanunk. 

Mindezek után joggal tehetjük föl, hogy létezett, s részben 
még ma is létezik a törökségben egy berek .közszó, amelynek 
jelentése talán 'locus uliginosus' stb. 

Ha a magyar berek közszó ennek az átvétele, Bereg hely
nevünk is könnyen fejlődhetett belőle. Gondoljunk csak a -k 
zöngésülésére szúnyog, öreg, tőzeg stb. szavunkban. 
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bocs. Az EtSz. szerint eredetileg erdélyi tájszó. A XVIII. 
század végétől kezdve vették fel szótárakba. Különféle állatoknak 
a kölykét jelenti, elsősoriban medvéét, bivalyét. Az eddigi magya
rázatokat az EtSz. nem tartja elfogadhatóknak. 

Az erdélyi tájszók között nagyabb arányban szerepelnek a 
török jövevényszók, mint az ország egyéb vidékeinek tájszó
készletében. Ez Erdély földrajzi helyzetéből könnyen meg
magyarázható: évszázadokon át volt szomszédja Kumániának, 
Kipcsaknak, sokáig volt beleékelődve az oszmánli birodalomba is, 
s a viszonylagos elszigeteltség nyelvi relictumok megőrződésének 
is kedvezett. 

A bocs szó is török szavakkal hozható kapcsolatba: ana
tóliai pocuk 'medvebocs' AnDerl. ~ bocyk 'kis teve' (Isparta) 
SDD. ~ bocuk (Ankara) ~ bodzuk (Cankiri, Manisa) 'disznó, 
vagy teve ivadéka' SDD. ~ bodzik (Konya) 'négyhónapos borjiT 
SDD. ~ budzuk (Amasya) 'borjú' SDD. 

Mindezek a szók ugyanazzal a kicsinyítő -k képzővel létre
jött származékok, mint bodik ~ boduk 'medvebocs, bivaly- vagy 
teveborjú' SDD. (-= bodu ~ bodi ~ boda 'ua.' SDD.), továbbá 
balak1) 'bivalyborjú, medvebocs; róka, nyúl, macska kölyke; 
gyermek' SDD. ~ oszm. maiak 'bivalyborjú' REDH. (-= bála, vö-
MNy. XXII, 212) és kipcs. difi itük ( -= it 'Hund' HOÜTBMA, Ein 
tü.-ar. Glossar 20; arab rész 11) stb. 

Ha a föntemlített bocuk töve nem *boc (ez esetben bocs 
szavunk a középső rétegnél régibb nem lehetne), s ha a jelentés
tani nehézségek áthidalhatók, — a bocuk töve az ugyancsak 
anatóliai bocu2) (Afyon) - bodzu (Marás, Kilis, Kayseri, Biredzik, 
Ankara) ~ bodzi (Maiatya) 'kis kutya, kis termetű ember' AnDerl. 
szó lehet. — Ha pedig a magyarba átkerült szó eredetileg magán
hangzón végződött, a • bocs átvételének az úgynevezett bolgár
török jövevényszavak és a tővéghangzók eltűnésének kora közötti 
időben kellett megtörténnie. A szóra azonban olyan régi adataink 
nincsenek, hogy ezt nyugodtan föltehetnénk. Az azonban min-

*) NÉMETH GYULA a szabir ~Ba\á% névből már kikövetkeztette (Hoaf. 
MKial. 191). 

2) Valahogy nem függ-e össze azokkal a kaukázusi szavakkal, amelv-'* 
kel valaha MUNKÁCSI vetette egybe a bocsol: grúz boca-Ia 'borjú', andi imx' 
'gyermek' stb.? (Ethnogr. XVI, 79; ÁKE. 156). 
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denképen valószínű, hogy az erdélyi szász botsch sző (vö. EtSz.) 
a magyarból való jövevény. 

bokor. 1928-ban, a MNy. XXIV. kötetében már írtam a 
bokor szóról, s azt a tör. bük 'bozót, b o k o r ' ^ *buk szóból szár
maztattam. A *-ot talán el is hagyhatjuk a buk alak mellől, mert 
a SDD. az Anatóliában különösen elterjedt bük 'bokros hely' szó
nak a maiatyai, kastamonui és yozgati viláyetekből, tehát nagy 
területről, buk alakját is ismeri. 

A palatális =~ veláris hangrendi átcsapásra a bük szó más 
példával is szolgál. A csagatájban másodlagos 'Eiche' és egy 
másik nyelvjárásban ugyancsak másodlagos 'Buchen' jelentése 
is van. A 'bükk' jelentésű bük-hö\ származik a kalmük buyur 
'buche, buchenholz' RAMSTEDT szó. 

bosszú. Az EtSz. az ótör. bosusluy 'troubled' és bosanc 'sor-
row' alakok tövéül egy trans. *bos- és egy reflexív *bosan- igét 
következtet ki, mint amelyek a mi bosszú, illetve bosszant szavunk
nak a megfelelői. Hozzáfűzhetjük, hogy a BANG-GABAIN-RACHMATI 
által kiadott turfáni szövegekben többször is előfordul a bosus 
'Sorge, Kummer, Leid' szó (Analyt. Index és Tü. Turfantexte 
VII, 34). A bosan- igét meg a PELLTOT által kiadott ujgur szöveg
ben találjuk, 's'attrister' jelentéssel (La version ouigoure de l'his-
toire des princes Kalyánamkara et Pápamkara. T'oung Pao XV). 

bozlán. Székelyföldi tájszó. Jelentése: 'megszáradt minden
féle gyenge leveles ág'. Erre és 

bozót szavunkra is csak a XVIII. század vége óta vannak 
adatok. Jelentése:'carectum, juncetum; rohrhorst, dickicht'stb. 
Ezeknek az ismeretlen eredetű szavaink kategóriájába sorolt 
szóknak a tövében egy török színnév szerepel. „Néhány török 
színnév . . . a táj jellegét meghatározó szín révén fűre, erdőre 
és talajra is vonatkozik" — írtaim 1928-ban (MNy. XXIV, 26). 
Az ott megadott példák még a csuvas kdvak 'kék' szóval össze
függő baskir kuak 'berek' (vö. Karamalykuak helynév, Ethn. 
XIII, 159) és csag. kuvak 'Gestrüpp, Fuss eines Berges' RADL. 
mellett különösen a boz és származékaival szaporíthatok meg: 
ótör., oszm., azerb., krimi, csag., tar., kirg., trkm. boz 'grau, 
(kirg.) bleich RADL., (oszm.) föld- és teveszőrszínű' SAMI BEY ~ 
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karács, boz 'fahl' (PRÖHLE : KSz. X, 45) ~ bask. buő 'szürke' 
(PRÖHLE : KSz. IV, 234) ~ alt., tel., leb. poz 'grau, weisslich grau' 
(RADL.). A színjelentés, mellett növényre, száraz, fakult növény
takaróra vonatkozó jelentést látunk a következőkben: kirg. boz 
'das Pfriemengras' RADL. ~ ankarai boz 'fölszántatlan és gyomo
san hagyott tarló' SDD. | ebből a meglehetősen ritka -n denomi-
nális képzővel anatóliai bozan 'ua.' | kicsinyítő képzővel: oszm. 
bozdza 'ein wenig grau; ein unbebautes, mit Stráuchern bewach-
senes Land' RADL. | anatóliai bozamyk 'boz-színü és tüzelőnek 
használt fű' SDD. | thrákiai bozluk 'szántatlan terület; kevéssé 
termékeny föld' SDD. A boz szóból ige is fejlődött: *bozla- ame
lyet származókaiból ismerünk: észak- és délanatóliai bozlak 'föl
szántatlan terület' SDD. és délanat. bozlan 'mésztartalmú talaj' 
SDD. Még a boz családjába tartoznak: bozalak 'frissen kihajtott 
falevél' SDD. és a fiatal vadkörtebokroknak ugyancsak világos 
színe miatt: bozyk, bozuk, bozzuk 'vadkörte' SDD., továbbá az 
összetett bozót (-= boz + ot) 'egy fűfajta' (Nigdeből) AnDerl. 

A magyar bozlán szó egy (kun, besenyő?) *bozla- 'szür
külni, fakulni, halványodni' igének a cselekvő jelenidejű mellék
névi igeneve, a bozót szó meg talán boz + ot összetételből fejlő
dött, vagy — esetleg — egy bozuk alakból, sporadikus -k =- -t 
hang változással, amelyre a csalit szónál látunk több példát. 

busz. Azokhoz a török adatokhoz, amelyekkel az EtSz. a 
szó török eredetét igazolja, hozzáfűzhetjük még a legfontosabbat, 
az azóta előkerült középtörök büs ^ y 'nebelig (Himmel), 
getrübt (Auge)' MKAS^. adatot. Ezzel összefüggő ige az ugyan
csak középtörök büsar- j U . - y 'nebelig werden' MKAST. Min
den bizonnyal azonos a középtör. büs-szol az a csag. ^ * szó 
is, amelyet a Behdáet ül-Lűgat (1. THÚRY ismertetését) csak 'mo
gorva, szomorú' jelentésben ismer. Bármily nagy is a jelentésbeli 
eltérés, koimplikációs jelentésfejlődéssel megmagyarázható, annál 
is inkább, mert más nyelvekben is vannak analógiák. 

Éppen ezért nem lehetetlen, hogy a magyar bú szó is való
ban összefügg azokkal az oszm., csag. buy ~ kun buu ~ kaz. bu ~ 
középtör. hü MKASY. 'vapeur, fumée' szókkal, amelyekkel való 
egyeztetése MuNKÁcsitól származik (NyK. XXXII, 375), de amely 
egyeztetést az EtSz. jelentésbeli nehézségek miatt elvet. 
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Egyébként a buy és büs között is kapcsolat tételezhető fel, 
s ha a büs összevonás eredménye *buyus -« *buyuz-bó\, akkor a 
buy-nak a származéka. Hogy a szóvégi mássalhangzó eredetileg 
-z lehetett, arra a középtör., ujgur burmak 'dampfen, duften' 
(MKASY., Turfantexte I.) ige is utal, meg az anatóliai bur 'nyá
ron, meleg időben leszálló pára' SDD. (vö. a top — topuz — 
topurcak, sámiz — samis — samirmak, kutuz — kuturmak, 
titiz — tit(i)ramak stb. szópárokat). A -z =~ -s hangfejlődés meg
lehetősen régi lehet; pl. az ujg. kögüz 'Brust' szónak már a kun
ban kógis, s ma általában kögüs, göjüs a megfelelője. Egyebek 
között a mürjüz 'szarv' szónál is, ahol a -z eredetisége szintén 
kétségbevonhatatlan (dualis-képző!), igen sok nyelvjárásban 
murjus, müriüs, muüs fordul elő. 

bürök szavunkra a Schlágli-szójegyzéktől kezdve vannak 
adataink: berwk, bűrüc, bürög stb. Az EtSz. szerint eredete isme
retlen. A Schl. szój. és egyéb források szerint is a lat. 'cicuta' 
megfelelője, de másutt, pl. a Magy. Füvészkönyv (1807. kiad. 
198, 205 1.) szerint a 'conium'-ot jelenti. Utóbbi forrás a csomo-
rika == cicuta-t méregbürökmek is nevezi. Mindkét esetben baráz
dált, ráncolt magvú, többszörösen szárnyalt nagy levelű (mint a 
szőlő), 1—3 m. magas növényről van szó, amelyek közül a méreg-
büröknek répás gyökere van. 

Az alant közölt török szó és származékainak a szem előtt 
tartásával valószínűnek látszik, hogy ez a szó török eredetű és 
bür ük alakra megy vissza: 

ujg. bür 'Blattknospe' (BANG, Ein uig. Fragment über d. 
manich. Windgott. UJb„ VIII, 253) ~ krimi, kun bür 'das Blatt, 
die Blattknospe' RADL. - anatóliai bür 'tomurcuk' = rügy SDD. ~ 
tel., alt., szag. pür 'das Baumblatt, die Knospe' RADL. ~ kumük 
bur 'bimbó' (NÉMETH: KSz. XII, 105) ~ kaz. béré 'die Baum-
knospe, Blattknospe' RADL. (ezt a szót BANG a birtokos személy
raggal bővült névszótövekhez sorozza, KOsm. IV; UJb. VIII, 
253) ~ mong. bür~ kaim. bür 'ast mit laub (und blüten), junge 

' blátter' RAMST. =- krimi bürsüz 'blattlos' RADL. | kipcs. bürcák 
'Baumkrone' HOÜTSMA | csag., oszm. bürcük 'eine Pflanze zum 
Fárben' RADL. | kirg. bürsük 'die Blattknospe' RADL. | anat. bürdek 
'rügy' SDD. | anat. bürcelek 'egy olyan fajtájú növény, amely
nek a gyökerén krumpliszerű gumók vannak' SDD. | bgrcalyk 



106 BÁSONYl LÁSZLÓ 

'egy olyan fajtájú növény, amelynek a gyökere és fiatal levelei 
ehetők' SDD. | byrcylak 'egy orvosság gyanánt használt növény' 
SDD. | burcalak ' 1 . földialma(Helianthus tuberosus?)-formájú, 
fekete héjú és a mezőn magától tenyésző növény, tuber cibarium; 
2. egy a fűz leveléhez hasonló levelű mérges fajtájú növény; 
3. hagymás gyökerű, tejes szárú és fehér virágú, hashajtónak 
használt növény' SDD. | karaim bürcümak 'die Linse' RADL. \ 
kirg. bürgöz 'die Masholderbeere' RADL. | kurdak bürlügán 'ua.' 
RADL. | kaz. b'érl'égan- csuv. pdrhxsn, 'kövi szeder' PAAS.1) 

Igei származékok is vannak: oszm., krimi, csag. biirü-
'knospen, sich entfalten (von Bláttern); einwickeln, einhüllen, 
bédecken' RADL. és középtör. bürlan- 'sich mit Knospen bedecken' 
MKÁsy. 

A bürü- ige két jelentéscsoportjának megfelelő divergens 
jelentésfejlődésű származékok között az anatóliai bürüme 
1. 'visszanyesett kis erdő, bozót; sötét árnyékú, sűrű fás hely; 
2. könnyű fejkendő, női csarsaf SDD. mellett az ugyancsak 
anatóliai bürük (Sivas vidékén birük alakban is él) szó az, 
amely figyelmünkre tarthat számot. Ennek is az általánosan el
terjedt 'fejfedő, fürdőlepedő' jelentésen kívül Zonguldak vidékén 
'sűrű bozótos' és Sivas, meg Samsun környékén 'kúszó növény
nyel befutott fa', illetve 'szőlőlével' SDD. jelentése is van. Bár ezek 
a jelentések nem azonosak a mi bürök szavunk nagyon meg
szűkült jelentésével, ismerve a növénynevek rendkívüli jelentés
ben ingadozásait, — pl. kaz cim 'ein Baumzweig der Eberesche, 
die Weinrebe' RADL. —•, föltehetjük, hogy a szárnyalt nagy levelű 
és vastag gyökerű, meglehetősen magas növényekre vonatkozó 
bürök szó valamely török nyelv bürük szavára megy vissza. 

Fölmerülhet még az a kérdés, hogy a régi berwk alak 
hogyan magyarázható meg? Talán honfoglaláselőtti jövevény
szó, még abból a korból, amikor — mint pl. a tör. kürán =~ m. 
*kiren =- gérény, vagy a tör. *ökür =- m. *ekir >- ökör esetében 
(GOMBOCZ, M. tört. nyt. Hangtan II, 28) — a magyar nyelv, még 
nem ismervén az ü hangot, azt i-vel helyettesítette? Tör. bürük =*• 
m. *birik alakból jó! megmagyarázható lenne minden alakváltozat. 

A) A bür nomen-tő összefügg a középtör. bür- 'zusammendrücken' 
MKASY. kaz. 68r- 'in Faltén legén, runzeln'RADL. ~ csuv. p9r- 'ráncolni' PAAS. 
verbum-tővel (nomen-verbum ?). Ebből egyéb származékok mellett pl. a 
kturk. bürük 'die Falté, die Runzel' RADL. érdemel figyelmet. 
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bütürmcsz 'zömök termetű, alacsony és vastag'. 
Csíkmegyei tájszó, az EtSz. szerint eredete ismeretlen. 

Nyilvánvalóan török eredetű, s a csag., tar. büt- 'endigen, fertig 
werden, wachsen' RADL. ~ ujg. büt- 'beendigen, vollenden' Analyt. 
Index, Turfantexte VII. ~ oszm., csag., szart, türkm., krimi, kirg., 
kar. bit- 'fertig sein, zu Ende gehen, wachsen' RADL. ~ kturk., 
alt., tel., leb., sor., szag., kojb., kacs., küer. püt- 'entstehen, fertig 
sein, zu Ende gehen' RADL. ~ karács,, balk. bit- 'wachsen, spries-
sen, endigen' PRÖHLE : KSz. X, 93; XV, 209 - csuv. vdt- 'végződni' 
PAAS. igéből képzett causativ oszm., trkm., kirg. bitir- 'vollenden, 
fertig machen, wachsen lassen' RADL. ~ csuv. paoer-, 'bevégezni' 
PAAS. ~ ujg. bütür- 'vollenden, vollziehen, erfüllen' An. Ind., 
Turfantexte VII. ~ kipcs. bütür- 'beendigen' HOUTBMA igének a 
tagadó melléknévi igeneve. Ilyen kategóriájú szó sok van. Pl. 
oszm. asmaz 'sánta', aymaz = utanmaz 'szégyentelen' AnDerl., 
görünmez 'láthatatlan' stb. Az egyptomi mami ük (kipcsak) ne
vek között a -z helyett -s-szel fordulnak elő ilyen személynevek: 
1309, 1399, 1468, a. H. 886: ^ g l Kaőmas Ihn Ijás I, 153, 287; 
II, 111; Ibn TaTríbirdí ed. POPPER VI, 20, 148; v. BERCHEM, 
Gaire | ~\J] Ölmös KARABACEK: Mitt. SPER. II, 272. Ugyanezen 
nevek más török népekre vonatkozó adatokban •\5*. és j-U'l 
alakban szerepelnek. 

HOUTÖMA is, az általa kiadott kipcsaki szótárhoz írt elő
szavában (Ein tü.-arab. Glossar 30) ennek a negatív participium-
nak a személynévi használatára több példát hoz fel: ölmas (-=ó7-
'sterben'), Kacmas {^kac-'f liehen'), Korkmas{^korkJ fürchten') stb. 

Ez összhangban van azzal, amit NÉMETH GYULA mond a 
magyarországi kunok és a Godex Cumanicus nyelvében spora
dikusan előforduló -z>--$ hang változásról, mikor ilyen példákra 
hívja föl a figyelmet: bolmas G. Gum. (^-bolmaz), Kun László 
gyilkosai között Árboc -* *Arbus ~ középtör. Arvuz M K / ' T . (Die 
Inschr. d. Schatzes v. Nagy-Szent-Miklós 56). A kipcsaki hatá
soktól telített Oromániában is látunk példákat; ilyen a Teslui 
folyónév [^*tas^táz 'SchneH', RÁBONYI, Contributions 5—6). 

A csíki bütürmesz szó is kipcsaki jövevény, s jelentése ere
detileg 'nem növő', 'aki nem nőtt meg', olyanféle szó, mint az 
oszm. bit- igéből származó anatóliai tájszó: bittik 'alacsony
termetű' SDD. 
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csákány. A BTLw.-ben G-OMBOCZ megkérdőjelezte, mert a 
szónak törökből való magyarázói (BŰDENZ, VÁMBÉRY) csupán egy 
VÁMBÉRY (Studien) által közölt állítólagos kirgiz cakan eine 
mit langem stiele versehene hacke, die als waífe gebraucht 
wird' szóra támaszkodtak. Első pillantásra az is meghökkentő, 
hogy kazakkirgiz szóban, várakozásunk ellenére, é-t találunk. 
A szó tövéül szolgáló igét BUKIN szótára arab betűkkel cakóik
nak írja, de cirill betűkkel BUKIN is, az orenburgi kirgiz-orosz 
szótár is sakmak-nak írja át. Ezzel szemben azonban fölhozhat
juk azt, hogy a kirgiz, azaz kazak névvel jelzett népkonglome
rátum nyelvi szempontból nem egészen egységes, s hogy különö
sen a tulajdonnevek között sok a c-vel kezdődő, meg, hogy a 
cakan jövevény-kultúrszó is lehet, mégpedig a csagatájból, ahol 
SEJ^ SULEJMAN szótára cakan alakiban 'balta, teher' jelentéssel 
ismeri is. 

Az EtSz. sem foglal határozottan állást a szó török eredete 
mellett és kiemeli, hogy „más forrásból, más török nyelvből nem 
ismerjük". NÉMETH GYULA kétkedés nélkül török jövevényszavaink 
középső rétegébe sorolta (MNy. XVII, 25), hiszen mind jelentés-, 
mind pedig alaktani szempontból nem is eshetnék a törökből való 
származtatás kifogás alá. Mégis érdemesnek tartjuk megemlí
teni, hogy kun nevű jászok között már 1323-ban szerepel a 
Chakan név (NyK. XLVI, 130), s hogy LE COQ szerint a kelet-
turkesztáni törökök is ismerik a caqán 'Sreitaxt'-ot (Southern 
Tibet IX, 97), meg hogy a karakirgiz Manas-époszban is szere
pel egy Cakan (Proben V, 44). Kazakkirgiz területen meg 
éppen sok Cakan van. A Kaspi-tó északi partján egy forrás 
(Karta Juzn. Pogr. Aziatsk. Ross. X), kazakkirgizekre vonatkozó 
orosz oklevelekben, meg gazdasági statisztikákban pedig nagyon 
sok személy viseli ezt a kifejezetten török jellegű nevet (GTRODEKOV, 
Kirgizy. Priloz. 73, 113, 177; RUMJANCEV, Materialy po obsléd. 
tuzemn. i russk. chozajstva. Kopalsk. ujézd 14, 226; Spravocn. 
Knizka Samarkandsk. Obi. III, 8; Trudy Orenburgsk. Ucenoj 
Arch. Komin. XXIV, 191). 

csalit. Alapjelentése 'dumétum, vepretum'; az első rávonat
kozó adat 1714-ből való — mondja az EtSz. Eredetét ismeretlen
nek tartja, mert nem fogadja el VÁMBÉRY magyarázatát. VÁMBÉRY 
először 1882-ben (A magyarok eredete 297, 665), utoljára meg 
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posthumus munkájában (A magyarság bölcsőjénél 144) közölte 
azt az ötletét, hogy a magyar csalit az oszm. caly 'csalit, bozót' 
szóval azonos. „SZÁMI BEJ szerint a szó eredetibb alakja calyk és 
ez tövises növényekre vonatkozik" —- írja VÁMBÉRY. Valóban, 
AHMED VEFIK szótára is ezt mondja. Jelentése szerintük a követ
kező: „ayac ile ot arasynda ve ekserijjá dikenli nebat", azaz „fa 
meg fű között lévő, többnyire tüskés növények". MENINSKI XVII. 
századi török-latin szótára szerint meg 'rubus, rubetum' a caly 
szó jelentése. , • 

A calyk szót anatóliai helynevek őrizték meg: a gümüsanei 
és elázizi vilayetben egy-egy Calyk, az erzindzsáni vilayetben 
meg Caly Mar nevű falut találunk. Bokharában is van egy 
Calyk, Karsitól északra (Karta Juzn. Pogr. Az. Ross. XIX). 
Jelentéstani szempontból sokkal valószínűbb, hogy mindezek a 
helynevek nem a mai anatóliai nyelvjárásokban élő 'meggörbült, 
tályoghelyes arcú; szélverte vetés' AnDerl., oszm. irodalmi 'ge-
schlagen, verwundet, zerschlagen, gespaltet; áhnlich' RADL. és 
'húsos gyökerű ehető fű; kézmosó hely; nyomorék, szélütött, szá
raz, gyenge' SDD., közös eredetű, de divergens jelentésű calyk 
szavakból lettek, hanem a !rubus, rubetum' jelentésre mennek 
vissza. Erre utal az is, hogy a ferfanai NIMBT TURGUN közlése sze
rint a calyk szót ott az oszm. caly jelentésében ismerik. 

A caly kon kívül a caly szót is láthatjuk falunevekben: 
Calyly 'csalitos' a jozgati és Calyoba 'csalit-nemezsátor' a balikesiri 
vilayetben (Köylerin nüfusu 1935). Ezt a kettős előfordulást látjuk 
a besszarábiai gagauzban is: caly 'bokor' és kara calyk 'tüske
bokor' MOSKOV. BALLOFF az oszmánlin kívül a krimiből is ismeri a 
caly-t, 'der Strauch, das Gestrüpp, der Dornstrauch' jelentésben. 
A kaukázusi nyelvjárásokban is megvan: karács, caly 'Zaun' 
(PRÖHLE: KSZ. X, 97) ~ balkár celi 'Unterholz, Strauchwerk' 
(PRÖHLE: KSZ. XV, 214). Ebből: karács, calman 'Zaun, Flechtwerk' 
PRÖHLE ~ balkár calmán 'Zaun aus Flechtwerk' PRÖHLE ~ karaim 
calman 'Zaun' KOWALSKI ~ anatóliai calman 'bokrokkal és karók
kal bekerített karám' SDD. 

A caly alak számunkra egyelőre csak jelentéstani szem
pontból fontos, mert természetes, hogy a magyar csalit vizsgála
tánál calyk-bó\ kell kiindulnunk. A kérdés most már az, hogy 
melyik nyelvben történt a -k=^ -t változás? Sporadikus példák 
arra mutatnak, hogy ez a magyarban lehetséges volt: szarnak*-
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zamat, pamuk =~ pamut (PETZ G., Szórványos mássalhangzófejlő
dés jövevényszavainkban. MNy. XXIII, 142); palánk =- palánt, 
remek eremet, hálánk ^halánték, „gyapot f-je is eredetibb ic-ból 
lett" (CSEFKÓ : MNy. XXV, 118). Idevonható a tőzeg szó is, amely
nek legelterjedtebb török alakja (MKASY., kipcs., oszm. stb.) 
tazak, mégis a rávonatkozó legelső magyar adatok -t-t mutat
nak: Cal. 1585: tőzet, MA. 1604: tőzet stb. (LIGETI: MNy. XXXIV, 
207); Zsámbokrék =- Zsámbokrét. 

Minden valószínűség szerint a magyarban ment végbe a 
-k =~ -t változás a csalit szó esetében is, bár szórványosan a török
ben is látunk rá példákat: ujg., MKASY. bárk ' fest ' - karagasz 
bért CASTRÉN ~ jak. bárt PEKARSKIJ ; karaim cak 'die Grenze' ~ 
csag., tar., krimi cat 'ua.' RADL. Fölemlíteni alig érdemes, mert 
kétséges, hogy a PLÁN CARPIN és RÜBRUQUIS Captchat-ja, az orosz 
krónikások basxat-ja, meg a gentiaiak 7iaí-ja, amelyeket BANG 
idéz (Bulletin de l'Acad. Roy. Belg. 1912 : 32) a törökben lettek-e 
kypcak, baskak és nak-hó\. Azt azonban meg kell jegyeznünk, 
hogy a brusszai vilayetben van egy falu, amelynek nevét az 
1928-as török helységnévtár (Köylerimizin adlary 442) ~^el) U 
Calytdzyk-nak írta. A -dzyk kicsinyítő képző. Az 1935-ös nép
számlálás eredményeit összegező „Köyler nüfusu" (Istanbul, 
1937) ezt a falut nem említi, ellenben említ tíz Calty ~ Caltu és 
tizenegy Caltyly, Caltydzak és Caltylar falut, szétszórtan egész 
Anatóliában. Ezeknek a helyneveknek a töve a nyelvjárásokban 
igen elterjedt őalty szó, amelynek jelentése:'tüskés bozót, kicsi és 
tüskés erdő, akácos'SDD. Hogy ez metathesissel calyt-bö\ fejlő
dött volna, az semmiképen nem valószínű, mert bár vannak a 
törökségben a metathesisre példák, azok más természetűek. 
A RADLOFF Phonetik-jában közölteken kívül vö. karács, ösküz^ 
öksüz (PRÖHLE : KSz. X, 127), balk. yuppúr 'buckelig' -s bükür 
(PRÖHLE : KSz. XV, 222), oszm. Bursa -= Brusa, oszm. pyrlanta^ 
olasz brillanté, oszm. cömlek =~ cölmek (DENY, Grammaire 92 1.). 

Ha jogunk lenne azt föltenni, hogy a csalit szó már a tő-
véghangzók lekopása előtt átkerült a magyarba, esetleg a calty-
val is összefüggésbe hozhatnók (?). 

A caly és a calyk egymáshoz való viszonyát akkor látjuk 
tisztán, ha azt a BANG által kifejtett elvek alapján (UJb. XIV, 
204—214) elemezzük. BANG szerint a -k, -yk, -ik, -uk, -ük végű 
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melléknévi igenevek funkciója a participium perf. act., s különö
sen a part. perf. pass.-nak felel meg. A -y, -g végű melléknévi ige
név meg a part. praes. activinak. A -y, -g a mai oszmánliban el
tűnt, az abakáni dialektusokban -g, a kturk.-ban meg — s néha 
Bokharában, FerTanában is (vÖ. JARRINÖ, Uzbek texts) k lett. 

Így az oszm. caly nem azonos a calyk szóval. Tövük azon
ban közös: ujg., oszm., krimi, kaz. cal- 'mit einem Schwunge 
schlagen, packen, fassen, umwinden, (kaz.) anhákeln, hangén 
bleiben' RADL. Ebből az igéből a calg -= calyy — s talán a fenanai 
calyk is — eredetileg cselekvő part. praes., az oszm. calyk meg 
partié, perf. 

Nagyon természetes, hogy éppen a steppei nomádok a 
'dumetum, vepretum, rubetum' fogalmához fűződő elsődleges 
benyomást a calyy és calyk 'megfogó, megütő, megszúró' szók
kal jelölték. A cal- és a vele föltehetően közös tőből (*ca-) fakadó 
oszm., csag., kaz., alt., tel., leb. cak- 'mit einem kurzen Schlage 
schlagen; beissen, stechen' igének egyéb, hasonló képzethez tár
sult jelentésű származékai is vannak: kirg. salyyn 'zelenaja, 
vysokaja, gustaja trava' BÜKIN | oszm. calayan 'Jemand, der oft 
schlágt, beisst' RADL. [ sor salyanak 'Brennessel' RADL. | csag. ca
layan 'Brennessel' RÁÜL. | tar. cakak 'Brennessel' RADL. | kirg. 
sayyl 'Sandhügel, Dünen, die dicht mit Pflanzen bewachsen sind' 
RADL. -5 *ca- ? | tel., alt. cal 'ein junger Baum, niedriges Gestrüpp, 
Strauchwerk'RADL. -c cayyl I csag. cal 'die Wurzel eines Bau-
mes'. RADLOFP a tel., alt. cal-sd egynek veszi, holott ez: *ca-l. 
(Vö. néni. Wurzel s c h l a g e n , magy. gyökeret v e r , fr. 
p o u s s e r des racines. Az -l képzőt illetően 1. még ujg. *f«-Z 
'Traum' stb. BANG : UJb. V, 400). Nomen verbale calky 'vessző
seprő, sarló5 SDD., calkyc 'szérű-seprő', calmac. colmar 'karám-
féle' SDD. és a fönt említett calty is, akár a *ca- tőből az igen el
terjedt -Ity, akár cal- tőből a -ty képzővel.1) 

Visszatérve a magyar csalit szóra, nem tarthatjuk kizárt
nak, hogy török jövevényszavaink középső, kun rétegéhez tarto-

*) Fölmerülhetne az az ötlet is, hogy a csalit olyan török *calyt-va 
megy vissza, amely a -í képzős nomen verbalek csoportjába tartoznék, mint 
pl. a gecit, cyyyt, kejit stb. szavak (vö. BANG, Das negative Verbum. SBAW. 
1923 : 127). Ha a föntebb említett Calytdzyk helynév nem elírás (a diakritikus 
pontok fölcserélése következtében) Caltydzyk-bó\, a csalit szó oszmánli jöve
vény is lehetne. 
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zik. Mintha erre utalna az, hogy az oszm. calyk-nak, ha rokon
jelentése van is, mégis mások a jelentései, hogy első forrásaink 
közül SZEMERE PÁL (KAZINCZY, Lev. X, 212) kunsági tájszónak 
mondja, s hogy a fenanai kipcsakban ma is megvan 'dumetum, 
rubetum' jelentéssel. 

Csalló helynevünkkel az EtSz. nagyon részletesen foglal
kozik és a XIII. századtól kezdve idéz rá adatokat. A Csallóköz 
név a Csalló folyónévből származik. „Magának a Csalló folyó-
névnek az eredete ismeretlen". 1926-ban BÁTKY (F. és E. VI, 
123—124) nagy adatbőségű cikkében azt az ötletet vetette föl, 
hogy a folyónév személynévből lett, „madárnévből alkotott sze
mélynévből. Az a gondolatunk — mondja BÁTKY —, hogy e szó
ban a tatár csarlak, kun csirlak = sirály név rejtőzködik". Ez 
meg a csarla- 'rikácsolni' stb. igéből -k deverbális képzővel lett. 
„Kevés biztosabb, tisztább egyeztetésű bolgár-török jövevény
szavunk van, mint a csalló!" 

A szókezdő bolgár-török c- azonban a magyarban szabá
lyosan s-sé lesz, tehát a Csalló szó csak akkor lenne bolgár-török 
eredetűnek minősíthető, ha föltételezhetnénk, hogy a szókezdő cs-
másodlagos magyar fejlemény s-ből, mint ahogy az a csalán 
esetében van. 

Ezenkívül a szóvéggel is baj van, mert -k nem, csak -y 
dif tongiz áló dhat. 

Mégis azt hiszem, hogy a Csalló folyónév valóban egy 
'sirály' jelentésű török szóval függ össze és nem személynévi ere
detű helynév. Ilyen, kétségbevonhatatlanul török helynevet több
felé is találunk: Sáriak tó az Abakán-hegység északi részén 
Minussinsktól nyugatra található (KJu. Pogr. Az. Ross. V.). 
Ezen a tájékon a sorok és kacsincok élnek, s ezeknek a nyelv
járásában valóban é- felel meg a c-nek. Ak-köbök legendájában 
is szerepel egy „bolsaja voda Sáriak" (POTANIN, Tang.-tib. okr. II, 
122; Proben IV, 66). Anatóliában a trabzoni vilajetben van egy 
Carlakly nevű falu (Köyl. Adl.). Megjegyzendő ehhez, hogy vízi
állatok nevei a -ly nomen possessoris képző nélkül is szerepelnek 
a törökségben víznévként, pl. Curtan-köl (— Csuka-tó, Ethnogr. 
XIII, 162), Jylan {= Kígyó, egy folyó neve; i. h. 163), Ak-kunduz 
(= Fehér hód, folyó; Zapiski Imp. Russk. Geogr. Obsc. VI, 
454) stb. 
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A fönt említett Sáriak víznevek így jelentéstani szempont
ból is minden nehézség nélkül magyarázhatók a következő szó
ból: kaz. cáriak 'sirálymadár' KSz. V, 261 ~ tel. cáriak 'die 
Möwe' RADL. ~ bask. sáriak 'sirálymadár' KSz. V, 261 ~ tob., bar. 
cáriak 'eine kleine Möwe' RADL..1) Idetartozik a kaz. ak cáriak 
'rybolov' (KONDRATOV, Samoucitel' tatarsk. jaz. 52) ~ alt. ak cár
iak 'Möwe' RADL., de még a fer Tanai, dzelalati ( = dzelalabadi) 
cáriak 'kis ragadozómadár', amelyet a közlő N. TÜRQUN szerint, 
hangja miatt neveznek így. 

Ez a madárnév az Ofuz-name, MAHMUD AL-KASYARI és SBJX 
SULEJMAN szótárából ismert carla- 'kiáltani' ~ kumük carla- 'csi
cseregni' (NÉMETH : KSz. XII, 1 0 7 ) - oszm. carla- 'zirpen, schwat-
zen' RADL.2) ~ CSUV. Uarla 'korogni (a gyomor)' PAAS. ~ sor Sarla-
'schleiien' RADL. igéből alakult melléknévi igenév. Ennek az igé
nek más származéka pl. csuv. föarlan 'Sterna hirundo', illetőleg 
'sirály' PAAS. és anatóliai carlan 'erősen folyó (z ú g ó) v í z' 
SDD.2) Ennek synonimája is lehetne Carlay. 

Mivel a török nyelvekben sok példa van arra, hogy ugyan
azon tőből -k képzős, meg -y, -g képzős melléknévi igenév is van 
(BANG: UJb. XIV, 204—14), föltételezhetjük, hogy a magyar 
Csalló-t átadó török nyelvben a szóvégén -y állott. 

Ha bolgár-törökből került volna át, *sarla y-ból kellene ki
indulnunk és a magyarban végbement másodlagos s- =- c- fejlő
dés föltételezésével lehetne a szót megmagyaráznunk (vö. csalán, 
EtSz. I, 826; GOMBOCZ, Honf. előtti bolg.-tör. jvsz. litogr. 34 1.). 
Azonban, mint alább az ocsú szóval kapcsolatban bővebben érin
tem, azzal is lehet számolni, hogy a szóvégi -y diftongizálódása 
nem kizárólagosan bolgár-törökből átkerült török eredetű sza-

1) Teljesen azonos hangalakú állatnév a kumandi cáriak 'der Iltis' «•* 
sor sáriak 'ua.' — szag. sáriak 'der Hamster' RADL. 

s) Van más ilyen, hangfestő szóból képezett ige is: kaz. curla- 'lár-
men, zanken, einen knarrenden Ton von sich gebén' RADL., továbbá kumük 
cyrla- 'csiripelni' (NÉMETH : KSz. XII, 107) —anatóliai cyrla- SDD. Ennek a 
származéka az anatóliai cyrlak 'madárfiók, beszédes, fecsegő' SDD., továbbá 
cyrlayac, cyrlanyyc 'augusztusi bogár' SDD.; kturk. cyrlak, madárnév, amely 
a Locustella noevia megfelelője, s amelyről egy 1771-ben kiadott mandzsu 
szótár azt mondja, hogy hosszú a csőre és a nádasban él (E. D. Ross, A Poly-
glot List of Birds 317). 

3) Vö. még: tel., oszm., kaz. sarla- 'rieseln, murmeln ' RADL. =- dzelal
abadi sáriak 'zuhatag' (N. TUEGUN közlése). 

Nyelvtudományi Közlemények. JA. 8 
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vainknak a sajátossága, hanem valamivel későbbi rétegű török 
szavainkban is előfordulhat. Ebben az esetben a Csalló névnek 
a közvetlen forrása *carlay is lehetett. 

Bár éppen a Csallóközben sok a török településre (kaba
rok ?, besenyők ?) valló nyom, így pl. Atakur-, Buldur-, Korszán-, 
/farcsapataka (BÁTKY:F. és E. VI, 123; Kis- és Nagy-Padány 
besenyőtelepei, GOMBOOZ, Árpádkori tör. szn.-ink 9), mégis való
színűbb, hogy a Csalló helynév előbb magyar köznév volt, amely 
a XIII. századi Csalló személyneveinknek is — legalább részben 
—• közvetlen forrása. 

Az -rí- =- -//- hasonulásra annyi példa van — a Székely
földön kívül leginkább éppen az ország nyugati részében, a 
Csallóközben is — (pl, tarló =- talló =- tolló, sáriik ^ sállik, őrlő =-
olló, csérla^ csélla, salló, sullófű stb. MTSz.) —, hogy ez magya
rázatra nem szorul. 

Az elmondottak ellenére is, ha nem lennének Sáriak 
f-= Cáriak) török víznevek, a Csalló nevet közvetve sem próbál
nánk a törökből magyarázni. 

csat. A török jövevényszavaink középső rétegébe tartozó 
csat szó a BTLw.-ben felsorolt oszm. caty ~ azerb. catü szók, 
illetőleg a cat- ige helyett a következő szóval függ össze közvetle
nül: kumük cat 'két egymást metsző vonal közt levő hely' 
(NÉMETH: KSZ. XII, 106) - özb. cat 'the groin' (JARRING, The Uzb. 
Diai. of Kilich 47) ~ anatóliai cat 'két út, vagy völgy keresztezési 
helye, utcasarok, valaminek a közepe, hegyeik közötti hágó' stb. 
SDD. Tehát nomen verbummal állunk szemben. 

csaták szavunk az EíSz. szerint elvonás eredménye a csata
kos 'sáros, piszkos' stb. szóból. Mindössze másfél évszázad óta 
vannak rá adataink. „Elfogadható magyarázata nincs". 

összetartozik a következő oszmánli nyelvjárási adatokkal: 
catak (Maiatya, Rumeli) 'v í z f o 1 y á s o s helyek, hegyek közötti 
mély völgyek' AnDerl., (Sinop, Samsun) 'folyók és patakok 
egyesülési helye' SDD., 'delta' (A. RJZA. Cenupta türkmen 
oymaklan I, 91). A szó töve az előbb említett cat. 

csobolyó. Az EtSz. 1557-től (esetleg 1298-tól) kezdve ismer 
rá adatokat. A csobolyó ~ csoboló ~ csobojó ~ csobolló ~ cso-
borló stb. alakváltozatokban „az ly-ből részint -/-, részint -/- fej-
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lődött, az -/-bői lett -U- ^ -r/-". Az -ly- viszont valószínűleg 
eredeti -/- XV. század óta megfigyelhető palatalizálódásának az 
eredménye, mint azt pl. a török eredetű keselyű, bélyeg, kölyű 
(1. BTLw. 185) esetében is látjuk. Föltehetjük, hogy a szó telje
sen magyar eredetű, s a hangutánzó csob (vö. NySz.) és csubog-
=~ csobog- szavainkkal összefüggő csubbol- (EtSz.) ~ *csobol-
igéből származik. Ha nem így lenne, talán a következő török 
szavakkal vethetnénk egybe: küer. cabala 'der Löffel' (-* cabala) 
RADL. [A cabala szót azonban RADLOFF külön nem említi, de ez 
meglehetősen gyakori jelenség RADLOFF nagy szótárában. Vala
melyik török nyelvjárásban mindenesetre találkozott e szóval 
RADLOFF, S a küer. c- is szabályos megfelelője a köztör. c-nek] ~ 
bar. sábalá 'der Löffel' RADL. (itt c-t várnánk) - tel. sabala 'ua.' 
(itt meg c- lenne szabályos). Mind ennek a szónak,1) mind pedig 
a kumük capcak 'csöbör, kád' (NÉMETH : KSz, XII, 106) ~ bar. 
capcak 'das Fass' RADL. (-= cabacak) szónak a töve: caba. Ez a 
szó ma csak Anatóliában maradt fenn (Jakadzyk, Kartal), s 
jelentése ott 'lapos, sekély, agyagból készült főzőedény, agyag
lába^' SDD. A caba szónak egy szabályos cabalu(y) származéka 
könnyen elképzelhető lenne a csobolyó előzőjéül. 

csokor. Az EtSz. 1602-ből ismeri az első tulajdonnévi ada
tot. Az első köznévi adat BARÓTI SZABÓ DÁVID Kisded Szótár-ában 
fordul elő (1792). Eredetileg székely tájszó volt. Bár a szó erede
tének kérdésével többen is foglalkoztak (VÁMBÉRY, BUDENZ és 
MÉSZÖLY), GOMBOCZ ismeretlen eredetű szavaink közé sorolja (M. 
tört. nyt. Alaktan 34). 

A következő anatóliai nyelvjárási szókkal vethetjük egybe: 
cuy 'búzaszárak csokros halmazata' SDD. =~ cuglu ~ cugul 'kuko
ricaszárakból való csomó' SDD. | cukur 'zöld és friss, ehető, 
illetőleg salátának használt növények (34 féle van) ' AnDerl. | 
cukurt 'tavasszal, mocsaras helyeken [minden bizonnyal csomó
sán, csokrosan] növő bizonyos fajtájú sás' SDD. 

RÁSONYI LÁSZLÓ. 

1) A kalmükben is, amelyben oly sok a török jövevényszó, van egy 
tsabda 'wasserkanne' szó, de RAMSTEDT (Kaim. Wb.) szerint ez a tibeti c'ab 
'wasser* szóval függ össze. : , v 

8* 
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Az sz-szel és d-ve\ bővülő v-tövü igék története 

Változó tövű igéinknek egyik sajátságos csoportja az úgy
nevezett sz-szel és d-vel bővülő v- tövű igék. Az idetartozó igéket 
három alcsoportba oszthatjuk:1) 

1. alszik, fekszik, nyugszik, alkuszik, esküszik, haragszik; — 
tiloszik, kérkészik, szerkészik; — idesorozható a vajuszik és a 
sérszik is; 

2. a cselekszik-féle (jórészt intransitiv-reflexiv) igék: cselek
szik, törekszik, növekszik, menekszik, veszekszik, dicsekszik* 
gyanakszik, telepszik, ülepszik stb.; — idetartoznak a melegszik, 
öregszik, gazdagszik, elégszik-íéle névszóból képzett származékok; 

3. a bűnhöszik, hírheszik, vénheszik-iéle névszóból képzett 
származékok. 

Ezeknek az igéknek négyféle tövük van: 
a) mássalhangzóra végződő csonka tő, melyben nincs sem 

sz, sem d, sem v; ez szerepel a műveltető származékokban: altat, 
fektet, tilt (régen alot, fékét, tilut); a ható igékben: alhat, fekhet; 
a fektémben, nyugtomban stb. kifejezésekben; 

b) v-s tő, az elbeszélő múltban: áluvám v. alvám, esküvél, 
nyugovék; a futurumban: alvandotok (régen aland, stb.); az alvó, 
alvás, fekvő, fekvés névszói származékokban (régen fekő, álás); 

c) sz-es tő a folyó cselekvés alakjaiban; 
d) d-s tő a feltételes módban: aludnám; a főnévi igenévben: 

feküdni. A multidejű alakokban: aludtam és a felszólító módban: 
aludjam a d csak helyesírási sajátság. 

Dolgozatom egyik fő célja volt nagyterjedelmű nyelvtörté
neti és népnyelvi anyag összegyűjtése. E végett feldolgoztam 
könyvnyomtatás előtti nyelvemlékeinket és több XVI—XVII. szá
zadi nyomtatványt, valamint régi grammatikusainkat és sok 
nyelvjárástanulmányt. A terjedelem korlátozott volta miatt azonban 
csak az alszik, fekszik és esküszik paradigmáját közlöm és ezeket 

"*) Csoportosításomban több helyütt eltérek a TMNy. felosztásától. Meg
jegyzem, hogy az egyes csoportok között nem lehet éles határt vonni. 
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is csak szemelvényesen: a kódexek adatait és néhány népnyelvi 
alakot; a többit kénytelen voltam elhagyni.1) 

alszik 

alszom: alozok DöbrK. 478, alozom LobkK. 347, DöbrK. 
18, TelekiK. 223, — alszok Eger (Nyr. XIX, 268), Felnémet (Nyr. 
XXV, 523), alszom Jánosfalva (NyF. XXIX, 22), palóc (Nyr. 
XXI, 412), aluszom Vép (Nyr. XXXI, 413), Bá., aluszom Torda 
(NyF. XXXII, 29), alszom v. alszok Szám, alszom 

CsCs., álásám CsW., alszok De.; alszol: qloz DebrK. 330, 344, 
stb., HorvK. 22, aloze 'alszol-e' ÉrsK. 435, alwz WeszprK. 53, 
ÉrsK. 453, alwze 'alszol-e' ÉrsK. 40, alwzz ÉrdyK. 133, 297, stb. 
— aluszal Torda (NyF. XXXII, 29), alszol CsCs., De., Szám. 
aluszol Bá, álásal CsW.; alszik: alozon BécsiK. 240, 255, 
MünchK. 90, KeszthK. 103, alozö BécsiK. 6, MünchK. 31, alozon 
MünchK. 33, 92, alozec, alozec 'extinguitur' MünchK. 103, alozek 
DöbrK. 205, alozyk FestK. 280, WinklK. 321, DöbrK. 95, LobkK. 
302, GornK. 47, DebrK. 394, 451, SzékK. 351, ÉrsK. 374, 397, 
MargL. 13, 157, alozic NádK. 71, 77, alozik DöbrK. 288, BodK. 17, 
alwzyk JordK. 377, 380, ÉrdyK. 83, 106, ÉrsK. 74, 200, alyzyk 
ÉrdyK. 169; — alusz Vicsápapáti (Nyr. XXXIII, 392), aluszik 
Torda (NyF. XXXII, 29), Bá., alszik CsCs., Szám Sz. I, 38, De., 
úlásik CsW., alud v. alsz Abaúj (NyF. XIII, 39); alszunk-
aluszunk Torda (NyF. XXXII, 29), aluszurk Bá., alszuylc CsCs., 
Szám., De., álásuyk CsW.; alusztok: aloztoc BécsiK. 224, 
aloztoc MünchK. 183, alwztok JordK. 609, ÉrsK. 523, aluztok 

1) A Bécsi-Kódexet az Űj Nyelvemléktár, a Müncheni- és Jordánszky-
Kódexet a RMNy. kiadásában használtam; e két utóbbinál a kiadás lap
számát közlöm. Ha egy igealak ugyanazon helyesírással többször előfordul 
is egy kódexben, csak két adatot közlök, hasonlóképen nem jelölöm, ha 
ugyanaz az igealak egy lapon többször előfordul. Helykímélés céljából az 
esküdt volna stb. féle összetett igealakokat csak az esküdt stb. alatt közöl
tem; nem jelöltem továbbá a külön írt igekötőt. Azoknál a nyelv járás
tanulmányoknál és szótáraknál, melyek teljes paradigmákat közölnek, nem 
közlöm a lapszámot, mert az idézett adatok a címszó alatt úgyis könnyen 
megtalálhatók. Ez utóbbiak rövidítései: Szám. = CSÜRY, Szamosháti Szótár; 
CsCs. = CSÜRY : A moldvai csángó igealakok: MNy. XXVIII,154; CsW. = 
WICHMANN, Wörterbuch des u n g a r i s c h e n . . . Csángódialektes; Bá. = SZABÓ : 
A bábonyi népnyelv igealakjai: Magyar Népnyelv I, 48; De. = VÉGH, A de
recskéi népnyelv igetövei és igealakjai. 
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KazK. 66, — alusztak Torda (NyF. XXXII, 29), alusztok CsGs., 
Szám., Bá., átszőtök v. alusztok De-, álásták CsW.; alusz
nak: megaloénak MünchK. 69, aloznak WinklK. 159, DöbrK, 
314, MargL. 162, aloznac NádK. 36, SzékK. 233, aluzrac NádK. 179, 
alwznak JordK. 434, ÉrdyK. 150, ÉrsK. 15, 18, 531, aluznak 
KazK. 176, — alusznak CsCs., Bá., Torda (NyF. XXXII, 29), Szám., 
alszanak De., álámák CsW.; alvám: el alvm DöbrK. 17; 

el alwk KeszthK. 142; alvék v. aluvék De.,— dluájn CsW.; 
alvál: aluvál De., áluql CsW.; aluvék: el aluuak JókK. 4, 
aluéc BécsiK. 7, él aluec BécsiK. 146, MünchK. 144, elaluec TelK. 
46, eel alueek WinklK. 150, el alueek CornK. 398, DomK. 260, 
aluuek DebrK. 146, elaluek NádK. 164, el aluvék DomK. 287, 
el aluek VirgK. 39, el alvek NádK. 570, 574, DebrK. 567, meg 
alveek NádK. 511, el alveek NádK. 518, DebrK. 569, 574, alwek 
NádK. 488, KeszthK. 335, ÉrsK. 347, 361, alweek JordK. 549, 
ÉrdyK. 127, 214, alwwek ÉrsK. 501, — aluva De., áluá CsW.; 
aluvánk: aluváyk De., áluöjjk CsW.; aluvátok: oluvátok De., 
áluqták CsW.; alvának: él alanüc MünchK. 69, el alwnak 
TelK. 272, el alluawanak (sic!) SzékK. 388, el alwanak AporK. 
161, JordK. 434, ÉrdyK. 150, 542, ÉrsK. 15, 17, el aluanak CornK. 
356, — aluvának De., aludnak CsW.; alvák (tárgyas igerago
zás, többesszám, 3. személy): Almokot meg alvvak 'dormierunt 
somnum suum' DöbrK. 141, Meg aluak w almokath KeszthK. 190; 
aludtam: állattam AporK. 1, aluttam LobkK. 196, PéldK. 22, 
alwttam FestK.366, alwttamÉrsK.300, — aluttam Szám., CsCs., Bá., 
De., Torda (NyF. XXXII, 29), áiuttám CsWT.; aludtál: aluttal 
TihK. 241, — aluttál CsCs., Bá., De., áluttál CsW.; aludt 
'dormivit' és 'dormitus': alut BécsiK. 190, AporK. 15, VirgK. 50, 
SzékK. 235, meg alutuala MiskTör. 9, alwtvala SzékK. 361, aluth 
NádK. 570, meg aluth gyergyat GömK. 245, aluth zenek KeszthK. 
28, meg alvt tvz DöbrK. 12, meg alvt 'coagulatum est' DöbrK. 62, 
el alvt DomK. 3, 205, alwt JordK. 10, DomK. 129, ÉrdyK. 310, 
515, ÉrsK. 360, 467, alwth ÉrdyK. 280, 656, ÉrsK. 398, ThewrK. 
56, alwttomba 'me dormiente' ThewrK. 66, alut etek cibus gelidus 
KolGl. (Nyr. XXXVI, 175), — alutt CsCs., Bá., De., Torda (NyF. 
XXXII, 29), alut CsW.; aludtunk : alwthwnk TelK. 280, 284, 
— aluttuzik CsCs., Bá., De., áluttuyk CsW.; aludtatok: 
alwttatok JordK. 451, — aluttatok CsCs., Bá.,De., áluttáták CsW.; 
aludtak: él aluttac BécsiK. 166, élaluttac MünchK. 79, alut-
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tak AporK. 31, DomK. 266, alvttak DöbrK. 365, aluttac MünchK. 
42, — él aluttanac BécsiK. 263, alwttanak ÉrdyK. 167, — aluttak 
és elaluttok CsCs., aluttak Bá., De., aluttdk CsW.; aludta (tár
gyas alak): megaludta 'elaludta' Komárom m. (Nyr. XIX, 187), 
aludta De.; j ö v ő i d e j ű a l a k o k : el alandok ÉrsK. 367, 
aland BécsiK. 113, alwandotok KeszthK. 164.; aludnám: 
alunnám GsGs., alunnám v. alunnék Bá., aludnék De., álánnam 
CsW., alunnám Torda (NyF. XXXII, 29); aludnál: alnnnál 
CsCs., Bá., aludnál De., alánnal CsW.; aludna, aludnék: 
aluna TihK. 219, alunna Alsófehér m. (Nyr. XXV, 349), Mohács 
(Nyr. XXVII, 70), — alonnec NádK. 341, alonneek DomK. 265, 
alwnnek ÉrsK. 445, alonnek VirgK. 82, aloneék SzékK. 86, alon-
neyek DomK. 162, LázK. 75, alunneiek DebrK. 17, 129, alunnék 
CsCs., Bá., aludna De., alánná v. álánnek CsW.; aludnánk: 
alunn&lk CsCs., aludnáVk De., álánnqvk GsW.; aludnátok: 
alunnátok CsCs., Bá., aludnátok De., álánnqták CsW., aludná
nak: alonnanak JókK. 144, DöbrK. 289, CornK. 108, DebrK, 613, 
SzékK. 362, alunnanak DebrK. 118, alwnanak ÉrdyK. 128, alun-
nának CsCs., alunnánák Bá., aludnának De., álánnqnák CsW.; 
aludjam: alogiam LobkK. 348, allogiam VirgK. 115, — a nép
nyelvben: aluggyak Mátészalka, (Nyr. XXVI, 543),De.; Mohács, 
(Nyr. XXVII, 70), alugyam CsCs., aluggyam Bá., álá.djám CsW,; 
aludjál: alog BécsiK. 7, alogy CornK. 161, PéldK. 35, alóg 
VitkK. 58, alogyel 'aludj el' MargL. 198, — aluggy Mátészalka 
(Nyr. XXVI, 543), CsCs., alugyál Rozsnyó (Nyr. XXXIII, 221). 
A népnyelvben hol az ikes, hol az iktelen ragozású alak haszná
latos, néhol mindkettő egymás mellett, így Kemenesalján: alugy 
és alugyál (Nyr. XXXI, 413), aluggyál és aluggy De. Néhol a két 
alakhoz különböző jelentés fűződik, pl. Rozsnyó vidékén elaludj! 
szigorú parancs, de elaludjál: enyhébb (Nyr. XXXI, 414); Bara
nyában: alugy, de tiltó mondatban ne alugyál járja (Nyr. XXXI, 
414), aluggyál Bá., alánjai CsW.; aludjon, aludjék: el ne 
alwgyon KeszthK. 354, — alogek TelK. 265, alogyeek FestK. 280, 
el alogeek WinklK. 262, alogyek LobkK. 1, el alwgyek JordK. 465, 
alwgyeek ÉrdyK. 327, — aluggyon v. aluggyek Mátészalka, 
(Nyr. XXVI, 543), alugyan Alsófehér m., (Nyr. XXV, 349), 
aluggyek CsCs., alugyik Bá., aluggyík De., \aia<djék CsW. ; 
aludjunk: alugyunk PéldK. 64, — aluggyurjk CsCs., Bá., De., 
álá.djuuk CsW.; al ud j at o k: alogatok MünchK. 74, alogatok 
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AporK. 15, alogyatok WinklK. 161, alugatoc NádK. 186, 
alwgyatok JordK. 441, 506, ÉrsK. 90, alugiatok WeszprK. 62, 
alwgyathok ÉrsK. 191, — alugyatok CsCs., aluggyatok Bá., De., 
álá.djátok CsW.; aludjanak: alugyanak CsCs., aluggyanak 
Bá., De., diákjának CsW.; aludni: alony JókK. 4. VirgK. 82, 
alwny ÉrdyK. 515, — élalöni BécsiK. 6, alonni 42, SzékK. 305, 
alonny JókK. 4, DomK. 5, 97, ÉrsK. 374, 422, VirgK. 82, 
PéldK. 21, — személy ragokkal: alonnom TelK. 301, WinklK. 289, 
alonnod HorvK. 234, alunia KazK. 16, alonnia LobkK. 1, alonnia 
LobkK. 54, alonnya MargL. 14, alonnyok ÉrsK. 499, — aludni 
De., Szám., alunni Torda, (NyF. XXXII, 29); alvó : alo DöbrK. 
149, 160, alv DomK. 129, alook 'alvók' KeszthK. 355, alaknak 
HorvK. 234, alwo KeszthK. 229, — alvóuDe.; alva, aludva: 
aluúa GömK. 155, aluua DebrK. 63, WeszprK. 54, 62, alva De., 
díva v. aludva Szám.; aludván: aluan JókK. 143, PéldK. 13, 
alwan AporK. 164, WinklK. 156, 161, JordK. 441, 609, ÉrsK. 27, 
aluuan JókK. 24, MünchK. 114, 183, WinklK. 158, DebrK 71, 134, 
WeszprK. 53, SzékK. 244, alwuan WinklK. 160, ÉrsK., TelK. 315, 
aluvan NádK. 173, 177, DebrK. 614, alwwan CzechK. 172, ÉrsK. 
89; alvás: alasnal kul 'insomnem' BécsiK. 61, alasarol MünchK. 
217, WinklK. 321, alasokbol 'alvásukból' DebrK. 613, el alasod 
HorvK. 111, olasröl VitkK. 57. alas LobkK. 5, alwaas ÉrdyK. 83, 
alwaason ÉrsK. 17, almásról ÉrsK. 74, alwas SzékK. 86, 
aluuasaban TelK. 380, — a népnyelvben: alás palóc nyj. (Nyr. 
XXII, 480), Mátravidék (Nyr. XXII, 239), alásos 'álmos' (Nyr. 
XXII, 239), alvás De.; Egyéb származékok: alotom okét 
'altatom' BécsiK. 184, el alwtha 'altatá' JordK. 345, alwttyatok 
'altatjátok' ÉrdyK. 546, — alut Menyhe Nyitra m. alít Tardos-
kedd Nyitra m. (Nyr. XXXIII, 389), alhatyk DomK. 293, ÉrdyK. 
510, MargL. 198, alhatek VirgK. 63, alhatec SzékK. 305, meg 
alhatatlan 'elolthatatlan' MünchK. 20, JordK. 362, mú aluuác 
'nobis dormientibus' MünchK. 81, alattoc 'eis dormientibus' 
MünchK. 81, 116; stb. 
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fekszik 
fekszem: fekzecuala BécsiK.' 159, fekzők NagyszK. 67, 

fekzSm ÉrdyK. 300, fekzem TelK. 301, fekszem CsCs., fekszek 
De., feksem CsW., fekszem Jánosfalva, (NyF. XXIX, 22), fekiiszem 
Torda (NyF. XXXII, 29), fekszek v. fekszem Szám.; fekszel: 
fekbz NádK. 315, 649, TelK. 225, fekűz NádK. 320, fekeez LobkK. 
293, fékezz JordK. 298, fékez BodK. 13, fekwz ÉrsK. 549, fekewze 
'fekszel-e' ÉrsK. 435, fekzez ÉrsK. 240, TelK. 253, fekzeel WinkíK. 
363, fékezel WinklK. 363, — fekszel CsCs., De., fekúl CsW., 
feküszél Torda (NyF. XXXII, 29), fekszel Szám.; fekszik: 
fekzenuala JókK. 156. fekzén BécsiK. 37, 42, fékéén MünchK. 92, 
168, fekzen DöbrK. 287, 387, ÉrsK. 78, fekzon WinklK. 233, 
feksen SzékK. 360, fekzic GuaryK. 52, NádK. 444, 450, 
NagyszK. 254, DebrK. 580, feczic GuaryK. 113, DomK. 369, 
fekzyk WinklK. 120, 344, JordK. 170, 328, DomK. 76, 160, KazK. 
25, ÉrdyK. 126, 138, MargL. 178, 179, SzékK. 79, 87, TelK. 295, 
297, ÉrsK. 2, 9, fekzik DebrK. 17, 26, BodK. 21, ÉrsK. 99, 399, 
VirgK. 16, TihK. 19, fekevzyk MargL. 230, fegzyk MargL. 98, 139, 
DomK. 70, 122, ffekzyk LobkK. 311, JordK. 352, 375, f<k-
szik CsCs., De., Szám. feksik CsW., feküd Abaúj, (NyF. 
XIII, 39), feküszik Torda (NyF. XXXII, 29); fekszünk: 
fekszünk CsCs., De., fsksüyk CsW., feküszünk Torda (NyF. 
XXXII, 29); feküsztök: fekészték CsCs., feküsztök De., 
fekestek CsW., feküsztek Torda (NyF XXXII, 29); feküsznek: 
fekoznek WinklK. 314, fekewznek ÉrdyK. 290, fékeznek JókK. 
86, 136, DomK. 266, LányiK. 410, Könyvecse 23, sekeznec (így!) 
CornK. 107, fekvsnec LobkK. 55, fekvznec DebrK. 307, fekwznek 
JordK. 903, fekwznek ÉrdyK. 6, 379, fekwznek ÉrsK. 13, 14, 
fekwssnek ÉrdyK. 311, fekésznek CsCs., feküsznek De. Torda, 
(NyF. XXXII, 29), fekesnek CsW.; fekvém: fekvék De.; fek-
vél: fekvél De.; fekvék 'iacebat': (3 személy) fekuveek 
CornK. 379, 424, fekevuek DomK. 228, MargL. 193, fekvueek 
CornK. 88, fekuek DebrK. 123, KazK. 38, VirgK. 39-40, 82, 
fekuuek DebrK. 118, fekueek VirgK. 35, fekwek ÉrsK. 348, 349, 
fekrweek ÉrdyK. 573, fekwek ÉrsK. 316, fekweek ÉrdyK. 
435, fekweek ÉrdyK. 517, fekywek LázK. 147, lefecuec TelK. 305, 
fekve De., f ekvénk: fekvéyk De.; fekvétek: fekvétek De.; f ek-
vének: fekewnek ÉrdyK. 312, — fekvének De.; feküdtem: 
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fekywthem TelK. 305, — feküttem CsCs,, De., feküttsm CsW.; 
feküdtél: feküttél CsCs., De., feküttiél CsW.; feküdt: 
fekotuala MünchK. 241, fekbtt WinklK. 149, fekevt DomK. 73, 
315, MargL. 148, 162, PéldK. 23, HprvK. 133, fekewt ÉrdyK. 175, 
fekut GuaryK. 80, lefekűt NádK. 163, fekwt ÉrdyK. 561, VirgK. 
31, 63, fekyt DebrK. 405, fekut VirgK. 82, fekvt TelK. 120, — 
fekütt CsCs., De., Torda (NyF. XXXII, 29), Szám., fekut CsW.; 
feküdtünk : fekewthőnk TelK. 3 1 1 , — feküttüVk CsCs., De., 
feküttünk CsW.: feküdtetek: fekütteték CsCs., De., 
feküttetek CsW.; feküdtek: fékqtténéc BécsiK. 217, — 
feküttek CsCs., De., feküttek CsW.; feküdném: fekennem 
TelK. 305, — fekennem CsCs., feküdnék De., fekennem CsW.; 
feküdnél: fekénnél CsCs., feküdnél De., fekenniel CsW.; 
feküdne, feküdnék: fekenneek CornK. 116, 361, MargL. 
125, VirgK. 39, fekennek VirgK. 45, fekewneek ÉrdyK. 446, 550, 
fekonnec NádK. 647, fekumeek ÉrdyK. 118, fekwnnek ÉrsK. 13, 
fekwnneek ÉrsK. 307, fekvumc DebrK. 250, fekwneek JordK. 33, 
fekunnek KazK. 25, — fekenneyek DomK. 170, 235, PéldK. 7, 
MargL. 97, 193, fekőnneiec SzékK. 281, 293, TelK. 72, fekeneyek 
ÉrsK. 351, fekunneyek WinklK. 322, — d-vel írt alak a kódexek 
korából: fekednec LányiK. 426, — fekénnék CsCs., feküdne De., 
fekennek CsW., feküdne Abaúj (NyF. XIII, 40), Szám.; feküd
nénk: fekénnő'Dk CsCs., feküdnéxk De., fekennölk CsW.; 
feküdnétek: ' fekénnéték CsCs., feküdnétek De., fekennetek 
CsW.; feküdnének: fekénnének CsCs., feküdnének De., 
fékeimének CsW.; feküdjem: fekügyem CsCs., feküggyek 
De., féked'jem CsW.; feküdjél: fekegy JókK. 11. CornK. 161, 
fékég BécsiK 6, fekeg VitkK. 58, ffekwgy lee ÉrdyK. 332, fekwle 
'feküdjél le' ÉrsK. 55, fekéggy CsCs., feküggyél és fcküggy De.* 
fékeddel CsW.; feküd jé k: fekegek BirkK. 5. f ekegyek LányiK. 426, 
fekewgyen PéldK. 64, — fekéggy ék CsCs., feküggyík De., fekedjek 
CsW., feküggyön Szám-; feküdjünk: fekéggyüyk CsCs•, feküggyürjk 
De., fekedjürk CsW., feküdjetek: fégiétec 'cubate' BécsiK. 204 
[RRVAí(Elab. Gramm. 873) szerint olvasata fekjetek lenne, tehát a 
fek- tő származéka lenne, mint a fekés, féket alakok; minthogy 
a BécsiK. mindenütt pontosan megkülönbözteti egymástól a k és g 
hangot, s mivel aga. BécsiK.-ben mindig a gy hang jele, a fenti 
adat olvasata legföllebb fedjetek vagy esetleg feddjetek lehet; való
színűbb, hogy íráshiba *fé[ke]giétec helyett], fekéggyeték 
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CsCs., feküggyeték De., fekedjetek CsW.; feküdjenek: 
fekogenec NádK. 21, fekéggyenek CsCs., feküggyenek De., 
féked jenek CsW.; feküdni: fékenni BécsiK. 42, fekenny 
FestK. 328, 338, DomK. 5, SzékK. 87, MargL. 106, 199, 
fekenni SYLV. ŰjT. I, 207, fekeny ÉrsK. 332, fekewny ÉrdyK. 204, 
450, fekwny JordK. 638, fekwny ÉrdyK. 253, 411, fekewnny 
FestK. 323, fekhini NádK. 425. Személyragos alakok: fekunod 
TihK. 26, fekennye DomK. 5, fekwnnye ÉrsK. 93, fekennye MargL. 
74, — d-vel írt alak a kódexek korából: fekodnód KazK. 79. — 
feküdni De., Szám., fekünni Torda (NyF. XXXII, 29); fekvő: 
fckewheivz JókK. 68, fékemnek JókK. 148, fékg BécsiK. 7, fékgm 
BécsiK. 42, fékgt MüncliK. 31, feku NádK. 518, fekm ÉrsK. 531, 
fékén CornK. 78, fekewheelyem FestK. 376, fekemt 'fekvőt' FestK. 
313, fekevt MargL. 81, 91, fékem GömK. 245, ÉrdyK. 259, JordK. 
327, fekemo ÉrdyK. 346, fekwónek ÉrdyK. 643, fekvnec TelK. 138, 
fekuot TihK. 60, — fekvőü De.; fekve: fekve De., Szám., 
feküdve Torda (NyF. XXXII, 28); feküdvén: fékuen 
MünchK. 224, fekwen WinklK. 315, JordK 478, ÉrsK. 359, fekven 
DöbrK. 257, NádK. 563, 594, fekuen NádK. 328, VirgK. 35, 
fckmeen JerdK. 378, 633, feekvven LobkK. 142, fekuuen KazK. 89, 
TihK. 47, fekóuen TihK. 347, fekevuen DomK. 157, fekevueen DomK. 
142, 281, MargL. 174, HorvK. 253, fekeuen VitkK. 58, fekeven VitkK. 
58, fekemeen ÉrdyK. 95, 340, fékemen PéldK. 78, fekuuen TelK. 
179; fekvés stb.: korhol fekést 'obsidionem' BécsK. 260, korhol 
fékesert 'propter obsidionem' BécsiK. 263, korhol fékétbén 'in 
obsidione' BécsiK. 312, fekeesyt FestK. 385, féket st DöbrK. 2 3 8 , -
fekés Vasm (Nyr. XVIII, u£), 'a nyúl fekvőhelye' Ada(Nyr.XXVII, 
412), fekvís De.; e g y é b s z á r m a z é k o k : féket 'fektet'JókK. 
11, fékké 'fektete' GuaryK. 79, fekotneie 'fektetne GuaryK. 79, na 
fekbteek WinklK. 206, le fekőtinec DöbrK. 3, rea fekuteek NádK. 
259, fekoted NagyszK. 266, leh feku tót DebrK. 17, fekótwen 
ÉrsK. 56, fekete VirgK. 31, feketék KrisztL. 29, — féket Máté
szalka (Nyr. XXVI, 541), fektet De.; fektéé 'fektetsz' TihK. 18, 
fektete TihK. 18, fectet 'fektét, fekvését' AporK. 130; fékétté 
'iacentem' MünchK. 199, stb. 

i 
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esküszik 

esküszöm: eskezem CornK. 365. Népnyelvben esküdök 
is, Mátyusföld, (Nyr. XX, 172), esküszök De., eskesem CsW., eskü-
szök v. -öm Szám.; esküszöl: esküszöl Szám., De., sskesel 
CsW.; esküszik: éskéééc, eskezic, eskezec MünchK. 65, eskezik 
DöbrK. 31, eskezyk Könyvecse 57, eskwzik ÉrdyK. 525, eskwzyk 
ÉrsK. 186, 187, — esküszik De., Szám.,eskesjtk CsW , esküd Abaúj, 
(NyF. XIII, 39); esküszünk: esküszünk De., eskesürjk CsW.; 
esküsztök: eskwzthek ÉrsK. 187, — esküsztök De., eskestek 
CsW.; esküsznek: éskeznéc BécsiK. 229, 278, eskesnek vala 
AporK. 62, eskeznek AporK. 9, FestK. 30, 252, DöbrK. 122, 179, 
ekkewznek KeszthK. 425, eskwznek KeszthK. 266, ÉrsK. 71, 580, 
eskwznek ÉrdyK. 524,—esküsznek De., eskesnek CsW.; eskü
vé nk: esküvésk De.; esküvétek: esküvéték De.; esküvé
nek: eskevnek MargL. 105, — esküvének De.; e sküv é m : 
eskewm JókK. 119, megh eskewm een haragomban FestK. 5, 220, 
eskom en zolgamnak DöbrK. 162, egzer eskom dauidnak DöbrK. 
164, en eskom DöbrK. 65, megh eskwm JordK. 803. — eskúvék 
De., eskesek CsW.; esküvél: esküvél De.; esküvé k: 
éskéuék BécsiK. 12, megéskeuec MünchK. 94, eskewek FestK. 128, 
205, eskevek PéldK. 24, MargL. 187, eskouek LobkK. 28, eskevuek 
MargL. 190, eskövek DöbrK. 198, eskóweek CzehK. 138, eskwek 
KeszthK. 308, eskeweek FestK. 184, JordK. 201, 209, ÉrdyK. 522. 
526, megh eskweek JordK. 317, 473, ÉrdyK. 400, eskweek 
JordK. 808, eskwek DebrK. 11, eskuvek MargL. 111, — esküvé De: 
esküdtem: eskottem AporK. 44, 47, 56, 93, 102, eskettem 
JordK. 71, 149, 222, 281, 284, 804, eskettem JordK. 271, eskwttem 
KeszthK. 238, 255, 341, eskwtem VirgK. 5, — esküttem De., 
esküttem v. eskettem; esküdtél: éskgttél BécsiK. 257, 
eskottel AporK. 48, NagyszK. 65, eskvttel DöbrK, 165. eskettél 
CornK. 366, eskwttel JordK. 149, eskwttel JordK. 68, ÉrdyK. 462 
eskevtteel HorvK. 22, eskewttel ÉrdyK. 551, — esküttél De.. 
eskütf el v. eskettél CsW.; esküdött, esküdt 'iuravit' és 
' iuratus ' : éskgt BécsiK. 225, MünchK. 125, eskot BécsiK. 220. 
228, eskot AporK. 83, DöbrK. 210, 211, eskott DöbrK. 47, eskewt 
FestK: 204, 230, ÉrdyK. 525, eskewth FestK. 45, eskevt CornK. 
187, 366, DomK. 94, HorvK. 56, MargL. 28, eskwth FestK. 13, 
KeszthK. 43, 368, eskwt JordK. 210, 252, 808, 811, eskwth JordK. 
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149, 203, eskwtt JordK. 264, eskwt DebrK. 168, ÉrdyK. 180, 523, 
— Az első d-s adat: eskedet AporK. 136. — esküdött Szám., De., 
esküi CsW.; esküdtünk: eskwttwnk JordK. 306, esküttüvk 
De., Esküttürik CsW.; esküdtetek: eskwtetek VirgK. 138, 
eskütteték De., esküttetek CsW.; esküdtek: 'iuraverunt', 'iurati' 
eskwttek ÉrdyK. 183, eskwttek ÉrsK. 71 — éskotténéc BécsiK. 295, 
eskwttenek JordK. 306, — esküitek De., esjküttek CsW.; esküdném: 
esküdnék De., eskedriém CsW.; esküdnél: eskedn-él CsW.; esküd
nék 'iuraret': eskenneyek PéldK. 40, eskednek ÉrsK. 364, eskednek 
v. eskedne CsW- esküdnénk: esjcednöyk CsW-j esküdnétek: 
eskednetek CsW.; esküdnének: eskednenek CsW.; esküd
jem: eskegyem CornK. 365, eskewggyem ÉrdyK. 551, — 
esküggyek De., eskerfjem CsW.; esküdjél: éskeggéí MünchK. 
24, eskegyel CornK. 365, VirgK. 55, eskwgyel JordK. 368, ÉrsK. 
186, eskwggyel JordK. 104, eskwggyel JordK. 217, 223, eskógyel 
JordK. 367, — esked'jiel CsW.; esküdjék: eskewggyeek 
ÉrdyK. 525, — esked'jék CsW., esküggyön Szám.; esküdjünk-
eskegőnk KazK. 167, esked'jüyk CsW.; esküdjetek: éskeg-
gétec BécsiK. 186, MünchK. 24, eskwggyetók JordK. 59, 
eskwggyetek JordK. 287, 841, eskugyetek ÉrsK. 187, eskwgyetek 
ÉrsK. 187, eskwgyethek ÉrsK. 187, — eskedjetek CsW.; esküd
jenek: eskedjenek CsW.; esküdni: eskenni MünchK. 118, 
DöbrK. 437, ÉrsK. 311, eskwny JordK. 367, eskewny ÉrdyK. 525, 
526, eskwny ÉrdyK. 525, — d-s adatok: ekodny (így!). WinklK. 
171, eskodni NádK. 201, eskódny JordK. 509, esküdnie WeszprK. 
79, — esküdni De.; esküvő : ésko BécsiK. 300, éskgnéc BécsiK. 
300, — ma az irodalmi nyelvben esküvő, de a népnyelvben 
esküdő is: esküdeö napja Mátravidék (Nyr. XXII, 287), esküdő 
Szalonta (Nyr. XLII, 298), esküvőü De.; esküvés, régebben 
eskés: eeskeesk FestK. 45, eskees CornK. 125, eskesenek 'esküjének' 
DebrK. 629, be eskeesben HorvK. 222, eskesnek KazK. 26, eskeessel 
JordK. 444, ÉrsK. 187, eskeesnek, eskeesth ÉrsK. 187 stb. 

A kérdés története. 

Régi grammatikusainknál (RÉVAI előtt) alig találunk érdem
leges megjegyzést igéink történetéről. Egyik-másik nyelvtaníró
nak szemet szúr ugyan igéink viselkedése, esetleg besorozzák a 
„verba anomala" vagy a „rendetlen" igék közé, de a puszta fel-
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soroláson, ténymegállapításon nem mennek túl, vagy pedig déli
bábos magyarázatokkal kísérleteznek. 

MOLNÁR ALBERT 1610-ben megjelent nyelvtanában az igenevek 
tárgyalása során emlékezik meg az aluszik-típus igéiről: „Themata 
nonnulla . . . infinitivum faciunt abjecto sz, per nn,. . . Sác ab . . . 
fekszik, jacet: aluszik, dormit; fit. . . : fekünni, jacere: alunni, 
dormire." (Corpus Gramm. 181.) 

KOMÁROMI CSIPKÉS GYÖRGY, a Hungária Illustrata (1685.) 
szerzője, munkájának II/3. fejezetében (De observationibus in con-
jugatione verborum notandis) a következőket írja az sz ~ d ~ v 
váltakozásról: „tenendum est literam sz in verbis, quorum ulti-
mam syllabam constituit, ut in szóm, szem, szék, nonnunquam 
in v, nonnunquam in n, nonnunquam in t, nonnunquam in d 
mutari, nimirum in similem literae sequenti literam, et quidem 
propter solam euphoniam, quod fit et in Latina ac Arabica quo-
que lingua." — „In imperfecta indicativi et futuro subjunctivi 
mutatur in v, ut aluszom, aluvám, aluvandom, non aluszám, 
aluszandom; . . . In praesenti optativi et infinitivi mutatur in n, 
ut aluszom, alunnám, alunnom, non alusznám, alusznom; . . . In 
perfecto indicativi mutatur in t, ut aluttam, . . . non alusz-
tam . . . In Imperativo et Subjunctivo praesenti mutatur in d, ut 
aludd, . . . aludjam .. ., non aluszd, . . . aluszjám . . . " (Corpus 
Gramm. 387.) 

A jezsuita PERESZLÉNYI PÁL kiváló nyelvtana (Grammatica 
Linguae Ungaricae. 1682.) alszik igénket az átnemhatók (verba 
neutra) között említi: „Neutra sunt, ex quibus passiva fieri non 
possunt" (Corpus Gramm. 495). „Sunt, quae tertiam personam 
singularem habent in ik, ut Aluszom, aluszol, aluszik, Dormio: et 
haec eadem habent affixa, quae Passiva . . . " Munkájának V. feje
zetében — De verbis anoimalis — közli az alszik, nyugszik, harag
szik és fekszik paradigmáját. — Megjegyzi még: „Quae dupliciter 
dicuntur, ut haragodom et haragszom, cselekedem et cselekszem, 
in Praeter. Imperf. et Infin. conveniunt" (Corpus Gramm. 496). 

FÖLDI JÁNOS nyelvtana a „rendetlen Hajtogatásokról" szóló 
szakaszban tárgyalja igéinket. „Ezeknek rendetlenségek tsak 
abban áll, hogy nem minden idejeik a' Törsök szótól, hanem 
némellyek a törsökös betűknek valamelly elváltozásaikkal formál
tatnak" (RMK. XXVIII, 190). „A' harmadik Rend béli rendet
len idő szók azok, mellyeknek tsak m végezetek vagyon az első 
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személyben, és mindnyájan így végződnek: szem, szóm... tsak 
az időknek formálásaikban tészen különbséget ezen sz betű, 
nielly hol v-re, hol d-re, vagy f-re változik" (i. h. 196). Ilyen „Haj
togatások v a g y o n . . . im' e következendoknek: Fekszem, vagy 
feküszöm, Nyugszom vagy Nyúgoszom, Alszom vagy aluszom. 
Haragszom vagy haraguszom, tselekszem vagy tselekeszem.' stb." 
(i. h. 198). 

A Debreceni Grammatika (1795.) aluszik típusú igéink rago
zásáról a „Rendetlen Hajtogatása Igék" tárgyalása során szól. 
A visszaható igék közé sorozza őket. „Hlyének a Közép Igék 
között is, a szik-be végződök: mint fekszik, nyugszik, aluszik 
's a t." (121). 

Az sz-szel bővülő u-tövűekről megjegyzi, hogy az sz csak a 
jelen időben van meg, a praeteritumban v-t, a múltban íí-t kap
nak (121—2). „Éppen így kell bánni az efféle Közép Szenve
dőkkel is, ezt is még meg jegyez vénn: hogy ha ezek megrövidítve 
állanak, mint: alszik, haragszik, fekszik; a Második Aligmúltnak 
és az Egészszenmúltnak formálására tellyesen kell venni így: 
aluszik, haragú szik; így osztán leszsz belőle: aluvám, aluvál, 
haraguvám, ámbár a Második Aligmúlt megrövidítve is jó, így: 
alvám, haragvám, 's a t.: de az Egészszenmúltbann tellyesen kell 
így: aludtam, vagy aluttam, haragudtam, nyugottam 's a t." (122). 

Az sz—d váltakozást így magyarázza: „valaha az efféle 
ígékbenn a dsz egy Betű volt: de idővel kétfelé szakasztódott: mert 
külömbenn hol venné magát a d, az illyen Igéknek Egészszen-
múltjában; p . o. nyugodtam, feküdtem, a Parantsolójábann is: 
. . . nyugodj, és osztán a Foglalóbann? Hogy az említett Betűt 
kétfelé szaggattuk; megtetszik az efféle Igékből: öregedik, örege
szik, savanyodik, savanyoszik. Úgy kell ezért gondolnunk, mintha 
ezek: aluszik, nyugoszik, ' s a t . így állanának: aludszik, nyugod-
szik; és a következtetés szerint az Egészszenmúltjoknak és 
Parantsolójoknak így kellene formálódni: aludsztam, nyugodsz-
tam, aludsz, nyugodsz; mivel ezen hasonló Sziszegőké így megyén: 
fogodztam, kéredztem, fogódzz, kéredzz; de amazokból elvesztet
tük az szt és tiszta dí vettünk fel helyébe. Látni való azombann, 
hogy nem helyeseiül Íródik: aluttam, feküttem, alugy, fekügy 
's a t, hanem így kell: aludtam, feküdtem, aludj, feküdjem, 
feküdjél, feküdjön ' s a t : ha ak imondásban gyt ejtünk is: n 
minthogy igazabban a gy-t d/'-vel kellene írnunk" (122). 
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RÉVAI MIKLÓS az Elaboratior Grammaticában tüzetesen fog
lalkozik igéinkkel. A rendhagyó igékről szóló fejezetben (De 
inflexione verborum irregularium 809 kk.) megjegyzi, hogy ezen 
igék ragozása nem a személy ragokban (affixis pronominibus 
personarum fomnativis) tér el a többiekétől. Ugyanazok a mód-
és időjelek használatosak itt is, mint amazoknál. A különbség 
hordozói bizonyos mássalhangzók, melyek csak a praesensben 
hallhatók; a többi igealakban vagy eltűnnek, vagy — „euphonica 
ratione" — jóhangzás végett más hangok foglalják el helyüket. 

A rendhagyó igék legtekintélyesebb részét az „sz consona 
evanescens" csoport alkotja. Ide tartoznak — mai terminológiá
val élve —: 1. az sz-szel bővülő y-tövűek, 2. az sz-szel és ef-vel 
bővülők, melyeket ismét két alcsoportba oszt: a) alszik, fekszik, 
nyugszik, alkuszik, esküszik, haragszik. Ezeknek a praesensében 
sz van, amelyet a többi időben „acceptis notis characteristicis 
accomodarunt", b) amelyeknek a praesensében sz is, meg d is 
használatos: háborodik — háboroszik. Ezek az alakok úgy kelet
keztek, hogy egy sz-es nyelvjárás alakjai vegyültek egy d-s nyelv
járás alakjaival (810—1). 

Ezután sorra veszi igéinket. Részletesen foglalkozik mind
egyikkel — ideértve a vajúszik és kérkeszik igéket is —, bőséges 
anyagot hoz fel a nyelvtörténetből. Megállapítása — mely vala
mennyi megelőző és követő vélemény közül legjobban megállja 
helyét — a következő: Az sz, d és v n e m t a r t o z i k a 
t ő h ö z . Ezeknek az igéknek csupasz tövei voltaképpen n o m e n-
v e r b u m t ö v e k . („Primae hae radices nudae videntur mihi 
olim, vt sünt hodieque multae aliae in lingua nostra, et nominum 
et verborum valore, eaedem in vsu fuisse.") Ragozásuk ilyen lehe
tett: *al-ok, *al-asz, *al, *fek-em, *fek-esz, *fek-ik (867—73). 

BUDENZ szerint igéink y-jében a fgr. -fi (nála: -u) reflexiv 
képzőt kell látnunk. Ez a v ilyen alakban van meg az aluvék, 
alvás, fekvő igealakokban. A v nélküli alakokban v egykori meg
létére utal az u, ü hangzó az alusz-, feküsz — alutt, fekütt formák
ban. Máshol a v nyomát őrzi a mássalhangzó geminációja, így 
az alunnám, fekünnék alakokban. A d-s igealakokban, az alud-, 
alkud- esetében egy „világosan reflexiv alakúnak fölismerhető" 
-ud összetett képzővel állunk szemben. Ez az -ud képző BUDENZ 
szerint ugyanaz, mint a huzód(ik), ütőd(ik), csavarod(ikj-beli 
-ód, -őd, -od, -öd reflexiv képző. A reflexiv v képző hozzájárult 
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ezekhez a már amúgyis intransitiv alapigékhez s eredetileg a 
cselekvés subjectivitását fejezte ki (UA. 102—5). 

Az sz-szel, valamint az sz-szel és d-vel bővülő y-tövű igék 
magyarázatában jelentős lépés volt KRÁUTER értekezésének meg
jelenése (NyK. XLII, 317—39). Magyarázatának lényege a követ
kező: A tesz, lesz, vész stb. igék töve te-, lé-, vé-, amint ezt a 
té-het, lé-het, vé-het származékok is mutatják. A praeteritumot 
ezek az igék -ü formanssal képezték. A praeteritum tehát így 
alakult: téüm, téüd, t'éüé =- töm, töd. a harmadik személyben tévé, 
majd a harmadik személy analógiájára tevém, tevéd, tévé. A v 
tehát nem a tőhöz tartozik, hanem eredetileg a praeteritum jelö
lésére szolgált, majd analógiás úton befurakodott a paradigmába 
a praeteritumon kívül más alakokba is. 

Az sz-szel és d-vel bővülő y-tövűekre nézve KRAUTER elfogadja 
BUDENZ nézetét, hogy ezekben az igékben a reflexív képző lap
pang. Az alszik, fekszik, nyugszik igék reflexív képzős töve *alu-r 

*feku-, nugu-. Ezekhez a tövekhez járul a w praeteritumjel, ehhez 
a személyragok. Tehát a fekszik ige praeterituma így alakul: 
fekü-ü-nek. A reflexív képző két mássalhangzó között vokalizáló-
dik, az üü kettőshangzó pedig ú'-vé fejlődik: feküünek ==- feküünek 
s=- fekünek. 

A u reflexív képző szerinte megvolt eredetileg minden idő
ben és módban. A jelen időben a hangtörvényszerű alak alu-szom 
=- aluszom, fekü-szöm »- feküszöm lenne. Az aluszomból alszom 
lett, szerinte a bajuszom =- bajszom analógiájára. A múlt időben a 
d megjelenése, vagyis az aluttam =- aludtam fejlődés a hazudtam 
analógiájára ment végbe. 

Az infinitiviis eredeti d nélküli alakját, valamint az alugij, 
fekügy felszólító módot „azért szorította ki a mai aludj, aludni, 
alunni, mert a reflexív igékre hatottak analógiás úton a -kodik, 
-kedik, -ködik gyakori tó képzős igék ityenf ormán: csapkottam, 
csapkodni, csapkodj ~ aluttam, aludni, aludj". 

A futurumban az alvand, fekvend alakokat tartja eredetibb
nek, s szerinte az aland, fekend másodlagosak. Mivel a v „eltűnt" 
a praesensből, a melléknévi igenévből és a praeteritumból, a v 
nélküli alakok behatoltak a futurumba is. 

A reflexív v vokalizálódásáról szól BEKÉ is, aki szerint a -v 
reflexív képző magánhangzós alakban van meg az -ul, -ül képző
ben és az aluszik-félék műveltetőjében: alut, feköt, fékét, esket-

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 9 



130 HORVÁTH KÁROLY 

féle alakokban (Nyr. LIX, 17). — Hasonlóan nyilatkozik az EtSz. 
II, 47 az esküszik címszóban: „Az eské— eskö-, eski- ~ eskü
tőben levő -é- ~ -ö-, ebből -i ü- reflexiv képző, . . . mely azonos 
a fgr. *fi reflexiv képzővel." Az eskiiv- tő y-jét azonban praete-
ritum-. illetőleg igenévképzőnek tartja. 

Határozottan a képző vokalizálódása ellen nyilatkozik 
MÉSZÖLY : „úgy gondolom, túl van már a nyelvtörténet azon a bal
véleményen is, hogy az aluszik ~ aloszik a-ját, o-ját v képzőből 
származtassa" (A HB. tárgyas elbeszélő múlt alakjai 43—4). 

Az sz eredete. 
HUNFALVY gondolt először arra, hogy az sz-szel bővülő igék 

sz-sze praesensképző (NyK. V, 261), és BUDENZ mutatott rá, hogy 
igéink jelen idejében mutatkozó sz eredetileg gyakorító képző, mely 
a praesens jeléül foglalódott le (UA. 33). A jelen időnek, mint 
folyamatos cselekvésnek gyakorító képzővel való kifejezése nem 
szokatlan az uráli nyelvekben; hasonló jelenséggel találkozunk 
pl. a tavdai vogulban, az északi-osztjákban, a votjákban és a 
szamojédben. Érdekes ebből a szempontból MUNKÁCSI nyilatko
zata is a sok régiséget megőrzött moldvai-csángó nyelvjárásról: 
„Élénken megvan benne az érzék a fogalom arányainak meg
jelölésére, melynél fogva nemcsak a kicsinyítő képzőket hasz
nálja szerfölött nagy mértékben, hanem a gyakoritokat is a cse
lekvésnek f o l y t o n o s s á g a megjelölésére oly esetekben, hol 
a köznyelv nem igyekszik ily szigorú szabatosságra." (Nyr. IX 531.) 
Hasonlókép nyilatkozik KARDOS a göcseji nyelvjárásról (Budenz-
Albran 158). 

A v kérdése. 

Sokkal nehezebb a praeteritum y-jének megmagyarázása. 
BUDENZ ezt a v-i visszaható képzőnek tartotta. Követői azonban, 
akik elfogadták elméletét, ellentétbe jutottak az ő felfogásával, 
így KRAUTER is. KRÁUTER az sz-szel bővülő y-tövűek y-jét nomen 
verbale képzőnek, illetőleg praeteritum-jelnek tartotta s magya
rázatát kiterjesztette az a/«szí7c-félékre is. Mivel pedig BüDENznek 
a visszaható képzőről való felfogását nem akarta elvetni, csak az 
alu-, fekü- tövek ü-jában, u-jében kereshette a reflexiv képzőt. 
Pedig BUDENZ szavaiból egészen mást olvashatnak ki: hogy az 
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aluv-, feküv-ben a v előtt u, ü magánhangzó van, ez szerinte a v 
h a t á s á n a k tulajdonítandó; az alusz-, feküsz- «-ja, i'i-je pedig 
a v egykori ottlétére utal, tehát az u, ü nem w-ből (vagy w-ból) 
fejlődött, mint KRÁUTER magyarázza, hanem az ,„=«sz-ban és =uv-
ban a mély vocalás-színezet, mely még mai nap is fönntartja 
magát, nyilván á r h a t á s á b ó l ered" (UA. 105) .x) Ez a nézet meg
felel a BUDENZ korában uralkodó elvnek: a logikai és alaki fel
építés teljesen megegyezik egymással, ahol pedig valami jelentés
nek nincs alaki hordozója, az egykor ott volt, de a fejlődés folya
mán eltűnt. Ezért gondolja BUDENZ, hogy az alunnám-íéle alakok
ban a „consonans nyújtása a megvolt v-re utal" (UA. 104). BUDENÍ 
az aluv-, feküv- u-jában, ü-jében nem képzőt, hanem tővégi 
magánhangzót keresett. Ez nyilvánvaló következő mondatából: 
„Néhány intransitiv igének a ragozásnak' és a nomen verbale-kép-
zésnek egy részében -v képzővel' való tője mutatkozik; e képző 
előtt az a 1 a p i g e v é g v o c a l i s a,2) ha ki nem szorult, ren
desen u, ü" (UA. 104). BUDENZ szerint tehát a v egykor megvolt 
az egész paradigmában. 

A TMNy. már így ír: „Ezeknek előfordulnak olyan szár
mazékaik is, melyekben talán soha sem volt v hang" (263). De 
az alut, nyugot, esköt műveltető származékok tárgyalása során 
már ezt mondja: „itt pedig az u, o-féle hangokban szintén a v 
lappang" (264). A régi fekők 'iacui', nyugóm 'quievi', megeskü-
nek 'iuraverunt' alakokat összevonással magyarázza: „a v hang 
beleolvad a körülötte levő magánhangzókba" (265). 

Ezeket az alúm -= aluum-féle alakokat KRÁUTER már így ele
mezte: al- tő, -u reflexiv-képző, -u praeteritum-jel. Az-u-ü prae-
teritum-jel feltevésére a tesz, lesz-íéle igék teün, leün alakú fél
múltja és a velük szemben álló té-het, té-sz, lé-het stb. alakok 
adtak okot. 

Ezzel szemben tény az, hogy ezeknek az igéknek az ü-je a 
rokonnyelvi megfelelők alapján finnugor -*k ~ -*y-re megy vissza, 
vagyis az ü etimologikus eredetű (NyH.735). Ezért a teün=~tőn ala
kok magyarázatára nézve GYÖRKÉ nézetét tartom elfogadhatónak, 
amely szerint ezeknek az igéknek a praeterituma úgy alakult, hogy 

1) BiiDENznek a nem tisztán elváló képzők elé tett —s jelét (SZINNTEI 
nyomán) kettős kötőjellel helyettesítem. 

*") Én ritkít tattam. 

9* 
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a teljes tőhöz hozzájárultak a személyragok, külön praeterilum-jel 
nélkül (előadás a Magyar Nyelvtudományi Társaságban 1939. 
április havában), Ha pedig ez igaz, — vagyis a teüm-ben az # 
a tőhöz tartozik, akkor az aluum w-jában sem kereshetünk prae-
teritum-jelet. Minthogy az aluszik-csoport tagjaiban (a tesz, vesz-
félékkel ellentétben) a v (ill. u, ü) nem etimologikus, más magya
rázatot kell keresnünk. 

GYÖRKÉ szamojéd példákkal teszi valószínűvé, hogy eredeti
leg azoknak az igéknek volt jeltelen praeteritumuk, melyeknek 
alapjelentése momentán. A szamojédban ugyanis a momentán 
alapjelentésű igék minden külön mult-jel nélkül is kifejezhetik a 
múlt árnyalatot. Ugyanezek az igék a praesenset gyakorító kép
zős alakkal fejezik ki. 

Hogy a momentán igék nem vesznek fel külön multidő-
jelet, az érthető jelentésükből, hisz ezek a történés „rövid (pilla
natnyi) tartamát avagy hamaros elmúlását jelölik" (UA. 50). 
A történés tehát olyan hamarosan megy végbe, hogy a beszélő 
már múltnak érzi (CASTRÉN, Gramm, cler sam. Sprachen 374—5). 

A szamojéd igékhez hasonlóan viselkednek egyes déli-oszt-
ják példák és a magyar sz-szel bővülő y-tövű igék, ezeknél is az 
igető személyragozott alakjai szolgálnak a múlt kifejezésére, míg 
a praesens jelölésére rövidebb tőből alakult gyakorító képzős 
alakokat használnak. Mindamellett a szamojéd, meg az idetar
tozó déli-osztják és magyar igék között nagy különbség van. 
A déli-osztjákban és a magyarban ugyanis az igető jelentése az 
igeidő szempontjából ma már nem játszik szerepet, mert ezekben 
a nyelvekben nem csak a momentán, hanem a frequentativ-dura-
tiv jelentésű igékből is alakulhat jeltelen múlt idő (GYÖRKÉ, UO.). 

Ez adja kezünkbe az aluszik-félék múlt idejének magyará
zatát. Mivel a tesz, lesz félék között már nem-momentán igéknek 
is volt jeltelen praeteritumuk, ezeknél az sz-szel ellátott jelenidejű 
alakokkal szemben a múlt idejű alakokban a tőbeli v volt a nyelv-
érzék számára a múlt-jelentés hordozója; ezért aztán könnyen 
megtörténhetett, hogy ez a v behatolhatott más olyan igék rago
zási rendszerébe is, melyeknél a folyamatos jelen kifejezésére 
sz-es praesens szolgált, így az a/usziic-félékbe. 

A következőkben látni fogjuk, hogy igéink ragozási rend
szerének kialakulásában milyen döntő szerepe van az analógia-
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nak, s így nem lehetetlen, hogy a praeteritum v eleménél is az 
sz-szel bővülő y-tövek hatásával kell számolnunk. 

Úgy látszik azonban, hogy van igéink között egy, amelynek 
u-je etimologikus eredetű. Ez a sérüszik, sérszik, melynek sérüv-, 
sérv-, sérüd- töveivel találkozunk. A rokonnyelvi megfelelők, 
mint a tev-, iu- stb. esetében, itt is alapnyelv! *k ~ *y-re utalnak: 
vog. sary-, osztj. íerey- (NyH.7. 153), 

A d az aluszik-csoport igéiben. 

Az a/üszíic-csoport tagjainak paradigmájában a legrégebbi 
emlékekben nem találunk d-s alakokat. A régi szabályos alakok 
(űuttam, alunni -« aluni, esküttem -« eskütem stb. voltak. A d ere
detére nézve a nyelvtudomány HORGER nézetét vallja, aki azt 
állítja, hogy igéink d-je analógiás eredetű (Az sz-szel és d-vel 
bővülő igékhez: Nyr. XLII, 337). 

HORGER szerint a dunántúli és a felső Duna bal partján 
elterülő magyar nyelvjárásoknak egyik ismert sajátsága, hogy az 
ad, tud, marad-íéle -d végű igéknek anni, tűnnék, marannak-íéle 
alakjai vannak, vagyis a dn hangkapcsolat helyén nn geminatát 
találunk. Feltűnő azonban, hogy a feltehető dn>-nn változás 
csak igékben történt meg, névszókban sohasem, mert nem talá
lunk pl. pannak, pannál alakot padnak, padnál helyén. Itt tehát 
nem hasonulással, hanem analógiás változással állunk szemben. 
Mivel pedig az sz-szel és d-vel bővülő y-tövű igéknek valamikor 
ilyen alakjai voltak: aluttam, alugyam, s ez egybeesett az ad, tud 
igék attam, aggyak alakjaival, a d végűeknek is keletkezett az 
alunnám, alunni hatására annám, anni, annom alakjuk. 

A nyelvterület legnagyobb részén azonban fordítva történt 
a fejlődés: itt a hasonló attam — aluttam hatására az adni, adnék 
mintájára nyugodni, aludni-íé\e alakok jöttek létre. A ragozás
ban ma jelentkező d tehát a d végű igék analógiás hatására 
keletkezett. 

HoRGERhez hasonlóan magyarázta az alszik és fekszik d-s 
alakjainak keletkezését már jóval korábban SIMONYI (Nyr. 
XXVIII, 194): „Aludott és feküdött még a 17. században is ép 
oly szokatlan volt, mint az idézett aludom és feküdöm, akkor 
még országszerte így mondták: alutt, fekütt, alunnának, fekünni 
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stb. Mivel azonban aluttam, aluttál úgy hangzott, mint tuttamr 

tuttál, gondolkottam, gondolkottál, s mivel az ilyen igéknek 
3. személye tudott, gondolkodott, s minthogy végre a ngúgoszik 
igének már régente is volt nyugodott alakja (a nyúgod-alom is 
régi): ezeknek analógiájára előbb a gyermekek, később egyes 
vidékeken a fölnőttek is azt kezdték mondaná, hogy aludott, 
feküdött..." Később már csak a nyugszik hatására gondolt: 
„a nyugszik nem csak ragozása hasonló volta miatt hathatott a 
másik két igére . . . hanem jelentése rokonsága miatt is, tehát 
mindenesetre sokkal inkább, mint a tud és ad-félék" (Nyr. 
XLIII, 416). 

Nyelvemlékeink vallomása ebben a kérdésben a következő: 
Legkorábban az esküszik ige ragozásában találunk d-s alakot, 
már a XV. században. A század második feléből való Apor-kódex
ben a Benedictus fordítása két egymástól eltérő változatban is 
olvasható. A latin eredeti így hangzik: Memorari teslamenti sui 
sancti — Iusiurandum, quod i u r a v i t ad Ábrahám patrem 
nostrum (Lukács I, 72—73). A kódex 127. lapján ezt olvassuk: 
„meg emlékeznek ő zent testamentumáról, Az esről kit eskót mi 
atainknak ábrahámnak". Ez a szövegrészlet szóról szóra meg
egyezik a MünchK. megfelelő helyével: „ing émlékeznec 9 scent 
testamentumáról, Az ésrol kit éskot mú atancnac abrachamnak" 
(RMNy. III, 125). 

Ugyanennek a Lukács-evangéliumi részletnek ettől egé
szen eltérő fordítását olvashatjuk néhány lappal hátrább a 
kódex 136. lapján: ,,meg emlekezny ew terwenyerewl: Melyet 
terwenyel eskedet ábrahámnak my atyánknak". Ez az adat jó 
harmadfélszáz évvel korábbi, mint az, amelyet az EtSz. (II. 46 
és 47) az OklSz. alapján elsőnek idéz 1728-ból; az EtSz. idézett 
helye szerint ugyanis az esküd- tő a XVI—XVII. században kelet
kezett, a múlt idő d-s alakjára pedig az első biztos adat 1728-ból 
való: „Apáthiban esküdött bé" (OklSz. 1129. 1.). 

A múlt idő után a főnévi igenévben jelenik meg a d. A XVL 
század elejéről valók ezek a2 adatok: Eködny (sic!) WinklK. 171 
(1506.), eskódny NádK. 201 (1508.), esküdnie WeszprK. 79 (a 
XVI. sz. első negyedéből). Ha mármost ezeket a szavakat nem 
elszigetelten vizsgáljuk, hanem figyelembe vesszük a szöveg
környezetet is, érdekes megfigyelést tehetünk. A WinklK. ide
vágó helye így hangzik :„kezdee tagadny ees E[s]kődny "(WinklK. 
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171); a NádK. megfelelő helye: „kezde megtagadni, es eskődni" 
(NádK. 201) ;*) a Weszpr.K.-ben pedig ezt olvassuk: kezde legot-
tan átkozódni es esküdnie (WeszpK. 79.). Már ebből a három 
példából is látható, hogy a d-s alak olyankor jelenik meg írás
ban, mikor a mondatban egy d-tövű igét találunk közelében. Jog
gal hihetjük tehát, hogy az esküszik ige paradigmájába a d a 
d-tövű igék analógiás hatása folytán furakodott be. A d nélküli 
és a d-s alak ingadozását szépen mutatja a JordK. Itt általában 
eskwny olvasható (pl. RMNy. V, 367), atkozodny es eskony a 
444. lapon is, de már atkozodny, es eskodny (RMNy. V, 509). A fel
tételes mód d-s alakjára is tudunk egy példát idézni az ÉrsK. 
364. lapjáról: Mykoron hallya wala hogy ew eskednek awag meg 
rezegedneyek; itt valószínűleg a következő d képzős rezegedneyek 
ige képzetének hatása okozta a dn-nel való írást. Hogy helyes 
nyomon járunk, azt a Példák Könyvének párhuzamos helye bizo
nyítja. Itt a rezegedneyek helyén rezegevlne olvasható s — éppen 
ezért — az esküszik megfelelő alakja sincs d-vel írva: „mykoron 
hallya vala- hog ev eskenneyek. auagy meg rezegevlne" (PéldK. 40). 
(Megjegyzendő, hogy az EtSz. II, 46. szerint se a főnévi igenévre, 
se a feltételes módra a régibb nyelvből -dn-nel írott alakra nincsen 
példánk). Ide vonhatjuk még a jövő idő meg eskedendevl formá
ját a CornK. 365. lapjáról. 

A kódexek korában tehát mindössze hét d-s adatot találunk 
az esküszik ige ragozásában. A hét adat közül ötről kimutatható, 
hogy d végű ige áll közvetlen közelében. Az adatoknak ez a meg
lepően egyértelműsége nem lehet véletlen műve. Vagyis a nyelv
történet igazolja HORGER feltevését, hogy az alszik — fekszik — 
nyugszik csoport igéibe a d analógiás úton került be. 

A d-s alakok képviselete különben nem egyenletes az alu-
sziic-csoport igéin belül. Az alszik és alkuszik igének egyetlen d-s 
alakja sem mutatható ki a kódexek korából, a fekszik-nek is csak 
kettő: egy feltételes módú alak az 1519-ből való LányiK.-ben: 
fékednek (426) és egy főnévi igenév a KazK. 79. lapján: fekőd-
nőd. Igen sok d-s alakot találunk azonban a nyugszik igénél, itt 

1) A WinklK. és NádK. adatainak értékeléséhez szükséges tudnunk, 
hogy a NádK. 143—307. lapjain olvasható Passió teljesen azonos a WinklK. 
137—234. lapjain lévővel s KATONA LAJOS véleménye szerint mindkettő közös 
eredetin alapszik (Bevezetés a Nytár. XV. kötetéhez, XXIX—XXX. lap). 
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is főleg a feltételes módban és a főnévi igenévnél pl. nyukodnám 
(így!) ÉrsK. 335, nugodnec GuaryK. 79, NagyszK. 285, nywgod-
neek JordK. 303, ÉrdyK. 582, 663 stb.,nyugodnának DomK. 183, 
nywgodnanak JordK. 333, 394 stb., nugodni GuaryK. 79, 
NagyszK. 154, nywgodnwnk ÉrdyK. 313; a múlt időben: nyw-
godot ÉrdyK. 277, 499, 511. A nyugszik d-s alakjainak ez a nagy 
száma adta SmoNYinak azt az ötletet, hogy az alszik és fekszik 
igék ragozásába a rokon jelentésű nyugszik hatására kerültek be 
a d-s alakok (Nyr. XVI, 219, XLIII, 415). SmoNYit ebben a fel
tevésében csak megerősítette az ikes-ragozás történetével való 
tüzetes foglalkozás. Az alszik és fekszik ugyanis eredetileg nem 
volt ikes ige: alozok DöbrK. 478, fekzók NagyszK. 67, aloz 
DebrK. 330, fekóz NádK. 315, alozon BécsiK. 240, fekzén BécsiK. 
37. De már a kódexek nyelvében ingadozást látunk; felbukkan
nak az ikes formák is, ezeknek száma egyre nagyobb lesz, s végül 
(legalább is az irodalmi nyelvben) ezek az alakok teljesen kiszo
rítják az ikteleneket. Ikessé válásuknak oka SIMONYI szerint a 
rokonjelentésű nyugszik ige analógiás hatásában keresendő. Ez 
ugyanis mindig ikes volt, s nyilván ennek a gyakran velük együtt 
is használt igének erős vonzása tette a másik kettőt lassanként 
szintén ikessé. Eleinte még ellenálltak e hatásnak, a BécsiK. pl. 
ezt írja: nutfoggal ez eyiél. . . alog holvaliglan. A KeszthK. 5. lap
ján ez olvasható: eel aluzok ees el nywgszom, a KulcsK.-ben: eel 
alwzok ees el nywgozom, de már a DöbrK. írója ugyanezt a zsol
tárverset így írja: el alozom es el úugozom (18. 1.), pedig magá
ban használva alozok. A WinklK. 233: fekzön, de 344: fekzyk. 
(Vö. NyF. XXVIII, 17.) .*) 

Mivel azonban a r f a nyugszik paradigmájában sem etimolo-
gikus, a d eredetét a d-s igék más csoportjában kell keresnünk. 
Az, hogy a nyugszik-nak több d-s alakja van, nem döntő érv, 
ennek csak az az oka, hogy a nyugszik jóval többször fordul elő 
kódexeinkben, mint akár az alszik, akár a fekszik. Különben is 
láttuk, hogy legkorábban az esküszik paradigmájában jelenik 
meg a d 

*) Ügy látszik, az ikes és iktelen alakpárkiilönbséghez eleinte jelentés
megoszlás fűződött, pl. a MünchK. a 'dormit' fordítására az alozon (92, 146, 
217) alakot, az 'extinguitur' kifejezésére alozecot (103) használ (a RMNy. 
lapszámai). 
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Az aluszik-csoport igéi közül háromnak k van a tövében: 
a fekszik-nek féké-, fekő-, az esküszik-nek eské-, eskö-, az alkuszik
nak cdko- tövei vannak a XV—XVI. sz.-ban. A k utáni magán
hangzó többnyire középső nyelvállású: o, é, ö. Az analógiás hatás 
legkönnyebben tehát olyan igékből indulhatott ki, melyekben k, 
középső nyelvállású magánhangzó és d van. Ilyenek a -kod, -kéd, 
-köd, illetőleg a -kodik, -kédik, -ködik képzős igék. Ezek az alaki 
hasonlóságon kívül még abban is megegyeznek igéinkkel, hogy 
nagyrészt intransitiv-reflexiv jelentésűek. 

Hogy helyes nyomon járunk, mi sem bizonyítja jobban, 
mint igéink második csoportja, ahová ilyen -kéd (ik) képzős igék 
tartoznak. 

Az sz és v a cselekszik, melegszik-féléknél. 

Igéink második csoportjába tartoznak a cselekszik-íéle 
visszaható igék. A TMNy. a következő igéket sorolja ide: cselek
szik, törekszik, növekszik, menekszik, veszekszik, dicsekszik, 
gyanakszik, telepszik, ülepszik (TMNy. 268). Ide tartoznak a 
melegszik, öregszik, gazdagszik, elégszik-féle névszóból képzett 
származékok is, melyeket a TMNy. a bűnhöszik-csoportba sorol. 

Ezeknek az igéknek csak d-s alakjaival találkozunk a 
kódexek korában: cselekedik, növekedik, menekedik stb. Az az 
analógiás hatás, mely a -kod, -kéd, -köd képzős reflexív, ill. -d 
végű intransitiv igékkel való hangalaki és jelentéstani hasonlóság 
folytán létrehozta az afasziic-csoport d-s alakjait, most fordított 
irányban is működni kezd. Az analógia behatol a cselekedik-félék 
paradigmájába, s már a XVI. században ezeknek az igéknek a 
praesensében megjelennek az sz-es formák. E mellett tovább 
élnek a cselekedik-íéle alakok egészen a mai napig. Ugyanannak 
az írónak ugyanazon munkájában is egymás mellett találunk 
sz-es és d-s igealakokat. Pl. Heltai fabuláiban, 1566. (RMK. 4.): 
czelekódúnc 89~czelekőszúnc 24; Háló, 1570.(RMK. 36.): czele-
kódúnc 108 ~ czelekőszúnc 309, czelekődnec 172, 173, .276 ~ 
czelekósznec 163. 

Ügy látszik azonban, hogy egyes XVI. századi íróink ill. 
fordítóink ezeket az alakváltozatokat bizonyos stiláris finomsá
gok kifejezésére használták fel. így Telegdi Feleletében, 1580. 
(RMK. 12.) találjuk a következő mondatot: „Nem á iot chelekeszem 
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á mellyet akaroc, hanem a mely gonoszt nem akaroc azt chele-
kedem" (28). így fordítja Szt. Pál rómaiakhoz írt levelének 
következő mondatát: „Non enim, quod volo bonum, hoc facio: 
Sed quod nolo malum, hoc ago." Hasonlóképen Bornemisszánál 
176: Es ualamit czelekeszic, az Atya, azonokat czelekedi a fiu is, 
Quaecumque enim ille fecerit, haec et Filius similiter facit (.Ián. 
V, 19). — PEBEBÍLÉNYI is nyelvtanában (1682-ben) azok közt említi 
„Quae dupliciter dicuntur; u t . . . cselekedem et cselekeszem'* 
(Gorpus Gramm. 496). 

A cselekszik-féle alakok megjelenésének oka minden való
színűség szerint az aluszik-félék hatására történt. Keletkeztek 
azonban a XVI—XVII. sz, folyamán más -od, -ed képzős reflexív 
igéknek is sz-es jelenidejű alakjai. így már a kódexekben: meg 
elegedyk ÉrsK. 309 ~ meg elegezgk ÉrsK. 400, melegedik ~ 
megh melegőzyk my zyibnk. Az sz csak a praesensben van meg, 
egyebütt a d-s alak használatos. 

Ezt az sz ~ d váltakozást MOLNÁR Albert is említi 1610-ben 
megjelent nyelvtanában:, , . . . estveleszik et estveledik vesperascit, 
melegedik et melegeszik calescit" (Corpus Gramm. 238). A csele
keszik, melegeszik alakokból az sz előtti magánhangzó kiesésével 
lesz cselekszik, melegszik. 

A mai irodalmi és köznyelvben aránylag nem nagy az sz-es 
praesensek száma. Annál gazdagabb ilyenekben a népnyelv. 
A népnyelvből a következő példákat említhetjük meg: bátorodik: 
bátoroszik Mohács, Nyr. XXVII, 69; bosszankodik: bosszankszik 
Bácsmartonos, Nyr. XLVII, 92; dühösködik: dühéskészik Felsőőr, 
Nyr. XXXII, 176; élemöszik Mohács, Nyr. XXVII, 69; fésülködik: 
fésükszik, füsükszik Zenta, Nyr. XXXVIII, 41; folyamodik: folya-
moszik Mohács, Nyr. XXVII, 69; fókodik Hetes, Nyr. XIX, 142 ~ 
fuhakszik Baranyaózd, Nyr. XXVII, 286; gyarapodik: gyarapszik 
Palócság, Nyr. XXI, 329; gyűlölködik: gyülőkszik Pátkafalu 
Győr m. Nyr. XXXV, 436; heveredik: leheveröszik Mohács, Nyr. 
XXVII, 69; hidegedik: elhidekszik Füzesabony, Nyr. XLV, 88; 
huzakodik: huzakszik Jászság, Nyr. XXIX, 47; kemény(k)edik: 
megkeminkszik Komárom m., Nyr. XIX, 187, megkeménkszik 
Nagybacon, Nyr. XLV, 107, megkeminszik Mátyusf., Nyr. XX, 
325; keveredik: keveröszik Mohács, Nyr. XXVII, 69; kövéredik: 
kövéröszik Mohács, Nyr. XXVII, 69; nyomakodik: megnyomak
szik 'összenyomódik' Heves m., Nyr. XXVII, 524, nyomakoszik 
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'tolakodik' Szekszárd, Nyr. XXVIII, 429; rakodik: lerakosznak 
'a kévéket asztagba rakják' Nagykőrös, Nyr. XXVII, 137; ripa
kodik: ripakszik 'acsarkodik' Hódmezővásárhely, Nyr. XLV, 187; 
soványkodik: lesovánkszik Nagybacon, Nyr. XLV, 107; törődik: 
törŐszöm vele Felsőőr, Nyr. XXXII, 177; verekedik: vereköszik 
Mohács, Nyr. XXVII, 69; vetemöszik Mohács, Nyr. XXVII, 69; 
zavarodik: összezavaroszik Felsőőr, Nyr. XXXII, 177, stb. 

A XVI—XVII. században egyéb -odik, -ödik, -ódik, -ődik 
képzős visszaható igéknek is keletkezett -sz-es praesens alakja. 
RÉVAI ezeket említi: rakoszik ~ rakodik 'repletur', háboroszik ~ 
háborodik 'conturbatur', iszonyoszik ~ iszonyodik 'horrescit', mun-
káloszik ~ munkálódik 'laborat', nyomoroszik ~ nyomorodik 'aí-
fligitur', szaporoszik ~ szaporodik 'multiplicatur', savanyoszik ~ 
soványodik 'acescit', dühöszik ~ dühödik 'furit', betegszik ~ bete
gedik 'in morbum incidit\ elégszik ~ elégedik 'saturatur', hideg
szik ~ hidegedik 'frigescit', kevereszik ~ keveredik 'immiscetur', 
kisebbszik ~ kisebbedik 'minuitur', kövéreszik ~ kövéredik 'pin-
guescit', melegszik ~ melegedik 'calescit', öregszik ~ öregedik 
'augescit', vénheszik ~ vénhedik 'senescit' (Elab. Gramm. 865—6). 

Az sz behatolása a praesensbe más úton is megindulhatott. 
Közismert hangtani jelenség nyelvünkben egyes zöngés hangok
nak hátraható hasonító hatása. Így pl. ha k + z hangok kerül
nek egymás mellé, a k helyére a z hasonító hatására g kerül. Így 
keletkeznek a lagzi (~ vö. lak-odalom), lélegzik (-* : lélek), me
nyegző (-= menyekező) alakok. HORGER szerint azonban (MNy. 
XVII, 155) a XVI. sz. óta a dunántúli nyelvjárásokban ilyenkor 
történhetik k + z =- k + sz változás, vagyis előreható hasonulás. 
Ha tehát a -kőzik vissz ahatóképző o-ja valamilyen okból kiesett, 
ilyen alakok keletkezhettek: találkozik*~ tolakszik (Őrség), tanak
szik (Göcsej), tolakszik (Kemenesalja); csodálkozott =- csodák-
szőtt (Őrség); ölelkezett =- ölekszett. Ezek alapján HORGER nem 
tartja lehetetlennek, hogy a régibb gyülekezik, emlékezik, igye
kezik alakok helyett újabban terjedő gyülekszik, emlékszik, 
igyekszik alakok is a dunántúli nyelvjárásokból jutottak be az 
irodalmi nyelvbe. 

Több -kod képzős igének van -koz képzős alakja is, pl. 
gondolkodik ~ gondolkozik, a kódexekben a csodálkozik mellett 
gyakori a csodálkodik. Ha tehát pl. a csodálkozik-nak az előbb 
említett módon csodákszik jelenidejű alakja keletkezik, ezt a 
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nyelvérzék felfoghatja úgy, mint a csodalkodni jelen idejét. Ezen 
a módon is létre jöhet tehát a kod-os igéknek sz-es praesense.1) 
EÉVAI így is magyarázza ezeknek az alakoknak a keletkezését: 
„Verborum reflexorum formatiuum ked, kod . . . saepe alternat 
cum kez, koz, eadem significatione, d literae sono in z sibilum 
lenem mutató, sed eo etiam acute sibilante, praesertim, quando 
vocalis média expungitur. Quaedam verba et hac mutatione du-
plicem accipiunt formám, sed itidem in tempore tantum praesenti. 
In reliquis viget ea, quae formatiuum habét non sibilans. Ex gr. 
gyana-kod-ik, gyana-k-sz-ik, siispicatur; tana-kod-ik, tana-k-sz-ik, 
consultat, deliberat; ditse-ked-ik, ditse-k-sz-ik, gloriatur; vésze-
ked-ik, veszek-sz-ik, conflictatur, iurgalur." (Elab. Gramm. 306). 

Már BUDENZ megállapította, hogy MOLNÁR ALBERTnél még csak 
cselekedő, cselekedés alakokat találunk, a cselekvő, cselekvés 
tehát újabb analógiás hatás eredménye (UA. 105). A v csakugyan 
elég későn jutott be ezeknek az igéknek a paradigmájába. A XVI. 
századból nincs egyetlen adatunk sem rá. Eddigi ismereteink 
alapján úgy látszik, hogy először Pázmánynál lép fel cseleküvék 
alakban. Pázmány prédikációiban ez alkalommal megtaláltam a 
NySz. által is idézett egyetlen adatot: „nagy éktelenséget cselekü
vék a királyi házban" (252). Ugyancsak ott a 600. lapon találjuk: 
, ;két dolgot cseleküvék az ő triumfusának idején".2) A TMNy. a 
XVIII. századból is csak a WáGNER-féle Phraseologia cselekúvés 
adatát ismeri. 

A v-s alak nagyobbarányú terjeszkedése csak a XIX. szá
zadban történi meg az irodalmi nyelvben; a népnyelvben alig 
találjuk nyomát. Kuthy Lajos Hazai Rejtelmek2) c. regényében 
találtam ezeket: gyanakvék 'gyanakodott' (I, 112), igyekvék 
'igyekezett' (II, 218), menekvést 'menekülést' (I, 17), törekvék 
'törekedett' (I, 52, 210), törekvendik 'törekedni fog' (II, 390), 
vonakvást 'vonakodást' (I, 192). Sőt ilyeneket is olvashatunk: 
„lobogóra fenekvő" (Vas. Ujs., vö. TMNy.), „orosz telepvőktől" 
(Reguly-Alb. LXXXV). • 

*) A nyelvjárási különbségre utal már BENTÁK BERNÁT is: „Sic peperit 
varietas dialecti sequentia Synonyma: Transdanubianis: Gazdagszik fit 
dives . . . Tibiscanis: Gazdagodik ..." (J. B.BENYÁK, Grammatica Linguae et 
Literaturae Hungaricae. Sehemnicii, 1824.2 261—262 I.). 

2) A KANYURSZKY-kiadás lapszámai. 
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A felszólító mód. 
A felszólító mód alakjainak magyarázatára már több kísér

let történt, de egyik sem tekinthető megnyugtatónak. Igéink fel
szólító módja ma geminata f/y-vel vagy hosszú gy-vél hangzik: 
aluggyam, feküggy vagy feküggyél, nyugoggyunk (a mai helyes
írás szerint aludjam stb.). Régen rövid gy-vel, pl. fekeg BécsiK. 7, 
a geminatio hangzóközi helyzetben indult meg, pl. LOSONCZI sze
rint a tesz, vesz tárgyas felszólító módja régen *teyed, *veyed 
lehetett, majd ebből teed DebrK. 27, veed DebrK. 502 olv. téd, 
véd. Az egytagú szed, fed, ad igék felszólító módja így hangzott: 
szegyek, szegy, szegyen. Valószínű, hogy a tesz, vesz-féle igék még 
a nyelvtörténeti kor előtt az egytagú d végű igék analógiájára 
vették fel a felszólító mód -gy jelét. Ugyancsak a d-végűek (főkép a 
reflexív jellegűek, pl. -ód, -őd képzősek) hatottak az sz-szel és 
d-vel bővülő u-tövű igékre, úgy hogy ezek is gy-t vettek fel a fel-
szólítóban (MNy. XXI, 45—46). 

JUHÁSZ szerint a felszólító módban több igénkhez az igető 
és a módjel közé egy képző járul. Aluszik-típusú igéink d-vel 
bővültek a felszólító módban, így lett az alu-, fekii- tőből aludj-, 
feküdj-. „Ez a d-vel való bővülés idővel átment a többi igealakba 
is, úgy hogy ma már így beszélünk, illetőleg írunk: aludtok, 
aludnak, feküdtök, feküdnek" (MNy. XXXIV, 215). JUHÁSZ tehát 
azt tartja, hogy a -d a felszólító mód alakjaiból került a para
digmába. 

Az analógia terjedése. 

Az eddigi tárgyalás folyamán már bőven volt alkalmunk 
meggyőződni róla, hogy igéink ragozásának kialakulásában 
milyen nagy szerepe volt az analógiának. Analógiás úton került 
a d az cduszzTc-csoport igéinek paradigmájába, analógiás hatás
nak köszönhetők a cselekszik, cselekvém alakok az egykori csele
kedik, cselekedém. helyett. Ezekben az esetekben különböző igék 
töveinek egy grammatikai képzetsort alkotó azonos functiójú 
alakjai hatottak kölcsönösen egymásra: az a/usztit-csoport tag
jainak sz-es praesense a d-s igék jelen idejére, viszont a d-végű 
igék feltételes módja, infmitivusa stb. az sz-es jelenű igék meg
telelő alakjaira. De találunk példát arra is, hogy az egy eti
mológiai képzetsort alkotó tagok a paradigmán belül analógiás 
kiegyenlítődést próbálnak létrehozni. 
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1. Az sz mint praesensjel, eredetileg csak a jelen időben volt 
helyén. De bőven van példánk arra, hogy behatolt egyéb ige
alakokba is. Egy 1794-ből való természettudományi munkában 
(GROSSINGER, Universa história physica) olvassuk ezt: „Pupae, 
Nymphae. Rejtekben nyugszó férgek. Nevendék férgek" (MNy. 
XIII, 240). Kazinczynál akadunk ilyen formákra: öregszem, 
haragszani, öregsző, elégsző, dicseksző, nyugszanak, igyekszenek 
(Nyr. XXVIII, 193). BALLAGI szótáraiban pedig ilyesmikre bukka
nunk: betegszem, dicsekszem, kevereszni, menekszem, nyugszani, 
öregszem, sérszeni, törekszem, veszekszem. De nemcsak ilyen 
alkalmi nyelvbotlásnak vagy nyelvújítói önkénynek tulajdonít
ható alakokat találunk, hasonló képzéseket lelünk a népnyelv-
Len is. így pl. Bihar megyében Tárkányon egy utcát Aluszó-
ufcá-nák hívnak (Nyr. XLIII, 164); a moldvai csángó nyelvjárás
ban pedig az sz behatolt a múlt időbe is. WICHMANN ilyen példá
kat közöl: eskesek 'esküvém\ d"lkdstám, alkattal, dlkdsdt, alJcásturilc, 
d'lkdstdtdk, a'lkdstdk 'alkudtam, alkudtál stb.' (Csángó Wb. 187, 
188). (Ehhez hasonló eset az sz (z) általánossá válása a met
szeni, tetszeni, vonzani igékben). 

2 Gyakori a d megjelenése a jelen időben és egyéb d-tlen 
alakokban. KAZINCZY ezt írja KévAinak: ,,A' quiesco' magyar neve 
kétképpen conjugáltatik: nyugszom, és a' némelly időkben elavult 
nyúgodok. Nyugszom, nyugszol, nyugszik. Nyugodok, nyugodsz, 
nyugod. — Mint Aludok, aludsz, alud" (Kaz: Lev. IV, 5—6). 
A régi bünhöszik, vénheszik helyett pedig a mai nyelvben csakis 
a bűnhödik-féle d-s alakok járják. A régi kérkészik, kérkövél 
ma nem használatosak, helyettük kérkedik, kérkedél. A népnyelv
ben nem szokatlanok az alud, esküdik, esküdő, nyugodok alakok. 

3. A v eredetileg csak a praeteritumban volt meg; a mai 
alvó, alvás, alvand helyett régen aló, alás, aland járta. De külö
nösen nyelvújítóknál, találunk y-t egyebütt is. így Kazinczy 
Ossziánjában: fekv 'fekvés, fekvőhely' értelemben (Nyr. IV, 220); 
Kuthynál: „De ha esti fekvében átgondolná napját mindenikünk'" 
(Haz. Rejt.2 I, 276); Jókainál: ,,[a vadkan] nagy röfögő orrával 
fekvet túrt magának a cserje között s abba nagy idomtalanul 
végig heveri" (Erdély aranykora, Nemz. kiad. 18. I.).1) 

1) Nem lehetetlen, hogy ennek az elvonás útján keletkezett fekv szó
nak a mintájára születtek meg az elv, érv, terv, szerv, élv, védv stb. nyelv
újítási szavak. 
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Sőt a d-s alakok belekerültek más igecsoport ragozásába is. 
Amint az sz-szel bővülő y-tövűek hatottak igéinkre, úgy ezeknek 
a hatása is kimutatható amazokra. így az sz-szel bővülő y-tövek-
nek a főnévi igenevében és a föltételes módú alakjaiban a szaka-
dáti nyelvjárásszigeten (Szeben m.) d-re végződik az igető. Pl. 
lödni, tödní, vödni, hidni, vidni, ödni, idrá, vidném, vöd-
néd, lödne, mögidnátok, vidnének stb. (HORGER: MNy. VI, 307, 
MNyj. 114). 

Ugyanezek az igék a Mátyusföldön -d végű tőből képzik a 
határozói igenevet. így a köznyelvi éve, íva, téve, véve helyett 
éddé, iddá, téddé, viddé alakokat találunk (ZOLNAI: Nyr. XX, 121, 
HORGER, MNyj. 114.) Hasonlóképen édve, idva Győr és Nyitra m. 
(SIMONYI, M. Szótők 43—4). Érdekes, hogy már GELEJI KATONA 
ISTVÁN megjegyzi Magyar Grammatikájában: „Ki igy szol l : . . . 
hidni, s' ki hinni" (Gorpus Gramm. 322), Megemlíthető még, 
hogy egyes vidékeken reszked(ett), viszked(ett) járja a reszkettem, 
viszkettem alakból (NyF. XI, 10). 

A -h képzős származékok. 

Igéink harmadik csoportját alkotják a bünhöszik, hirheszik-
féle denominális származékok. A voltaképeni igeképző bennük 
a-h (SZINNYEI, NyH.7 80, NyK. XLVII, 155). A jelen időben -sz 
praesens képzőt vesznek fel, a praeteritumban -p-t és vannak -d-s 
alakjaik is. Előfordul a -h képző egyéb képzőbokrok elemeként is, 
így a -hod, -hőd, -had, -hed, -hot, -hőt formánsokban. Az obiugor 
nyelvek tanúsága szerint a -h képző jelentése reflexiv-féle volt s 
a valamivé létei, valamivel való foglalkozás kifejezésére szolgált. 

A régi nyelvben található leggyakoribb példák a következők: 

bünh- 'pecco, sündigen': bünhéndic MünchK. 53, 54, 169 
'peccabit', bvnhgnec 'peccantes' BécsiK. 88 (nem praeteritum, 
hanem személyragos igenév), búnhoüém 'peccavi' MünchK. 76, 
166, búnhgt 'peccavit' bimhgttöc 'peccavimus' BécsiK. 25, bún-
hgnngd MünchK. 200, bvnhgttéc [dum non] peccarent, bynheduen 
CornK. 129, bwnhednem 'bűnhődném' ÉrsK. 351, stb. 

bűsh- 'putesco, foetere incipio': bizhózic NagyszK. 172, 
megh bizweek JordK. 21, nem byzzweek megh JordK. 46, meg 
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bvzhonek 'putruerurif DöbrK. 89, megbizhűttec NádK. 95, biz-
hóggenec NádK. 95, meg bevzhevuen DomK. 65, meg bwzlmt 
TelK. 247, stb. 

hirh- 'crebresco, increbresco': hyrhózyk CzechK. 147, hyr-
hczyk ÉrsK. 304, ky hyrheweek JordK. 297, 452, 530, el hyr-
hóweek ÉrdyK. 357, 512, 514, el hyrhettek CornK. 270, ky hyrhet 
vala JordK. 472, el hyrhet ÉrdyK. 315, kywe hyrhót ÉrdyK. 410, 
meg hyrhwth ÉrsK. 430, el hyrheth PeerK. 69, hirhódót DebrK. 
26, 79, ky hyrhedót ÉrdyK. 430, el hyrhődőt ÉrdyK. 503, kywe 
hyrhedőt ÉrdyK. 522, el hirhódneiek DebrK. 51, kywe ne hyr-
heggyeek JordK. 718, ky hyrhedny CornK. 397, el hyrhevveen 
DomK. 75, ky hyrhóduen KazK. 27, el hyrhőween ÉrdyK. 401, stb. 

sebh- 'vulneror': szephewt 'ulceratus' JókK. 101, meg 
sephewt JókK. 103, megh sephewck DebrK., megh sebhetei 
ThewrK. 86, megh sephótteel WinklK. 256, sephetek 'viilnerali' 
AporK. 43, sebhetted PeerK. 177, meg sebhőtteknek CzechK. 
92, stb. 

vénh-: venhózec NagyszK. 207, weenhezyk ÉrsK. 527, meg 
nem venhóttem DöbrK. 88, meg veenhettem KeszthK. 89, meg 
venhőttel DöbrK. 399, venhőt vala NádK. 609, megh ve(n)hedcth 
JordK. 875, el veehedőt (így!) vytez ÉrdyK. 624, megh veehenedet 
(így!) JordK. 853, meg venhedgyem NagyszK. 58, stb. 

vérh-: verhwuel GömK. 115, megverheztet 'véreset' NádK. 
256, stb. 

A -h képző története. 

A denominalis -h képzőt a magyar szakirodalom a -p moz-
zanatos és az -/ műveltető képzővel együtt ugorkori örökségnek 
tartja (ZSIRAI. Fgr. Rok. 147). SZINNYBI a vogulból -% alakban 
idézi és csak denominalis funkciójára hoz fel példákat (NyH.7 80), 
bár a vogulságban sokkal gyakoribb képzőnknek deverbalis 
visszaható képzőként való alkalmazása.1) 

') Az idevágó osztják példák csekély, száma miatt a következőkben 
csak a vogul képzővel foglalkozom részletesebben. 
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Az említett vogul képző rendszerint egyéb képzőkkel, több
nyire í-vel kapcsolatban fordul elő -xat, -xt, -taxt stb. alakban. 
Az egyes alakváltozatokhoz azonban semminemű jelentésbeli 
különbség sem fűződik. Ennek ellenére BUDENZ a -xat alakot éle
sen elválasztotta a -xt, -axt változattól és a két változatot külön
böző eredetűnek tartotta. A -xU -axt X-jában BUDENZ a reflexív 
w (fi) nyomát kereste. A fejlődés menete szerinte ez volt: *vt>-
*ft^Xt. Feltevését avval támogatta, hogy a -xt képző előtt több
nyire a hang található, mint a w szenvedő képző előtt (UA. 99). — 
Mivel azonban a -xt és -xat hangalakú képzők alkalmazási köre 
és jelentése teljesen azonos, és a vogulban egyébként sem mutat
ható ki w >- x változás, valószínű, hogy j SZABÓ ÜEzsönek van igaza, 
aki szerint ugyanazon képzőnek két alakváltozatával van dolgunk. 

Példák a vogul képző deverbalis alkalmazására: ali 'öl': 
alxatei 'verekednek', uri 'vár': urxati 'várakozik', lasi 'les': las-
Xateí 'leselkednek' (vö. SZABÓ: NyK. XXXIV, 223—25). Példák a 
denominalis szerepkörre: jir 'áldozat': jirxatunkwe 'áldozni', pifi 
'fészek': pitaxti 'fészket rak', na'ir 'nyereg': nciirexti 'felnyergel' 
(NyK. XXXIV, 233). 

Ezek a példák az északi nyelvjárásokból valók. Azokban a 
vogul nyelvjárásokban, melyek az ősi vocalisharmoniát és hang
rendi illeszkedést megőrizték, a képzőnek nemcsak x-s, hanem 
k-s változatával is találkozunk. így pl. az alsólozvai nyelvjárásról 
MUNKÁCSI ezeket mondja: „Az éjsz. vog. -xat, középlozv. -khat 
reflex, képző ugyanilyen alakú mélyhangú szókon az alsólozvai-
ban is, pl. nultxati esküszik, tuitxati rejtőzik, Igsséxati viszket; de 
magashangú szókon -kát párját találjuk, így: máskáti öltözik, 
raxtkati rázkódik, sártkati dörgölődik, narkáti tolja magát, sekdti 
törülközik, jerrékati éneklődik, jessékati dicsekedik, lépkati taka
rózik, pal-minkáti szétterjed, kil'káti csiklandik" (VNyj. 154). 
Ezekből a példákból kitűnik, hogy képzőnk ugyanúgy viselkedik, 
mint a szókezdő k-: palatális magánhangzó előtt k-, veláris 
hangzó előtt %-, illetőleg kh- (KANNISTO jelölése szerint x és fc-, 
vö. FUF. VIII, 198) alakban jelentkezik. Hogy a szókezdő *k- és 
képzőnk viselkedése mennyire párhuzamos, azt a pelymi és 
vagilszki nyelvjárás is bizonyítja. Ezekben ugyanis a várható 
szókezdő -k helyén k-t találunk mélyhangú szavakban is, pl. a 
magyar három, Szo. xüxum, T. körd'm megfelelői: P. kür3m, ÉV. 
kürum, DV. kürHm. Hasonló a helyzet képzőnk esetében, ebben 

Nyelvtudományi Közlemények. LI. 1 " 



146 HORVÁTH KÁROLY 

a két nyelvjárásban a képzőnek mélyhangú változata is k-val 
hangzik, pl. a FL., Szo. (lani, TJ. (iUsii 'arbeiten, machen' szónak 
ilyen képzett alakjait találjuk KANNisTonál: P. pnarkat-, ÉV. 
fiarkat-, fiün'rhat-, DV. fioarkat- 'sich machen' (WogVok. 6). Az 
ugor korra tehát képzőnknek k-s és %-s (111. k-s) alakját kell fel
tennünk, melynek finnugor előzménye *k- lehetett. 

LEHTISALO az uráli szóképzést tárgyaló munkájában a magyar 
-h és vele együtt a vogul -tat, -köt képző megfelelőjét igyekszik 
kimutatni valamennyi finnugor nyelvből, sőt a szamojédságból is 
(SUS.Toim. LXXII, 351). A vogul képző egyeztetésénél követett 
eljárásmódját azonban semmiképpen sem tarthatjuk helyesnek, 
ugyanis a különféle jelentésárnyalatok és szerepkör szerint a 
képzőnek más-más eredetet tulajdonít. így a denominalis -x- kép
zőt uráli *.J:-ra, a deverbális -lat alakot uráli *kk-ra. vezeti vissza 
(i. mt. 383); ugyancsak uráli *kk folytatója lenne a momentán 
jelentésárnyalatú -%at képző, ennek azonban a szerző szerint egé
szen más megfelelői vannak a rokonnyelvekben, mint amannak 
(i. m. 382). A jelentésárnyalatokban való gazdagságot azonban 
csakis különnyelvi fejlődésnek foghatjuk fel, s nincs okunk 
mindezt alapnyelvi örökségnek tartanunk. SZABÓ DBZBŐ is meg
jegyzi a vogul képzők tárgyalása során, hogy ,,azon esetek nagy 
részében, midőn egyenlő hangtestű képző különféle funktiót tölt 
be, a jelentés-változás tüneményével van dolgunk. E jelentés
változás esetei különféle irányúak lehetnek" (NyK. XXXIV, 55). 
Az anyag megrostálása után alkalmasint a következő rokon
nyelvi alakokat vonhatjuk ide: 

Zűrjén -ky-, zöngés mássalhangzó után -gy- képző, valami
vel való elfoglaltságot jelent; pl. dol, dov 'bewegung': dolgyny, 
dovgyny 'ausgehen, sich herausmachen' | dziz 'hin- und herren-
nen': dzizgyny 'ua.' | dzudz 'sauber, nett ': dzudzgysny 'sich 
putzen, sich ausputzen' | tsöts 'zusammen': tsötskyny 'verbinden', 
tsötsködny 'ua' (WIEDEMANN, Gramm. 80, 93, LEHTISALO i. m. 381). 

Votják -ki- denominalis képző, jelentése 'valamivé lenni'; 
a\tam 'fául, tráge': afttamJci- 'fául, tráge werden' | kezét 
'kait': kezeiké- 'frieren, kálte empfinden' | kot 'feucht, nass': 
kotki- 'feucht od. nass werden' (LEHTISALO i. m. 381). 

Cseremisz -ya denominalis képző, jelentése 'valamivé lenni'; 
pl. mayéra 'buckelig, krumm' : ma'yőryas 'sich buckeln' j 
iak^sar 'rot': iak%saryas 'rot werden' (LEHTISTALO, i. m. 352). 
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A képzőnek y hangja *lc-ra megy vissza. A cseremisz képzők
ben, ragokban, összetett szavakban gyakori a k ~ y ~ g ~ G válta
kozás (BEKÉ, Cseremisz Nyt. 71). A fentin kívül a cseremiszben 
van még több más y alakú képző, mely ic-ból fejlődött, illetőleg a 
k, g, G hangokkal váltakozik. így a KB. serge M. serye' 'karnm' 
szóban (KB. J. séram 'bürsten') a képző ye-je *7<-e-ből fejlődött 
(WICHMANN: SUS. Aik. XXX/6, 40, LEHTIBALO, i. m. 348). Egy 
másik képző, mely főnevekből és melléknevekből képez mellék
nevet, a következő változatokban található: 1. -fa, -ya JU. djuzya' 
M. B. juzya" 'kait und durchdringend (vom winde)' T. duz, 
M. juz 'kalter luftzug, kalter wind'. 2. LEHTIBALO idevonja még 
ezeket: -yd, -y§ stb. a -rya, -ry§, -lyd -ly§ végű melléknevekben 
KB. jakxsa'ry§, U. joska'ry§ 'rot, rote íarbe. röte', sima'lyo feketés* 
sime 'fekete' (BEKÉ, Cseremisz Nyt. 128, WICHMANN : SUS. Aik. 
XXX/6, 8). 3. WICHMANN szerint ugyanennek a képzőnek más 
alakja -kd KB., J. prydskd, 'rund', KB. jdrye'stem 'rund machen', 
tertéske 'rotundus', J. t§rt§s 'rund' (LEHTIBALO i. m. 341). 

Az említett k ~ y változatok igazolják azon álláspontunkat, 
hogy képzőnk is fgr. *k hang folytatója. Megjegyzendő még, hogy 
mind a három cseremisz képző vogul és osztják nyelvi megfelelő
jeként / , y, X y formánsokat idéz LEHTIBALO. 

A mordvinból idevonható a -kadoms, -gadoms 'valamivé 
lenni', illetőleg -kavioms, -gavioms 'valamivé tenni' jelentésű 
denominális képzők -ka-, illetőleg (diphthongus és liquida után) 
-ga- eleme. E. alamokadoms 'geringer werden', alamokavtoms 
'verringen', alamo 'wenig' | E. alkingadoms 'seicht werden', 
alkingavtoms 'flach machen', alkine 'seicht' | E. liviskadoms 
'schwitzen', livis 'schweiss' | E. rudaskadoms 'kotig werden', 
rudas 'kot' (LEHTIBALO i. m. 380). 

A vogul -%at, -keit reflexív képző, mint láttuk, járulhat igé
hez is, névszóhoz is; a permi és volgai nyelvekből idevont formán
sok nagyrészt denominálisak. Jelentésükre érvényes SZABÓ DEZBŐ 
állítása: „A . . . refl. képzők, ha névhez járulnak, rendesen vala
mivé válást, valami állapotnak, dolognak beállását, kezdődését 
jelentik" (NyK. XXXIV, 223). 

Az alapnyelvi hangalak -k lehetett; ez a vogulban szabály
szerűen kettős fejlődést mutat, mélyhangú szavakban -% illető
leg -k (-kh), magashangúakban -k található, mint szókezdet
ben. Mivel pedig a magyar it-hang fejlődése párhuzamos a vogul-

10* 
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lal, fel kell tennünk, hogy a magyar képzőnek is volt a -h mel
lett -k-s alakja is: -h a veláris, -k a palatális hangrendű sza
vakban. 

A mai magyar szakirodalom csak a magyar -h- képzőnek 
és az obi-ugor nyelvekbeli -7-nak együvétartozását emlegeti. 
Pedig megvan a -k-s alak is, és nyelvészeti irodalmunkban már 
történt is kísérlet a kérdés tisztázására. BÜDENZ Ugor Alaktaná
ban óvatosan még úgy fogalmazza meg állítását, hogy a vogul 
-hat, -%at képző „ é r t é k e és h a s z n á l a t a " föltűnően t a l á l 
k o z i k a magyar -kod, -köd képzőével. BÜDENZ ugyan csupán 
jelentéstani párhuzamot von a magyar és vogul képzők között, de 
hogy gondolt az egész -%at, -kát képzőtestnek a magyar -kod kép
zővel való hangtani egyezésére is, kitűnik a következő mondat
ból: „az utórészűl való -f-ben bátran a frequ. -nd mását ismer
hetjük föl, noha ez külömben a vogulban -nt alakkal maradt 
meg . . . tekintve hogy a vogul másutt is ilyen eredetibb nt (= nd)-
ből a nasalist elejtette, pl. a sorszámnevek képzőjében: vogB. 
kormit harmad, vogK. %urmit és még: xurment—m. harmad, 
finn kolmande" (UA. 71). Tehát szerinte a vogul képző -f eleme 
éppúgy fgr. -nt folytatója, mint a magyar -kod képzőbeli -d. 
Mindamellett nem mondja ki nyíltan, hogy a magyar -kod képző 
minden elemében megegyezik a vogul -x«f, -kát reflexív képző
vel, ami érthető abból, hogy az ezt megelőző fejezetben azt 
állítja, hogy a magyar -kod eredeti jelentése frequentaliv volt s 
csak másodlagosan lett visszaható jelentésűvé. 

SIMONYI azután már úgy értelmezte az UA. idevágó részét, 
hogy BÜDENZ a magyar és vogul képzőt h a n g a l a k i l a g is 
egyeztette egymással, s a TMNy. 446. lapján a -kod(ik) képző tár
gyalása során ezt írja: „Ezt a -Jtof-ot a magyar -kod képzőalak
kal könnyű összeegyeztetni (a mint tette is BÜDENZ . . )." — FOKOS 

nem fogadja el ezt a BÜDENZ—SiMONYi-féle egyeztetést, bár a 
magyar -kod képző reflexív jelentését eredetibbnek tartja a gya-
korítónál (Nyr. XLII, 248). 

Az, hogy a magyar -kod és a vogul -%at, -kát képző ízről-
ízre megegyeznék, nem tekinthető bizonyítottnak.1) SZABÓ DEZSŐ 

*) Mindamellett megemlíthető, hogy a fölülmondott zűrjén -ky denom. 
refl. képző mellett előfordul egy -köd képző is, melynek jelentése néha meg
egyezik az előbbiével, pl. tsö'ts 'zusammen': tsötskyny és tsötsködny 'verbin-
den' (WIEDEMANN, Gramm. 80, 93). 
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arra gondol, hogy a vogul képző -% reflexív és -t momentán képző 
összetétele. LBHTIBALO a magyar -kod(ik) denominális képző -k-
elemét egyezteti a fentemlített zűrjén -ky, votják -ki képzővel, 
megjegyezvén, hogy SIMONYI szerint a magyar képző azonos a 
hasonló alakú reflexív képzővel. Véleményem szerint a magyar 
-kod -d eleme gyakorító képző, -k eleme pedig alkalmasint a -h-
reflexiv képző változata és avval együtt finnugor -k-ra megy 
vissza, s összetartozik az említett permi és volgai formánsokkal. 
Valószínű, hogy az elő- és ősmagyar korban a képzőnek mély
hangú szavakhoz -%, magashangú szavakhoz -k változata járult; 
később mindkét képző vett fel magas és mélyhangú változatot is 
a többi képzők és ragok mintájára, melyeknek szintén van magas és 
mélyhangú alakjuk. Lehetséges az is, hogy a le megjelenése 
mélyhangú szavakban egyes esetekben úgy magyarázandó, mint 
a szókezdő k- a kap-íélekben (vő, LAZICZIUS: NyK. XLVIII, 368-9). 

A -kod, -kéd, -köd képzőn kívül talán kimutatható a -k 
képző önállóan is az esküszik szó eské-, eskö- tövében. Ez ugyanis 
egy es 'eskü' szónak a származéka. — Adatok: frátereknek essy 
JókK. 104, essebelewl uo. 111, eseknek 'esküjüknek' uo. 118, 
éséuél eioseitiuala 'cum iuramento affirmabat' BécsiK. 88, az 
ésekét mellékét bézellettél a némecnc 'iuramenta tribubus quae 
locutus es' uo. 274, hamis ésenéc okaert 'ob causam periuri' uo. 
284, hazug est ' iuramentum mendax' uo. 306, ésedet ' iuramenta 
tua' MünchK., RMNy. III, 24, éséuél fogada 'cum iuramento polli-
citus est' uo. 45, ésnéc toruenéiért 'propter iuramentum' uo. 45, 
éséuél megtagada 'negavit cum iuramento' uo. 76, ésert 'propter 
iusiurandum' uo. 94, Az ésrgl kit éskqt mú atanknak abraham-
nac 'iusiurandum, quod iuravit ad Ábrahám patrem nostrum' 
uo. 125, Kit zerzet ábrahámnak es ő esiról isaaknak 'Quod dis-
posuit ad ábrahám et iuramenti sui ab Isaac' AporK.69, az esról 
kit eskót mi atainknak ábrahámnak 'iusiurandum, quod iuravit 
ad Ábrahám patrem nostrum' uo. 127, es v isakra. lót esiról 'et 
iuramenti sui ab Isaac' DöbrK. 185, teriedeseknek esydet mell'e-
ket zoltal 'iuramenta tributus quae locutus es' uo. 250, Es esmeg 
meg tagada essél 'et iterum negavit cum iuramento' uo. 437. Az 
EtSz. II, 31 tagadó álláspontja ellenére is valószínűleg idetar
tozik a népnyelvi nagy esre-hitre 'nagy esdeklésre, sok kérésre' 
előtagja is. A BécsiK. és MünchK. adatai szerint az e állandóan 
nyilt. 
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Az esküszik k-ját a szakirodalom mozzanatos képzőnek 
tartja. A vogul nyelvi megfelelések és a finnugor szókezdő *A-
inagyar képviseleteinek hangtani tanúságai alapján valószínűnek 
tarthatjuk, hogy ez a -k a -h-val együtt a vogul -xat, -kat, -kát 
reflexiv képző szabályos megfelelője 

A bünhöszik-íéleknél és az esküszik-nél sem kell tehát a -v 
visszahatóképzőt keresnünk. A reflexiv képző ezekben a -h, ille
tőleg a -k. Amint az esküszik bekerült az aluszik-csoporlba, 
ugyanúgy a bűnhö-, vénhe-tövek az aluszik-csopovt tagjainak 
hatásiára felvettek előbb sz-es és v-s, majd Í/-S alakokat is. A d-s 
alakok ebben a csoportban hatalmasodtak el leginkább, s a mai 
köznyelv csak a hírhed-, bűnhöd- d-s töveket ismeri. 

Összefoglalás. 

Az előbbiek rövid foglalata a következő: 
Az aluszik-csoport sz-e praesens-képző, mely gyakorító kép

zőből fejlődött. A d és v analógiás úton kerültek be a paradig
mába, a d a nyelvemlékek tanúsága szerint a cselekedik, mele-
gedik-félék hatására jórészt a XVI. sz.-ban, a v pedig már a 
nyelvtörténeti kor előtt, az sz-szel bővülő y-tövek mintájára. 

A cselekedik, melegedik-csoport tagjai a kódexek korában 
csaknem kivétel nélkül d-s alakban szerepelnek. Az aluszik-
csoport tagjainak hatására az sz behatolt ezeknek a praesensébe, 
de máig sem szorította ki teljesen a d-s formákat. A v szórványo
san megjelenik már a XVII. sz.-ban, de nagyobb mértékben csak 
a XIX. sz.-ban terjed el; soknak közülük ma sincs i»-s alakja. 

A bűnhöszik-félék /i-ja reflexiv képző, mely finnugor *k-TB. 
megy vissza. Megvan k-s alakja is a -kod képző alkatrészeként, 
önállóan is az esküszik ige eskü- tövében. Az sz, d, v ezekbe is 
analógiás úton került. Ezekben terebélyesedtek el legjobban a 
d-s formák, mert behatoltak az egész paradigmába. 

Igéink ragozási rendszerének kialakulása tanulságos példa 
arra, hogy az analógia milyen fontos szerepet tölt be a nyelv 
életében. Az analógiás hatások útját néhol szinte lépésről-lépésre 
nyomon követhetjük, mint a cselekszik-félék esetében. Többé-
kevésbbé hasonló a helyzet a bűnhöszik-csoportnál. Valószínű, 
hogy valamikor az aluszik-féléknek is egy tövük volt, mint már 
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RÉVAI sejtette. Áll janak i t t az ő szavai : „ P r i m a e h a e radices n u d a e 
v iden tur mih i ol im, vt sünt hod ieque mu l t ae aliae in l ingua 
nos t ra , et n o m i n u m , et v e r b o r u m valore, eaedem in vsu fuisse; 
e t ve rbo rum qu idem valore in fo rma inde te rmina ta vei p r i m a , vei 
s e c u n d a : al-ok, ql-asz, al, dormio , dormis , do rmi t ; fek-em, fek-el, 
fek-ik, iaceo, iaces, iacet" (Elab. G r a m m . 872—3). 

HORVÁTH KÁROLY. , 

A moksa-mordvinok lóáldozata. 
Egy velencei nemes, JOSAFA BARBARO 1436-ban a Don vidékén uta

zott és IC évet töltött Oroszország területén. Ütirajza tele van becses 
adatokkal, megfigyelésekkel, megbízható leírásokkal. Ezek közül közöl
jük a Moxij, vagyis a moksa-mordvinok lóáldozatának legrégibb, a szak
irodalomban tudtommal eddig ismeretlen, festői leírását: 

,,Ho qualche pratica delle cose de' Moxij, e per tanto dirö della 
lor fede et conditione quello che io intendő. Certo tempó deli' anno 
sogliono tőrre vn cauallo, il quale essi mettono nella campagna, 
á cui ligano tutti quattro i piedi a quattro pali, e similmente 
la testa á vn palo fitti in terra. Falto questo viene vno co'l 
suo arco e freccie e mettesi lontano in interuallo conueniente, et 
tiragli álla via del cuore tato, che lo ammazza, poi lo scortica, et fanno 
della pelle vn utre. Della carne fanno tra loro certe cerimonie, et poi 
la mangiano. poi empiono questa pelle tutta di paglia, et la cuciono si 
faltamente, che pare intiera, et per ciascuna delle gambe mettono vn 
legno dritto, accioche possa stare in piedi come viuo. finalmente vanno 
ad vn arbore grandé, et gli tagliano quei rami, che a lor pare, e di 
sopra fanno vn solaro , su'l quale mettono questo cauallo in piedi, e cosi 
lo adorano offerendogli zebelini, armelini, dossi, vari, uolpi, e altre 
pellettarie, le quale appiccano a quest' arbore, si come noi offeriamo 
candele, in modo che questi arbori sono pieni di simili pellettarie. 
Buona parte del popolo viue di carne, e per lo piu di carne saluatica. 
e di pesci, che prendono in quei fiumi, che sono nel loro paese." 

(Delle navigazioni et viaggi raccolte da M. Gio. Battista Ramusio 
Venetia, 1606. II. k. 98. 1.) 

Zs. M. 
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Marcus Wöldike 
magyar-grönlandi nyelvhasonlítása 1746-ból. 

SAJNOVICS Demonstratió}áimk utolsó paragrafusában, mely
nek címe „Idioma Ungarorum & Lapponum Idem esse confir-
matur ex sensu quorundam Celebrium Authorum", szól GERHARD 
ScH0NiNG-nek az északi népek eredetét tárgyaló művéről (Afhand-
ling om de Norskes og endeel andre Nordiske Folkes Oprindelse . . . 
etc. Sor0e, 1769). E mű első fejezetéből megtudjuk, hogy a scythák 
egyrésze egykor elszakadt fajtestvéreitől és messze északra vető
dött Baskiriába, itt pedig hosszas érintkezésbe került hun és finn 
népekkel, vagy részben keveredett is velük: „ . . . havt der lsenge 
Omgang med Hunniske og Finske Folk. eller blandet sig tildeels 
med samme" (40. 1.). Átadjuk a szót a művet ismertető Sajnovics-
nak: „Tum in Nóta1) subjungit: His innititur, quod quidam Finnos 
& Ungaros ejusdem originis esse existimént.2) Quia verő eodem 
in loco citatur Dissertatio D. Wöldike de convenientia linguce 
Ungaricce cnm Grönlandica*) monenduim Lectorem duxi, a 
D. Wöldike mequaquam hanc convenientiam assertam fuisse. 
Habui Dissertationem ipsam . . . mihi commodatam . . . Neque 
ipse Author ex pauculis illis, quse Grönlandi cum Ungaris habent 

*) (1) jelű lapaljai jegyzet (u. o.). 
2) „Heraf den Liighed mellem Finner tildeels og Hungarer, paa Grund 

af hvilken endeel har anseet dem for at víere af felles Herkomst" (u. o.). 
3) Betrenkning Om det Grefnlandske Sprogs Oprindelse og Uliighed med 

andre Sprog. Forfattet af M. W. (Skrifter, som udi Det Kipbenhavnske 
Selskab af Lsiirdoms og Videnskabers Elskere ere fremlagte og oplseste i 
Aaret 1745. Kipbenhavn 1746. 129—156 1.) — Latinul (De origine Linguse 
Grönlandicse, ejuscjue a C*teris linguis differentia) ugyancsak a koppenhágai 
tudós társaság Scripta Latina sorozatában (II. 137—162). Ezt olvasta Sajno
vics. — Ezenkívül francia ismertetése a Mercure Danoise 1754 augusztusi és 
szeptemberi füzetében. 

A kérdéses lapalji jegyzet nemcsak erre, de LEIBNIZ Brevis designatio 
raeditationum de Originibus Gentium, ductis potissimum ex indicio linguarum 
(Miscellanea Berolinensia I. Berlin, 1710) c. í rására is utal. 
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communia, inferre sustinet: Eorum Idioma uniim, idemque 
unquam fuisse. Diligenter prseterea perlustravi tuan Gramma-
ticam, tum Lexicon Grönlandicum a Cl. D. Paulo EGEDÉ linguae 
Grönlamdicse Professore editum, vidique omnino, Idioma Unga-
ricum a Grönlandico penitus esse diversum" (Demonstr. 81, kop
penhágai kiadás). 

MARCÜB WÖLDIKE (1699—1750), aki miatt Sajnovics az eszki
mók nyelvével is kénytelen volt futó ismeretséget kötni, a koppen
hágai egyetemen a teológia professzora volt, de 1732—38 közt a 
keleti nyelveket is tanította. A grönlandi nyelvről szóló értekezését 
POUL EGEDÉ X) eszkimó „bibliafordításának"2) megjelenése alkal
mából írta. A Sajnovics említette — ekkor még kéziratos — 
nyelvtant és szótárt isimerte (130. 1.). 

Magyar vonatkozásokban gazdag munkájának g o n d o l a t 
m e n e t e a következő: 

Bizonyos, hogy a ma élő népek közös bölcsője Noé bárkája 
volt az Ararát hegyén. De, hogy innen hogyan széledtek el az 
egész világon, arról az egyetlen megbízható forrás — Mózes — is 
igen hiányos képet ad. Annak a megmagyarázása pedig, hogy az 
egyes nyelvek hogyan jutottak el arra a földre, ahol azokat ma 
beszélik, nemhogy olyan nehéz volna, mint a lakosság odajutásá-
ról számot adni, hanem még nehezebb.3) Amerikába azonban nyil
ván nem Európa, hanem Ázsia felől jutott el az emberiség. Ezt 
bizonyítja, hogy 870-lben Ingnlf Izlandot lakatlanul találta, Vörös 
Erik azonban 982-ben Grönlandba érkezve már embereket talált 
s később Északamerikában is. Annak ellenére, hogy ilymiódon 
norvégok évszázadokon át éltek a grönlandiak tőszomszédságá
ban, a grönlandi nyelv mégsem mutat semmi hasonlóságot az 
Izlandba települt norvégek nyelvéhez. Hogy „valamely tatár 
nyelvhez" hasonlít-e, azt azért nem lehet eldönteni, mert — úgy
mond — ezeket nem ismerjük olyan jól, mint az eszkimók nyel
vét. E nyelv egyébként a „figyelmetlenség és hanyagság" követ-

1) Norvég hittérítő és nyelvész (1708—1789). A Sajnovics említette 
szótár (Dictionarium groenlandieo-latinum, 1750) és nyelvtan (1760) szerzője. 

2) Ekkor még csak a négy evangélium jelent meg (1744-ben), az egész 
újszövetség 1766-ban látott napvilágot. 

3) „Men paa hvad Vey et hvert Sprog er kommet til det Land, hvor det 
nu bruges, er ikke allene ligesaa tungt at forklare som hvorledes Indbyggerne 
ere komne did, men endnu vanskeligere" (131. 1.). 
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kéziében gyakori szétesés és egyszerűsödés jeleit egyáltalán nem 
mutatja, sőt „egyike a lehető legszabályosabb nyelveknek", csak 
éppen a grammatikai nemek hiányoznak belőle. A grönlandi esz
kimók testalkatra a legközelebbi indián törzsekhez hasonlítanak, 
nyelvben azonban ezektől éppoly távol állnak, mint a legközelebb 
lakó európai törzsekétől (ír, kelta, lapp). 

A nyelv r é s z l e t e s i s m e r t e t é s é b ő l bennünket a 
következők érdekelhetnek: 

A nyelv a szókezdő mássalhangzótorlódást „schva mobile" 
közbejöttével kerüli el, mint a magyar. Névelői nincsenek: éhben 
csak (!) a latinhoz hasonlít, még a magyarhoz sem. A melléknév 
(pl. zöld) egy megfelelő állapot jelentésű ige (zöld lenni) múlt 
idejének egyesszám harmadik személye. A jelző a jelzett szó után 
áll. A nyelvtani nemek hiánya a finn, török, perzsa és magyar 
nyelvekkel mutat egyezést. Hogy ez nem fogyatékosság egy nyelv
ben, — úgymond —• azt józan ésszel könnyű belátni. A nyelvtani 
nemek különben is illogikusak, (bizonyosan a babiloni torony
építés büntetései közé tartoznak, hacsak már előbb is meg nem 
voltak a héber nyelvben. A névragozás a magyarral azonos elve
ken alapszik. A melléknévnek nincs fokozása („magnus prse 
domo"). Feltűnő az aktív képzők és összetételi típusok gazdag
sága: ha az ember egészen új, előbb soha nem használt szót alkot 
is, azt minden eszkimó meg fogja érteni, hacsak az új képzésnél 
követtük a helyes analógiát.1) A számnevek hatos, húszas és tizes 
számrendszer keveredését mutatják. Az igék személyragjai és a 
birtokos személyragok a személyes névmásokból származnak,2) 
mint többek közt a magyarban is. A birtokos személyragok meg
előzik az esetragokat s változásokat okoznak bennük. A jelentő 
mód jelenidő egyesszám harmadik személye egyenlő az igetővel, 
akár a magyarban. Az igék tagadó ragozása a török nyelvekre 
emlékeztet. A kérdő partikulának („modus interrogativus"), két-

*) „naar man end gipr et gandske nyt og tilforne aldrig brugt Ord ved 
Composition eller derivation, saa forstaaer dog envher Gronlíender det, naar 
ikkun den rette analogie ved sammes formation er bleven iagttaget" (142. 1.). 

2) ,,Af Pronominibus personalibus komme baade afformativce termi-
nationes verborum og den Forskiel som der er imellem numeros og personas: 
og ligeledes ere suffixa intet andet end terminationes pronominum perso-
nalium. Suffixa nominum betyde possessive, og suffixa verborum betyde 
personaliter: . . ." (145. 1.). 
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féle fölszólító módnak ós a cselekvés logikai alanyán kifejezett 
szenvedő alaknak leírása után nagyobb figyelmet szentel a dever-
bális igéknek: felismeri, hogy a képzők egyrésze igei eredetű, 
majd ugyanazon igető hatvanhat igei származékát felsorolva 
utal a magyarral való hasonlóságra. 

A batározószók és kötőszók említése után bebizonyítottnak 
tekinti, hogy a grönlandi eszkimók nyelve felépítésében kevés 
hasonlóságot mutat az európai nyelvekhez, a magyar kivételével: 
,,Saa findes der da i henseende til Grammaticam saare liden 
Overeensstemmelse imellem det Gr0nlandske o^ de Europseiske 
Sprog, undtagen det Hungariske . . ." (151. 1.). Ez a hasonlóság 
onnan eredhet, hogy az eszkimók őshazája is Tatárország, mint 
— köztudomásúlag — a magyaroké. 

E nyelvtani ismertetésben lépten-nyomon összehasonlításo
kat kapunk, legnagyobbrészt az alább felsorolandó nyelvekkel. 
Mi e kivonatos beszámolónkban csupán a magyar vonatkozásait 
említettük. 

A szókészlet ö s s z e h a s o n l í t ó v i z s g á l a t á n á l 
tekintetbe vett nyelvek: görög, latin, olasz, francia, tót („szláv"1), 
izlandi, dán, norvég, angol, német, héber, chaldeus, török, magyar, 
maláji, az amerikai nyelvek közül algonkin, pocoman és egy „bra
zíliai" néven emlegetett, s mint különös büszkeséggel kiemelt újdon
ság: a kelta nyelvek közül az ír, velszi és breton. A .szóegyezteté
sen alapuló nyelvrokonításnái leginkább tekintettel kell lenni 
— úgymond — az ember leggyakoribb — természet vagy erkölcs 
diktálta —• cselekvéseit jelentő igékre s az ide tartozó főnevekre, 
főként az emberi test részeinek, a legközönségeseblb állatoknak és 
madaraknak, a nélkülözhetetlen eszközök s más ilyen a minden
napi beszédben emlegetett dolgok neveire. Ezek ugyanis minden 
nyelvben állandóan használatban lévén, nem egykönnyen tűnnek 
el, illetőleg változnak meg. Az egyeztetésnél pedig figyelemmel 
kell lenni ama fontos „szabályokra", hogy homorgán mással
hangzók, valamint nyelv- és foghangok közt hangváltozás lehet
séges, hogy a mássalhangzók sorrendje megváltozhat s „még 
másokra".2) 

1) Az előforduló két szó: ruka és noha bizonyosan BÉL MÁTYÁS egybe
vetéseiből (De Peregrinitate Linguíe Hungarica\ Miscellanea Berolinensia IV.). 

2) „Ved at anstille síig en Sammenligning skal man meest agte paa 
saadanne Verba, der betyde de Gierninger, som et Menneske ideiig gip'r, enten 
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Hetvenegy egybevetése közül hatvan azonos jelentésű, tizen
egy csak hasonló („cognatse significationis"). Hangalak tekinteté
ben az eltérések oly nagyok, hogy teljesen igazolják előreboesátott 
megjegyzését, mely szerint a szókészlet jóval kevesebb egyezést 
mutat az Európában ismert nyelvekkel, mint a nyelv felépítése.1) 

WÖLDIKB munkájának ezek a — feltűnően szerény és óvatos 
— nyelvészeti megállapításai. Bennünket közelebbről érdeklő 
m a g y a r v o n a t k o z á s a i a következők: 

A szókezdő mássalhangzó-csoportok kerülésével kapcsolat
ban ezt írja: a görög, latin, dán, szláv, finn (!) és más nyelvekben 
egyaránt tömegestől fordulnak elő a szavak elején mássalhangzó
csoportok. Itt csak a magyar egyezik a grönlandival, minthogy a 
magyarban sem kezdődik szó két vagy több mássalhangzóval, leg
följebb a latinból vagy más idegen nyelvből kölcsönzöttek és meg-
honosodottak, de még ezeket az idegen szavakat is hozzáidomít-
ják a magyarok a saját, kényelmesebb ejtésükhöz azzal, hogy egy 
magánhangzót illesztenek az ilyen mássalhangzók elé vagy közé. 
BÉL MÁTYÁS szerint: „Vox apud Hungaros, duas ab initio habens 
consonas, peregrina est". A természet ugyanerre tanította a grön
landiakat.2) 

de ere naturales eller morules, Klementernes og dertil horende Tings Navne, 
fremdeles det Menneskelige Legems Pariers og de meest almindelige Dyrs og 
Fugles, saa og de umisteligste Redskabers og andre slige daglig forekommende 
Tings Navne; thi da slige Ord i et hvert Sprog ideiigen bruges, saa kunde de 
ikke letteligen forgaae eller forandres; . . i saadan comparation i agt tagét de 
fornjefdne Regler, at literce uníus organi, saa og visse lingvales og dentales 
kunde omskiftes med hinanden, at consonanternes Orden kand transponeres 
og andre fleere . . . " (152—153. 1.). — V. ö. IOBI LUDOLFI Ad suam Históriám 
iEthiopicam Commentarius (Frankfurt, 1691) 443. 

1) „i henseende til dem [Gloserne eller Ordene] bar det Gronlandske 
Sprog endnu mindre Overeensstemmelse med de i Európa bekiendte, end i 
henseende til Grammaticam" (152. 1.). 

2) „thi baade i det Grsekiske og Latinske, Dansike, Slavoniske, Finniske 
og andre Sprog forekommer i Ordenes Begyndelse slige sammensatte Conso
nanter i Mangfoldighed, som bl, br, cl, cr, dr, fi, fr, gl, gn, gr, mn, pl, pn, 
pr, se, sl, sm, st, str &c. Men det Hungariske Sprog alleene kommer derudi 
overeens med det Gr/^nlandske saasom ogsaa paa Hungarisk intet Ord begyn-
der med .to eller flere Consonanter, uden de alleene som ere udaf det Latinske 
eller andre fremmede Sprog laante og antagne i Brug, ja endogsaa de selv-
samme fremmede Ord gipre Hungarerne beqvemmere til deres pronunciation 
ved at ssetle en Vocal foran eller imellem slige Consonanter: Den berommelige 
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A névelő hiányával kapcsolatban megállapítja, hogy e pon
ton a grönlandiak nyelve nem egyezik a (magyarral sem, mert 
annak is van háromféle névelője, ú. m. az (határozatlan [!]), ez 
(határozott) és amaz (demonstrativum).1) 

A nemek hiányáról mondottakban két magyar szerzőre 
hivatkozik. OTROKOCSI FÓRIS FERENC szerint: „Genera grammatico-
rum per sexus distinctionem nulla agnoscimus". BÉL MÁTYÁS sze
rint: „Genus in Lingua Hungarica millum, idque in Nominibus, 
cum Substantivis tum Adjectivis: quod in idiomatibus Europce . . . 
secus est: . . . Fallor? an istud est aliquid, quod vix in alio idiomate 
facile reperias. Tantum verő abest, ut. . . confundat linguam, ut 
ornet etiam faciatque expeditiorem".*) 

A főnévragozásnál megtudjuk, hogy a részesülő, tárgy- és 
határozó esetek (mely utóbbiak itt éppoly számosak és külön
félék, mint a magyarban) a szó végéhez illesztett elválaszthatatlan 
ragokkal képeztetnek, akárcsak a magyar nyelvben.8) Maguk a 
ragok nem azonosak a magyar ragokkal, csak a képzés módja. 

lserde Mand Matth. Bel giver denne Regei derom: Vox apud .. etc. .. . pereg-
rina est. Meletem. de petegrinitate Lingvce Hungar. Miscell. Berolin. p. 198. 
og dette Ráad lEerer vei ogsaa Natúrén Gro'nlsenderne at bruge." (138. 1.). — 
V. ö. BÉL MÁTYÁS i. m. 208. — Minthogy auktoraink, különösen WÖLDIKE latin 
idézetei nem pontosak, fent a szövegben — itt is, ezután is — az ere
detit adjuk. 

l) „Grpnltenderne bruge ingen articulum hverken for eller efter Ordet, 
hvorudi deres Sprog kommer overeens med det Latinske, men ikke med de 
fleeste andre Sprog i Európa, ey heller med det Hungariske, som har sine tre 
Artikler indefinitum AZ, definitum EZ, demonstrativum AMAZ" (138. 1.). — 
V. ö. BÉL MÁTYÁS (i. m. 205): „Articulus Hungaricus, non minus ab Euro-
pseorum dialectis discrepat, nam & generis omnis est, & sono, nulli linguaruin 
hujus orbis, adfinis. AZ, Indefinitus quod Germanis est: Einer, Eine, Eines, 
Slavis geden, gedna, gedno. EZ, Definitus, Germanis, Der, Die, Dm, Slavis, 
Tento, Tato, totó. AMAZ, Demonstrativus, ille, illa, illud, Germ. Jener, Jené, 
Jenes. Slav. Onen, Onena, Onene." 

l) „herudi kommer det Finniske, Tyrkiske, Persiske, saa og atter det 
Hungariske Sprog overeens med det Grjo'nlandske, og maaske ikke mange 
ellers; Saaledes siger Franc. Foris Otrokocsi: Genera grammaticorum. . . 
etc... . nulla agnoscimus: Origg. Hungar. P. I. p. 317. Forbemeldte Matth. 
Belius taler saaledes derom: Genus etc... ibid. p. 210." (139. 1.) 

s) „Dativus, Accusativus og Ablativi (som her ere liigesaamange og 
adskillige som i det Hungariske Sprog) blive giorte ved at ssette particulas 
inseparabiles til Enden af Ordet, lige paa saadan en Maade. som det skeer i 
det Hungariske S p r o g : . . . " (140. 1.). 
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Pl. város ~ városba, mező ~ mezőben, róka ~ rókához; ezeket a 
más nyelvek prepozícióinak megfelelő elemeket tehát sem a 
magyar, sem a grönlandi nyelvben nem jogosult prepozícióknak 
nevezni.1) 

A cselekvés helyét és eszközét jelentő deverbális névszóknál 
futólag utal a magyarral való hasonlóságra,2) majd ezt mondja: 
íme, újabb nagy hasonlóság a magyar és grönlandi nyelv között! 
BÉL szerint: az enyim, tied, övé birtokosnévmások véghangjai 
(-m, -d, -e) ragok gyanánt járulnak a „prepozíciókhoz" (fölöttem, 
fölötted, fölötte), igékhez (kérem, kéred, kéri) és főnevekhez 
(késem, késed, kése). BÉL MÁTYÁsnak az igeragokra felhozott példái 
szerinte nem állják meg helyüket: ezek afformatívumok, meim 
suffixumok. OTROKOCSI művéből azonban kiderül, hogy suffixumok 
is előfordulnak a magyar igeragozásban.3) 

Hogy az igető a magyarban is egyenlő a jelentőmód jelenidő 

') „Disse terminationer ere vei ikke de samme som suttes til Ordene 
i det Hungariske Sprog for at gipre accusativos og ablativos, men Maaden er 
dog den samme. Jeg vil ikke anfjore allé de af M. Belio opregnede Hungariske 
ablativos, men ikkun nsevne for Exempels Skyld disse accusativos: varos 
ÜRES, varosba IN URBEM, mező CAMPUS, mezőben IN CAMPUM, Róka 
VULPES, rókához AD VULPEM; hvoraf ogsaa det er at kiende at det som i 
andre Sprog kaldes prcepositiones kand hverken paa Hungarsk eller paa 
Gro'nlandsk kaldes proepositiones, saasom det sa t tes bag efter Ord . . .* 
(141. I.). 

2) „Iblant verbalia ere i sar at marké baade i det Hebraiske, Arabiske 
og andre Orientaliske Sprog, saa og i det Hungariske, de som bemserke den 
Sted eller det Redskab, hvormed den Gierning skeer, som verbum betyder, og 
disse have ogsaa i det Grpnlandske deres visse og gandske kiendelige 
formás .. ." (143. 1.). 

3) „Men her er atter en stor Liighed imellem det Hungariske og Grp'n-
landske Sprog: Om de Hungariske suffixis fortseller M. Bel. I. c. p. 221. at af 
pronominibus possessivis ENIM meus, TIED tuus, OVE ejus bruges ultimos 
literw til suffixa, nemiig til den fjo'rste persori M, til den anden D, og til den 
tredie E, og disse ssettes ikke allene til prcepositiones, men og til verba og 
nomina, som: KES culter, KESÉM culter meus, KESÉD culter tuus, KESE 
culter ejus, KER rogat, KÉREM ego rogo, KÉRED tu rogas, KÉRI ille rogat; 
FÖLÖTT super, FÖLÖTTEM super me, FÖLÖTTED super te, FÖLÖTTE 
super eo. Det Exempel som hand har anfort til suffixa verborum, er ikke 
riktigt, thi derudi har hand confunderet suffixa med afformativis, men ikke 
desmindre er Sagen riktig, at suffixa ogsaa ssettes til verba udi det Hunga
riske Sprog, hvilket kand kiendes af de Exempler som findes i Otrokocsi 
origg. Hung. P. I. p. 311." (146. 1.). —OTROKOCSI i. h. a BÉL MÁTYÁS felsorolta 
típusokon kívül csak a -lak, -lek ragos tárgyas alakot említi. 
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egyesszám harmadik személyével, arra forrás megjelölése nélkül 
a következő latin szabályt kapjuk: „Radix s. thema verboruum (!) 
omnium sive primitiva sint sive derivata est tertia persona prce-
sent. sing. indicativi" (BÉL M. i. m. 215). 

Az igeképzők gazdag rendszerével kapcsolatban legcélra
vezetőbbnek tartja idézni „a már említett igen tudós férfiút, Bél 
Mátyást, aki e ponton oly világosan és kimerítően ismerteti a 
magyar nyelv eme tulajdonságát": Voces Verborum, sive signifi-
catio, multum, sua foecunditate discrepat ab Europceis. Sic, Vox 
Activa, gemina est: quarum alteram docendi caussa, Activum 
primum dicunt Grammatici, estque ipsa radix Verbi Activi, simpli-
citer significans, ut Lat, videt; ír seribit; Tart, servat; Tanit, docet: 
ajteram, Activum secundum, vocant, quae Activi primi significa-
tionem, cum auget, tum varié determinat, ut nunc Mandative . . . 
nunc potentialiter significet. Sic ex Activo primo, Lat, fit secun
dum, Mandativum, Lattat, facit vei mandat videre, & Potentiale, 
Láthat, potest, videre. Utrumque istud Activum, aut directe signi-
ficat, aut indirecte, unde nova ejus divisio enascitur, nt. . . Lát, 
videt, Lattat, videre facit. . . ubi nullo, seu rei seu personce 
objectu, verbi significatio terminatur: aliud Directum, quod relate, 
seu determinate significat, & vei ad rem, vei ad personam refer-
tur, ut: Latja, videt hoc; illud; hunc, istum . . . Lathatja, videre 
potest, hoc, istud, hunc, illum. Unde patet, quam inusitata sit 
Verborum Hungaricorum significatio. — Committere autem haud 
possumus, quin promamus, id quod maximé stupendum est in 
Verbis Hungaricis. Nimirum, unum idemque Verbum significatio-
nes induit, certe, si usus sermonis ferat, induere potest viginti, 
triginta, immo quinquaginta, septuaginta aut pláne octoginta" 
Ismerteti ezután a ver ige BÉL MÁTYÁS idézte nyolcvan igei szárma
zékát. „De ebiben a grönlandiak nyelve nemcsak kiállja a ver
senyt a magyarokéval, hanem felül is múlja." 2) 

x) „men endnu den stjo'rste Liighed er ogsaa herudi imellem det Hun-
gariske og det Grjonlandske Sprog, den forbemseldte ypperlige la^rde Mand 
Math. Belius forklarer det Hungariske Sprogs Beskaffenhed og Natúr i dette 
stykke saa tydelig og udfprlig, at mig synes, jeg kand ikke udelukke noget 
af hans Ord, men maa indfore dem for at giore Sagen tydelig: Voces verborum 
(siger hand loc. c. p. 216) etc.... — Hand saetter til Exempel derpaa verbum 
VER verberat med 80. Variationer: Af dette Tal er en heel deel ikke nye 
slags activa secunda, men de selvsamme activa secunda med adskillige suf-
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Míg a magyarban BÉL MÁTYÁB szerint e származékok nem 
tekinthetők összetételeknek („composita ex diversis verbis"), 
hanem a képzők eredetükre nézve is formánsok („literéé serviles 
formativse"), addig EQEDE szerint a grönlandi képzők zöméről 
hangalakjánál fogva ki lehet mutatni, hogy igei eredetű s ekkor 
a származék jelentése e másik ige jelentésével bővül. De talán a 
magyar grammatikusok is ugyanezt észlelnék, ha ezen a nyomon 
indulnának el. Csak lehet, hogy ezt kimutatni nem olyan könnyű 
a magyarban, ahol az igetövek egytagúak,1) mint a poliszilla'bikus 
grönlandi nyelvben.2) 

Fejtegetéseit ezzel végzi WÖLDIKE: A grönlandi nyelv szer
kezete tehát igen kevés hasonlóságot mutat az európai nyelvekkel, 
a magyar kivételével. S feltűnő, hogy a magyar éppen azokon a 
pontokon egyezik a grönlandival, ahol eltér a többi európai nyel
vektől (szókezdő mássalhangzócsoportok kerülése, nyelvtani nemek 
hiánya, a birtokos személyragoknak és az igék személyragjainak 
névmási eredete, az igék ragtalan jelenidő egyesszám harmadik 
személye, deverbális igeképzés, főnevek végéhez illesztett „pre
pozíciók"). „Ebből azonban semmiképpen sem merem azt követ
keztetni, hogy a magyar és a grönlandi valaha is egyazon nyelv 
lett volna, hiszen a kettő szókészlete közt túlnagy a különbség 
ehhez: hanem csak azt, hogy mindkettő a világnak ugyanabból a 

Jixis; thi hvad hand taler om activis directis er ikke gandske accurat, saasom 
det ikke kand giore et nyt Verbum eller Conjugation at der legges suffixa 
dertil: dog er visseligen en stor Deel af dem som hand opregner rette activa 
secunda. Men i delte stykke kand det Gronlandske Sprog ikke allene agtes 
det Hungariske liigt, men endogsaa overgaae det meget." (149—150. 1.). 

*) „Neque alia VERBORUM est ratio, hoc est alienissima ah Euro-
pffiorum Linguarum sonis. Primitívet, monosyllaha sünt pleraque . . ." BÉL M. 
i. m. 240. — A magyar szótövek egytagú voltát BÉL MÁTYÁS i. művében gyak
ran említi. 

2) „I det Hungariske Sprog, anseer velbemeldte Herr Bel disse activa 
secunda ikke for composita ex diversis verbis, men holder disse Tillseg for 
literas serviles formativas, men Herr Egedé anseer dem i det Gronlandske for 
composita, og forklarer om de fleste, hvad for et Verbum det er, hvis signi-
fication er lagt til activi primi signifteation, og hvad for Bogstav eller 
Bogstaver deraf i hvert verbo secundo ere beholdne; Maaske Hungariske 
Grammatici kunde finde det samme i deres Sprog, dersom de faldt paa den 
Tanké; dog maaske det ikke lader sig ikke(!) saa demonstratív viise i det 
Hungariske Sprog, hvor Radices ere monosullabicce, som i det Gronlandske, 
hvor de ere polysxjllabicoe ; . . ." (150. 1.). 
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sarkából származik, mégpedig szerintem Nagy Tatárországból." 
Az a nép, amelyet a dánok, németek, görögök, olaszok hungarus-
nak etc. neveznek, magamagát másképp hívja, de más névvel 
illetik a szomszédos szláv népek is: Juri, JJhri. OTROKOCBI szerint 
azonban ilyen nevű és a magyarral egyező nyelvű nép található 
Tatárország északi részén. Erre vonatkozólag idézi GrüAGNiNUS-t 
és OüERBORNius-t.1) A magyar népnevet egybeveti a mandzsu-val 
s — úgymond — OTROKOCSI nyomán2) a mingrel népnévvel is. 
Hogy a mandzsuk felülről lefelé írnak, míg az ősmagyarok írása 
jobbról balfelé3) olvasandó, az nem gátolja a rokonítást, mivel a 
mandzsu írás — úgymond — tudvalevőleg nem honi betűvetés, 
hanem a Szíriáiból származik.4) 

*) Az egyik: Sarmatiae Europese Descriptio etc. Alexandri Gwagnini 
Veionensis (Krakó, 1578). AWöldike említette „descriptio Moscoviifi" (1. alább; 
az általam ismert 1581.-i Speyer-í kiadásban „MoschoviíB") e könyvnek része. 
I. h. kezdő és befejező sorait alkotja a lúgra Regio c. fejezetnek, melyet 
OTROKOCSI (i. m. 266) teljes egészében idéz. — A másik: Joannis Basüidis 
magni Moscovi* ducis vita, a Paullo Oderbornio tribus libris conscripta 
1585. VitebergíP. I. h. OTROKocsinál is (i. m. 267—68). — V. ö. még GOMBOCZ 

ZOLTÁN: NyK. XLVI, 187—188. 
2) Nem egészen jogosan, mert OTROKOCSI a magyar nevet a görög 

Megara városnévből származtatja. 
3) V. ö. OTROKOCSI ' i. m . 320 k k . 
4) Saa findes der da i henseende til Grammaticam saare liden Oveerens-

stemmelse imellem det Gronlandske og de Europseiske Sprog, undtagen det 
Hungariske, og det er gandske besynderligt og muerkeligt, at just i de Poster, 
hvorudi det Hungariske Sprog differerer fra de t andre Europteiske, derudi 
kommer det overeens med det Gronlandske, nemiig: at intet Ord begyndes 
af to eller flere Consonanter, et der er ingen Forskiel paa Genera, at der 
bruges suffixa, og disse saavel som afformativa verborum ere terminationes 
pronominum, at Radix er 3. pers. proesentis, at verba kand i deres Bemífirkelse 
faae et tilLívg ved literas epentheticas, at prwpositiones s i t t e s til Enden af 
Ordet. Men heraf tor jeg dog ingenlunde gijore den Slutning, at det Hunga
riske og Gronlandske Sprog nogensinde ha r víeret et og det samme, saasom 
der er alt for stor Forskiel imellem Gloserne i begge disse Sprog, men ikkun 
det, at de maa vsere komne fra en Egn eller fra en deel i Verdén, som jeg 
mener at skulle vsere det store Tartarie Den Nation, som vi saavel som 
Tydskerne, Graekerne og Italisfmerne kalde Hungarer, kalder sig selv ikke 
saaledes, ey heller kaldes de saa af deres nseste Naboer; Thi Slovakerne eller 
de Slaviske Nationer, som boe imellem Hungarerne og rundt omkring dem, 
kalder dem Juri eller Uhri som Otrokocsi melder Origg. Hugg.(\) P. I. pag. 
155. og i den norre Deel af Tartariet skal findes en Nation af samme Navn 
og Sprog. Alexander Gwagninus taler saaledes derom in descriptione Moscoviae 
p. 167. edit. Frf. 1600. Jugra s. Juhra Regio, cujus incolae Juhri vei Jugrici 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. • " 
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A szóegyeztetések közt a következő magyar szavakat talál
juk: nagy (grönl. angekou, 153. 1.), honnya (grönl. inne ,Sted, 
Kammer'), hall (grönl. kalleripok), hát (grönl. ketek ,Ryg'), nyak 
(grönl. kongisek, 154. 1.) és comb (grönl. Sebiak ,en Hofte' 155. 1.). 
Végül a kötet névmutatójában megtaláljuk BÉL MÁTYÁS nevét ezzel 
a megjegyzéssel: „Magyar nyelvtana dicsértetik II. 146. kk." x) 

* 

WÖLDIKE értekezése nem annyira a magyar nyelvhasonlítás 
történetének szempontjából fontos, mint inkább magyar irodalom
történeti szempontból. Kétségtelen ugyanis, hogy e furcsa írásímű 
létre jött ében nagy része volt BÉL MÁTYÁS nem kevésbbé különös 
érvelésű De Peregrinitate Linguse Hungaricse c. értekezésének, 
mely a Miscellanea Berolinensia IV. kötetének (1734) 198—226. 
lapjain jelent meg. E mellett erősen hatott rá az Origines Hun-
garicce bizarr, bár a maga idejében nem egyedülálló alapgondo
lata és gondolatmenete. 

BÉL MÁTYÁS ebben a nehezen hozzáférhető írásában azt bizo
nyítja, hogy a magyar nyelv rokontalan idegen („peregrina") 
Európában. Elöljáróban kikel azok ellen, akik a hunokat és 

appellanlur, ad oceanum septentrionalem sita est, — eodemqve idiomate cum 
Hungari loqvuntur, saa og p. 209. sünt ejusdem sermonis & loqvelce proscism, 
nisi qvod addiderunt, nostri Hungari aliqva vocabula ex Slavonico idiomate, 
earum rerum qvo? in Scythia & Juhra non reperiuntur. Samme Efterretning 
giver ogsaa Paulus Oderbornius in vita Johannis Basilidw l. I. p. 244. Jugrii 
in hodiernum diem idem cum Hungaris idioma usurpant. Paa Hungarisk 

kaldes en Hungarer Magyar, saaledes ogsaa paa Tyrkisk j U ^ magjar: 

om dette Navn viiser nogen cognation med den Mangiuriske N'ation i s tors 
Tartarie hvis Bogstaver afgangne Herr Prof. Bayer i Petersborg har ladet 
stikke i Kaaber og indfprd i Comment. Academ. Petropol. Tom. VI. kand jeg 
lige saa lidet sige som om samme Navn viser noget Slegtskab med den 
Mmgreliske Nation, hvorom bemeldte Otrokocsi anforer sin Gisning Origg-
Hung. P. 1. p. 360. I det ringeste hindrer det intet, at Mangiureme skriver fra 
joverst til nederst paa Siden, og derimod Hungarerne, fo'rend de antoge de 
Latinske Bogstaver, skreve deres égne Bogstaver som de andre Orientaliske 
Folk fra den ho'yre til den venstre Haand: Thi Mangiureme maae visseligen 
fordum have skrevet ligesaa, da det er kiendeligt, at deres Skrift er oprunden 
af de Syriske Bogstaver" (151—152. 1.). 

*) A Register-ben (lapszám nélkül): „Belii (Matth.) Hungariske Gram-
matica roses. II. 146. sqq." — A II. szám arra utal, hogy e kötet a koppen
hágai tudós társaság kiadványsorozatának második kötete. 
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avarokat szláv népeknek teszik meg, a magyarokat pedig a finnek
kel akarják rokonítani.1) A nyelvhasonlításiban LUDOLP hívének 
vallja magát (200. 1.). Az etióp filológia megalapítójának ezek az 
elvei: „Si . . . linguam alteri affinem dicere velimus, necesse est, 
non tantüm, ut ea contineat nonnulla alterius cujusdam linguae 
vocabula; sed etiam, ut Grammaticae ratio maxima sui parte 
eadem sit, qualis convenientia cernitur in Orientalibus, Ebraea, 
Syriaca, Arabica & yEthiopica: nec (non ?2í Italica, Hispanica <£ 
Gallica Occidentalibus linguis, quae recte affines inter se dicun-
tur . . . Deinde si linguas aliquas inter se affines asserere velimus, 
vocabulorum rebus naturalibus competentium convenientia quae-
dam docenda est, ut cseli, terrae, partium humaoni corporis, ani-
malium dotmesticorum, &c. ista enim vocabula facillimé retinen-
tur;2) propterea ex illis communis qusedam origó & antiqua 
cognatio & derivatio deprehenditur: artificialia seu technica verő, 
ut & scientiarum, sacrorum, et actionum humanarum nomina 
non linguae, sed professionis, vei artis, vei nationis alicujus deri-
vationem arguunt".3)—A magyar nyelvről körülbelül olyan alapos 
leírást ad, mint utánzója, WÖLDIKE, a grönlandiról, ibár az össze
hasonlító elvet egy szűkebb körön belül — mely a latin, német, 
tót („slavica") és görög nyelvet öleli fel — .következetesebfben 
érvényre juttatja. A szókészlet („matéria") ismertetése nála meg
előzi a nyelvtani („forma") ismertetést. Az egybevetés célja: 
kimutatni, hogy a magyar ezekhez a nyelvekhez nem hasonlít*) 
— olyanféle, mint amit WÖLDIKE tűzött maga elé: bebizonyítani, 
hogy a grönlandi nyelv sem hasonlít más, Európában ismert 

*) „Fallor? annon hic Summi Viri labent vestigia, in eam abeuntis 
sententiam, Hunnos & Auares, Slavicas esse gentes, Hungaros contra Finnis 
cognatos . . . Non id nobis proposuimus, ut jam doceamus, Hunnos, Abares (!) 
& Hungaros gentes fuisse easdem; nam ista disputandi locum alibi habebimus: 
de Lingua nunc sermo nobis érit ,Hungarica,&hujus in Európa peregri-
nitate." (199. 1.). 

2) V. ö. Wöldike nézetét a szókészlet egybevetésénél követendő elvekről 
(i. m. 151—152 1.). 

3) IOBI LUDOLPI Ad suam Históriám /Ethiopicam Commentarius (Frank
furt, 1691) 442—443. — BÉL MÁTYÁS idézi i. h. 

*) „Longiora hsec forte, Lectori ávouYY^PQ videbuntur; sed producenda 
tamen fuerunt, ut arbitrari possint docti, jure ne, an injuria, Sclavonicce 
partim, par t im Finniacce Linguae contagium, Hungaricoe nostrse, adfricetur, 
ab his, qui natales gentium, ex Linguarum communione, sueverunt dijudi-
care" (220. 1.). 

11* 
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•nyelvekhez. E negatív érvelésből WÖLDIKE egy pozitívumot is 
kihozott: hogy t. i. a két rokontalan nyelv egymással mutat 
rokonságot. De éppen ez BÉL MÁTYÁS gondolatmenetének tovább-
fűzése, mintegy válasz rá. 

BÉL érvelésének fő hibája: cáfolni igyekszik egyebek közt a 
finn rokonítás jogosságát, a finnt ellenben kihagyja az egj'be-
vetett nyelvek közül. A finn nyelvről érdemben csak egyszer esik 
említés a főnevek esetragjainál („prsepositiones inseparabiles") s 
az egybevetés itt hasonlóságot állapít meg a finn és a magyar 
nyelv közt.1) A rossz lelkiismeret hajthatatlansága kell hozzá, 
hogy ennek az egyetlen érdemleges egybevetésnek az alapján azt 
a következtetést vonja le valaki, amit BÉL MÁTYÁS. 

Az ő zseniális tévedését pedig csak olyasvalaki tehette 
magáévá, aki a finn nyelvet éppoly kevéssé ismerte. 

Hogy WÖLDIKE sem lappul, sem finnül nem tudott, az művé
ből több helyen kiviláglik. A névelő hiányát csak a latinból ismeri, 
arról, hogy a finn is kerüli a szókezdő mássalhangzócsoportokat, 
nincs tudomása, a szóegyeztetéseknél sem a lapp, sem a finn 
nyelv nem szerepel. Egyébként ahol érdemben említi e nyelveket, 
az összehasonlítás itt is csaknem mindig pozitív eredménnyel 
jár.2) A tények szerény szava azonban nem tudott megbirkózni 
egy tetszetős elmélet csábításaival és BÉL MÁTYÁS meggyőződésének 
lenyűgöző hatásával. 

Hogy a koppenhágai egyetem amerikai indián nyelvekben 
is járatos hittan-professzora a finn és lapp nyelvnek még elemeit 
sem ismerte, az sokkal feltűnőbb BÉL MÁTYÁsnak e téren való 
tájékozatlanságánál. Ugyanis Luther kis kátéja3) ekkor már meg
jelent lapp nyelven ugyanazon Missions-Collegium kiadásában, 
amelynek WÖLDIKE 1734 óta tagja volt 

Művéről azonban tudomást kell vennünk, mind a magyar 
nyelvhasonlítás történetélben, mind pedig irodalmunkéban, BÉL 
MÁTYÁS és OTROKOCSI hatásával kapcsolatban. 

Uppsala, 1941. február 14. ÁTÁNYI ISTVÁN. 

*) „Inseparabilium autem, cum Natura, tum & Syntaxis ab Europaiorum 
Dialectis, si Finnos forte exceperim, penitus a b l u d i t . . . " (206. 1.). 

2) ,Prcepositiones, saettes ogsaa bagefter nomina udi det Finmarkiske 
Sprog, men blive dog Ord for sig selv" (141.1.). A lapp névutókra célozhat. — 
„Men at det Bogstav F ikke bruges i det Gr/anlandske Sprog, derudi ligner 
dette det Finniske i E u r ó p a . . . " (137. 1.). 

3) Doktor Morten Lutter Utza Katekismusaz. . . Kijobenhavnest dam 
Jffige 1728. Kétnyelvű, dán és lapp kiadás. 
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Egy magyar szócsalád eredetéről. 
Lódít, lódul és lóbál igéinket összetartozóknak érzi nyelvérzé

künk, mivel nemcsak egy tőből képzetteknek látszanak, hanem 
jelentésük is egészen közel áll egymáshoz. A lódít műveltető ige, 
melynek -dít képzőeleme azonos pl. a fordít, mozdít, perdít, buz
dít szavainkban látható összetett képzővel. Előfordulásiára a 
Nyelvtörténeti Szótár szerint 1641-től ismerünk adatokat. — 
A lódul visszaható származék; -dul képzője pl. a fordul, mozdul, 
perdül, buzdul igékben jelentkezik. A NySz. csak 1720-ból idéz rá 
adatot. — A lóbál alakot gyakorító igének érezzük ugyan, elem
zése azonban korántsem olyan egyszerű, mint az előbbi alakoké, 
mert a -bál végződés magyarázata nehézségeket okoz. Hasonló 
végű, gyakorító jelentésű igékben nincs ugyan hiány: ott van pl. 
a himbál, nyirbál és kiabál igénk, továbbá a népnyelvíből ordibál, 
csimbál, limbál, mindamellett ezek nem jogosítanak -bál képző 
elvonására. Ami pl. himbál igénket illeti, SIMONYI azt tanítja, hogy 
ez a hintál -\- lóbál igék vegyülésóből keletkezett (Nyr. XVIII, 6), 
SCHUCHARDT HUGÓ szerint pedig a hintál - j - csimbál vagy limbál 
kontaminációjának az eredménye (Nyr. XXIX, 58). — Nyirbál 
igénkről tudjuk, hogy csak aránylag későn, a nyelvérzék tévedé
séből sorakozott be a nyír ige családjába s vette fel mai jelen
tését; eredetét illetőleg hangutánzó szó, régibb alakja nyirválr 

története ellentmond tehát annak, hogy belőle -bál képzőre követ
keztessünk (vö. SCHUCHARDT HUGÓ: Nyr. XXIX, 58; SZILY: MNy. 
XVIII, 91; CSEFKÓ: MNy. XXIII, 573). —Kiabál szavunk végered
ményben a kajál-bajál ikerszó összevonása folytán állott elő, 
csalóka látszat tehát, mintha a kajált, kiált igénk tövéből k é p-
z ő d Ö t t volna (vö. SZINNYEI: MNy. XVIII, 147; HORGER: MNy. 
XXIII, 49). —• Alakvegyülés eredménye (ordít -f- kiabál össze
vonása) az ordibál ige is. Az említett szavak nem tartalmaznak 
tehát -bál képzőt, s nincs ilyennek kétségtelen példája egyéb sza
vakban sem.1) De mi akkor a lóbál? — SCHUCHARDT arra gondol. 

*J A csimbál és limbál igékhez vö. az EtSz. csimbáz címszavát. 
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hogy „a lódul, lóg, lógat mellett meglévő lóbál a lobog, lebeg 
alakokra támaszkodhatik" (Nyr. XXIX, 58). Ha ez a nyilatkozat 
azt jelenti, hogy a lóbál a lobog ige lob- alaprészének a szárma
zéka, akkor el kell utasítanunk, mert ez esetben megmagyará
zatlan maradna a lóbál hosszú ó-ja. Valószínűbb azonban, hogy 
SCHÜCHARDT a lob- igető egy felteendő * lóbál származékának és a 
lódul stb. tövének a kontaminációjára gondol. Ez a magyarázat 
már figyelmet érdemel ugyan, a jelentések szorosabb kapcsolódá
sánál fogva jóval valószínűbb azonlban az, hogy a lóbál nem a 
lob- tő származéka, hanem a lódul és a lódít igékkel sarjadt egy 
tőről, ez esetben pedig alakulása még magyarázatra vár. 

Már kevésbbé világos nyelvérzékünk számára a lóbál, lódít 
és lódul igéknek a lóg igével való összetartozása, amit a nyelv
tudomány ugyancsak hirdet (vö. pl. SIMONYI: NyK. XVII, 61; 
Nyr. XLII, 282; BEKÉ: KSz. XIII, 202; MUNKÁCSI, ÁKE. 446). Az 
összetartozás tudata itt nemcsak azért homályosult el, mert -g 
igeképzőnk a ritkább képzőink közé tartozik, hanem eltávolodott 
némileg a jelentés is: amíg a lóbál, lódít és lódul igék jelentésében 
mindenkor benne érezzük a m o z g á s mozzanatát, addig lóg 
igénk ma már nem fejez ki feltétlenül mozgást, hanem csupán 
egy szilárd pontból való függést. De hogy a nyelvtudománynak 
mégis igaza lehet akkor, amikor a lóg igét a fentiekkel összekap
csolja, abban a meggyőződésünkben — a jelentés szempontjából — 
megerősít bennünket a nyelvtörténet: lóg, lógg igénk jelentése a 
Nyelvtörténeti Szótár szerint nemcsak 'pendeo; hangén', mint ma, 
hanem a régiségben 'agitor; hin und wieder getrieben werden' is. 
Az utóbbi jelentésben már bennefoglaltatik a mozgás képzete, s 
ennek kapcsán már közelebb érezzük a lóg igét a lóbálhoz és tár
saihoz. A 'hin und wieder getrieben werden' jelentésből kiderül 
még az is, hogy a lóg igében eredetileg gyakorító igét kell látnunk 
(vö. SZINNYEI, NyH.7 65). 

Miután tisztáztuk mindazoknak az igéknek a jelentését, 
amelyek a szóban forgó szócsaládot alkotják, fordítsuk most 
figyelmünket a szó eredetére. A fentiekből nyilvánvalóan kitűnik, 
hogy a tárgyalt igék kivétel nélkül származékszavak, s valószínű
leg valamennyien egy közös *ló- alapszóból vannak képezve. Ez a 
képzőtlen ló- alaprész azonlban önálló szóként nyelvtörténetünk-
oen ismeretlen, s emlékét csak a tárgyalt származékok őrzik. Az 
utóbbiakból annyi kiviláglik, hogy a feltehető *ló alapszó igei ter-
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mészetű volt, s eredeti jelentése 'mozgásba hoz, dob, vet, hajít, 
lök, taszít' lehetett. Az a nézetem, hogy ez a kiveszett *ló(-) igénk 
egyeztetendő a következő rokonnyelvi alakokkal: 

fi. (RENV.) luoda 'anfang machen': a) luoda verkkoa, 
sukkaa, kangasta, b) 'erschaffen', c) 'bestimmen'; 2. 'etwas wer-
fend tun' : a) 'abwerfen, fállen, missgebáren', b) 'aufwerfen, aus-
werfen, ausschöpfen', c) 'zuwerfen' d) 'überwerfen, überflössen'; 

<*> aunuisi (GEN.) luo- 'luoda, heittáá (heiniá pielekseen)'; 
cv> észt lüa: sitta l. 'Dünger auf den Wagen laden'; 
» lpK. (GÉN.) lofíni- 'heben', L. (WIKL) logrés 'laut, hoclv, 

lógyije- 'erheben'; 
<*> md. (PAAS.) M. l'ijdms, E. l'íjems: kotf (kotst) T. 'ein Ge-

webe aufziehen'; 
05 cser. (WICHM.) KB. lo'rjgam, U. T. M. B. lorja'm, J. loyam, 

JU. lo'Vriam 'wannen, worfeln (Hanfsamen und Beeren KB., Ge-
treide U.); den Kopf zurückwerfen (KB., T.)'; 

« votj. (WIED.) ledyny 'schöpfen, ausschöpfen'; 
- zürj. (WICHM.) V. S. L. ledni, I. ledni, U. lednis 'werfen (I.); aus-

werfen, ausschöpfen (S. L. U.); hineinschieben (Brote in den 
Ofen) (S. L.); auflegen, bepacken, beladen, aufladen, zulegen, 
hinlegen (V.)' e tc ; 

*•• vog. (KANN.) loyXdj.-: kftán-l. 'zu früh gebáren (von der 
Frau) ' . 

A fenti rokonnyelvi szavakkal legutóbb UOTILA foglalkozott 
a Finnisch-ugrische Forschungen XXVI. kötetében a 160—1. 
lapon (ugyanitt megtaláljuk az egyeztetés irodalmát is). Előtte 
TUNKELO tárgyalta legrészletesebben ezt az etimológiát (1. SUS. 
Tóim. LVIII, 287—97), aki az összekapcsolt szavakat főleg a 
jelentés szempontjából vizsgálta s arra az eredményre jutott, 
hogy a szócsoport tagjainak jelentései közül legrégibb a 'heittáá' 
és a 'työntáá luotaan, poistaa itsestáán' jelentés, s a többi ebiből 
az alap jelentésből fejlődött ki. TUNKELO ezt a megállapítását ala
pul véve, úgy látom, hogy a feltett magyar *ló(-) ige és a fenti 
finnugor igék egyeztetésének a jelentés szempontjából nincsenek 
nagyobb akadályai.Lódít igénket jelentés szempontjából jóformán 
azonosnak vehetjük éppen egy 'työntáá luotaan, heittáá' jelen
tésű ige mozzanatos származékával. A visszaható jelentésű lódul 
igénket is legalkalmasabban talán éppen a 'työntáá' ige vissza
ható alakjával (työntyá) fordíthatjuk le finnre. Lóg igénk jelenté-
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sének az előzőkhöz való viszonya már nem ennyire egyszerű: ha 
a feltett *Ió- alapige 'työntáá luotaan' jelentésű volt, akkor azt 
várhatnánk, hogy ennek a gyakorító származéka ezt jelentse: 
'työnnellá luotaan', azaz 'taszítgatni, dobálni', németül: 'hin und 
wieder treiben'. Ha szemügyre vesszük azonban g gyakorító kép
zős igéinket, közülük nem egynél ugyanolyan jelentésbeli viszonyt 
észlelhetünk, aminőt a *ló- igető és a lóg ige között megállapít
hatunk, pl. csap, csavar és teker tárgyas igéink a csapong (^ csa-
pog), csavarog, tekereg g gyakorító képzős alakjukban mai nyelv-
érzékünk szerint nem t á r g y a s , hanem tárgyatlan (visszaható) 
cselekvés gyakori ismétlődését fejezik ki. Ennek alapján úgy 
látom tehát, hogy lóg igénk a maga eredeti 'hin und wieder ge-
tridben werden' jelentésében nyugodtan magyarázható a feltett 
*ló 'työntáá e tc ' ige származékának, legfeljebb azt kell megálla
pítanunk, hogy g gyakorító képzős szavaink jelentésének fejlődé
sét a fentebbi példák alapján érdemes volna alaposabban meg
vizsgálni.1) 

Áttérve a hangalakra, mindenek előtt arra kell rámutat
nunk, hogy a finn luo- igető és rokonnyelvi társai oly alapnyelvi 
alakra vezethetők vissza, amely r szóbelseji mássalhangzót tar
talmazott (vő, SETÁLÁ: Festskr. til VILH. THOMSEN, 231 és FUF. XII, 
Anz. 5; PAABONEN, Beitr. 35; WICHMANN : FUF. XVI, 196 és 
TscherT. 79, 129). 

Azokkal a magyar szavakkal, amelyeknek finnugor előz-

1) A finn luoda és a magyar lódít, lódul, lóg, lóbál jelentésbeli viszo
nyának megvilágításához tanulságos adalékul szolgál az észt lükkama ige, 
amelynek alapjelentése —• mint a finn luoda igéé is — 'lök, taszít', e mellett 
vannak azonban hasonló t á r g y a t l a n jelentései is, mint aminők a 
magyar lódul és lóg igéknek vannak, 1. WIEDEMANN szótára, ahol a követ
kezőket találjuk: lükkama 1. 'stossen, schieben'; 2. ( i n t r . ) 'sich bewegen, 
fahren, eilen, rennen, sich umhertreiben', lükka peale! 'fahr zu', hakkame 
lükkama 'lasst uns anfangen zu fahren', randa lükkama 'an's Ufer fahren', 
lükkab kőige ma-ilma 'sie treibt sich in der ganzen Welt umher' , lezed lükka-
wad poiste taga 'die Wittwen gehen den Burschen nach', edasi lükkama 
'vorwárts gehen, rücken, marschiren' , Iqewad lükkawad edasi 'die Schiffe 
segeln weiter'Jükkasid nenda wel mőned nadalad edasi 'so lebten sie noch 
einige Wochen fórt', lábi lükkama 'hin und her gehen, sich umhertreiben, 
sich durchschlagen'.. — Tárgyas és tárgyatlan a német schwingen is: 1. 'for
gatni, suhintani, lengetni, lebegtetni, lendíteni', 2. 'rezegni, inogni, lebegni, 
mozogni'. Hasonló a schwippen ige: 1. 'suhintani ' , 2. 'ingadozni, dülöngélni'. 
Ugyanígy: schlagen, stossen stb. 
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menye v?-t tartalmazott, legrészletesebben SZINNYEI foglalkozott a 
NyK. XXXVIII. kötetében, itteni eredményeit azonban a későbbi 
kutatások több tekintetben módosították (vö. NyH.7 47). Figye
lembe véve az újabb kutatások eredményeit, SZINNYEI értekezésé
nek fő megállapítását mutatis mutandis ma ily fogalmazásban 
fogadhatjuk el: a finnugor szóbelseji *-y- *-y-vel váltakozott, s a 
magyar nyelvben e váltakozásnak a gyenge foka általánosult; a 
*y gyenge fok magyarnyelvi fejleményeképpen ma -v- (-j-) ~ 
0 váltakozás mutatkozik. 

Hogyan értelmezzük ezt a m a g y a r váltakozást? — Hang
történetünkből nyilvánvaló, hogy ebben nem olyanszerű, hang
súlyviszonyoktól függő váltakozásról van szó, aminőnek a f i n n 
u g o r fokváltakozást képzeljük, hanem egy másodlagos válta
kozásról, amely annak az eredménye, hogy a finnugor *-rj- ~ 
*-y- váltakozás gyenge foka egymástól eltérő fonetikai helyze
tekben idővel más és más módon fejlődött tovább a magyar 
nyelvben. A szóvégi magánhangzó lekopása után szóvégre jutott 
f az előmagjrartban w-vá, illetőleg **-vé, ez pedig a megelőző 
magánhangzóval kettőshangzóvá fejlődött, majd később bele
olvadva a megelőző magánhangzóba, azzal együtt hosszú magán
hangzót eredményezett. így álltak elő például a nominatívus'ban 
látható, ma mássalhangzóhiányt mutató alakok, tehát a -v- ~ 
0 váltakozás 0 foka, pl. 

fő -= ó-magy. *feü -= elő-m. *feyü ~ f. páa (-< *par)íi), 
nő -< ó-magy. *neü -?* elő-m. *ney8 ~ vog. ne ( tő: ney-), 
öv, ő (R.) -« ó-magy. *eü -= elő-m. *eyű ~ f. vyö (-= *é'rjö), 
tő -= ó-magy. *teü -c *tiü -= elő-m. *tiyg ~ fi. tyvi (-= *tyye), 
vö -c ó-magy. *veü -= elő-m. *veyö ~ f. vavy (-= va"f}8), 
hó -< ó-magy. *xou -=:*xcm '-*: elő-m. -= *xays ~ f. kuu (-= *kuyb), 
ó -c ó-magy. *ow -= *aw -« elő-m. *ays ~ cser. so'ygo (-= *S3£Ö). 

Szóbelseji, magánhangzóközti helyzetben azonban másként fej
lődött a *y hang: mélyhangú és zárt tőhangzós magashangú sza
vakban v lett belőle (vö. hó ~ hava-, ó ~ avas, ő (R.) ~ övet, 
tő ~ tövet), magashangú nyilt tőhangzós szavakban pedig kiesett. 
Ma az utóbbiak (egyesszámi) 3. személyű birtokosraggal ellátott 
alakjaiban az eredeti *y helyén / jelentkezik, vö. feje, neje, veje. 
SZINNYEI szerint a / ezekben nem a *y folytatása, hanem járulék
hang, mely két azonos magánhangzó között keletkezett (1. NyH.7 
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120). E szerint a fejlődés menete a következő volt: *feye, *neye, 
*veye =- *fee, *nee, *vee ** fe-j-e, ne-j-e, ve-j-e. 

Amint az eddigiekből látjuk, a finnugor * - r — *-y- válta
kozásnak tehát u, ü, ill. hangzóközi helyzetben mélyhangú sza
vakban v az ó-magyar folytatója. Ennek alapján azt tartom, 
hogy a feltett finnugor *lo$- ~ *loy- igéből a magyarban *lou- ~ 
lov- fejlődhetett: Hou- szerepelhetett a ragtalan jelenidejű egyes
számi 3. személyben és mássalhangzón kezdődő igeképzők és 
ragok előtt, *lov- pedig akkor, ha magánhangzó következett. 
Később azután a *%ou =- hó, *ou =- ó stb. fejlődéssel egy
idejűleg Hou(-) =~ *ló(-) változás állhatott be. 

Ha másfelől azt nézzük, hogy lóg, lódít és lódul igéink 
korábban milyen hangzásnak lehettek, ismerve a hó, ó stb. sza
vak ó-jának történetét, nyugodtan rekonstruálhatunk ilyen régibb 
alakokat: *lou-g, *lou-do%t, *lou-dul. Az itt levő közös *lou- alap
rész pontosan azonos tehát azzal a kikövetkeztetett szóalakkal, 
melyet a finnugor *lor- ó-magyar fejleményének feltettünk, 
ennélfogva a magyar *ló- igetőnek a javaslatba hozott finnugor 
szavakkal való rokonságát a hangalak szempontjából is igazolt
nak tekinthetjük. 

Visszapillantva a *ló- igető javasolt finnugor megfelelőire, 
hangtani szempontból csupán a vogul (KANN.) KU. lorjypj,- igé
vel kapcsolatban támadhatnak még aggályaink, mert ennek yx-ja 
finnugor ^-rjk-ra1) utal, míg a rokon nyelvek — s egyelbek között 
a magyar Hó- igető is — alapnyelvi *-£- ~ *-y- felvétele mellett 
szólnak. Ilyen esetekben azt szoktuk feltenni, hogy a kérdéses 
szó átkerült az eredeti V) -sorból az -fk- csoportba, ami pedig e 
sorváltás korát illeti, ezt már az ugor nyelvegység idejére szok
tuk helyezni, tekintettel arra, hogy több eredeti #-szóban nem
csak az obi-ugor nyelvekben, hanem a magyarban is yJfc-ra 
mutató másodlagos állapot van, pl. vog. tMip, iárjk, iayG ~ osztj. 
jéyk, ievk' ~ m. jég [~ fi. jáá f-= *járj')], vog. pe-rj, pm)G, párjk 
~ osztj. pÖv)k\ pérjk ~ m. fog [~ fi. pii f-* *pi?)')], vog. tárjdr, 
terjGdr, táykdr ~ osztj. l'<?r>gdr, AEyGdr, teykar, wrik'dr ~ m. egér 

4) A kondai nyelvjárásban több esetben figyelhető meg r/% a feltett *rjk 
helyett, mégpedig nemcsak a sorváltásos szavakban, hanem az eredeti ív
esetekben is, pl. (KANN.) KU. fcáW- ~ TJ . harjk- 'klettern' (Vok. 100), (MŰNK.) 
K. vörixi ~ (KANN.) TJ., TŐ? §$&$• 'schlagen' (Nyr. LXII, 65; KANNISTO, 
Vok. 72). 
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[~ fi. hiiri C-s Mfyire)] (1. SZINNYEI : NyK. XXXVIIL 285-6 és 
NyH 7 . 47-8). 

Bár e p é l d á k b a n az ugor nyelvekben a lakvá l toza tok több
sége rjk-ra. utal , mégis azt ta r tom, hogy az eredeti rj-szavaknak 
az rjk -sorba való á t lépése n e m tör tént meg egységesen az egész 
ugor nyelvterületen, h a n e m legfeljebb nye lv já rásonként , illetőleg: 
r>-nel és yk-val hangzó a lakok az ugor k o r b a n még egyidejűleg 
is e lőfordulhat tak . E mellett szólnak nézetem szerint a következő 
k ö r ü l m é n y e k : 

1. a déli-vogulhoz tar tozó tavdai (KANNisTónál TJ- , ill. TC-
vel rövidített) nye lv já rásban , továbbá a nyugat i -vogulhoz ta r tozó 
alsó-lozvai nye lv já rásban a kérdéses szavak m a is az r- (s n e m 
yk-) so rba t a r toznak , vö. p l . a fenti h á r o m pé ldában (KANN.) 
TJ. , TC. Ur), per,, (MŰNK.) T. Iáit, AL. taror; 

2. egyes rj - s zavakban az osztják nyelv sem m u t a t még m a 
sem egységes képe t : /bizonyos nye lv járások y-re, m á s o k rjk-ra. 
uta lnak , pl . (CASTR.) I. sarja, (PATK.) sara ~ , ( P A T K . ) sanka, (PAAS.) 

K. sárjks, J . sáriki 'k lar , hell, hei ter ; H immel , Gott, ' (PÁPAY) sark, 
serjk ' l i ch t ; H i m m e l ' [~ vog. (MŰNK) *sarjk-: sarkdli, sdrkdmli 
' t e r e m t ő d n i ; fölébredni ' ( tkp. 'vi lágosságra jönni ' ) - m. sző (-« 
*szeü), 1. MUNKÁCSI: NyK. XLVII, 462] ; 

I. (CASTR.) tarjam 'wünschen, wollen' , T r j . (KARJ.) ACLD1- ~ 

(PAAS.) K. tqriypm, J . Lár)0ko9om ' l ieben; wünschen , wollen' , (KARJ.) 
DN. tqr)%; V. Vpritia^, Vj. wrjUa^-, Ni. tqr/Xa^-, Kaz. Aarj^a— 'wol
len, wünschen ' (DN., Tr j . , Ni., Kaz . ) ; l i e b e n ' (Trj., V., Vj.) [« 
vog. (AHLQV.) É. tanxam 'wollen, mőgen ' , (S^IL.) É. ,K. tanyi, LM. 

tanyi 'wollen '*) (?) ~ lpK. (GEN.) si&nnl- 'freien, werben ' ~ (?) 
fi. havi e t c ; a feltehető finnugor a lapa lak UOTILA szerint t a lán 
* s 8 * 8 - lehetett , vö. F U F . XXVI, 172—5] ; 

3. o lykor a vogul és az osztják nyelv e l l en tmond egymás
n a k : egyik *2/-re, a más ik *2?&-ra u ta l , pl . vog. (MŰNK.) K. tow, 
towi 'Schattenseele ' , (KANN.) KM. tn/í id. (-*= *tnVs ~ *t87s) ~ osztj . 
(PÁPAY) É. loyx, (KARJ.) DN. tp^r%, Vj. %a-0$ T r j . AU^IU, Ni. 

tutfx, Kaz. AQ-yk', O. lötf¥ 'Gőtze, Gőtzenbikf ~ md. E . tsov ~ 
~ f . h u n (-c *|ö2?ö) (vö. PAASONEN: SUS. Aik. XXVI4 , 1 0 — 7 ; LEH-
TISALO: F U F . XX, 121 ; TOIVONEN: F U F . XXI, 101; KANNISTO: Viritt . 

J) A (MŰNK.) tanyi, tanyi alakok n-je téves, s helyette v\ olvasandó, vö. 
MUNKÁCSI VNGy. Il2, 707. 1.: tát\yi 'akar' . Az itt lévő utalás 1 : 18l-re 
javítandó. 
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1933: 419—20; LIIMOLA: FUF. XXVI, 200); vog. (MŰNK.) T. tgrjghél 
'Lilié', (KANN.) TJ. tarjkö'ji, TC. tájpovji 'capaHica, lilium martagon' 
- osztj. (KARJ.) V. lóydt, Vj. p^l(, Vart. IwydV, Likr. laydV 'Rübe, 
Zwiebel e t c ' (-= fgr. *ssr;(k)ül, v. *§üri(k)al, 1. TOIVONEN : FUF. 
XXI, 119—20); 

4. van rá eset, hogy a vogul-osztják szó szóbelseji mással
hangzója a nyelvjárások többségében Vkt a magyarban azonban 
olyan hangképviseletet találunk, mely csak *r>~*y váltakozásból 
(s nem r/k-ból) magyarázható, pl. vog. (KANN.) TJ. TC. peri ~ KU. 
KO. parik, KM. parik, P. perjk, VN. park, LU. perjk, LO. purk, 
So. purjG ~ m. fő (-<: *feü -? *feyü), vog. (MUNK.-SZIL.) É. fánk, 
K. ni%, (REG.) nin, dim. ninkve 'Wurm' ~ osztj. (CASTR.) nink 
'Made', (PATK.) I. nink 'Wurm, Made', (AHLQV.) nink 'Wurm, Motte', 
(PÁPAY-BEKE) É. nirk 'Made' (PÁPAY-MUNK.) Jg. ning 'HepBb', (KARJ.) 
Kaz. níyk1, VK. Vart. ni-yk', Trj. ni*rík\ Ni. nvtj-tf, O. ni-yfk, 
D.K. ni^rk 'Made' ~ m. nyű (~ nyüves, nyíves) -< ó-m. *nyüü 
-= *ní/*'w -= elő-m. *nyiyü; osztj. scirjka, sarki stb. ~ vog. *sdrk- ~ 
m. ŝ ó' (-= *$2eü -=. *szeys), 1. 171. 1. 

Tekintettel e körülményekre, úgy látom, joggal tehetjük fel 
a vogul lortypi igéről, hogy 2?Z _Ja az ugor nyelvegység koránál 
később is fejlődhetett, s a magyar *ló- igetőről viszont állíthat
juk, hogy oly ugor előzményre megy vissza, melynél még az ere
deti *r? ~ *y szóbelseji váltakozással kell számolnunk. 

Miután egyeztetésünk lényeges hangtani problémáit tisztáz
tuk, egy feltevést szeretnék még megkockáztatni: lehetne-e a lóbál 
igét a feltett magyar *lov- tő oty / képzős gyakorító származéká
nak tekintenünk, aminők szólal, dobál, ugrál stb. a szól-, dob-, 
ug(o)r- tőből? A felteendő Hóval =~ *lovál változáshoz vö. 
SZINNYEI, NyH.7 62; a tőbeli o megnyúlását a lódít, lódul és lóg 
ó-jának analógiájával magyarázhatnánk, a *lóvál =- lóbál vál
tozást vagy a dobál (esetleg a lobog) hatásának tulajdoníthat
nánk, vagy pedig v =- b változást tehetnénk fel (az utóbbira 
több példát említ HORGER: MNy. XXIV, 119). 

Befejezésül tekintsünk vissza a lóg, lódít, lódul, lóbál igékre 
vonatkozó korábbi megfejtési kísérletekre. A lóg igét BUDENZ a 
finn lonkka, lonkko szavakkal kapcsolta össze (NyK. VII, 14), a 
lóbál igét pedig — fc>-jét a tőhöz tartozónak fogva fel — a mord
vin lamba- (lambafti- 'auf hangén') igetővel rokonította (MUSz. 
703; az utóbbi egyeztetést elfogadja MUNKÁCSI, ÁKE 446, SiMONYr-
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BALASSA, TMNy. 128 és WICHMANN : F U F . XI, 182). — DONNER 

lódul igénket a lót (l.-fut) és a lohog igékkel sorozza egy szócsa
ládba, s tövüke t a f. lója, -o ' l angges t reckt l iegend' stb. tövével 
egyezteti. Ugyanő lóg s zavunka t kü lönvá lasz t j a az előzőktől, s 
egyebek közt u g y a n a z o n f inn szavakka l veti össze, min t BÜDENZ 
(Vgl. W b . 1073., ill. 1063. sz.). BÜDENZ és DONNER egyeztetéséről 
nem vett t u d o m á s t KARA, aki a lóg f innnyelvi kapcso la ta i ró l velük 
egyezően nyi la tkozot t (Nyr. XLII , 282). Mindezek az egyezteté
sek egyrészt h a n g t a n i nehézségekbe ü tköznek (DONNER), másrész t 
az a gyengéjük, hogy a szóban forgó igéket kü lönvá lasz t j ák s 
egymástó l független rokonnyelv i s zavakka l azonosí t ják. 

LAKÓ GYÖRGY. 

Új hivatalos népnevek Oroszországban. Az orosz hivatalos és 
szaknyelv néhány év óta elvszerűen mellőzi az orosz földön élő benn
szülött népeknek hagyományos elnevezését s helyette a megfelelő saját
nyelvi nevezetet használja. A hirtelen hivatalossá avatott eredeti törzs
ül, népnevek közül egyesek azonnal fölismerhetők, mások azonban 
nehezebben azonosíthatók. Régi kedves ismerősünk pl. a mansi (mami, 
manH ,vogul'), a chanti {yjantd, %andi ,osztják'), a komi ,zürjén', az 
udmurt ,votják', a mari ,cseremisz', ellenben ma még meglehetősen 
szokatlanok az uráli tanulmányaink során egyre sűrűbben föl-fölbukkanó 
következő szamojéd meg paleoázsiai népnevek: 

1. nenec, nyenyec = jurák-szamojéd (neuey,, plur. ueutfu, ueHey,Kuü; 
CASTR. : nenete, nienecé' ,Mensch, Samojede'); 

2. nganasan, rianásán = tavgy-szamojéd (manacaH, HeauacaucKuű; 
CASTR. : '/janasar,, ,Mensch, Samojede'); 

3. enec, enyec = jeniszeji-szamojéd (&mtf, ettyu, -ÓH^KUÜ ; CASTR. : 
enneie1 .Mensch'); 

4. selknp = osztják-szamojéd {cejibKtjn, ce.vbKyncKuü; CASTR. : sül, 
sü ,Erde' -f kum, kup ,Mensch') ; 

5. luoravetlan (jiyopaeemjiaubi) = csukcs ; 
6. nimilan (ubiMbwiaubi) — korják; 
7. iteljmen (umeabMeubi) — kamcsadál; 
8. juit (wumu) = ázsiai-eszkimó; 
9. unangan (yuauaaubi) = aleuti ; 

10. ódul (odgjibi) — jukagir; 
11. nivch (uuexu) = gilják; 
12. ket (Keniu) = jeniszeji-osztják; 
13. evenki (seeuKu) = tunguz; 
14. evén (aeeubi) == lamut. Zs. M. 
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A kínai-átírásos barbár nyelvi glosszák kérdése. 
1. A kínai történetírás kezdeteitől fogva mind a mai napig 

lépten-nyomon találkozunk a kínaiaknál az őket körülvevő „bar
bárok" történetére, szokásaira, nyelvére, stb. vonatkozó becse
sebbnél becsesebb feljegyzésekkel. Nagy dolog ez, ha [meggondol
juk, hogy pl. a kínai történetírás megszégyeníti még a görögöt is, 
mert itt az egykorú feljegyzésekben nem évszázadokra, de még 
csak évtizedekre terjedő megszakítás sem bontja meg a folyto
nosságot. 

Már a kínai „történetírás atyját", a S i - k i szerzőjét meg
előző idők konfuciánus irataiban megjelenik a barbárok négy 
törzse; az ő nevük jelenti későlbb a négy világtáj nem-kínai lakos
ságát: fi (kelet), ti (észak), zung (nyugat), man (dél).1) A kezdet 
szerény négy neve a századok folyamán egyre gyarapodott, mind
egyik világtáj végeláthatatlan sokaságban ontotta a megisme
résre méltó idegeneket. Ha most a kínai történelem során föl
merült (barbár népeknek, törzseknek csupán a neveit próbálnánk 
felsorolni, a puszta felsorolás többszörösen felülmúlná e dolgozat 
terjedelmét. De ez most nem is célunk. Arra szeretnénk rámutatni 
mindössze, hogy a kínaiaknak a barbárokra vonatkozó értékes 
adat-anyagát, glosszáit — elsősorban a bennünket közelebbről 
érdeklő belsőázsiai népekkel kapcsolatban — milyen elvek alap
ján értékesíthetjük nyelvészetileg. Helyes eljárással e vizsgálódá
sokból az altáji nyelvhasonlítás, az altáji nyelvcsalád egyes ágai
nak nyelvtörténete számára megbecsülhetetlen értékű új források 
nyílhatnak meg. Sőt tovább mehetünk: Dél-Szibéria egykori 
nyelvállapotára is nem egy vonatkozásiban nem remélt hasznos 
útmutatásokat nyerhetünk. 

A következőkben elmondandók elvi alapja egyszerű és 
magától értetődő, annyira, hogy ismételt hangoztatása szinte 
nyitott kapu döngetése. Mindenki ismeri, elismeri, mégis alig van 
valaki, aki ne szegné meg úton-útfélen. A sinológusok nem isme
rik a barbár nyelvi problémákat, s ez megbosszulja magát még 

*) PLATH, Fremde barbarische Stámme in altén China: SBAW (München), 
1874. H. MASPERO, La Chine antique, Paris 1927, 3. kköv. 
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abban a nem mindennapi esetben is, ha különben magában a 
kínai nyelvtörténetben otthonosan mozognak. A barbár nyelvek 
ismerői, így pl. az altáji összehasonlító nyelvészet, a török vagy a 
mongol nyelvtörténet művelői legtöbbször még a kínai nyelv rej
telmei előtt is tanácstalanul torpannak meg, nemhogy a kínai 
nyelvtörténet útvesztőiben el tudnának igazodni. 

A mindenki által elisimert elvi alap: nyelvtörténeti kérdés
hez csak nyelvtörténeti módszerekkel szabad nyúlni. 

A gyakorlatban ez azt jelenti, hog3r a kínai átírásban ránk 
maradt barbár-nyelvi glosszák rekonstruálásához figyelembe kell 
vennünk í. a kínai nyelvtörténetet, 2. a barbár nyelvtörténetet. 
De nem mindig ismerjük azt a barbár nyelvet, amelyikből a 
kínaiak glosszát vagy glosszákat jegyeztek fel, ezért az előibbi két 
tételhez csatolnunk kell harmadikul egy óvást: óvakodjunk a 
nem ismert barbár nyelveknek a mai nyelvekkel való apriorisz-
tikus azonosításától. 

2. Az első kérdés: a szóibanforgó" glosszát mikor jegyezték 
fel? A Kr. e. III., a Kr. u. II., V., X. vagy XIV, században más
más hangtani értéke volt egyugyanazon kínai írásjegynek. Vilá
gos, hogy csak az egykorú kínai szókép pontos ismerete alapján 
rekonstruálhatjuk magunknak azt a barbár nyelvi alakot, melyet 
a kérdéses korban hallottak, illetőleg feljegyeztek a kínaiak. Ez 
persze kínai nyelvtörténeti kérdés. 

A kínai nyelvtörténet főbb korszakait már eléggé tisztázták 
ahhoz, hogy első tájékozódásként nyugodtan rábízzuk magunkat 
az itt nyert átfogóbb kronológiai keretekre. HENRI MASPEROval 
a kínai nyelvtörténetet a következő főbb korszakokra osztjuk:1) 

I. Ókor (a Kr. e. III. sz.-ig) régi j . 
II. Han, Szan-kuo (Kr. e. III—Kr. u. IV. sz.) új i °" 

III. Hat dinasztia. Korai T'ang (V—VII. sz.) régi 
IV. Kései T'ang. Szung (VIII—XI. sz.) új » ° Z e p " * 
V. Kin. Jüan. Korai Ming (XII—XV. sz.) régi j ,'. . 

VI. Kései Ming. C'ing (a XVI. sz.-tól) új i UJ" m a i * 

1) H. MASPERO : Bulletin de l'École Francaise d'Extréme-Orient 
( = B E F E O ) , XX, 10. KARLGREN a közép-kínai helyett íMASPERonál chinois 
moyen) chinois ancien-t, ancient Chinese-t mond, viszont az ó-kínai jelölé
sére mindkettőnél a chinois archaique, arch. Chinese szolgál. Nagyjában az 
V. kort ó-mandarin-nak is szokás nevezni, vö. DRAGUNOV: IZV. Ak. Nauk 
1930, 627. köv. 
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MABPEKO felosztásához az egyes korokat jelentő dinasztiák 
neve mellé zárójelben odatettem könnyebb tájékozódás céljából 
azt, hogy nagyjában milyen évszázadokról van szó. A sorokat 
római jegyekkel megszámoztam, hogy a következőkben röviden 
csak így hivatkozzam az egyes nyelvtörténeti periódusokra. 

Felesleges volna most felsorolni a kínai nyelvtörténet hihe
tetlenül gazdag közvetlen és közvetett forrásait. Azt azonban nem 
hallgathatjuk el, hogy teljesen szilárd talajon csak a III. korszak
tól kezdve állunk. Természetesen, minél jobban közeledünk 
korunkhoz, annál teljesebb, aprólékosabb megfigyeléseken alapuló 
forrásokra támaszkodhatunk. 

A nem-sinológus nyelvészt érthetően az érdekli a gazdag 
kínai nyelvtörténeti irodalomból elsősorban, hogy melyek a szá
mára is hozzáférhető, összefoglaló, lehetőleg szótárszerű feldolgo
zásai az egyes koroknak. A teljes anj^agot, valamennyi korszakot 
magábanfoglaló kínai nyelvtörténeti szótár elkészítésének még 
csak a terve sem merült fel, de nem is merülhetett fel, mert 
hiszen számos, alapvető jelentőségű részletnek a feldolgozása 
mindmáig hiányzik. 

Az I—II. kor egyes problémáival B. KARLGREN, a mai kínai 
nyelvtörténeti kutatások legjelentősebb munkása foglalkozott 
számos kisebb-nagyobb dolgozatában, eredményei azonban nem 
teljesen megnyugtatók és sokat vitatják részleteiben.1) A III. kor
ról már kedvezőbbet mondhatunk, s ez KARLGREN érdeme, ő tisz
tázta e kornak szinte valamennyi fontosabb kérdését híres Études 
sur la phonologie chinoise c. munkájában, s tekintélyes szótári 
anyagát hozzáférhetővé tette Analytic Dictionary of Chinese and 
Sino-Japanese c. könyvében.2) A IV. korról a legfigyelemremél
tóbb H. MA8PERO monográfiája, címe: Le dialecte de Tch'ang-ngan 
sous les T'ang.3) Az V. kor felé újabban kezd a figyelem irá
nyulni; hálás anyagát összefoglalóan még nem dolgozták fel, de 
haszonnal forgatható A. DRAGUNOV, The Phags-pa script and the 

1) B. KARLGREN, Word families in Chinese: Bull. of the Museum of Far 
Eastern Antiquities, n° 5. Vö. H. MASPERO bírálatát a Bull. de la Société de 
Linguistique ele Paris XXXVI (1935), 175—183. 

2) Az Études megjelent az Archives d'Études Orientales 15. köteteként 
(Upsala, 1915—1924). Az Analytic Dictionary megjelent Párizsban 1923-ban. 

3) Megjelent a BEFEO XX. kötetében (Hanoi, 1920). Vö. B. KARLGREN, 
The reconstruction of ancient Chinese: T'oung Pao XXI (1922), 1—42. 

/ 
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Ancient Mandarin c. dolgozata;1) sajnos, teljesen elhibázott (Ism-
JAMA FÜKUJI, Kötei chugen on-in c. könyve,2) melynek végén 
található egy latin átírásos mutató is. A VI., azaz legújabb korral 
eddig különösebben nem foglalkoztak, eligazításul egyedül az 
ú. n. északi mandarin-szótárak és nyelvjárás-tanulmányok szol
gálnak. 

A választék tehát nem valami bő általában véve sem, szótár 
meg épen egyetlen egy áll a nem sinológus nyelvészek rendelke
zésére, KARLGREN Analitic Dictionary-ja. Ezt aztán idézik is derűre
borúra, de persze nincs benne köszönet. Akár Han-kori hiung-nu 
glosszáról, akár a Ming-kori ujgur szótárak egy-egy adatáról van 
szó, a legnagyoblb lelkinyugalommal kiírják KARLGRBN szótárából 
a megfelelő tételt és mellébiggyesztik, mint „régi kiejtést". (Az a 
kor szerencsére már a múlté, amikor még — nem is olyan régen 
—• a bármely korból való kínai adatok régi olvasatainak rekon
struálásához elegendő volt a mai délkínai, kantoni, stb. alakok
nak az idézése.) 

Hogy túlzásnak ne tűnjék állításunk, lássunk egy-két tanul
ságos példát. 

W. BANG és A. VON GABAIN a turkológiai szempontból any-
nyira íbecses* Türkische Turfantexte V. füzetében (Berlin, 1931.) 
az ujgur jipkin ,ibolyaszínű' magyarázásához (14. lapon) idézik a 
Ming-kori ujgúr-kínai szótár sipkin adatát, illetőleg annak kínai 
átírását, mely si-kin-nek hangzik.3) Nem elégedtek meg azonban 
ennyivel, hanem nyomban idézték KARLGRENÍ; e szerint „régi" ki
ejtése: éiet(!)-kjdn. A zár jelben elhelyezett felkiáltójel tőlük szár
mazik, nyilván a „szabálytalanság" láttára megnyilatkozó csodál
kozással vegyes megbotránkozásuknak a kifejezésére. Pedig nem 
történt szabálytalanság, mindössze kár volt megbolygatni KARLGRBN 

III. kori adatait, melyeknek itt ég-világon semmi keresnivalójuk 
nincsen. Az ujgúr-kínai szótárral az V. kor legvégén járunk, s 
elegendő tudomásul vennünk a si-kin-t azzal, hogy már a Szung-
dinasztia idejében eltűntek az észak-kínaiban a szóvégi zöngétlen 

*) Megjelent az Izvestija Akademii Nauk SSSR (VII serija: Otdelenie 
gumanitarnich nauk) 1930, 627—647 és 775—797. 

2) Megjelent a Töyö bunkó ronsö I. köteteként (Tökyö, 1925). Vö. 
PELLIOT megjegyzéseit a T'oung Pao XXVI (1929), 359 1.; e kritikai megjegy
zések túlságosan enyhék, más alkalommal még visszatérek e műre. 

8) Megjelent a SPAW (Hist.-Phil. Klasse) 1931-es kötetében, 13—14. 
Nuelvtudomániii Közlemények ÍJ. 12 
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zárhangok (k, t, p), s hogy helyette egy ideig úgy jelölték ezeket 
a barbár szóvégeken feltűnő hangokat, hogy például a jelen eset
ben a si és a kin szótagot jelentő kínai írásjegyek közé, kissé 
oldalt, főleg pedig kisebb alakiban beírtak egy pu szótagot. Ez a 
segédmegoldás idővel elmaradt. 

Másik példa. A Türkische Turfantexte VII. füzetében, 
melyet Gr. R. RACHMATI és W. EBEKHARD (ez utóbbi sinológus) adott 
ki 1936-íban, többek közt közlik a Göncölszekér-szutrájának ujgur 
töredékét.1) E töredékből összeállították a hét csillag kínai ere
detű ujgur neveit és persze — mellékelték hozzá a KARLGREN-féle 
„régi" alakokat. De beszéljen maga a lista: 

Ujgur Mai kínai KARLGREN szerint 
tamlang t'an-lang tám-lang 
kumunsi kiü-men g(iwo-mudn 
liusun lü-€un luk-d/udn 
yunkiu (helyesen: wunkiu) wen-kHü miu9n-¥iwok 
Úrnőin lien-cen Ijam-fiang 
vukuu ívu-k'iü miu-kH^ok (RACHMATI min-je 

sajtóhiba.) 
pakunsi p'o-kiün p^uá-kiuon. 

Kínai nyelvtörténész rögtön meglátja benne, hogy három 
kritérium is tiltakozik a korai-T'ang-kori keltezés ellen: 1. a szó
végi -k hiánya (Hu, kiu és kuu), 2. a mi'- szókezdettel szemben 
szókezdő w- (wun, a yun alak grafikai tévedés, gyakran vétenek 
vele), 3. az ujgur cin (a limcin-ben) a K.'-féle t(iáng-gel szemben. 
KARLGREN adatainak felsorolása teljesen felesleges volt tehát, s csak 
téves irányiban befolyásolja azt, aki ebből a mű keletkezésére, ill. 
fordítására akar kronológiai következtetéseket vonni. Mert hiszen 
a helyes az, hogy hangtani kritériumok is az V., nem pedig a III. 
kor mellett szólnak. Nem beszélve arról, hogy másfelől már volt 
tudomásunk egy Jüan-kori fordításról, s annak mongol és tibeti 
eredetijével való összefüggéseiről, ha ez RACHMATI és EBERHARD 
figyelmét el is kerülte.2) 

*) Megjelent az APAW 1936-os kötetében, vö. 66. és köv. 1. 
2) LIGETI : T'oung Pao XXVII (1930), 60; ugyanott 1. B. LAUPEE és SYLVAIN 

LÉVI megfelelő helyeit. Az ujgur, mongol, tibeti fordításról vö. LIGETI : Revue 
des Études Hongroises XII (1934), 239 köv. 
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Végnélkül folytathatnók a példák meglepőbbnél meglepőbb 
sorát, még pedig olyan nevekkel, mint HIRTH, DE GKOOT, LAUPER, 
RAMSTEDT, P. SCHMIDT. • ! 

3. A monoszillabikusnak ismert kínai nyelvben ma annyi az 
azonos hangzású (egytagú) szó, hogy a megértés biztosítása cél
jából új eszközökről kellett gondoskodni: egyszerű fogalmakra is 
szóösszetételeket alkottak, afféle ige- és névragozást fejlesztet
tek ki. Mai alakjában a beszélt kínai veszedelmesen közel áll a 
poliszillabikus, ú. n. ragozó nyelvekhez, amelyeknek állapotaiban 
a kínaival egy tőről sarjadt tibeti nyelv már szinte megkövesedett, 
annyira, hogy még zenei hangsúlyát is elvesztette. 

Valamikor nem volt ez így. Kezdetben az írott, klasszikus 
nyelvet nemcsak szemmel lehetett érteni, mint ma, hanem füllel is. 
A régi kínai hangállománya akkor persze még jóval gazdagabb 
volt a mainál. 

A kínai hangtörténeti problémák szemléltetésére álljon itt 
néhány eset.1) 

a) A mai kínaiban a szó elején a zárhangok közül csak a 
következők fordulnak elő: k-, kKr; t-, íc-; p-, p1-. Ezek közül a k-
és a f- sorsa a nyelvtörténetben párhuzamosan haladt a gazda
gabb állapotból a szegényebb felé, mint azt az alábbi vázlatos 
összeállításból láthatjuk: 

I—II. k-, *% g-, gl- í-, fc-, d-, d<-
III—V. k-, F- , gc- í-, íc-, d(-

VI. k-, k(- t-, tc-

b) Az ó-kínai p-, pc-, b-, tf- párhuzamosan halad a fentiek
kel egészen a III. korig, fejlődése a IV. kortól kezdve azonban 
más irányt vesz. A kínai nyelvtörténet elején a szókezdő zár
hangok közül a k-, kc-, g-, g(- és a p-, p\ &-, b(- lehetett jésített 
(ha a szókezdő mássalhangzó után ji következett) ,2) vagy nem. 

x) A tárgyalt hangtörténeti kérdésekre VÖ.KABLGREN, Analytic Dictionary 
"9 köv., Uő., Éludes 42 köv., MASPERO, Le dialecte de Tch'ang-ngan 23 köv. 

a) A jésítésről, jodizálásról így ír KARLGREN: „Le terme „ m o u i l l é " a 
d&ns la linguistique moderné une signification trés spéciale. Comme il est impos-
sible de fixer, pour l'ancien ohinois, s'il s'agit d'une vraie palatalisation des 
consonnes („mouillure", auqel cas la position de „yod" ou i est prise par la 
langue s i m u l t a n é m e n t avec l'articulation normálé du son „mouillé") 
ou d'un yod s u i v a n t la consonne, je préfére, dans la suite, aux termes 
m o u i l l u r e , m o u i l l é e t c , ceux de y o d , y o d i s é" (Études 44, 2. jegyz.). 

12* 
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Míg az előbbi sornál ez nem okozott később különösebb bonyodal
mat, a második sor esetében, mint mondottuk, a IV. kortól kezdve 
a szabályosan háromra leolvadt sor (p- p'- b(-) mássalhangzói, 
ha jésítettek voltak és azonfelül még u vagy w következett utá
nuk, újabb szókezdőkké alakultak. Teljes egészükben ezek sem 
maradtak fenn napjainkig. A szókezdő p-, p'-, £)-, V- fejlődését 
ezek után a következőkben áhrázolhatjuk: 

I—II. P-, P S b-, V-
III. p-, p \ b<-
IV. p-, p S 6'-; /-, f\ v 
V. p-, p\ b(-; /-, y-

VI. p-, p<-; /-

c) A régi kínai nem ismeri az r-t; a mai észak-kínaiban van 
azonban egy ilyenféle hang, amelyet helytelenül az amerikai 
ejtésű angol r-rel szokás azonosítani. Ennek a hangnak a pontos 
leírása KARLQREN szerint: apico-prepalatalis orális hang, zöngés, 
egy, legfeljebb két rezdületű; jele -A. Elnagyolt rendszerű kínai 
átírásomban r/i-val jelöltem. 

Ez az rh csak a Jüan-kor (V.) végén alakul ki és végső 
fokon ó-kínai nzi-re megy vissza, mégpedig a következő közbülső 
fokokon át: 

né =» zi =- z% =- z =- °z =- A 

Ha a szókezdő ni- után nem i, hanem más magánhangzó 
következett, szintén elég későn, i-n keresztül cerebrális z-vé fej
lődött. 

d) A kínai hangtörténet legkorábban felismert sajátságai 
közé tartozik, hogy a mai észak-kínai magánhangzóra végződő 
szavainak egy része valamikor három zöngétlen zárhang vala
melyikére (-k, -t, -p) végződött. E felismerést elősegítette, hogy a 
kérdéses mássalhangzós szóvégek bizonyos dél-kínai nyelvjárások
ban máig megőrződtek. 

E mássalhangzós szóvégek sorsa meglehetősen világos ma 
már. Kezdetben a szóvégeken zöngétlen és zöngés zárhangok áll
hattak. Előbb eltűntek a zöngések; hogy milyen előzmények után, 
azt ma nem tudjuk pontosan rekonstruálni. A zöngétlenek eltűné
sének a folyamata adatszerűen követhető : előbb zöngés spirán
sokká változtak, majd félhangzón keresztül eltűntek. Kronológiai-
lag ez a hangtörténeti folyamat a következőképen rögzíthető: 
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I—II. -k, -t, -p; -g, -d, -b 
III. -k, -t, -p; a zöngés zárhangú szóvégek helyén a 

III. kortól végig a mai napig tiszta 
magánhangzós szóvégek találhatók. 

IV. -y, -ő, -fi 
V. (semivocalis). 

VI. magánhangzós szóvég. 

e) Az ó-kínai -ng {-y) -re végződő szavai a mai kínaiban is 
-ng-re végződnek. És mégis, még itt is érdekes probléma húzódik 
meg. A IV. korban, pontosabban a VIII. században, ugyanis az 
észak-kínai bizonyos, nem is a legjelentéktelenebb, nyelvjárásai
ban az ng (rj) v-nek (spiráns rj) kezdett hangzani, öbből pedig 
bizonyos hangtani helyzetekben diftongus, illetőleg hosszú magán
hangzó keletkezett. Az V. kortól kezdve ez az időben és térben 
részleges hangtani jelenség újra visszaszorult, s az előbbi -ng-s 
állapot általánosodott. 

A fentiekben a kínai hangtörténet szókezdő és szóvégi más
salhangzói közül csak néhány nevezetesebbet említettünk. Azt 
hisszük, ennyiből is sejteni lehet, hogy „régi" kínai alakokat „per 
analógiám" gépiesen rekonstruálni nem lehet. Nyomatékosan rá 
kell még mutatnunk arra, hogy a mai kínainak bizonyos, ejtés
ben, átírásban azonos hangtestű szavakból álló csoportjai nem 
jelentenek történetileg összetartozó csoportokat; történeti össze
tartozásról m a csak a kínai szavak írásjegyei, illetőleg az írás
jegyek ú. n. fonetikai elemei tájékoztatnak bennünket. 

4. Belső-Ázsia nyelveinek, nyelvtörténetének kutatója szá
mára a kínai nyelvtörténet elsőrendű segédtudomány. Eredményei 
nélkülözhetetlenek ott, ahol a kínai nyelv elemei (esetleg szövegei) 
a belsőázsiai nyelvterületen előfordultak vagy előfordulnak. Szó 
lehet itt a belsőázsiai írások valamelyikével megörökített kínai 
szövegekről, szövegrészekről, vagy puszta glosszákról a nyelvtör
ténet különféle periódusaiból, gyakorlatilag: a korai T'ang-kortól 
napjainkig. És nélkülözhetetlenek másodszor a kínai nyelvtör
ténet tanulságai akkor is, amikor Belső-Ázsia „barbár" nyelvei
nek tulajdonnévi és közszói glosszáit, melyek kínai átírásban 
maradtak ránk, eredeti kiejtése szerint akarjuk rekonstruálni. 

A kínai nyelvtörténet segítségével nyert eredmények helyes 
értékelésénél nem szabad megfeledkeznünk még valamiről. Akár 



182 LIGETI LAJOS 

kínai átírásban megőrzött belsőázsiai glosszákkal van dolgunk, 
akár valamelyik belsőázsiai írással átírt kínai glosszákat kell 
magyaráznunk, a legpontosabb kínai nyelvtörténeti rekonstrukció 
mellett is kell számolnunk — bizonyos esetekiben — egy pontat
lansági tényezővel: a szembeállított nyelvek vagy épen írások 
nem alkalmasak ugyanazon hangrendszer pontos visszaadására. 
Ezen mindenkor a hanghelyettesítéssel segítettek. 

Ha példának okáért a kései T'ang-korban egy barbár nyelvi 
-rím szótagot kellett átírni, azt a tibeti és ujgur nehézség és két
értelműség nélkül meg tudta tenni. A kínai ebben a hangtani 
helyzetben nem tudott másként segíteni magán, mint hanghelyet
tesítéssel -Iim-e\ írt itt is csakúgy, mint a barbár nyelvi -lim szó
tag átírásakor; ebből persze kétértelműség származhatik, ha nem 
ismerjük a kérdéses barbár nyelvet és mi magunk nem tudjuk 
eldönteni, hogy a helyes olvasat lim-e, vagy pedig hanghelyettesí
téssel -rim-et akart-e jelölni a kínai forrás. Hilba volna egyedül a 
kínai írást kárhoztatni az effajta tökéletlenségekért. A kínai 
játszva tesz különbséget a cerebralis és palatális § és c között ($, s; 
c, c); itt viszont a tibeti és az ujgur írás mond csődöt, mert egyik 
hang sincs meg a nyelvében, egy harmadik hang jegyével írja át 
egyöntetűen mind a kettőt: s és c. 

Ha tehát magunk előtt látjuk a nyelvtörténetileg kikövetkez
tetett helyes alakot, figyelembe vesszük hozzá a hanghelyettesítés 
lehetőségét, akkor semmivel sem vagyunk rosszabb helyzetben, 
mint amikor egy görög írásos barbár nyelvi glosszát kell megfej
tenünk vagy magyaráznunk. Semmiképen sem beszélhetünk arról, 
hogy a kínaiaknál feljegyzett neveknek, közszavaknak a felhasz
nálását a kínaiak „hallatlanul torz" átírása megakadályozza.1) 

A fentiek szemmeltartásával álljon itt néhány példa annak 
a megvilágítására, mint viselkednek a kínai nyelv glosszái, régi és 
új jövevényszavai Belső-Ázsia barbár n5^elvi átírásaiban. 

Nagyobb, összefüggő kínai szövegek, ül. szövegrészletek ez 
ideig csak tibeti írással ismeretesek; ezek a kései T'ang-korból 
valók. A híres C'ien ce wen anyagát a kínai nyelvtörténet nem 
egy kérdésének tisztázásánál már hasznosították. Azóta több más 
ilyen természetű szöveg is napvilágot látott. Hogy kellő kínai 

*) GUÁL LÁSZLÓ : KCsA. II, 253. 
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nyelvtörténeti ismeretek nélkül milyen csapdát jelenthet egy 
T'ang-kori kínai szöveg tibeti átírásban, arra talán elegendő meg
említenünk, hogy az egyiket F. W. THOMAS az eddig még ismeret
len 3a-za nyelvvel próbálta azonosítani, illetőleg ebből akarta meg
állapítani, hogy az 5a-za nyelv indokínai típusú és a kínaival — 
távolról rokon.1) 

Kínai nyelvi glosszákat szinte minden belsőázsiai nyelv 
emlékanyagában találunk. Rendszeresen ezeket nem gyűjtötték 
össze, s így természetesen teljes egészükben sem dolgozhatták fel. 
E glosszák közt vannak meg nem honosodott vendégszavak, s 
vannak olyanok, melyeket már jövevényszavaknak tekinthetünk, 
olyikuk napjainkig megmaradt. Példáinkat gyakorlati okokból 
kizárólag afc glosszák közül vesszük. 

Egyike a legérdekesebb sorsú szavaknak a kínai pi ,ecset4. 
Az I—II. koriban még pl- kettős mássalhangzót találunk e szó 
elején; a ki-, pl- stb. szókezdet az ó-kinai legérdekesebb sajátságai 
közé tartozik, s teljes egészében még nincs felderítve. A III. kor
ban KAELGEBN szerint píef-nek hangzott. Ha az altáji biti- .írni' 
kínai eredetéről egyáltalában beszélhetünk, csakis e kor jöhet 
szóba az átvétel hozzávetőleges időpontjául. A III. kor végéről 
vagy a IV. kor elejéről való jövevény a japán hitsu, ez modern 
fejleménye egy régibb *pif«-nak, ahol az -u sajátos japán fejle
mény. A IV. koriban a kínai szó piő-nék hangzott, s mint jöve
vény átkerült a tibetibe pir alakban2) (vö. B.LAUPER, Loan-words 
in Tibetan: T'oung Pao 1916, p. 509, n° 229). A tibetiből tovább 
vándorolt a szó a mongolba, ahol ma bir és bigir {= bir) alak
ban ismeretes. Az V. korban már szóvégi mássalhangzó nélkül 
pí-nek hangzik, ezt vette át a dzsürcsi nyelv, s ott később, való
színűleg a Ming-korban, a dzsürcsifoen általánosan végbement 
p- =*- /- változás során fi-vé lett. Ez a dzsürcsi jellegű fi került át a 
mandzsuba. (Az elmondottak hangtani részéhez vö. a 3. d) 
alattiakat.) 

A naptár egyik neve kínaiul (mai ejtés szerint) li-zi. A más 
okok alapján is a kései T'ang-korra tehető ujgur írásos Sakiz 
yükmák szövegében likzir (ligzir-nék is olvasható) alakban fordul 

*) LIGETI LAJOS: K C S A . I. kiég. köt. 86 és 90 1. 

*\ Közvetlenül a kínaiból való átvétel az ujgur bir, biir (A. VON GABAIN, 
Alttürkische Grammatik, 302). A mongol szó származhatott az ujgúrból is. 
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elő.1) A III. korban a szó lieknéiU-nék. hangzott, a IV.-ben l'ik-
éiő-nék. (MASPERO szerint *liy-eí kellene feltennünk, de nincs 
tisztázva, hogy minden hangtani helyzetben bekövetkezett-e a 
kései T'ang-korban a szóvégi -p »* -/? ill. -k *- -y változás.) A IV. 
kori alaknak felel meg pontosan az ujgur írás megőrizte változat. 

MASPERO logikus érvelésének támogatására egy világos ujgur 
írásos példát tudnánk felhozni. Ez a kínai ho (KARLGREN 71. írás
jegy), mely a III. korban yáp-nak hangzott és a török alp , vitéz' 
(ó-török *'alp v. *halp) átírására szolgált a korai T'ang-korban. 
MASPERO szerint a IV. koriban *ya/¥-ot kell feltennünk, egy kései 
T'ang-kori ujgur átírás szerint qaw alakot találunk.2) A szókezdő 
y- normális hanghelyettesítés, a szóvégi -w azonban a zöngés 
spiráns -/?-vel magyarázható. Az V. korban u. i. már ya-nak, 
majd yo-nak hangzik. 

Az általánosabban ismert kínai szavak közé tartozik a lung 
,sárkány'.3) Már a türk rovásírásos feliratokban találkozunk vele 

*) A dolgozatban előforduló kínai írásjegyeket technikai okokból nem 
tudtuk eredetiben adni. Az eligazodás zavartalansága végett a következő 
eljárást követtük: ha jelentésének megadásával vagy más módon kellően meg 
lehetett határozni az írásjegy azonosságát, megelégedtünk ennyivel; ahol ez 
nem volt lehetséges, megadtuk az írásjegy számát a K/iBLGREN-féle Analytic 
Dictionary szerint. — A Sákiz yükmak likzir szaváról 1. W. BANG—A. VON 
GABAIN—G.R.RACHMATI, Türkische Turfantexte VI, Das buddhistische sutra 
Sákiz yükmak: SPAW 1934, 160 (kny. 70). Már előbb: E D . CHAVANNES— 
P. PELLIOT, Un traité manichéen retrouvé en Ghine: Journal Asiatique 1913 I, 
382, ahol a két szerző közül nyilván PELLIOT hivatkozik HANEDA TÖKÜ ujgur 
töredékének e szavára és kínai hangtörténetileg is magyarázza. HANEDA töre
déke megjelent a kyötoi egyetem Geibun c. folyóiratának IV. köt. 2. füzeté
ben. A berlini kiadvány szerzőinek figyelmét elkerülte HENEDA e közleménye. ' 
Sajnos, a japán publikációk számunkra époly nehezen hozzáférhetők, mint 
az oroszok, ennek egyik főoka, hogy a japánok is igen kis példányszámban 
nyomatják folyóirataikat és könyveiket, s mire valamelyik kiadványnak a 
híre eljut Európába, már hasztalanul keressük, mert addigra teljesen eltűnik 
a könyvpiacról. Ezt pedig annál inkább sajnálhatjuk, mert a tengernyi japán 
cikk, kiadvány közt olykor egy-egy igazgyöngy is akad. 

2) Türkische Turfantexte, Index 36 (a SPAW kötetében 494). 
3) Régebben nem ismerték a török-mongol szó helyes etimológiáját és 

tévesen a tibeti Mu ,sárkány' átvételének tartották; ez azonban nemcsak 
kronológiai, hanem hangtani okokból sem lehetséges, nem is beszélve arról, 
hogy számos hasonló kínai-török-mongol\ megfelelésünk van. Vö.P. PELLIOT, 
Les formes turques et mongoles dans la nomenclature zoologique du 
Nuzhatu-'l-kulüb : Bull. of the Sohool of Orientál Studies VI (1931), 569. 
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mint jövevényszóval, mégpedig lüi alakban. Nagyjában ebben az 
alakban tovább származott az ujgur közvetítésével (korai lu, lü, 
kései luu) a mongolba, ahol luu-nak írják és Zw-nak ejtik. 
KAMSTEDT kalmük szótárában szintén a kínaiban keresi e szavak 
forrását, azonlban tévesen egy nem létező kínai lui-bó\ indul ki. 
Ha figyelemibe vesszük, amit a 4. e) alatt mondottunk, világos, 
hogy a III. kori liwong-hó\ nem magyarázhatjuk meg a török-
mongol lüi, lü, lü alakokat, viszont a IV. kori liö (liuv)-ból szabá
lyos folytatásoknak tekinthetjük. 

A lung ~ lüi, lü megfelelésre, ül. a szóvégi -ng-nek sajátos 
kései T'ang-kori tükröződésére számos példánk van a belsőázsiai
írásos emlékekben. Ilyen a ,kánonikus könyv' jelentésű ki, mai 
alakja king. A ki ujgur szövegekben fordul elő, a tibeti gyi-t ír. 
Az ú. n. ,tíz törzs', mai nevén si-kan (IV. korból való ujgur írásos 
alakjában sipqan) tíz neve közül ide tartozik három: qi (mai 
alak: keng), pi, pii (mai alak: ping), ti (mai alak: ting). Az össze
tett szavak közül ide sorolandó az ujgur írás samtso-]a, melynek 
jelentése ,Tripitaka', mai kiejtése pedig san-tsang, és a T'ang-
dinasztia egykorú neve taito (mai alakban: ta-t'ang ,nagy T'ang'), 
végül Turfán régi neve: Qoco, mai alakban Kao-c'ang, stb.1) 

Eddigi példáink között volt olyan is (pi ,ecset'), amely kü
lönböző korokban — más-más alakban — más-más nyelvekbe 
került jövevényszóként. Arra is van példánk, hogy ugyanaz a 
kínai jövevényszó egyazon belsőázsiai nyelvben különböző korok
ból többször is megtalálható. Legyen szabad csak egy nagyon 
világos esetre hivatkoznunk. ,Gyertya, viasz' ma kínaiul la, a III. 
korban láp-n&k hangzott ez a szó, vagyis szóvégi -p-vel. Mármost 
a mongolban van egy la ,gyertya' jelentésű szó, ez nyilvánvalóan 

*) A king ,kánonikus könyv' ki alakjára vö. Türkische Turfantexte V, 
28 (348); a tibeti gyi-t a tibeti Kanjur indexéből idézem, vö. pl. H. BECKH, 
Verzeicbnis der tibetischen Handschriften (Berlin 1914), 102, no 12. A sipqan 
adataira vö. Türkisohe Turfantexte VII, 62. A samtso és taito szavakról utol
jára a már idézett TT VI, 28 (348); a samtso második magánhangzóját kez
dettől fogva o-val olvasták, a taito-t GABAiNék azonban — szerintem helyte
lenül — u-val (taitu). Itt is, mint minden hasonló esetben o-t kell olvasnunk 
még a második szótagban is, nemcsak mert a kínai hangtörténet ezt kívánja 
meg, hanem azért is, mert a török ebben a korban is ismert második szótag
ban o-t, mint azt a brahmi-írásos török szövegek mutatják. A Qoco-ról vö. 
P.PELLiOT,Kao-tch'ang, Qoco, Houo-tcheou et Qará-Khodja: Journal Asiatique 
1912 I, 579 és köv. 
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kései (VI. kori) jövevény a kínaiból; nem kétséges, hogy eredet 
szempontjából azonos vele a mongol lab ,viasz', azzal a különb
séggel, hogy ez régi, III. vagy IV. kori alakra mutató jövevény, 
amelyhez a mongolok minden valószínűség szerint nem közvet
lenül, hanem az ujgúron keresztül jutottak. 

Valamennyi előbbi példánkat úgy választottuk meg, hogy a 
belsőázsiai nyelvekben, írásokban előforduló kínai jövevény
szavak, glosszák s z ó v é g i hangtani problémái domborodja
nak ki. A kínai szóvég u. i. olyan szembeszökő változásokon ment 
át fejlődése során, hogy az még a tökéletesnek nem nevezhető 
belsőázsiai írásokon keresztül is világosan érzékelhető. A kínai 
szókezdet viszont olyan gazdag épen a régibb, tanulságosabb 
korokban, hogy ezt a gazdagságot a belsőázsiai írások nem igen 
képesek jelölni, s egyre-másra kénytelenek a hanghelyettesítéshez 
folyamodni. Ami ezek mellett a megőrzött finomságokból még 
szóhoz jutott a tökéletlen írásokon keresztül, az olyan természetű 
és olyan kisszámú, hogy a távolabb állók számára alig szolgál
tatna elegendő tanulságot. 

Még egy példát azonban nem hallgathatunk el. Az eddigiek
ben szóltunk a kínai szókezdet és szóvég történetéről, de nem 
beszéltünk a kettő közt levő magánhangzóról (vagy diftongusról). 
Természetesen ez nem jelenti azt, hogy itt nem volna probléma, 
vagy épen hogy a kínai szónak ez a része változatlan maradt 
volna a legrégibb időktől a mai napig. Ellenkezőleg. Ha pl. vala
melyes bizonytalanságról lehet szó a III. és IV. kor kínai szavai
nak a rekonstruálásában, az épen a magánhangzó színezetének 
itt-ott megnyilatkozó bizonytalansága miatt van. 

A kínai szó magánhangzója pedig még olyan kései korban 
is nyújt meglepetést, amelyben a consonantismus már szinte 
azonosnak tekinthető a maival. 

Az V. kor legvégéről való egy nagyterjedelmű mongol nyelvű 
munkának (maga a mongol szöveg jóval korábbi) kínai írással 
átírt szövege. Ez a kínai írásban ránk maradt mongol nyelvű 
könyv a Mongolok Titkos Története. Három kötetben nemrégiben 
adta ki latin betűkkel átírt, „visszaállított" mongol szövegét, szó
tárát, E. HAENISCH.3) Ebben a szótárban és szövegkiadásban talá-

*) E. HAENISCH, Manghol un Niuca Tobca'an (Yüan-ch'ao pi-sihi). Die 
Getheime Geschichte der Mongolén. Aus der chinesischen Transkription (Aus-
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lünk ilyen furcsa szavakat, mint jao'un ,bal, balra', jao'udun ,álom', 
kecao'u ,nehéz\ A furcsaság megértéséhez tudnunk kell, hogy e 
szavak az irodalmi mongolban a következőképen hangzanak: 
jegün ,bal\ jegüdün ,álom', kecegü ,nehéz'. A nyelvemlékekben 
je'ün, jewün, jé'üdün, jewüdün, kece'ü, kecewü alakok mutatkoz
nak. A HAENISCH közölte alakoknak persze a nyelvemlékekben 
található változatok valamelyikével kellene azonosoknak lenniök. 
A kritikus jao ill. cao szótagok alapjául egy-egy kínai cao, íll. 
Pao szolgál; az átírás ezernyi más példájában teljességgel szabá
lyos a kínai c- «• mongol /-, a kín. c'- <̂  mong. c-, és mégis hibá
sak a jao'un stb. alakok. Hibásak, mert a kínai cao és c'ao szavak 
történetét nem vette figyelembe HAENISCH. E szavak u. i. a III. kor
ban jodizált (jésített) szókezdetet mutatnak, ilyenkor pedig 
azt látjuk, hogy a rákövetkező magánhangzó (i)áu; a nem pala-
talizált szókezdet után viszont -cm-t találunk. Ez a kettősség meg
őrződött egészen az V. kor végéig. Esetünkben ez annyit jelent, 
hogy az V. kori kínai nyelvben, melyet ó-mandarinnak is szokás 
nevezni, a szóbanforgó mai cao, c'ao alakja cieu és c'ieu, az 
ugyanabból a korból származó 'phags-pa betűs átírásban pedig 
Jew és cew.) Ha tehát a kínai nyelvtörténetet figyelembe vesszük, 
akkor HAENIBCH jao'un, jao'udun, ktcaó'u állítólagos mongol sza
vak helyett — u f> ü normális hanghelyettesítéssel — jewün, 
jewüdün, kecewü alakokat nyerünk; ezek már összhangban állnak 
a fentebb idézett mongol nyelvtörténeti alakokkal. 

A kínai nyelvtörténeti példák bemutatása a barbár nyelvi 
glosszákon a legtöbbször alig választható el egy másik nem 
kevésbbé fontos kérdéstől, a „barbár" nyelvtörténettől, mint az 
imént tárgyalt esetben is láttuk. Éppen ezért ezzel alább, a bar
bár nyelvtörténet példaanyagával együtt foglalkozunk. 

5. A kínai hangtörténet itt-ott talán bonyolult, de főbb 
vonásaiban világos, áttekinthető rendszert jelent már mai ismere
teink szerint is. Nem ilyen egyszerű a dolog a „barbár nyelvek" 
hangtörténete körül. Mindenekelőtt nem egy, de igen sok nyelv
vel van dolgunk, amelyek egymással gyakran még rokonsági kap-

gabe Ye Téh-hui) im mongolischen Wort laut wiederhergestellt. Leipzig 1937. 
— Uő., Wörterbuch zu Manghol un Niuca Tobca'an. Leipzig 1939. — Uő., Die 
Geheime Geschichte der Mongo lén . . . erstmalig übersetzt und erláutert. 
Leipzig 1941. 

x\ Vö. pl. DRAGUNOV: IZV. Ak. Nauk 1930, 790—791. 
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csolatban sincsenek. Ha az egészet együtt vesszük, óriási az anya
gunk. De válasszuk ki közülük akár a leggazdagabbat, mindjárt 
látjuk, hogy az is milyen szegényes torzó a kínai nyelvtörténet 
pompás épülete mellett. Mégis szinte lehetetlen vállalkozás volna 
e hatalmas kiterjedésű, de hiányos anyagot akár szemelvények
ben is bemutatni akarni, mint azt pl. a kínai esetében tettük. 

Ha a déli barbárokat egészen, a keletieket pedig részben 
figyelmen kívül hagyjuk, akkor is egész sereg nyelvvel van dol
gunk. 1. A tibeti, a tangut vagy szi-hia és egy csomó más velük 
rokon, ú. n. k'iang-nyely volna az egyik csoport. 2. A másik cso
portba kell sorolnunk Belső-Ázsia Kína által is ismert indoeurópai 
nyelveit, így a tokhárt, az iráni nyelvek közül a szogdot, a khotani-
sakát, a perzsának különböző nyelvtörténeti korokat jelentő dialek
tusait. Az egyes indiai iiyelveket figyelmen kívül hagyjuk annak 
ellenére, hogy kisebb csoportok szent nyelveként egyiket-másikat 
Belső-Ázsiában is ismerték. 3. Hasonló okból mellőzhetjük a sémi 
szír, arab, stb. nyelveket is; sem az indiai, sem a sémi nem tarto
zott u. i. Belső-Ázsia bennszülött nyelvei közé. 4. Végül figyelembe 
kell vennünk az ú. n. altáji nyelveket: a törököt, mongolt, mandzsu-
tungűzt. 

A hazai nyelvtudomány érdeklődéséhez természetesen ez 
utóbbi csoport áll a legközelebb, s talán ezért a leghasznosabb 
lesz magunk elé idézni az idetartozó nyelvek történetére vonat
kozó főbb problémákat, s számba venni azt, mit várhatunk ezen 
a téren a kínai feljegyzésektől. 

A török nyelvnek legrégibb, maguktól a törököktől származó 
emléke, mint ismeretes, a VIII. század második negyedéből szár
mazó rovásírásos orkhoni feliratok. Lehetséges, hogy a jeniszeji 
rovásírásos emlékek egyike-másika ennél régibb, kétséget kizáró 
módon azonban nem lehet megállapítani keletkezésük pontos 
idejét. A kínaiak türk glosszái már a VI. századdal kezdődnek. 
Ennél régibb semelyik jeniszeji emlék nem lehet. 

A kínaiaknál feljegyzett török glosszákkal kapcsolatban két 
problémáira kell ügyelnünk. 

a) Ma negyvenegynéhány török nyelvet, ill. nyelvjárást 
ismerünk. A török nyelveknek ez a nagy tagozódása nem mai 
keletű, s figyelemmel kell lennünk a korai nyelvjárási megoszlásra 
még akkor is, ha a régiségben természetesen nem számítunk a 
maihoz hasonló nagyszámú tagozódásra. Nem beszélve a csuvasos 
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jellegű török nyelvről, mely okvetlenül régibb a VIII. vagy akár 
a VI. századnál, szóba jöhet mint igen régi, különálló nyelvjárás 
a mai jakut őse is. Az ó-török jellegű orkhoni és jeniszeji nyelv
állapot szinte azt a hitet keltette a török nyelvészekben, hogy az 
ú. n. köztörök nyelvek a VI—VIII. században egységesen ezen a 
fokon álltak, s nyelvjárási tagozódásuk csak később indult meg. 
Nos, a kínaiak glosszáiból azt látjuk, hogy már a VI. századtól 
kezdve az orkhoni feliratok nyelvével egyező szavak mellett 
„nyelvjárásiakat" is találunk (szókezdő /-vei szemben/-, orkhoni 
típusú ab ,ház'-zal szemben ói). 

b) Minden turkológust joggal leginkább az a kérdés érdekel 
a kínai feljegyzésekkel kapcsolatban, vájjon a VI. századnál 
régebbi időkben tesznek-e említést a kínaiak olyan népekről, 
amelyek török nyelven beszéltek. Ha igen, milyen volt ez a török 
nyelv? A felelet nem olyan egyszerű, mint a kérdés. Arra már 
most rá kell mutatnunk, hogy túlzott reményeket nem szabad táp
lálnunk. A kínaiak révén csak glosszákat, egyes, nem is nagy
számú, szavakat nyerhetünk. A szavak legtöbbször ritka, barbá
roknál látott tárgyak nevei, tehát műveltségszók, amelyek nem 
tartoznak szükségszerűen a kérdéses nyelvek ősi szókészletéhez. 
Ezekből egy-egy nyelv hovatartozandóságát könnyelműen meg
ítélni nem szabad. A végső szót ma még semmiesetre sem mond
hatjuk ki abban a kérdésben, hogy milyen török népeket, ill. nyel
veket ismertek a kínaiak a VI. század előtt. 

Melyek volnának a török nyelvtörténet főbb korai? Sajnos, 
,£z idő szerint erre a kérdésre sem adhatunk olyan megnyugtató 
feleletet, mint az észak-kínainál tettük. Nem pedig két okból. Elő
ször: nincsen elegendő török anyagunk ahhoz, hogy a VI. század
tól kezdve napjainkig egyformán pontosan megismerhetnők belőle 
sí teljes török nyelvállapotot; ami van, még az sincs kellően feldol
gozva ebből a szempontból. Másodszor: nem egy török nyelvvel 
van dolgunk, hanem sokkal, s ezek a nyelvek sem mindig futnak 
egymással párhuzamosan, hanem gyakran keresztezik egymást; 
az egyik eltűnik szemünk elől, egy másik eddig még nem ismert 
nyelv viszont látszólag előzmények nélkül hirtelen felbukkan 
előttünk. 

A következőkben mégis megkockáztatunk egy hozzávetőleges 
felosztást: 
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I. Ó-török. A VI—IX. sz. 
A. türk és ujgur nyelv kora. Talán ide vehető a régi kirgiz 
is. Mind a három ó-török jellegű. (Eddig ős-töröknek 
jelezték, de ezt a nevet egy még régibb nyelvállapot
nak a jelölésére tartanám fenn, amelynek a saját
ságai közé tartozik többek között a hosszú magán
hangzók rendszeres megléte, továbbá a ma már el
tűnt szókezdő /?-). 

II. Közép-török. A X—XV. sz. 
a) A manicheus és buddhista fordítások, az ujgur iro

dalmi nyelv kialakulásának a kora. 
b) A csagatáj irodalmi nyelv kora. 
c) A kipcsak és úz nyelvű emlékek megjelenésének kora. 

III. Új-török. A XVI. századtól kezdve. 
A mai nyelvjárási állapot kialakulása. 

E felosztásnak két gyengéje van. Csak a VI. századtól kezdve 
veszi figyelembe a török nyelveket. De ha idővel egy IV—V. szá
zadi török nyelv előkerülne, s az azonos volna az orkhoni török
kel, a felső határt elegendő volna egyszerűen kitágítani. Ha pedig 
merőben más volna az újonnan megismert nyelv, új csoportként 
jelölnők meg. Ez volna tehát a legkisebb baj, mert hasonló töké
letlenséggel minden nyelvtörténeii osztályozásnál számolnunk kell. 
A második kifogás már súlyosabb. A felosztás alapjául a ránk 
maradt, vegyes nyelvjárású anyagot vettük, az ujgur irodalmi 
nyelv és a csagatáj meg éppen mindegyik magában is keverék-
nyelv — nyelvjárási szempontból. Kifogástalan csak akkor lenne 
az ilyen felosztás, ha pl. a mai nyelvjárásokból kiindulva külön 
állapítanok meg a csuvas, jakut, úz, kipcsak, turki, szibériai típusú 
nyelvek nyelvtörténeti korait (az úzén belül az oszmánli felosztását 
már könnyebb dolog megcsinálni), vagy felülről lefelé haladva, 
az ujgur és a türk történetét próbálnók nyomon követni. Mint 
mondottuk, elegendő anyag hiányában ez csaknem reménytelen 
vállalkozás. 

Nyelvtörténeti szótár készítése itt is a jövő feladatai közé 
tartozik, épúgy, mint a többi altáji nyelvnél. 

Nyelvemlékek tekintetében a töröknél is kedvezőtlenebb 
helyzetben van a mongol. A legrégibb mongol nyelvű emlék u. i. 
a XII. századból való, az is pársoros felirat, az igazi bőségesnek 
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nevezhető anyagközlés a XIII. századdal indult meg. A kínaiak 
mongol glosszái sem sokkal régibbek a XII. (sőt XIII.) századnál, 
legalábbis mongol néven. Ennél persze korábbi kínai glosszák is 
vannak, melyek több-kevesebb valószínűséggel a mongol nyelv
terület felé mutatnak, minthogy azonban ezek elválaszthatatlanok 
ama nyelveknek a kérdésétől, amelyeknek a kínaiak tulajdonítják 
(pl. szien-pi), taglalásukba itt nem bocsátkozunk. 

A mongol nyelvtörténetnek ma mindössze két korát külön
böztetjük meg: 

I. Közép-mongol. XII—XV. sz. 
Legjellemzőbb sajátsága a szókezdő h-, amely a XVI. 
századtól kezdve a köz-mongolban eltűnik, s csak néhány . 
archaikus nyelvjárás őrzi meg: a dahúr és a kanszui 
mongol nyelvjárások. 

II. Új-mongol. A XVI. századtól. 

A mongolban is vannak ugyan nyelvjárások, de — legalábbis 
eddig — még nem okoztak annyi bajt és zűrzavart, mint a 
törökben. 

A mandzsu-tungúz nyelvcsaládból egyedül a mandzsunak 
vannak írásos emlékei, de azok sem régibbek a XVII. századnál. 
Ami ilyen anyagunk van, az mind csak új-mandzsunak tekinthető. 
A tungúz-nyelvi glosszákat a kínaiak, úgy látszik, igen mostohán 
kezelték, mert számbavehető anyagunk e téren alig van. A hely
zetet mégis a kínai források mentették meg. 

A mandzsukkal egy népi családból származtak a dzsürcsik 
(a kínaiak zu-cen néven emlegeti őket), a mandzsu és a dzsürcsi 
legfeljebb nyelvjárási viszonyban állott egymással. A dzsürcsik 
még a mongolok fellépte előtt érintkezésbe kerültek a kínaiakkal, 
Kin néven mint idegen dinasztia uralkodtak Észak-Kína jórésze 
felett 1115—1234-ig. A dzsürcsiknek a kínai írásjegyek alapján 
készült saját írásuk volt, amelyet csak a kulcsként mellékelt kínai 
átírás alapján lehet megérteni, ill. elolvasni. Dzsürcsi írásos emlé
keink vannak a XII—XIII. századból feliratok formájában és a 
XV—XVI. századból, ezek a Ming-kori tolmácsiskola dzsürcsi szó
tárai és szövegei. Tisztára kínai átírásos glossza-anyagunk mellett 
meg kell említenünk a Kin-si kínai átírásos dzsürcsi-kínai szó
tárát is. Kínai eredetű dzsürcsi anyagunk tehát meglehetősen 
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tekintélyes mennyiségű, megfejtésénél, magyarázásánál a kínai 
nyelv történetének V. és VI. korát kell szem előtt tartanunk.1) 

A mandzsu nyelvtörténet korai ezek alapján a következők: 
I. Közép-mandzsu. XII—XVI. sz.: 

a) epigráfiai és kínai átírásos anyag. XII—XIV. sz., 
b) könyv-anyag és kínai glosszák. XV—XVI. sz. 

II. Új-mandzsu. XVII. sz.: 
a) mandzsu írásos anyag, 
b) kínai glosszák. 

A mandzsu nyelvtörténetnél kaptuk meg tehát azt a segít
séget először, amelyet a többi altáji nyelvnél is reméltünk és 
remélünk: segítségével jelentékenyen kiterjesztettük felfelé a 
mandzsu nyelv emlékeinek a korát és sikerült elérnünk egyelőre 
a mongol emlékek felső, ezidőszerinti korhatárát is. 

6. Most pedig lássunk egy-két példát annak a szemlélteté
sére, mint hasznosíthatók a kínai és barbár nyelvtörténeti tények 
a kínaiaknál feljegyzett barbár nyelvi glosszák megfejtésében. 

1) A török, mongol és mandzsu nyelvemlékek felsorolását nem tartottuk 
szükségesnek, mert ezek az altajisták között kellő mértékben ismeretesek. 
A dzsürcsinél más az eset, épen ezért a legfontosabbakat, illetőleg azokat, 
amelyek közülük régóta hozzáférhetők, a következőkben idézzük. W . G B U B B , 
Die Sprache und Schrift der Jucen. Leipzig, 1896. GRUBE dzsürcsi adatait fel
dolgozta gold szótárába is (W.GBUBB, Goldisch-deutsches Wörterverzeichniss: 
Reisen und Forschungen im Amur-lande . . . hgb. von L. v. SCHRENCK. Anihang 
zum III. Bande. St. Pbg., 1900.) A GRUBE-féle dzsürcsi szótár a Ming-kori 
tolmács-iskola szótárai közül való, s nem hiányoznak mellőle a szokásos szö
vegek sem. Hosszú ideig ez volt az egyetlen ilynemű munka, melyet nyugaton 
ismertek. A régóta ismert feliratok közül megemlítjük a következőket. 
G. DEVÉBIA, Examen de la stéle de Yen-t'ai. Dissertation sur les caractéres 
d'écriture employés par les Tartares Jou-tchen: Revue de l'Extréme-Orient I 
(Paris, 1883.), 173—186. S. W. BUSHELL, Inscriptions in the Juchen and allied 
scripts: Actes du onziéme congrés international des orientalistes. Paris, 1898, 
II, 11—35. W. GBUBE, Vorláufige Mitteilungen über die bei Nikolajewski am 
Amur aufgefundenen Jucen Inschriften, Berlin, 1896, vö. SCHLEGEL: T'oung Pao 
VIII (1897.), 114—115. Nem említettem a feliratokra és a Ming-kori szótárakra 
vonatkozó, legnagyobbrészt japán nyelvű újabb irodalmat. A dzsürcsi eredetű 
Kin-dinasztia történetét tartalmazó Kin-si szójegyzékét kiadta A.WYLIE, Trans-
lation of the Ts'ing wan kce mung, a Chinese Grammar of the Manchu Tartar 
Language, with introductory Noles on Manchu Literature (Shanghae, 1855.), 
LXXVI—LXXX. Üjra foglalkozott e szójegyzékkel C. DE HABLEZ : Journal Asia-
tique 1888. I, 226 és köv. Az egyéb dzsürcsi glosszák természetét érzékelteti 
P . PELLIOT, Sur quelques mots d'Asie Centrale attestés dans les textes chinois: 
Journal Asiatique 1913. I, 467 és köv. 
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Hiüan-cang ,,Életrajzá"-ban szó van egy nevezetes helyről 
Turkesztánban, ahol a kínai szerzetes a nyugati türkök kagánjával 
történt találkozása alkalmával megfordult. A hely török nevén 
szerepel a kínai műben, természetesen kínai átírásban; mai kiejtés 
szerint ezt P'ing-jü-nek kell olvasni, jelentése ,Ezer forrás'. A meg
fejtésnek ez a jelentés nélkülözhetetlen segédeszköze. Abban a 
korban, amikor még nem sokat törődtek sem kínai, sem török 
nyelvtörténettel, amikor még külföldön is akadtak, akik szerint 
a kínai „hallatlanul eltorzítja" a feljegyzett idegen nyelvi glosz-
szákat, a P'ing-jü-t megpróbálták visszaállítani Ming bulaq (ezt 
aztán tévesen mongolnak tartották), Bing göl alakban. A Ming 
bulaq ugyan ,Ezer forrást' jelent,, de még a megközelítő azonosí
tás korában is kevéssé kielégítőnek látszott a vele való egyeztetés, 
s így inkább a Bing göl pártjára álltak. Itt viszont először is a 
jelentéssel van baj, mert Bing göl a. m. ,Ezer tó', de másodszor 
török szempontból sem egyszerű a dolog, lévén a javasolt olvasat 
— oszmánli (legjobb esetben úz) sajátságú, ezt pedig a nyugati 
türkök nyelvében mai ismereteink szerint nem lehet feltenni. A 
nehézségeket betetőzte a kínai átírás, mely a T'ang-korban B'ieng-
iueő-nek hangzott, ez pedig annyit jelent, hogy a javasolt köl vagy 
göl szókezdő k-, g-jéről szó sem lehet. A T'ang-kori szóvégi -ő 
képviselhet -r-t vagy -l-t, s ennek alapján PELLIOT szolgáltatta a 
helyes megfejtést: P'ing-jü Bing jul-n&k olvasandó. A fut kínai 
hangtani szempontból kifogástalan megfelelés, az török szempont
ból is, mert a jul ritka ugyan a törökben, de megvan a kojbálban 
és megvan KasYari ismert török szótárában, ahol a jelentése 
forrás'.1) 

Másik régi, VI. századra érvényes türk glossza a so-ko. Értel
mezése kínaiul egy olyan szó, amely ,haj'-at és ,szakáll'-t jelent 
egyúttal. A szó régi magyarázói találomra kiválasztották a ,haj' 
jelentést és a kínai torzítás elve alapján egyeztették a török sac 
,haj' szóval. Holott elegendő megkeresnünk a glossza egykori ki
ejtését, mindjárt azon az úton vagyunk, ahol senkisem tévedhet 

') P. PELLIOT, Le nora turc des „Mille sources" chez Hiuan-tsang: T'oung 
Pao XXVII (1930.), 189—190. Megjegyzendő, hogy a PELLIOT idézte kojbál (és 
lebed) jul helyesen d'uZ-nak olvasandó azzal, hogy a szókezdő d'- ezekben a 
nyelvekben szabályszerű megfelelője a köztörök /-nek. Megvan a szó külön
ben a turfáni emlékekben is yul, yuul (és yulaq) alakban, vö. Türkische 
Turfantexte, Index 58 (516). 

Nyelvtudományi Közlemények LI. *** 
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el. So-ko a T'ang-koirban sá-káő-nak hangzott, s ez nem más, mint 
a török saqal, jelentése persze nem ,haj', de ,szakáll\ amit a kínai 
értelmezés minden további nélkül megenged.1) 

A közép-mongol kínai átírásos szövegei és glosszái meglehe
tősen késeiek (XIII—XV. sz.), mégis igen becsesek, az ember azt 
hinné, itt már alig van nehézség. De azért nem egyszer félre
vezetik a sinológusok (leginkább ők foglalkoznak ennek az anyag
nak a magyarázásával) a gyanútlan, kínaihoz nem értő mongo-
listát. Ennek legfőbb oka, hogy a mongolt nehezebb problémái
ban nem ismerik kellően, de még olykor maga a kínai hangtörté
net is megtréfálja őket. 

A kínai átírásban ránkmaradt szövegeknek és szótáraknak 
köszönhetjük a mongol nyelvtörténet, sőt az altáji összehasonlító 
nyelvészet egyik legnevezetesebb, azóta valósággal divatos hang 
törvényét. A mai mongol bizonyos magánhangzóval kezdődő 
szavai a kínai írásban még szókezdő h-t mutatnak a szókezdet 
előtt {harban ,10', hon ,év\ hujCLiir ,gyökér, eredet'stb.). PELLioTé 
az érdem, hogy a kínai írásos anyagból valami száz ilyen szót 
összegyűjtve általánosan elismertette e nevezetes jelenséget, amely
ről csakhamar kiderült, hogy tökéletes összhangban van a mongol 
hangtörténet eddigi, figyelembe azonban nem vett vallomásával. 
Megőrizte a szókezdő h-t az arab, a 5phags-pa írásos régi mongol 
anyag is, sőt a tibeti átírásos néhány mongol szóban is megvan, 
megtalálható a mai archaikus mongol dialektusokban; mandzsu 
és tunguz megfeleléseit — igen sovány anyagon — már koráb
ban jelezte P. SCHMIDT és RAMSTEDT. Mindezen adatok vallomása 
alapján altáji szókezdő p-t veszünk fel a kérdéses szavakban.2) 

*•) P. PELLIOT: T'oung Pao XX, 329, jegyz. 
2) P. PELLIOT, Les mots á h initiale aujourd'hui amuie dans le mongol 

des XHIe et XlVe siécles: Journal Asiatique 1925 I, 193 köv. G. J. RAMSTEDT, 
Ein anlautender stimmloser Labial in der mongolisch-türkischen Ursprache: 
JSFOu. XXXII, 2. Elkerülte PELLIOT figyelmét: P. SCHMIDT, Der Lautwandel. im 
Mandschu und Mongolischen: Peking Orientál Society IV (Peking, 1898). 
VON ZÁCH PELLiOT-val folytatott durva vitájában alaptalanul tesz szemrehányást 
SCHMIDT állítólagos elsőségének elhanyagolása miatt, mert SCHMIDT rengeteg 
csodabogara mellett ott van ugyan a nevezetes hangtörvény is, de igen-igen 
embrionális állapotban, s maga sem sejtette, hogy idővel épen ebből az egyből 
fejlődik ki a nála nyomaiban sem mutatkozó új és régi nyelvi anyag alapján 
a jelentősége. 
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A kínai írásos mongol anyag becsületét az altajisták előtt 
mindenesetre a szókezdő h- felfedezése alapozta meg. 

Sajnos, nem minden esetben nyújt zavartalan élvezetet a 
kínai írásos anyag eddigi feldolgozásának az átvizsgálása. 

HAENISCH a Mongolok Titkos Történetének szöveg- és szótár
kiadásában általában nem jelöli a mongol szavakban az ő-t és 
«-t. A kínai ugyanis egy-két eset kivételével ilyenkor hanghelyet
tesítéshez kénytelen folyamodni, mert van pl. -du szótagja, van 
no szótagja, de nincs benne -dü és nö. Aki ismeri a kínainak ezt a 
sajátságát, az, bármily kori glosszával is van dolga, tudja, hogy 
hanghelyettesítéssel áll szemben, és jelen esetben pl. a mongol 
nyelv ismerete alapján a szükséges szavakban minden további 
nélkül jelöli az ö és ü olvasatot. HAENISCH ezt nem tette, talán 
óvatosságból, néhány esetben azonban így is elárulta magát. 

Előfordul a szótárában az orlu'ut szó, jelentése ,vitéz, 
hősies, hős'. Igen helyesen megjegyezte, hogy a kérdéses alak -— 
többesszám. Mindjárt meg is konstruálta az egyesszámot: orluh 
(a mi átírásunkban orluq). Nyelvtanilag ilyen egyes nominativusi 
visszaállítás helyes volna, de mégis képtelenség mindenki előtt, 
aki nem is a mongol nyelvtörténetet ismeri, de aki legalább egyet
lenegy mongol történeti munkát olvasott Dzsingisz khánról mon
golul, mert az feltétlenül hallott Dzsingisz híres „kilenc hőséről", 
a yisün-örlük-röl. Kínai átírásban a nem létező orluq-nak is, meg 
az itt értendő örlük-nek is egyaránt orlu'ut volna a többesszáma, 
csakhogy az elsőt or/u'uf-nak olvasnánk, a másikat örliiüt-nék. 
Nincs is itt probléma, csak a mongol szót kell ismerni.1) 

Még több bajt tud okozni a mongol nyelvtörténet nem isme
rése. Igaz, HAENISCH igen sokat tanult e téren — PELLIOT kritikáiból. 
Mielőtt u. i. a Mongolok Titkos Történetének szövegkiadására szánta 
volna magát, a munka egyes részleteit több dolgozatban tárgyalta. 
PELLIOT közben meg-megjelent kritikai megjegyzéseit a következő 
munkában mindig hasznosította, a nélkül, hogy szükségesnek tar
totta volna világosan megjegyezni, hogy kinek vagy minek a 
hatása alatt változtatta meg korábbi ilyen vagy olyan nézetét. 
A „fejlődés" még a szövegkiadás és a szótár megjelenése közti idő
ben is tartott, s ennek eredménye, hogy a szövegkiadás olvasatait 
nem tudván meg nem történteknek tenni, az ő régi hibás olvasa-

1) HAENISCH, Wörterbuch 126. A yisün örlüg-rő\ szóló szövegekre vonat
kozólag vö. L. LIGETI, Rapport préliminaire, 25—26. 

13* 
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tait is felvette és felvette a szótárba a PBLLIOT hatása alatt elfoga
dott egyedül helyes olvasatokat is. Az a mongolista, aki nem 
kísérte figyelemmel e fejlődés menetét, joggal hiheti, hogy a MTT-
ben mind a két alak előfordul.1) 

Ilyen pl. a .tábor, legelő' jelentésű nuntuq szó. A kínai írás
jegyek alapján így kell olvasni a szót. Igen ám, de HABNISCH azt 
látta, hogy az irodalmi mongol nutuq-ot ír, szövegkiadásában 
tehát ő is egyszerűen nutuh-ot adott, a kínai átírás nuntuq-ját 
hibának minősítve elejtette. PfiLLioTnak nem volt nehéz kimu
tatnia, hogy amilyen önkényes ez az eljárás, olyan helytelen is, 
mert a mongol nyelemlékek és az archaikus mongol nyelvjárá
sok is nuntuq-ot ismernek. Erre HABNISCH a később megjelenő szó
tárába felvette a nuntuh szót, zárójelben közölte mellette az ő régi 
nutuh olvasatát, majd az ábécé megfelelő helyén regisztrálta a 
nutuh-ot is három másik származékával együtt és rövidítéssel utalt 
a helyes -n-es olvasatra. Az azonban e diszkrét műveletből nem 
derül ki, hogy a iwí«7i-olvasatnak nyoma sincs a MTT-ben és az 
ő egyéni magyarázata, helytelen alak és egyszerűen törlendő.2) 

A közép-mongol kínai átírásos anyagának nem ezek a 
komoly problémái, hanem amikor valóban nem ismerjük a mon
gol szót, vagy amikor eddig fel nem ismert közép-mongol hang
tani problémákkal kerülünk szembe, s azt kell tisztázni: valóban 
mongol-e a kérdés, vagy valamilyen kínai átírási kényszermeg
oldással van dolgunk. 

Hasonló tanulságok adódnak a dzsürcsi nyelvre vonatkozó 
kínai írásos anyagból. 

Az egyik legszembeszökőbb érdekesség, hogy a XII—XIII. 
századi dzsürcsi nyelv a XV—XVI. századinál régiesebb állapotot 
mutat. Elegendő elővennünk a Kin-si dzsürcsi-kínai glosszáriumát, 
s ott ilyen szavakat találunk3) (előbb a kínai átírást adjuk, utána: 

1) HAENrscHnek a MTT-re vonatkozó korábbi tanulmányai: a) Unter-
suchungen über das Yüan-ch'ao pi-shi, die Geheime Geschichte der Mongolén: 
ASAW XLI (Leipí-ig, 1931.), b) Die letzten Feldzüge Cinggis Han's und sein 
Tod nach der ostasiatischen Überlieferung: Asia Major IX (1933.), 503—511. 
PBLLIOT kritikai megjegyzései: T'oung Pao XXX (1934.), 157—167 és T'oung 
Pao XXXII (1936.), 355—359. 

") HABNISCH, Wörterbuch 120, PBLLIOT : T'oung Pao XXXII (1936.), 
356—357. 

3) A Kin-si szókezdő p-jéről 1. P . P E L L I O T : Journal Asiatique 1925. I, 262— 
263, jegyz. 
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hogyan kell olvasnunk, végül: hogyan hangzik a szó a man
dzsuban) : 

p'o-lu ,kalapács', polu, ma. fol%o; 
p'u-c'a ,szárított szőllő', pulca, ma. fulca; 
p'u-lu-hun ,vászon-zsák', fulxun, ma. fulxő; 
p'u-jang-wen ,a legfiatalabb fiú', pujangyun, ma. fiyangyó; 
p'u-Ia-tu ,szemvörösség (betegség)', puladu. ma. fulata. 

Megjegyzendő, hogy ugyanezek a szavak a késői dzsürcsi 
szójegyzékben (a Ming-korban) nincsenek meg, ellenben a vele 
azonos típusúakban már szókezdő /- található, épúgy, mint a 
mandzsuban. Ilyenek (GRUBEÍ idézem): fű-léh-kih ,hamu' ~ ma. 
fulenggi; fü-láh-kiáng ,vörös' ~ ma. fulgiyan; fei-láh ,tányér' ~ 
ma. fila, stb.1) Más szóval szókezdő /-et találunk a mandzsuban, 
a kései dzsürcsiben, de még szókezdő p-t a korai dzsürcsiben, úgy 
mint ma a mandzsuval rokon goldban és ahogyan ősi fokon p-t 
várunk a mandzsu-tungúzban, továbbá az altáji alapnyelvben, 
amint azt az imént a mongol szókezdő /i-nál láttuk. 

GRüBEt idézve szándékosan hagytam meg az ő átírását. Igaz
ságtalanság volna egy múlt század végéről való munka szerzőjét 
megleckéztetni, hogy a legelemibb filológiai követelménynek nem 
tett eleget, amikor elmulasztotta a kínai írásjegyek betű szerinti 
átírását értelmezni, azaz nem mondta meg, hogy pl. a füh-láh-
kidng dzsürcsi nyelven fulgiyang-n&k hangzott. Ha ezt mégis 
megemlítettem, azért tettem, hogy rámutassak a dzsürcsi stúdiu
mok elmaradottságára, mert, sajnos, a múlt század vége óta senki 
sem akadt, aki ezt a munkát elvégezte volna. 

A dzsürcsi glosszáknál sem a kínai átírás okozza a legtöbb 
nehézséget, hanem a hanghelyettesítés. Ezen pedig csak úgy lehet 
segíteni, ha ismerjük magát a szót, esetleg a rokonságát vagy a 
mandzsuból vagy valamelyik hozzá közelálló más nyelvből. Erre 
számít is minden nyelvész, és fokozott figyelemmel ügyel a kuta
tott nyelv legközelebbi rokonára. Az igyekezetet itt sem koronázza 
mindig siker, de az igazi bajt mégis a jövevényszavak okozzák. 
HAENIBCH is leginkább az olyan szavakkal nem tud mit kezdeni, 
amelyek a XIII. század mongol nyelvében éltek ugyan (a maiból 
már hiányoznak), de eredetük szerint törökök voltak. Dzsürcsi 

J) GRTTBE, Sprache und Schrift 91—92. 
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szójegyzékében GRUBE szintén megakad, tanácstalan, mihelyt a szó 
világosan ki nem mutatható a mandzsuból. 

íme egy-két példa. Hah-U-wúh ,tengeri vidra', megjegyzést 
nem fűz hozzá, nem tudja magyarázni; megfejtése: olv. xalfviy 
mongol eredetű, vö. mong. qaWu(n), qaliyun. A huó-ni ,juhc (olv. 
Xoni) szót helyesen egyezteti ugyan a mandzsu Xoni-val, ellenben 
már tévesen vonja ide a vele azonos jelentésű régi dzsürcsi (a 
K i n - s i-ből) huo-H-han-t (olv. xoriyan), mert ennek az előbbiek
hez semmi köze, lévén mongol jövevényszó, vö. mong. quriyan. 
A méh-tih-'óh ,hír, jelentés' (olv. niedfe) magyarázatául egyedül 
a gold módé szóra hivatkozik, holott megtalálható a mandzsuban 
is mejige alakban; a dzsürcsi -di— mandzsu -Ji- megfelelés sza
bályos, magából a szótárból számos példával igazolható. Külön
ben a dzsürcsi medte és a mandzsu me ige egyaránt mongol jöve
vényszó, vö. mong. medege, mede'e id. •"* mede- ,tud'. A példákat 
folytathatnánk nemcsak GRUBE, de WYLIE és a legtöbb dzsürcsivel 
foglalkozó japán nyelvész rovására is. 

7. A török, mongol, mandzsu glosszákon keresztül jelképe
sen eddig csak azokkal a nyelvekkel foglalkoztunk, amelyeket tel
jes bizonyossággal sikerült azonosítani. Ilyen természetesen a 
tokhár, a szogd, a khotani-sáka, a perzsa, a tibeti, sőt a tangut 
(szia-hia) is. 

Ezzel azonban nem merítettük ki azokat a problémákat, 
amelyek a kínaiaknál feljegyzett barbár nyelvi anyag körül kava
rognak. A kínaiaknál a felsoroltakon kívül még egy egész sereg 
más nyelvről is esik említés, itt-ott nem is egészen jelentéktelen 
glossza-anyaggal. A turkológust természetszerűleg elsősorban, sőt 
csaknem kizárólag az fogja érdekelni, melyik a sok közül az a 
nyelv, amelyik a törökkel azonosítható a VI. század előtt. A mon-
golista a XII. század előtti mongol nyelvi nyomok iránt fog leg
inkább kutatni, s örömmel veszi majd tudomásul PELLIOT híradását 
arról, hogy a IX. századbál a pei-lu barbárok nyelvében meg
találta a mongol yucin ,30' szót,1) és így tovább. Eddig ez rendben 
is van. csak az nincs már rendben, ha a turkológus mindenütt 
török, a mongolista mindenütt mongol nyelvet szimatol. A leg
főbb hiba onnan származik, hogy sokan meggondolatlanul vissza-

*) P. PELLIOT, Neuf notes sur des questions d'Asie Centrale, VIT1. Un 
mot mongol sous les T'ang: T'oung Pao XXVI (1929.), 250—252. 
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vetítik Belső-Ázsia mai nyelvi térképét a régmúltba, s 1.500, 2.000 
évvel ezelőtt is ugyanolyan nyelveket keresnek rajta, nagyjában 
olyan elhelyezkedéssel, mint amilyenek ma élnek ott. Holott vilá
gos, hogy ez nem szükségszerűen van így, mert hiszen ma általá
nosan ismert, „nagy" nyelvek akkor jelentéktelenül, perifériákon 
meghúzódó életet élhettek, és nem egy az akkori fontos és nagy 
nyelvek közül az azóta eltelt tekintélyes idő alatt nyomtalanul 
a semmibe enyészett. 

A kínaiaknál említett, de eddig nem azonosított barbár nyel
veket teljesen ismeretlen és kellően nem ismert nyelveknek nevez-
hetnők. Nem mindig könnyű e két kategória között meghúzni a 
határvonalat, hiszen valamennyinek közös hibája, hogy összefüggő 
szöveg egyikből sem maradt ránk, az átlagosan nyelvenként fenn
maradt 15—20 glossza alapján pedig nem mindig lehet ítélni. 

A kellően nem ismert nyelvek közé azokat sorolnánk, ame
lyeknél az eddigi előmunkálatok alapján reményünk van arra, 
hogy belátható időn belül nagy valószínűséggel magyarázni tud
juk majd a ránk maradt glosszák jelentős részét és legalább a 
nyelvtípusra vonatkozólag vonhatunk belőlük valamelyes követ
keztetést. Ilyen értelemben ma a következő nyelvekről lehet szó: 

a) A k í t a j , úgy látszik, mongol nyelv.1) PELLIOT szerint 
erősen palatalizált jellegű; számomra elérhető glosszáit összegyűj
töttem, megfejtésüket tárgyaló dolgozatomat rövidesen szeretném 
közzétenni, b) A s z i e n - p i szintén mongolnak látszik, az anyag 
ugyan elég szegényes, de egy pár igen érdekes és sokat mondó 
szó akad köztük.2) c) A t u - j ü - h u n vagy a - h nyelv a 
kínaiak szerint azonos volt a szien-pi-vel. A rendelkezésre álló 

1) SHIRATORI KURAKICHI, Über die Sprache des Hiung-nu-Stammes und 
der Tung-hu-Stámme. Tokió, 1900. 37—58. P. PELLIOT, A propos des Comans: 
Journal Asiatique 1920. I, 146. LIGETI LAJOS, A kitaj nép és nyelv: MNy. XXIII 
(1927.), 293—310. WILLY BABOUCH, Writing and Language of the K'itan: 
Salmony, Sino-Siberian art (Paris, 1933.) 24. 

2) SHIRATORI, i. m. 15 köv. PELLIOT: T'oung Pao: XX (1921.), 326. PELLIOT 
egyik Péterváron tartott előadását félreértve BARTHOLD többször is azt han
goztatta, hogy PELLIOT nézete szerint a szien-pi az török nyelv volt. Vö. 
W . W. BARTHOLD, Der heutige Stand und die náchsten Aufgaben der geschicht-
lichen Erforschung der Türkvölker: Zeitschr. d. D. Morgenl. Ges., Neue Folge 
VIII, 121 és köv., továbbá uő., Zwölf Vorlesungen über die Geschichte der 
Türkén Mittelasiens (Leipzig, 1932.), 25,, Uő.: Encycl. de l'Islam III, 948. De 
BARTHOLüdal szemben vö. W. KOTWICZ, Contributions aux études altaiques A—B 
(Wilno, 1932.), 9, 1. jegyz. Újabban összegyüjötte a szien-pi glosszákat és 
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szerény glossza-anyag ennek nem mond ellent. ) (íj A t ' o - p a 
vagy t a b g a c s nyelvből elég szép számmal maradtak ránk 
glosszák, s noha a mai napig nem sikerült tisztázni, hogy török 
vagy mongol lehetett-e ez a nyelv, a közeli megoldás nem remény
telen.2) 

Ennyi az egész, amit a legközelebbi jövőben várhatunk. Vall
juk meg, nem sok. 

A többi, kínaiaknál említett nyelvről egyelőre alig lehet 
valamit mondani. A zsuan-z.su a n-ok vagy az ú. n. ázsiai 
avarok nyelvéből is vannak glosszáink, s bár eddig is elhangzottak 
vélemények, amelyek e glosszák alapján mongol vagy tunguz 
nyelvet hajlandók látni benne, közelebbi meghatározása ma még 
kilátástalan. 

A tömérdek tulajdonnéven kívül fennmaradt valami 20—25 
közszói glossza a Kr. előtti h i u n g - n u-k nyelvéből is, s hog}^ 
ezzel az anyaggal mind a mai napig semmit sem lehetett kezdeni 
(talán egy szó kivételével), azért aligha okolhatjuk egyedül a 
kínai átírást. A hiung-nu nyelv körül egyéb nehézségek is van
nak. Időben és térben nagy kiterjedésű az anyagunk: a Kr. e. III. 
századtól a Kr. u. IV. századig terjed a kronológiai határ, geográ-
íiailag pedig Észak-Mongóliától a Barkóiig, onnan egész Észak-
Kínát magához kanyarítva a Hingan mentén Szibériáig nyúlik a 
területe. Ki biztosít bennünket arról, hogy e nem megvetendő kro
nológiai és geográfiai határon belül minden hiung-nu-nak vagy 
hu-nak jelzett szó Mao-tun nyelvéből való, és egyik sem tartozott 
a hiung-nu birodalom nem-hún barbár nyelveinek a szókincsébe ? 

Van a IV. századból egy híres, egész mondatnyi ú. n. 
hiung-nu glosszánk, amellyel legutóbb JRAMSTEDT foglalkozott,3) s 

magyarázni próbálta FANG CCNG-JOI/, Sien-pi jü jen k 'ao : Yenching Journal 
of Chinese Studies 1930. 1429 és köv. Vö. még 0. FRANKÉ, Geschichte des 
Ghinesischen Reiches H l (Berlin, 1937.), 177, 170. 

*) SHIRATORI, i. m. 15 köv. PELLIOT, Les noms tibétains des T'ou-yu-houen 
et des Ouigours: Journal Asiatique 1912. II, 520—523. Uő., Notes sur les 
T'ou-yu-houen et les Sou-p'i: T'oung Pao XX (1921.), 321—331. LIGETI LAJOS, 
Tibeti források Közép-Ázsia történetéhez: KCsA. I. kiég. köt. 90. 0 , FRANKÉ, 
i. m. 250. 

*) SHIRATORI i. m. 29 és köv. PELLIOT: T'oung Pao XX (1921.), 328. Uő.: 
Journal Asiatique 192/5. I, 254—255, jegyz. P. A. BOODBERG, The language of 
the T'o-pa Wei: Harvard Journal of Asiatic Studies II (1936.), 167—185. 

' ) G, J. RAMSTEDT, Über den Ursprung der türkischen Sprache: SFAW. 
1935, 81—91. Vö. LIGETI : MNy. XXXV (1939.), 59. 
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amelynek alapján azt próbálta bizonyítani, hogy az ázsiai hún 
nyelv csuvasos jellegű török nyelv volt, mely ősibb alakjában még 
a szét nem vált altáji alapnyelvvel tekinthető azonosnak. De nem 
tetszik-e kissé elhamarkodottnak e glosszához fűzött következte
tése (a megfejtés helyességéről nem is beszélünk), ha figyelembe 
vesszük a történeti előzményeket. A Kr. utáni hunok ú. n. déli 
birodalmából alakult a Pei Han vagy C'ien Csao-dinasztia Észak-
Kínában. Ez az uralkodó-család — alappal vagy alaptalanul, az 
más kérdés — Mao-tun-tól származtatja magát. Ennek az első 
barbár uralkodó-háznak a helyét a Hou Csaó dinasztia foglalta el. 
A Hou Csaó dinasztia-alapító fejedelme valamikor a Pei Han fő
emberei közé tartozott ugyan, de vérségi kapcsolatban azzal nem 
állott, sőt nyilvánvalóan más törzsből (vagy népből) származott. 
A kínaiak még azt is megmondják világosan, hogy ezt a törzset 
(népet) ho-nák hívták. Mármost a Pei Han utolsó és a Hou Csaó 
első barbár uralkodója ádáz harcot folytatott egymás ellen. A Hou 
Csaó fejedelme az egyik döntő csata előtt jóslatért fordult egyik 
buddhista pap-tanácsadójához, aki Indiából vagy az iráni Belső-
Ázsiából 310-ben került az udvarába. A kérdéses glossza nem más, 
mint ennek a buddhista papnak a tanácsa — ho nyelven. 

A t i n g - l i n g , w u - s z u n , w u - h u a n stb. nyelvekkel 
még efféle hibákat is bajos elkövetni, mert ott legfeljebb egy-két 
glossza áll rendelkezésünkre, abból vajmi keveset lehet és szabad 
kiolvasni legalább is addig, míg nem próbáljuk tisztázni, hogy 
miféle nyelveket szabad feltennünk a kérdéses területen, így pl. 
Külső-Mongóliában, a mongol-szibériai peremterületen és nem 
utolsó sorban Szibériában. 

Vegyük csak Szibériát. Lakhattak-e ott, mondjuk, a minu-
szinszki medence környékén finnugorok vagy szamojédok? A finn
ugor nyelvészet és őstörténet művelői ma erre a kérdésre határo
zott nem-mel felelnek. De az obi-ugorok antropológiájában már 
hallunk holmi paleoszibériai őslakókról. akik azóta nyomtalanul 
eltűntek. Kik lehettek azok, miféle nyelvet beszélhettek? Szibériá
ban lakó törökökről, mongolokról az altajisták nem akarnak 
tudni. A tungúzok substratum nyelvét kik beszélték és hol laktak? 
Eltűnt nyelvekkel, úgy látszik, mindenképen kell operálnunk 
Szibériában is, Észak-Mongóliában is. De gondolnunk kell a ma 
visszaszorult, kipusztulóban levő nyelvekre is. A paleoarktikus 
m^elvek Amerikából kerültek-e át Ázsiába, ha igen mikor? Vájjon 
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régen dél és nyugat felé nem volt-e ezeknek a mainál nagyobb 
az elterjedettségük? Kínálkozik-e a jukagir-problémának most fel
vetett formájában BOUDA és COLLINDER X) hozzászólása után valami 
elfogadható, kézenfekvő tanulsága? A ma csak kb. 1.000 főt szám
láló jeniszeji-osztjákok alig pár száz éve húzódtak az Északi 
Jeges-tenger partjára a Száján vidékéről, s alig száz éve, hogy 
legközelebbi rokonaik, a kottok, aszánok, kestimek kihaltak. Váj
jon ez az egészen sajátságos nyelvcsalád valamikor nem játszott-e 
nagyobb szerepet a történelemben, nem állott-e érintkezésben a 
steppe^Iakókkal, vagy éppenséggel maga is nem nyomult-e be egy
kor az északi steppevidékre? 

Mindezt lelkiismeretesen figyelembe kell vennünk, mert 
hiszen a Kr. születése körüli és a Kr. utáni első évszázadok északi 
barbárainak a nyelvéből feljegyzett kínai eredetű glosszák kérdé
sében Észak-Mongólia és Dél-Szibéria egykorú nyelvi térképének 
legalább hozzávetőleges tisztázása nélkül érdemleges eredmé
nyekre aligha jutunk. 

8. Ügy látszik, ezen a nyomon elindulva, maguk a kínai fel
jegyzésű barbár nyelvi glosszák is szolgálhatnak valamelyes út
mutatással. 

a) A korán elhunyt kitűnő kínai tudós, WANG KUO-WEI egyik 
dolgozatában részletesen foglalkozik azokkal a ruházati cikkekkel, 
amelyekkel a kínaiak a hiung-nukkal való első hadi-érintkezésük 
során megismerkedtek, s amelyeket a kínaiak a hún haditaktiká
val együtt átvettek, a hagyomány szerint a Csao-házbeli Wu-ling 
idejében. A kínaiak feljegyezték az addig ismeretlen, szokatlan 
tárgyak barbár nyelvi neveit is. WANG KUO-WEI lelkiismeretesen 
összegyűjtötte ezeket a neveket és nyomon követte a sorsukat a 
kínai forrásokban; egyikük-másikuk, úgy látszik, sokáig élt a 
kínaiban, mint jövevényszó. PELLIOT ezeket a kérdéseket WANG 
KUO-WEI munkáinak gyűjteményes kiadása alkalmával bőven 
ismertette és saját, igen becses kritikai megjegyzéseivel, új forrá
sokból származó adalékaival kísérte.2) 

Az átvett ruhaneműek között találjuk többek között a kínai 
1) K. BOTJDA, Die finnisch-ugrisch samojedische Schicht des Jukagi-

risehen: Ung. Jahrb. XX, 71—93. B. COLLINDER, Jukagiriscb. und Uralisch: 
Recueil de travaux publié par l'Université d'Uppsala. Leipzig, 1940. 

2) P. PELLIOT, L'édition collective des oeuvres de Wang Kouo-wei: 
T'oung-Pao XXVI (1929.), 113—182. A kérdéses szót a 141, 1. jegyzetben 
tárgyalja. 
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rövid cipőnél, papucsnál a lovagláshoz sokkal alkalmasabb hosszú 
szárú csizmát is. Barbár (hu) nyelvi neve so-to. SmEATORinak a 
hiung-nu glosszákat tárgyaló művéből, sok mással együtt ez a szó 
is kimaradt. Egykorú kiejtése PELLIOT szerint sák-dlák, s ebből, 
ugyancsak szerinte, egy barbár nyelvi *saydaq-Y2L lehet következ
tetni. De a *saydaq-kal már PELLIOT sem tudott mit kezdeni, mert 
a hiung-nu nyelvi magyarázatoknál eddig kizárólagosan figye
lembe vett török és mongol nyelvben nyoma sincs ilyen vagy 
hasonló hangzású és jelentésű szónak. Némák a tunguz, a szamo
jéd és a paleoarktikus nyelvek és nyelvjárások is. Egy nyelv 
azonban nem, s ez a jeniszeji-osztják. 

CASTRÉN szerint a jeniszeji-osztják imbacki nyelvjárásában 
ságdi a. m. ,Stiefel'. Megvan ugyanez a szó a jeniszeji-osztják 
bachtai nyelvjárásban is, még pedig ságdi alakban. Sajnos, ez 
minden. Hiába keressük megfelelőjét a jeniszeji-osztjákkal rokon 
kottban, ott ismeretlen, vagy legalábbis nem jegyezték fel. Ez 
pedig annál sajnálatosabb, mert a tágabb értelemben vett jeniszeji-
osztják nyelvcsaládnak sem Szibériában, sem másutt nem sikerült 
megtalálni a rokonságát ')> és így a szó történetére nem találunk 
semmiféle támpontot. 

így, ahogy van, mégis érdemesnek tartottuk ezt a különös 
találkozást jelezni annak a nyomatékos megjegyzésével, hogy 
ebből korai és téves volna a hiung-nu és a jeniszeji-osztják rokon
ságára vagy éppen azonosságára következtetni. A hiung-nu 
*saydaq műveltségszó és nyilván nemcsak a kínaiba, hanem más 
nyelvekbe is eljutott annak idején, amikor maga a tárgy divatjá
nak virágkorát élte. Egy tanulságot azonban leszűrhetünk: a 
hiung-nu glosszák magyarázásánál nem szabad görcsösen ragasz
kodnunk a török és a mongol szótárakhoz. Nézzünk szét távo
labb is. 

b) A másik glossza, amelyről szólni akarunk, jóval későbbi; 
hozzávetőlegesen a Kr. u. X—XI. századra tehető. 

*•) A. CASTRÉN, Versuch einer jenissei-ostjakischen und kottischen Spracli-
lehre. StPbg., 1858. Hgb. von A. SCHIEFNER. VÖ. 185, 187 1. Az „indo-kínai" 
nyelvekkel próbálta rokonítani a jeniszeji-osztjakot: G. J. RAMSTEDT, Über den 
Ursprung der sog. Jenissei-ostjakén: JSFOu. XXIV, 2, még közelebbről a tan-
guttal KAI DONNER, Beitráge zur Frage naoh dem Ursprung der Jenissei-Ost-
jaken: JSFOu. XXXVII, 1. Mind a két dolgozat elhibázott, s főleg az utóbbi, 
a terjedelmesebb, tele van mulatságos hibákkal és félreértésekkel. A feltett 
rokonságot persze nem sikerült igazolniok. 
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A kitaj nyelv glosszái közt találjuk többek között a követ
kezőt: ho-Su, jelentése ,vas'. SHIRATORI idézett munkájában foglal
kozik vele, s egyeztetésül megelégszik annak a közlésével, hogy 
törökül és mongolul ,vas' a. m. temur (így!), mandzsu nyelven 
sele, a tungúzban pedig shulle (így! KLAPRÓTH után)1.) Akaratlanul 
is 0 . FRANKÉ nem éppen hízelgő véleménye jut az ember eszébe, 
aki SHIRATORI efféle eljárását ,vad etimológizálás'-nak nevezte. 
Valóban, az idézett alakokból még a nem nyelvész előtt is csak 
az az egy világos teljes határozottsággal, hogy a kitaj szóhoz 
semmi közük nem lehet. 

Ellenben SmRATORinak mégis érdemes elolvasni a kitaj ho-su-
ról írt kis cikkét, mert ha érdemben nem is mond semmit, idéz 
egy nevezetes helyet a Sin T'ang-su-ból: a kie-kia-se népről szóló 
fejezetben arról van szó, hogy valahányszor esik a kie-kia-se nép
nél (ez a kirgizek neve; SH. tévesen hia-kia-se-t olvas), az esővel 
együtt vas is esik, s ennek a neve kirgiz nyelven kia-sa. Nem lehet 
kétséges, hogy a kirgiz kia-sa végeredményben azonos a kitaj 
ho-Su-val. 

A glosszák egykorú kiejtését nem nehéz megállapítani. Ho-éu 
a feljegyzés idejében, azaz a XII—XIII. században ya-dz(u-nak 
hangzott (a második szótag esetleg már -$11 is lehetett), s ennek 
alapján egy kitaj *xacu-t, esetleg *xasu-t tehetünk fel.2) A T'ang-
kori kia-sa egykorú ejtése M-sa, a feltehető kirgiz alak pedig 
*qasa v. *qas. 

*) SHIRATOHI i. m. 42—43. 
2) A szó visszaállítása igen érdekes problémákat vet fel, t. i. az írás

jegyek visszaállításánál a nyelvtörténeti határok érintkezését, ill. a kiejtés 
„szabálytalanságát" is figyelembe kell vennünk. A két írásjegy KAKLGREN sze
rinti (III. kori) kiejtése: yüt-dé'iuét (no 73,1 és 903,1). Az ó -mandarinban 
yo-pu-t találunk, vö. DRAGUNOV, i. m. 795, no 604 és 63ő. A 'phags-pa átírás
ban szabályosan yo-cü- olvasható (vö. uo.). A szó kínai hangtörténeti szem
pontból nem is egy, de két problémát rejt magában, a) Az első szótag magán
hangzója az ó-mandarin és a 5phags-pa írás egybehangzó vallomása szerint -o. 
Mi mégis kétkedés nélkül, teljes határozottsággal -a (á)-t olvasunk, barbár 
nyelvi -a értékében. Tudni kell, hogy a kínai szóvégi -o újabb fejlemény a 
régibb d-val szemben. Az átmenet folyamata hosszabb ideig tartott, s ha 
különböző forrásokat veszünk elő, akkor még kronológiai ingadozásról is 
beszélhetünk. A mai állapot kijegecesedése, úgy látszik, csak a Jüan-kor leg
végén ment végbe, esetleg a Ming-kor elején. A szakirodalomban erről még 
nem volt szó, de állításunk igazolására már most megemlítjük, hogy bőséges 
anyaggal bizonyíthatjuk, hogy még a Jüan-korban is -a-ra végződtek a mai 
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SHIRATOEI tanácstalanságát is könnyű megérteni, mert hasz
talanul kereskedünk kielégítő mai megfelelő után a törökben, 
mandzsuban és az egyébként a kitaj esetében oly hálásnak mutat
kozó mongolban is. Illetőleg az egyik archaikus mongol dialektus
ban, a dahúrban, melyet Mandzsúria északi részében beszélnek, 
mégis megleljük a szót. IVANOVSKIJ dahúr szójegyzékében, melyet 
már SH. is idézhetett volna, találjuk ezt: kasó ,vas'. IVANOVSKIJ 
munkájának a végén, a függelék bargu-mongol szójegyzéke is 
megemlíti, még pedig xasú alakban.*) POPPE hailári szójegyzéké
ben, valamint a hailári dialektust képviselő mandzsu írásos dahúr 
szótárban persze hasztalanul keressük, mert ebből a nyelvjárás
ból, mint arra másutt már rámutattam, egy sereg archaikus hang
tani sajátság és régi szó hiányzik .2) Saját dahúr gyűjtésemből 
idézhetem: a cicikári nyelvjárásban %asö-i, a bordóiban ¥asö-í 
hallottam és azokban a mandzsu írásos dahúr szövegekben, melye
ket Mandzsúriában gyűjtöttem, qaso alakot találtam. 

Voltaképen mindez egyetlenegy adatot jelent, mert a dahú-
rok szomszédságában lakó bargák nyelvébe is a dahúrból ment át 

-o végű kínai szavak. A kínai írásjegyek használata nélkül nehézkés a példa
tár felsorolása, ezért csak egy mongol szót idézünk itt Jüan-kori kínai átírás
ban, amelyben azonban két bennünket érdeklő írásjegy is előfordul. Szavunk 
a Jüan-kori Ci jüan ji jü-ből való, melyet kiadott ISHIDA MIKINOSUKE a Töyö 
gaku söhen I. (egyetlen megjelent) kötetében 1—26. 1. (Osaka, 1934.). A kér
déses mongol szó kínai írásjegyeinek átírásában mai kiejtés szerint: ho-li-
c'ai-ho, jelentése ,héja'. A mai irod. mongolban qarciyai-nak hangzik, a Jüan
kori forrás adatát pedig qarca(i)qa-nák kell olvasni. Az első ho a ho-su első 
szótagjának a családjába tartozik (KLG.no 73,2), a harmadik szótag -ho-járól 
már beszéltünk, s azt mondottuk róla, hogy a török alp ,vitéz' át írására szol
gált a T'ang-korban. Az ó-mandarinban és a 'phags-pa átírásban egyértelműen 
-o-ra végződik mind a kettő, holott a kétségnek még csak az árnyéka sem 
férhet ahhoz, hogy a kínai szótár szerzője -a értékben használta őket. 
b) A második probléma a kitaj, kin, mongol átírásokban szintén zavart szo
kott okozni (vö. pl. a mongol bicééi ,írnok, íródeák' szót, PELLIOT: Journal 
Asiatique 1930 II, 257). Az azonban világos, hogy szókezdő mássalhangzója 
J% és 'phags-pa átírásban, barbár nyelvi értékben c-. Ez az állapot előzte 
meg a mai szókezdő s- ejtést. Eldönteni nem lehet, hogy kitaj szavunkban c-t 
vagy már az újabb s-t akarták jelölni, ehhez a ,ki ta j nyelvet más, nem kínai 
forrásokból is kellene ismernünk. 

!)A. 0 . IVANOVSKIJ, Mandjurica (St. Pgb., 1894.), 50, 76. 
2) N. N. POPPE, Dagurskoe nareéie. Lgd. 1930. Uö., Über die Sprache 

der Daguren: Asia Major X (1934.), 1—10 és 183—220; vö. különösen a 220. 
lapot. LIGETI: NyK. XLVIII, 148—159 és uő., Rapport préliminaire, 41—43. 
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a szó. A mongolságban teljességgel elszigetelt a dahúr xasö, Jfasö, 
qaso, nem is tartozik az eredeti szókészlethez, hanem egy régi 
műveltségszónak ez ideig meglehetősen rejtélyes csatornán mai 
időkre történt átszármazása. Az első bizonyosnak látszó támpont 
a kitaj, amellyel a dahúrnak való kapcsolata más vonatkozásban 
is félig-meddig igazoltnak tekinthető. A kitajban pedig már vol
tak jellegzetesen mandzsúriai elemek "és egy-két ú. n. „északi" szó 
is. Ezek közé tartozhatott a ,vas' neve is. 

A második fogódzópont a kirgiz *qasa v. *qas a VI—VII. sz. 
környékéről. Megjegyzendő, hogy ez a szó nem tartozott a kirgiz 
később ismert, törökös szókészletéhez, hanem a felvett török előtti 
régi nyelvhez, melyét próbáltak többek közt a jeniszeji-osztjákkal 
is kapcsolatba hozni. Egy bizonyos: .vas' jelentésében semmiféle 
hasonló szót nem lelünk sem a jeniszeji-osztjákban (é ,vas'), sem 
a kottban (t'ip ,ua.'), de még a többi fémet jelentő szavakat sem 
vehetjük gyanúba. 

Ha pedig a régi kirgiz *qasa, *qaS szóval földrajzilag már 
a Szaján-hegység vidékén vagyunk, akkor nem indokolatlan a 
VI—VII. század táján az esetleg ugyanott feltehető egyéb nyelvek 
táján is körülnéznünk. 

A tágabb értelemben vett jeniszeji-osztják nyelvcsaládról nem 
lehet szó, mint láttuk, ezért elég bátortalanul, de mégis a szamo
jéd nyelvek felé tekintettünk. Itt nem kis meglepetésünkre a ,vas! 

neve az osztják-szamojédban CASTRÉN szerint kues. Első pillanatra 
csak az a meglepő, hogy a szamojédségben e szó szókezdő k-jú 
jellegzetes külön fejlemény, s mint ilyent a finnugor nyelvészek 
másodlagosnak s meglehetősen késeinek tekintenek. Valóban, 
CASTRÉN a többi szamojéd nyelvben a vas szónak a következő alak
jait jegyezte fel: jur. jésea, jése', wese; tavgi basa; jen. bese; kam. 
baza.1) Megvan a szó a finnugorságban is, ezek közé tartozik a 
magyar vas is.2) Hogy a finnugor nyelvészek eddigi véleménye 

x) A.CASTRÉN—A. ScHiEFNER,Wörterverzeichnisse aus den samojedischen 
Sprachen. St. Pbg., 1855. 214. A szamojéd alakok pontos összeállítása meg
található KAI DoNNEEnél, vö. Über die anlautenden labialen Spiranten und 
Verschlusslaute im Samojedischen und Uralischen: MSFOu. XLIX, 45. és 132. 

2) SZINNYET, NyH.7 44, 142. E. N. SETALI , Zur Frage nach der Verwandt-
sohaft der finnisch-ugrischen und samojedischen Sprachen: JSFOu. XXX, 
5: 87. H. PAASONEN, Beitráge zur finnisch-ugrisch—samojedischen Laútge-
schichte 244, 290. 
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ellenére sem vetjük el a kitaj, kirgiz szóval összekapcsolt szamo
jéd etimológiánkat, azt azért tesszük, mert: a) ellenkező nézettel 
szemben sem tartjuk kizártnak, hogy a Szaján-hegység környé
kén a VI—VII. század táján élhettek szamojédek, ill. már ott lak
hatott a szamojédségnak egy bizonyos ága; b) már régebben fel
merültek egyéb nyelvi összefüggések is a mongol és a szamojéd 
között, amelyek szintén erre a területre mutatnak. Az utóbbi tétel 
igazolására csak egy példát említünk meg, mely EAMSTEDTtől szár
mazik, *) s történetesen ugyanezt a hangtani problémát érinti: 
mongol gedesün ,has, belek4, osztják-szamojéd Md, Jcate, Jcat, 
Mttu, Mta, hete, kef ,Darm'; jur. jédu, jiedu, wéhi; tavgi beatur; 
jen. bére, bedé; kam. bedü. 

Ezzel az etimológiával sem volt más célunk, mint rámutatni 
arra, hogy amikor a megszokott, kitaposott török-mongol ösvény 
zsákutcába vezet, nem árt új utak után nézni. Lehet, hogy olykor 
el is tévedünk majd minden óvatosságunk ellenére, új, megbízható 
eredmények érdekében ezt a kockázatot azonban vállalnunk kell. 

9. A kínaiaknál feljegyzett barbár nyelvek kutatása körüli 
megfigyeléseinket a következőkben foglalhatjuk, össze. A glosszá-
kat először is a kínai nyelvtörténet figyelembevételével az egykorú 
kiejtés szerint kell visszaállítanunk. Az egykorú kínai kiejtés nem 
„torzít", hanem olykor kényszerű hanghelyettesítést alkalmaz, s 
ezzel bizonytalansági elemet visz be a barbár szó hiteles alakjának 
a rekonstruálásába. Ezen csak úgy segíthetünk, ha ismerjük a 
kutatott barbár nyelvet, mégpedig nemcsak mai alakjában, hanem 
nyelvtörténeti tanulságaival együtt. Eddig ismeretlen barbár nyel
vek glosszáinak a magyarázata ezért nem jár mindig kellő ered
ménnyel. Ezeknek a nyelveknek a felderítése céljából kutatásain
kat ki kell szélesítenünk és vizsgálnunk kell minden rendelkezésre 
álló eszközzel Észak-Mongólia és Dél-Szibéria régi nyelvi térképét. 

LIGETI LAJOS. 

*) G. J. RAMSTEDT, Z U den samojedisch-altaischen Berührungen: FUF. 
XII. Korábbi nézetét újabban is ismétli Kalmückisches Wörterbuch c. könyvé
ben, vö. 135. 1., s. v. gesti. A szamojéd alakokra vö. K. DONNER: M S F O U . 
XLIX, 46 és 130—131. 
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ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK. 

I. 
GEMELLI A. és FASTORI G., L'Analisi Ele t t roacust ica del Lin-

guaggio (Milano, 1934, XXVIII és 250 1., 49 ábrával, 88 táblázattal, 
oscillogrammokkal). 

A beszéd- és hangképzőszervek vizsgálata csak akkor váll lehetsé
gessé, amikor a technika fejlődése a regisztráló és megfigyelő eszközök 
tökéletesedését már megfelelő fokra emelte. Ez pedig a múlt század 
végén történt meg. Az igaz, hogy ettől kezdve mérföldes és gyors lépések
kel halad előre. A nyelv búvárai szinte nem is tudnak felocsúdni a tech
nikai haladás lenyűgöző hatása alól, s talán innen van az, hogy még 
most sem használják ki azokat a lehetőségeket, amelyeket a technika ma 
a beszéd és nyelv kutatójának nyújthat. 

Most, a rádió világában, az elektro-akusztikai berendezések emel
kedtek a legnagyobb jelentőségre. A szerzők éppen ezért sorra veszik 
azokat az elektro-akusztikai berendezéseket, melyeket beszédvizsgálatokra 
fel lehet használni. Evvel kapcsolatban azután megvitatják azokat a kér
déseket is, melyek a hangképzéssel és élő beszéddel kapcsolatban fel
merülnek. A technikai berendezések közül az oscillográfnak szentelnek 
legnagyobb figyelmet, mely csodálatos frequentia-érzékenységével való
ban a legfontosabb eszköz finom hanganalízisek készítésére. Részletesen 
ismertetik ezenkívül az elektromos szűrőket és elektro-automatikus 
analizátorokat is. A szerzők beszédfelvételeiket Dietsch-féle foto-
elektrikus eljárással készítették s 88 táblázaton közlik remek oscillo-
grammjaikat. A magánhangzók és mássalhangzók felépítését oscillogram-
mokon tanulmányozzák s az ismert „vokális-profil"-elméletet viszik 
tovább. Vizsgálódásaik folyamán figyelmük még a hangfelfogásra is 
kiterjedt, s azt tapasztalták, hogy a legrövidebb időtartamú hanghoz, 
melyet még határozott hangkvalitásnak fogunk fel, két teljes és tipikus 
hanghullám képzése szükséges, mely időtartamilag V130—Y2*3 mp-nek 
felel meg. Az alapos munka tanulmányozása sok értékes ösztönzést adhat 
a nyelvbúvárnak. 

HEGEDŰS LAJOS. 
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II 

MEINHOF, CARL, Die Entstehung flektierender Sprachen. Berlin, 
1936. 108 1. 

A kiváló hamburgi afrikanista és fonetikus már korábbi remek 
tanulmányaiban (Der Wert der Phonetik für die allgemeine Sprach-
wissenschaft: Vox 1918, 1—62; Was sind emphatische Laute, und wie 
sind sie entstanden? Zschr. f. Eingeb. Spr. XI, 81—106. 1.) is rámutatott 
a fonetika döntő segítségére egyes nyelvi tények megítélésével kapcso
latban. Ebben a tanulmányában pedig szinte klasszikus példát mutat az 
ilyen módszer eredményességéről. Az afrikai flektáló nyelvek keletkezé
sével kapcsolatban bemutatja módszerét, a második fejezetben szabato
san rajzolja meg a flektáló nyelvek fogalmát, majd elhatárolja az ide
tartozó afrikai nyelvek területét. Érdekesen kíséri nyomon a képző ele
mek fejlődését, valamint a hangmagasság és nyomáserősség hatalmas 
skálájú nyelvkifejezési lehetőségeit. Az eve nyelvben pl. alig vehető észre 
nyomáserősségbeli különbség. A figyelem kizárólag a hangmagasságra 
irányul, mert ennek fonológiai jelentősége van. Legfeljebb annyit lehet 
észrevenni, hogy szó kezdetén a levegő nyomása mechanikus okoknál 
fogva, erősebb, mely azonban fokozatosan alábbhagy. Ha azonban a tő
szótag praefixumokkal és suffixumokkal van ellátva, azaz hosszabb sza
vak keletkeznek, akkor a légzési technika elé újabb feladat tornyosul. 
Ilyenkor a beszélő szinte öntudatlanul a szó végére szeretne mielőbb 
jutni, s ezért az utolsóelőtti második vagy harmadik szótagra kerül a 
nyomaték. Néha az is megtörténik, hogy az utolsó szótagra esik a legerő
sebb nyomaték, ez azonban a legtöbb esetben rövidítés következménye, 
mint pl. a franciában vagy héberben, ahol az utolsó szótag eltűnt. Az 
ilyenféle folyamattal —• a szerző szerint — valami új kezdődik minden 
nyelv történetében: a nyomáserősség uralma. MEINHOF a hangsúlynak 
ezt a fajtáját, mely hosszú szavak kiejtésének ritmusából adódik, „rit
mikus hangsúly"-nak nevezi. Ettől a hangsúlytól határozottan elválasztja 
az ú. n. „etimológiai hangsúly"-t, melyet nem légzési szükséglet vagy 
ritmikus érzés hoz létre, hanem a fontos és mellékes logikai megkülönböz
tetése, azaz ítélet. 

A hangzóvállozásokról, a grammatikai nemről, a többesszám kép
zésének sokféleségéről és az igéről szóló fejtegetések adják a finom fone
tikai megfigyelésekben gazdag könyv további tartalmát. 

HEGEDŰS LAJOS. 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 14 
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III. 

SovijÁRVi, ANTTI, Die gehaltenen und gesungenen Vokale und 
Nasale der finnisohen Sprache. Physiologisch-physikalische Laut-
analysen (Helsinki, 1938. 176 lap, XVIII táblával, 160 ábrával). 

A finn fonetikusok mindig szívesen foglalkoztak hangszín-analízis-
sel. PIPPING (Om klangfürgen hos sjungna Vokaler; Über die Theorie 
der Vokale; Zvr Lehre von den Vokalklángen) és ÁIMA (Übersicht über 
die akustischen Vokalenuntersuchungen der jüngsten Zeit; Yleisen fone-
tiikan oppikirja) ilyen irányú tanulmányai a legkiválóbbak a hangszín
analízisek terén. Úgy látszik, SOVUARVI is mestereinek útján halad, amint 
azt első nagyobb dolgozata mutatja. 

Könyvének első részében a hangképzés fiziológiájával foglalkozik 
és az artikuláció egyes mozzanatait a kísérletfonétikai eszközök igénybe
vételével ábrázolja és ismerteti. Pillanatképeket készít kis Leica-fény-
képezőgéppel az ajkak artikulációs működéséről, megvizsgálja az ajak
nyílás formáit és nagyságát, stereoszkopikus felvételeken mutatja be 
a különböző hangszalag-állásokat, palatogrammokat ad a különböző 
magánhangzókról és nasalisokról variánsokkal együtt. De nem elégszik 
meg ennyivel, hanem röntgenogrammokkal egészíti ki fiziológiai vizsgáló
dásait. A röntgenogrammok kimérésénél a Zaumer-féle koordináta meg
határozást veszi alapul, mely szerint az alsó- (linia inferior vagy x-ten-
gely) és felsőállkapocs-vonal (linia superior vagy x1-tengely) alkotja 
a koordináta-rendszer abscissáit, a fölső és alsó metszőfogat összekötő 
merőleges pedig az ordinátát. 

A könyv második része fizikai hangszín-analízissel foglalkozik. 
Sorra veszi azokat a módszereket, melyekkel a hangszín-meghatározó 
formánsokat ki lehet mutatni. Megkülönböztet „állandó" és „változó" 
formánsokat. Állandó formálisnak nevezi azt, mely határozott rezonáló 
üregben képződik, mégpedig olyan üregben, melynek méreteit lényegesen 
nem tudjuk megváltoztatni. A változó formáns ezzel szemben magán-
hangzóról-magánhangzóra megváltozik, ugyanazon mangánhangzó-szine-
zetnél azonban állandó. Foglalkozik a száj, ajak, garat, orr és orrgarat 
üregeiben keletkező formánsokkal, melyek lényegileg határoznak meg 
egy-egy magánhangzót. Az egyes magánhangzókról oscillogrammokat is 
készített SOVUARVI, melyeket azután Fourier-féle analízissel vizsgált meg. 
A könyv alapos munka becses eredménye és sok hasznosabbnál hasz
nosabb útbaigazítást ad mindazoknak, akik hasonló kérdésekkel akar
nak foglalkozni. 

HEGEDŰS LAJOS. 
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IV. 

TRENDELENBURG, FERDINÁND, Klánge und Geráusche. Berlin, 
1935. VIII + 235 1. 

A század húszas éveitől kezdve az akusztika szinte újjászületik. 
A kutatók figyelme mindjobban feléje fordul, s 1926-ban, majd 1928-ban 
már nagy összefoglaló tanulmányok foglalkoznak modern akusztikai 
kérdésekkel a „Zeitschrift für Hochfrequenztechnik" c. folyóiratban. De 
míg az első tanulmány (id. folyóirat 1926 : 28, 54. és 84. 1.) csak elvont 
fizikai módszerekkel végzett kutatásokra vonatkozik, addig a második 
(1928 : 27, 94, 131, 173, 202. 1.) már azokat a munkákat is számba 
veszi, melyek a legújabb elektro-akusztikai berendezéseket ismertetik. 
Azóta ezen a téren a dolgozatok száma óriási mértékben megszaporodott. 
Az újabb és újabb elektromos hangfelvevő- és leadó-, hangszínbontó- s 
más készülékekről azonban csak elszórt mérnöki és vállalati szaklapok
ban találhatott anyagot az érdeklődő. Ezen a kényelmetlenségen segített 
a berlini Siemens-művek neves tudósa, ki maga is önálló, kiemelkedő 
eredményeket ért el az elektro-akusztika terén, mikor világos, áttekint
hető, összefoglaló művét kiadta. 

Rövid bevezetés után először az akusztikai alapfogalmakat tár
gyalja, majd rátér a hangzásfolyamatok Fourier-féle ábrázolására és 
a Fourier-féle analízisre, melynek ismerete hangszínvizsgálódásoknál 
elengedhetetlen. A 3. részben szabatosan és érthetően ismerteti a külön
böző szubjektív (Helmholtz-féle rezonátoros, Stumpf-féle interferenciás) 
és objektív (mikrofonos, elektro-akusztikai) kísérleti módszereket, gon
dosan kimerítve a hangfelvételezés új lehetőségeit. Külön kis fejezetet 
szentel az automatikus hangszínelemzésnek, mellyel kényelmesen meg
bízható eredményeket nyerhetünk. A 4. rész különösen fonetikai szem
pontból érdekes. Itt esik szó a hangképzésről, a hangszínezetek osztályo
zásáról és a különféle magánhanzó-elméletekről (Hemholtz, Hermann). 
Vizsgálódásai alapján a szerző a magánhangzók minőségi különbözőségét 
a részhangok spektrális elosztódásával magyarázza. Oscillogrammjai 
szerint az a magánhangzónál a 800 Hz.—1.200 Hz. körüli részhangok 
a legerősebbek, e-nél 230 Hz.—2.400 Hz., i-nél 280 Hz.—2.800 Hz.— 
3.400 Hz., o-nál 400 Hz., u-nál pedig 200 Hz. és 400 Hz. Meglepő, hogy 
a részhangok erőssége gyakran többszörösen felülmúlja az alaphangét, 
s a fül mégis az alaphang frekvenciáját fogja fel. A szerző ezt azzal 
magyarázza, hogy az erősebb részhangok kombinációs képzése is lehe
tővé teszi az alaphang érzékelését (83. 1.): „Der Grund für die starke 
Hörbarkeit des Grundtons liegt darin, dass das Ohr ausgesprochen nicht-
linear arbeitet, der Grundton tritt als erster Differenzton aller unmittel-
bar benachbarter höherer Partialtöne subjektiv stark in Erscheinung; 

14* 
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auch bei völligem objektíven Feblen des Grundtones würde das Ohr den 
Grundton durch Kombinationsbildung hören können". 

A beszédhangokra vonatkozó ismertetést a beszéd és ének inten
zitás-terjedelméről szóló rész rekeszti be. A nyugodt társalgás átlagos 
intenzitása 7,4—12,5 mikro wattig terjed. Hangsúlyozott helyeken azon
ban a pillanatnyi hangerő 60—120 mikro wattig is emelkedhet. 

Az 5—9-ig terjedő fejezetek a különböző hangszerek hangszinezeté-
vel, zörejekkel, a hangszín-szintézis kérdéseivel, a szubjektív hangérzéke
léssel, valamint a terem-akusztika különleges kérdéseivel foglalkoznak. 

Ebben a hasznos könyvben megtalálhatjuk mindazt, amit az 
elektro-akusztika az utolsó évtizedekben az emberiségnek adott. 

HEGEDŰS LAJOS.' 
V. 

ZwiRNER EBERHARD ós ZwiRNER KüRT, Grundfragen der P h o n o -
metr ie (Phonometriscbe Forschungen A. I. Berlin, Metten & Co. 1936. 
XI, 140 1.). 

A berlini Kaiser Wilhelm Institut vezetői érdekes könyvben ismer
tetik új módszerüket, mellyel a beszéd- és nyelvjáráskutatások jövőjét 
biztosítva látják. Kutatási módszerüket „Phonometrie" névvel jelölik 
meg, s ez lényegileg abban áll, hogy a beszédet hanglemezen rögzítik 
meg, majd tartalmát kymográfionra viszik és így hallható és látható 
formában mérésre alkalmassá teszik. A beszédet nemcsak a beszélő, 
hanem a hallgató szempontjából is vizsgálat tárgyává teszik és statisz
tikai alapon határozzák meg a nyelvközösség nyelvhasználatát. Ez. 
a kvantitatív módszer — szerintük — úgy viszonylik a nyelvhasonlítás
hoz, mint a biométria, biofizika és biokémia az organizmusok össze
hasonlításához vagy más szóval: .,a phonometria úgy viszonylik a nyelv
tudományhoz, mint a beszéd a nyelvhez". 

A könyv első része történeti; a szerzők HERAKMTOstól kezdve ismer
tetik a fonetika történetét; hosszasabban időznek GALILEI kísérleti mód
szerénél, majd rátérnek a süketnéma-oktatás megindulására, a XVII— 
XVIII. század kiemelkedő fonetikai termékeire, MORGAGNI és WRISBERG> 
fiziológiájára, LINNÉ tudományos jelentőségére, a beszéd eredetét ismer
tető elméletekre, GOETHE természetfilozófiájára, HUMBOLDT, , CASSIRER, 
SCHLEGEL és BOPP nyelvelméletére, a magyar KEMPELEN FARKAS munkás
ságára és a fonetika fiziológiai képviselőire (BRÜCKE, MERKEL, SIEVERS), 
Érdekes, hogy a fonométria megalapítóját a londoni Lniversity College 
tudós tanárában: LATHAM RÓBERT GoRDON-ban látják, aki „The English 
Language" c. könyvében (London, 1841) már céloz e módszer lehetősé
geire. A fonetikai irodalom fellendülése is csak ezen időpont után 
következik be. 1821—1860-ig 13, 1861—1900-ig 159 fonetikai kérdéseket 
feszegető mű jelenik meg. 



ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 213 

A következő fejezetekben azután a hangokról, hangcsoportokről 
vallott nézetüket ismertetik. A beszédhang nem izolált jelenség, s ugyan
azon betűvel jelölt hangok sem hasonlítanak egymáshoz. Beszédről, 
beszédhangokról csak akkor beszélhetünk, amikor konkrét beszéd
szituációban elhangzott dolgokról van szó, amikor a beszélő valóban azt 
mondta el, ami a lelkében élt. Olyan szavak vizsgálatának tehát, melye
ket nem jellemez határozott beszédszituáció, nincs sok értelme. A beszéd
hangok száma végtelen, mert hiszen az egy-egy hanggal kapcsolatos idő
tartam, hangmagasság, energiaelosztódás és expiratio is végtelen sok 
változatban képzelhető el. „A szót pedig elemeire szélbontani nemcsak 
nehéz, de egyenesen lehetetlen. A szó nem önálló hangok meghatározott 
számának egymásmellé sorakoztatása — melyek közül mindegyik 
kifejezhető az abc valamelyik jelével —, hanem végtelen sok hang foly
tatólagos sora; a betűk a sorozatnak csak egyes jellemző pontjait jelölik 
meg, hozzá még tökéletlen módon." Éppen ez a magyarázata annak, 
hogy izolált hangokról készült felvételek egészen más képet mutatnak, 
mint az összefüggő beszéd. Ha pl. izoláltan ejtett magánhangzókat vizs
gálunk röntgensugárral, akkor bizonyos jellegzetes artikulációs állásokat 
figyelhetünk meg. Viszont ha beszélő-röntgenfilmen figyeljük a hang
képző szervek működését, akkor azt látjuk, hogy a beszédet a folytonos 
és egyidejű artikulációs mozgások tömege jellemzi, és sohasem tudjuk 
pontosan megmondani: „Na, most itt kezdődik, s jtt végződik egy hang!" 
Éppen ezért a jövő kutatások velejét beszélő-röntgenfilm, oscillogramm-
és hanglemez-felvételekben látják. Minden egyes lemezt három jó hallású 
egyénnel hallgattatnak meg, egymástól függetlenül, és így fonetikus szöve
get készíttetnek. A három fonetikus szöveget azután összehasonlítják, 
s azokat a részeket, melyeket különbözőképpen fogtak fel, ú. n. variáns
listába foglalják. Az ily módon nyert szöveget azután sokszorosítják és 
a jegyzékbe foglalt részeket mégegyszer meghallgattatják, természetesen 
a nélkül, hogy előbbi följegyzéseiket figyelembe vehetnék. Az így nyert 
szövegek alapján alkotják meg a végleges variáns-jegyzéket, valamint 
a végleges „beszédszöveget". A szerzők evvel a módszerrel akarják az 
€gyes német nyelvjárásokat feldolgozni, s már eddig is közzétettek 
a „Phonomeirische Forschungen, Reihe B : Bánd I : Textliste neuhoch-
deutscher Vorlesesprache schlesischer Fárbung, 100 lap; Bánd 2 : Text
liste márkischer Mundart; Bánd 3 : Textliste schlesischer Mundart; 
Bánd 4 : Lesebuch neuhochdeutscher Texte", néhány tanulmányt hang
lemezmelléklettel. 

Magyar nyelvjárási területek hasonló feldolgozása igen értékes 
lenne, mert így hanglemezen örökíthetnénk meg a különböző hangszine-
zeteket, melyeket fonetikus jelöléssel úgysem lehet tökéletesen meghatá
rozni vagy visszaadni. HEGEDŰS LAJOS. 
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VI. 

Saareste, Andrus, Eesti murdeatlas — Atlas des parlers Estoniens. 
I vihk — I fascicule. 3 1. Saatesőna — Préface + 25 térképlap. — Tartu, 
1938. Eesti Kirjanduse Selts. 

A tudomán3^os nyelvjáráskutatás egyetlen igazolt módszerének, a 
földrajzi módszernek uralomrajutása természetszerűleg teremtette meg 
a nyelvjárási szótárak és szövegkiadványok mellé a népnyelvi forrás
kiadványok harmadik formáját, a nyelvatlaszt, vagyis a nyelvjárási 
anyagnak kartográfikusan ábrázolt kiadását, hogy így a nyelvjárási ada
tokat és sajátságokat földrajzi elterjedésükben és egymással való össze
függésükben szemlélhessük. A nyelvjárási forrásanyag kiadásának ez; 
újabb módszere már eo ipso szintetikus jellegű, mivel az ilyen atla
szok szerkesztői rendszerint a rendelkezésükre álló nagy terjedelmű 
nyelvjárási anyaggyüjteményékből valamilyen szempontú szintézis alap
ján kiválasztják az általuk szükségesnek és megfelelőnek tartott anya
got a nyelvjárási sajátságok bemutatására és ezt bizonyos technikai 
elrendezéssel a tárgyalt nyelvterület térképeire rajzolják, hogy az így 
kiválasztott, elrendezett és kiadott anyagot azután a tudomány további 
kutatások kiindulásául tekinthesse. Ügy látszik, épen ezen a ponton 
kell megfogni a nyelvjárási atlaszok kérdésének igazi lényegét. Ugyanis 
az ilyen célú anyagkiválasztás — mert az egész anyagot térképezni lehe
tetlen — még a legteljesebb és legtökéletesebb gyűjtőmunka esetén is 
alig lehet mentes a szerkesztők egyéni, tehát szubjektív megítélésétől 
és felkészültségétől, s könnyen előállhat az a helyzet, hogy kevésbbé 
fontos, majdnem semmitmondó adatok is kerülnek kiadásra, I'ontosabb-
bak pedig, amelyek ugyanott több szolgálatot tehetnének a további kuta
tásokra, esetleg kiadatlan maradnak s így elkallódnak a tudomány szá
mára. Épen ez a körülmény nagy mértékben kérdésessé teszi, illetőleg 
csökkenti az ilyen munkák abszolút forráskiadványi jellegét és értékéL 
bár az atlaszszerkesztők egy része általában ezzel a céllal fog munkájá
hoz, és szerkesztési módszerével is ezt a célt, a további kutatásra szol
gáló nyers forrásanyag kiadását igyekszik kiemelni. Ezért ragaszkodnak 
szigorú következetességgel, mint SAARESTE is (vö. Viritt. 1939:433), a 
közölt térképek a n a l i t i k u s m e g s z e r k e s z t é s é h e z , azaz a 
közlendő nyelvjárási forrásanyagnak a származási helyekre való puszta 
berajzolásához, a nélkül azonban, hogy a kutatás számára a nyelvjárási 
jelenségek elterjedésének ha nem is megrajzolt, de legalább körvonalai
ban kialakuló isoglossáit is adnák. Holott ez könnyen elérhető lenne a? 
adatoknak jelrendszerrel vagy számokkal való feltüntetése által, ami lehe
tővé tenné kisebb és áttekinthetőbb térképlapok szerkesztését s az ilyen 
művek nagyobb elterjedését. Ilyen szerkesztési mód mellett a sokszor 
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hangoztatott analitikus jelleg sem szenvedne csorbát, mivel a térképezett 
adatok a jelmagyarázatban akár a térkép szélén, akár külön lapon bár
milyen sokféle változatukban és terjedelmükben is közölhetők lennének. 

Az ú. n. analitikus atlaszoknál a fősúly tehát a térképek gyűjtemé
nyén van; ehhez járulnak azután bizonyos magyarázó kötetek, amelyek 
azonban csak mellékes jelentőségűek. Ez a kiadási mód a francia tudo
mányosságból indult ki (J. GILLIÉRON, Párizs, 1881 és J. GILLIÉRON— 
E.EDMONT, Párizs, 1902—1920) és más országokban is követőkre talált, pl. 
K. JABERG—J. JUD (olasz-svájci), G. BOTTIGLION (olasz), MALECKI—NITSCH 
(lengyel), S. PUSCARIU (román), stb. 

A nyelvjárási forrásanyagnak ez a kiadási módja igen költséges, 
azonkívül nehezen terjeszthető és tudománytechnikailag nehezen kezel
hető kiadványokat eredményez (K. JABERG: 1584 térkép 8 kötetben; 
S. PUSCARIU : 1500 térkép 10 kötetben) mindamellett, hogy korlátozott 
anyagkiválasztása és természetes jellege miatt mégsem tekinthető ab
szolút értékű forráskiadványnak, hanem valamiféle átmeneti típusnak 
az analitikus és szintetikus művek között. Ezért a tudományos világ fel
fogása ebben a kérdésben erősen megoszlik és vannak, akik a nyelvi 
adatoknak kartográfikus kiadásában szintézist látn?k (BENNIKEN— 
KRISTBNSEN, WBIGANÜ). Ezt a felfogást tette magáévá KETTUNEN is a finn 
nyelvjárásokról a közelmúltban megjeleni (Helsinki, 1940) nagyszerű 
kartográfikus feldolgozásában. KETTUNEN a nyelvatlaszt már nem önma
gáért való külön célnak tekinti, hanem másirányú nyelvjárási forráskiad
ványok kísérőjének és a nyelvjáráskutatás hasznos eszközének (KETTU
NEN, Suomen murteet I—III. Helsinki, 1930—1940). Ezek a körülmé
nyek azt látszanak igazolni, hogy a nyelvjárási forrásanyag kiadásának 
a terén a jövőben a legfontosabb helyet továbbra is a szótári és szöveg
kiadványok foglalják el, esetleg ezeknek kartográfikus feldolgozásokkal 
kísért változatai. Az ilyen tárgyú forráskiadványok tudományos értékét 
és hasznosságát teljesen elismerve, meg kell azonban kockáztatnunk azt 
a véleményt is, hogy a nyelvjáráskutatás súlypontja — különösen 
kisebb nyelvterületek esetében — mégsem ezeken a kiadványokon nyug
szik, hanem a legteljesebb anyagot jelentő és állandóan gyarapodó, jól 
rendezett nyelvjárási adattárakon, mint a nyelvjáráskutatást irányító 
és az összehordott eredményeket eredeti feljegyzésükben csorbítatlanul 
őrző anyaggyüjteményeken, ahonnan bármikor meg lehet kapni bármi
féle kutatáshoz a szükséges adatokat. 

A fenti szempontokból kiindulva felmerülhet még az a kérdés is, 
hogy olyan kis nyelvterületre vonatkozólag, mint az észt (47.549 km2), 
amelynek nyelvjárási anyaga nagyobbrészt már összegyűjtve és eléggé 
rendezve hivatalos adattár formájában különben is könnyen hozzáfér
hető mind a helyi, mind külföldi kutatók számára, tudományos hasz-
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nosság szempontjából mennyiben szükséges és kifizetődő egy olyan nagy 
analitikus nyelvatlasz kiadása, amilyennek az I. füzet alapján SAAREBTE 
műve ígérkezik. A mű a mellett a kiadási lehetőségek korlátozottsága 
miatt mégsem jelenhetik meg abban a terjedelemben, ahogy azt az észt 
nyelvjárások természete megkívánná, s ahogy azt a szerző tudományos 
kutatásai folyamán tervezte. A szerző ugyanis eredetileg csak 150 nyelv
járási sajátság feldolgozására gondolt, s kezdetben ezekhez gyűjtött 
anyagot. Munka közben azonban ezeknek a kérdéseknek a száma SOO-ra 
növekedett. Ebből választotta most ki anyagi okok miatt korlátozva 
a 300. általa legfontosabbnak tartott kérdést, illetőleg sajátságot a hang
tan, alaktan és mondattan, továbbá a szótan területéről és ezt az anyagot 
két kötetben 300 nyelvi térképen szándékozik kiadni. A térképkötetek
hez a tervek szerint két szövegkölet járul magyarázó jegyzetekkel, 
nyelvjárási szövegmutatványokkal, regiszterekkel és egyéb vonatkozó 
közlésekkel. A kutatott földrajzi pontok száma eredetileg 250 volt, később 
a munka folyamán 530-ra emelkedett. Ez a hálózat a nyelvterület nagy
ságához viszonyítva elég sűrű, úgyhogy a bemutatott anyag átmetszel e 
lehet — a tárgyalt sajátságokban — az észt népnyelvnek. 

Az észt nyelvatlasz megszerkesztésének óriási munkája tulajdon
képen annak a nagy nyelvjáráskutató munkásságnak az eredménye, 
amelyet a mű szerzője lankadatlan buzgalommal és sok érdemmel végzett 
az észt nyelvjáráskutatás megszervezését és irányítását illetőleg. Ezt a 
munkát még fiatal egyetemi hallgató korában, az 19.1.5—22. években 
kezdte Finnországban nyert ösztönzésekre. Az első évek, mint előszavá
ban írja, a fontosabb észt nyelvjárási sajátságok megállapításában tel
tek el, s csak azután, az 1922—25. években gondolhatott a nyelvatlasz 
témakörének kijelölésére és megszerkesztésére. Az anyaggyűjtéssel és 
elrendezéssel 1937-re készült el, ez a munka tehát kereken 15 évig tar
tott. Ekkor kezdődhetett meg az atlasz kiadása. Eleinte 50—70 éves 
adatközlőkkel dolgozott, később azonban (1925-től) a lehetőségek sze
rint 70—95 évesekre szorítkozott, hogy minél régebbi nyelvállapotot 
nyerjen. Ezáltal az észt népnyelvnek tulajdonképen egy régebbi. 1860— 
1920. közötti állapotát kutatta és mutatja be nyelvatlaszában. Az adat
közlők mind a parasztság köréből kerültek ki. Városi jellegű és ipari 
telepekről a szerző nem gyűjtött nyelvi adatokat. Az anyaggyűjtés szem
pontjai és módszerei azonosak az észt nyelvjáráskutatás módszereivel, 
fonetikus rendszere is ugyanaz, ahogy azokat a tartui egyetem mellett 
működő Akad. Emakeele Selts és Eesli Keele Arhiiv nyelvjáráskutató 
munkássága kialakította. A felhasznált anyag 65 % -a a szerző személyes 
gyűjtése, 35%-a pedig másoktól (munkatársak, ösztöndíjasok, egyetemi 
hallgatók, kis részben levelezők) és irodalmi forrásokból ered. Ez utóbbi 
anyagát a lehetőség szerint a helyszínen újból ellenőrizte. 
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Az I. tüzet, amely a terv szerint az egész atlasz Vio része, rövid 
bevezető és magyarázó jegyzetek után 25 térképlapon 22 nagyobb 
(26X40 cm) és 6 kisebb (1714X26V2 c m ) térképet közöl, összesen tehát 
28 nyelvjárási sajátság karlográfikus ábrázolását. Az adatokat analitiku
san rajzolja a térképekre azok földrajzi származási helyére. A főtérképen 
kívül külön rovatokban feltünteti a finn, vót, észt-inkeri, lív, továbbá 
a lett- (Koiva, Lutsi) és oroszországi (Kraasna) észt nyelvszigetek p á r 
huzamos megfelelőit is. Az analitikus főtérképhez némely esetben egész 
kicsi szintetikus vázlat járul az illető nyelvjárási sajátság sematikus ábrá
zolásra. A térképek vezérszavait francia nyelvű fordítás kíséri. 

Az eddig kiadott füzet anyaga alapján nem bírálható el az egész 
mű tartalmi jellege. A kiadott térképek anyaga mégis arra enged követ
keztetni, hogy az atlasz anyagának összeállításában nagy szerepet kapóit 
a lexikológiai és semantologiui szempont; a szerző idevonatkozó elő
tanulmányait tekintve ez egészen természetes, sőt az észt nyelv műve
lődéstörténeti elemeinek a kutatása szempontjából igeri kívánatos is. 
A közölt adatok jó része ugyanis épen erről a területről (semantologia) 
való, és a térképek alig fele része (10, 11—14, 16—19, 23—25.) tárgyal 
hangtani, egy pedig (25) alaktani sajátságot. 

A térképek kidolgozásában, mint már fentebb említettük, az anali
tikus ábrázolásmód az uralkodó, szintézis csak a csatlakozó kis térképe
ken van néhol vázlatosan. Ez a munkamódszer a szerző francia 
(GILLIÉRON—EDMONT) mintaképével magyarázható. Kár, hogy a szerző 
ezen a téren eltávolodott a finn nyelvjáráskutatás vonatkozó problémái
tól és az ottani eredményeket és tapasztalatokat nem vette figyelembe. 
Ezek ugyanis problémakörükkel közelebb állnak az észt nyelvészethez, 
mint a franciák. Lehet, hogy ezeken a nyomokon haladva a nyújtott 
anyag más lett volna mind kiválasztásában, mind kartográfikus feldol
gozásában. A követett módszer azonban a szerzőnek tudatos tudományos 
meggyőződése, amit épen ezért tiszteletben is kell tartanunk. 

SAARESTE professzor fenti munkájával tiszteletet és megbecsülést 
szerez az észt tudományosságnak. FAZEKAS JENŐ. 

VII. 
JOHAN BERONKA, Lappische Kasuss tudien I—II. Sonderabdruck aus 

den Oslo Etnografiske Museums Skrifter, Bd. II. Oslo 1937—1940. 
A finnugor nyelvek mondattanának összehasonlító vizsgálata azok 

közé a feladatok közé tartozik, amelyek megoldása ezideig nem sokat 
foglalkoztatta az északi nyelvészeket.1) Annál örvendetesebb tehát, hogy 

*) Az eddigi ily tárgyú irodalomból elsősorban TÜNKELO E. A.-nak a 
közfinn genitívusról írt tanulmánya említendő meg: „Alkusuomen genitiivin 
funktsioista' 1. 1—2. Helsinki, 1908—1920. 
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most alkalmunk van egy északi nyelvész mondattani tanulmányáról 
beszámolni. Szerzője BERONKA JÁNOS norvégiai finn lelkész, aki már 
a múltban is tanúbizonyságát adta az északi nyelvek alapos tudományos 
ismeretének. 

Az a problémakör, amelyben BERONKA ismertetendő művében mozog, 
egyike azoknak, amelyek a finnugor nyelvészetben a legszélesebb körű 
érdeklődésre tarthatnak számot. Futólagos szemlélődés alapján is láthat
juk ugyanis, hogy a finn és a lapp esetrendszer e két nyelv közeli rokon
sága és számos mélyen gyökerező egyezése ellenére is nem csekély mér
tékben különbözik egymástól. Ennek igazolására elég, ha rámulatunk 
arra, hogy a lapp leíró nyelvtanok jóval kevesebb esetet tartanak szá
mon, mint amennyit a finnből ismerünk, s az egyes esetek használatát 
véve szemügyre, azt tapasztaljuk, hogy a közös esetek jelentése és funk
ciója is sokszor eltér egymástól. Milyen viszonyban állanak a lapp esetek 
a megfelelő finn esetekkel? a feltehető ősfinn-őslapp eseteknek mi volt 
az e r e d e t i jelentése és funkciója? az ősi esetek története hogyan 
alakult tovább az önálló lapp nyelvben? — ezek azok a kérdések, 
amelyekre BERONKA tanulmányában választ keres. 

Az a módszer, amellyel a szerző a problémák megoldásához kíván 
jutni, rendkívül logikus és világos. Először felsorolja a kérdéses eset 
ragjának lapp nyelvjárási változatait s megállapítja ezek hangalaki 
összefüggését; következő lépésként összeveti a lapp ragot a finn nyelv 
(és esetleg a távolabbi finnugor nyelvek) megfelelő esetragjaival és 
rekonstruálja az ősfinn-őslapp ragalakot; végül részletesen vizsgálja 
az egyes esetek jelentéseit, s következtetéseket tesz a szóban forgó eset. 
e r e d e t i jelentésére és funkciójára, valamint történeti fejlődésére 
vonatkozólag. Ez az eljárás függőben lévő alaktani kérdések új megvilá
gítását is megkívánja, s ezért BERONKA műve nemcsak a mondattan, hanem 
az alaktan kutatói számára is sok érdekességet tartogat. 

Az első eset, mellyel BERONKA foglalkozik, a komitatívus-instruk-
tivus (vagy más néven: instrumentális). Ennek története régi vita tárgya, 
mely e kérdés körül forog: egy eredetű e a finn és a lapp komitatívus és 
instruktívus vagy nem, másképpen: a komitatívus ragjának megrövi
dülése útján állott-e elő a finn instruktívus ragja, vagy pedig független 
az utóbbi az előbbitől? — BERONKA AHLQvisTtal, SETÁLlvel, SziNNYEivel, 
WiKLUNDdal és KANNiSTOval kerül egy táborba, amikor arra az álláspontra 
helyezkedik, hogy a komitatívus és az instruktívus közös forrásra megy 
vissza, s WESKE gondolalát teszi magáévá, amikor azt hirdeti, hogy ez 
a közös ősforrás a -na végű lokatívus volt. Ezt az álláspontját a jelzett 
esetek közti jelentésbeli rokonság részletes megvilágításával okolja meg 
a szerző, ezzel szemben elhanyagolja azonban a hangtani körülményeket. 
Nem kapunk választ például arra, hogy az instrumentális ragjának 
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ösfinn-őslapp -ina változata miért éppen nne alakúvá változott, s hogy 
az essivus -na ragjából hogyan fejlődött ki a finnben a magánhangzóját 
vesztett -n instruktívus rag, pedig erre vonatkozólag figyelemreméltó 
magyarázatot szolgáltatott már KETTUNEN a Virittájá 1924. évfolyamában. 
Műve ezirányú hiányosságát tanulmánya második kötetében az essívus 
tárgyalásánál (187—190. 1.) pótolja a szerző. A komitatívus-instruktívus 
lappnyelvi fejlődésében leglényegesebb az, hogy itt a genitívus vette át 
azokat a funkciókat, amelyeket a finnben az instruktívus örökölt; amíg 
a komitatívus ma is élő kázus a lappban, addig az instruktívusnak csak 
szórványos emlékei vannak. 

A következő eset, melyet BERONKA tárgyal, a genitívus. Az ezzel kap
csolatos alaktani kérdések közül a többes genitívus képzésmódja a leg
problematikusabb. Mivel a főnevek többesszámi genetívusa összeesik 
a lappban a többesszámi tővel, az volt eddig az általános felfogás, hogy 
ez az eset nem is tartalmazta az egyesszámból ismert n genitívusragot, 
s eredetét tekintve nem is genitívus, hanem melléknév, mely a magyar 
királyi, isteni-féle származékokkal állítható egymás mellé (vö. legutóbb 
RAVILA: FUF. XXIII, 52). BERONKA rámutat arra, hogy a személynévmások 
többesszámú genitívusa ma is sok esetben n ragos, s ebből azt követ
kezteti, hogy a nevezett eset valaha általában n-re végződött, csakhogy 
ez a végződés a legtöbb esetben még az őslapp korszak vége előtt 
lekopott. — Ha BERONKA adatai — tekintettel azokra az eltérésekre, 
melyek a főnévi és a névmási ragozásban számos esetben megállapít
hatók — nem is esnek döntő súllyal a latba, mindenesetre további kuta
tásra vár annak az eldöntése, hogy az említett névmási genitívusok 
n ragossága ősi állapotot tükröz-e, vagy pedig az n rag csak a megfelelő 
egyesszámi alakok analógiájára hatolt be a többesszámba. — A továb
biakban a genitívus fajait ismerteti a szerző; e rész rendkívül tanul
ságosan mutatja be, hogy egy eset ugyanazon a nyelven belül is mily 
sokféle viszony vagy módosulat jelölésére használatos, s hogy haszná
latának köre mennyire bővülhet más esetek rovására. 

BERONKA tanulmányának második része a nominatívus, az accusa-
tívus s az általános és a külső helyviszonyt jelölő esetek történelével fog
lalkozik. Az első kettő a lapp nyelv legéletképesebb esetei közé tartozik, 
melyek használatának köre az idők folyamán még más esetek rovására 
is kiterjedt: a nominatívus behatolt az alanyi és kiegészítői partitívus 
helyére, továbbá átvette a translatívus és az essívus egyes funkcióit, 
az egyes accusatívus pedig a részleges tárgy esetéül szolgáló partitívus 
szerepét örökölte. Az essívus köre ugyancsak bővült, mégpedig azáltal, 
hogy átvette a translatívus funkcióját. A translatívus megszűnt élő kázus-
ként működni, úgyhogy emlékét ma már csak megkövesült határozószók 
őrzik. A partitívusnak a részleges tárgy esetéül való fejlődését még a finn-
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volgai korra teszi BERONKA, S azon a nézeten van, hogy a partitívus ebben 
a funkcióban már ki volt fejlődve akkor, amikor a lappok mai eset
rendszerük legnagyobb részét átvették. — Az eddig uralkodó nézettől 
eltérő eredményre jut BBRONKA a külső helyviszony eseteinek (adessívus, 
ablatívus. allatívus) vizsgálatában: mivel ezeknek a finnből jól ismert 
kázusoknak a lappban több, kétségtelenül régi példája van, azt tanítja, 
hogy a nevezett esetek bizonyos mértékig már ki voltak fejlődve a finn
ben akkor, amikortól a lapp nyelv külön életét számíthatjuk. E vélemé
nyét kellőkép megokolja a szerző arra való hivatkozással, hogy az ades
sívus a kólai-lapphoz tartozó Ter nyelvjárásában még ma is élő kázus, 
továbbá; a cseremiszben és a permi nyelvekben több oly rokon képzésű 
eset ismeretes, amelyek a szóban forgó finn kázusok jelentésével bírnak. 
Az utóbbi körülmény arra mutat, hogy a külső helyviszony eseteinek 
a fejlődése egészen a finn-permi korszakig visszanyúlik. A lappban ezek 
ar. esetek erejüket vesztették, s a legtöbb nyelvjárásban más kázusok vet
ték át szerepüket. 

Végére jutva az egyes esetek tárgyalásának, mindkét kötetét össze
foglalással zárja a szerző, amelyben helyet találnak a részleteredmények
ből levonható általános következtetések is. Ezek közül a legfontosabb és 
legérdekesebb az, hogy a lapp esetrendszer a finnel összehasonlítva azért 
szegényebb, mert a lappok, amikor mai finnugor nyelvüket átvették, 
egyes esetek jelentését nem fogták fel elég világosan, s ezek aztán elfakul
lak és használaton kívül kerültek. Az átadó nyelvbeli eseteknek az átvevő 
nyelvben történt fejlődésére döntő hatást gyakorolt tehát az a törés, 
mely a njrelvfejlődésben a nyelvátvétel következtében állott be. 

BERONKA JÁNOS ismertetett művének értékeit három pontban foglal
hatom össze: 1. gondos és gazdag anyagú példatárul szolgál a finn és 
a lapp (s részben valamennyi finnugor) nyelv esetrendszerének meg
ismeréséhez; 2. mint bíráló jellegű összefoglaló mű megbízható útbaiga
zítást nyújt számos alaktani kérdésben, melyekben egyébként csak hosz-
szas, időrabló keresgélés után láthatnánk tisztán; 3. megismerteti velünk 
azt a sokszínű és változatos életet, melyet a lapp nyelv esetei a mondat
ban élnek, illetőleg éltek, s mintát szolgáltat a finnugor nyelvek eseteinek 
további összehasonlító mondattani vizsgálatához. Különös érdeklődésre 
tarthat számot BERONKA műve azon körülmény folytán, hogy tudomásom 
szerint a szerző oly vidéken lakik, ahol három nyelvterület folyik egybe, 
mégpedig a lapp, a norvég és a finn. Minthogy a norvégiai lappok nap
jainkban áttérőben vannak a finn vagy a norvég nyelv használatára, azt 
mondhatjuk, hogy a nyelvátvétel lefolyását és következményeit oly köz
vetlen közelből s oly huzamos időn át megfigyelni, mint ahogyan BERONKA 
teszi, csak kevés kutatónak lehet módjában, s a jelzeit körülmények foly
tán fokozott mértékben feltehetjük azt is, hogy BERONKÁnak a nyelvcseré-
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vei kapcsolatos észrevételei és megállapításai valóban a nyelvek é l e t é t 
tükrözik. Világos bizonyságai ennek a szerző már korábban megjelent 
művei is.1) LAKÓ GYÖRGY. 

VIII. 

ITKONEN, ERKKI, Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen 
Standpunkt aus mit besonderer Berüeksiehtigung des Inari- und 
Skoltlappischen. Lautgeschichtliche Untersuchung (SUS. Tóim. 
LXXIX; Helsinki, 1939). 

1896-ban a finnugor nyelvészet fontos eseményeként jelent meg 
WIKLUND őslapp hangtörténetének első része, melyet folyóiratunk hasábjain 
GOMBOCZ ZOLTÁN ismertetett (XXXI, 238—242). A lefolyt négy évtized alatt 
a sok azóta gyűjtött anyag alapján egész kis könyvtárnyi lapp nyelvjárás
tanulmány és hangtani dolgozat látott napvilágot, melyek WIKLUND kuta
tásait a részletekben jórészt módosították, mégis nagy vonalakban a lapp 
magánhangzórendszer kialakulása úgy állott előttünk, ahogyan azt 
WIKLUND megfestette. E hosszú idő leforgása vitán azonban — úgy látszik 
— végül is sikerült a kutató tudománynak annyi új tényt összegyűjtenie 
és szemlélete körébe bevonnia, hogy WIKLUND mintaszerű gonddal kidol
gozott megállapításai is l é n y e g e s módosításokra szorulnak. 

ITKONEN BRKKinek ismertetendő könyve, melyet doktori értekezésül 
fogadott el a helsinki egyetem bölcsészeti kara, elsősorban részlettanul
mány. Célja azon keleti-lapp alapnyelv magánhangzórendszerének meg
világítása, amelynek az inari- és az orosz-lapp a legismertebb hajtásai. 
Az orosz-lappnak két főnyelvjárása az ú. n. koltta-lapp és a kólai-lapp. 
A keleti-lapp csoporthoz tartozott még Sompio és Kuolajárvi kihalt lapp 
nyelvjárása, amelyekkel ÁIMÁ foglalkozott részletesebben (Áíinneopillinen 
katsaus Sompion ja Kuolajárven lapinmurteisiin: SUS. Aik. XXX/30.)., 
s minden valószínűség szerint ideszámítandó a mai tengeri-lapp nyelv
járások közös ősnyelve is (l. RAVILA: SUS. Tóim. LXII, 140—1). ITKONEN 
tanulmánya főleg az inari- és a koltta-lapp nyelvjárásokon épült fel. 
Mindkét nyelvjáráshoz megbízható anyag állott rendelkezésére ÁIMA, ill. 
ITKONEN T. I. feljegyzésében, gazdag anyagot gyűjtött azonban maga 
a szerző is 1935-ben és 1936-ban tett tanulmányútjain (vö. SUS. 
Aik. XLVIIL). 

A mű tárgyalásmódja descendens: a feltehető őslapp hangból 
kiindulva vizsgálja annak keleti-lapp fejleményeit — előbb az első, majd 

*) BERONKA előbb megjelent műveiben a norvégiai Vadsö és Porsanger 
vidékén beszélt finn nyelvjárásokkal foglalkozott alaktani és mondattani 
szempontból a következő címeken: 1. Syntaktiske iakttagelser fra de finske 
dialekter i Vadsö og Porsanger (Kristiania, 1922); 2. Iakttagelser fra ord-
dannelsen og formloeren i de finske dialekter i Vadsö og Porsanger (1925) 
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pedig a többi szótagban, s az egyes hangokra vonatkozó bizonyító anyag 
feltárása után megállapítja, hogy milyen lehetett az őslapp hangnak az 
a keleti-lapp alapnyelvi származéka, amelyre a mai keleti nyelvjárási fej
lemények visszavezethetők. Tárgyalásában részletesen kitér a szerző 
a korábban elhangzott vélemények bírálatára, eljárása mindenkor határo
zott nyelvészeti módszer biztos kezelésére vall, — eredményei, melyek 
a lapp nyelvjárások ismeretéhez hézagpótló új megállapításokkal járul
nak hozzá, bizonyára jelentékeny részben maradandóknak fognak bizo
nyulni. A főként csak keleti-lapp vonatkozású részleteredményekkel nincs 
módunkban foglalkozni, ki kell azonban emelnem az ezekből leszűrődő, 
nagyobb horderejű végeredményt: a keleti-lapp, különösen pedig a koltta-
lapp nyelvjárás magánhangzórendszere rendkívüli érzékenységet árul el 
a következő szótag magánhangzójából kiinduló, visszaható hasonító erő
vel szemben. 

Bár a hasonító magánhangzók minőségének különbsége folytán 
előállott mai magánhangzóváltakozások lehetnek részben s bizonyos mér
tékben másodlagosak, a nyelvjárások szerinti váltakozások összehasonlítá
sából látható, hogy már a keleti-lapp alapnyelv magánhangzórendszere 
magán viselte a visszaható hasonító erő munkájának bélyegét. De a keleti
lapp váltakozáshoz hasonló jellegű elsőszótagbeli magánhangzóváltakozás 
a nyugati-lappból is ismeretes! Ezen az alapon fel kell tehát tennünk, 
hogy a visszaható hasonító erő már az őslapp magánhangzőrendszer 
kifejlesztésében jelentékeny tényezőként működött, sőt hatása a szerző 
szerint az őslapp nyelv egy igen korai időszakában jutott érvényre. — 
Ez az a pont, ahol a szerző felfogása eltér WiKLUNDétól! 

WIKLUND és SETALA 11. i. idevonatkozó tanulmányaiban az első szó
tag magánhangzóit a második szótagtól függetlenül vizsgálta, s függetle
nítette magát GENETZ elgondolásától, aki egy tanulmányában („Ensi 
tavuun vokaalit suomen, lapin ja mordvan kaksi- ja useampitavui-
sissa sanoissa", 1. Suomi III : 13, 1—56) már előttük a visszaható 
hasonulás figyelembevételével kísérelte meg az őslapp magánhangzó
rendszer magyarázatát. ITKONEN WiKLUNDdal és SETALAvel szemben GENETZ 
irányát látja helyesnek, s az ő elméletét kiépítve és módosítva jut el 
eredményeihez. 

ITKONEN szeriut a közös ősfinn-őslapp nyelvben á, a, e, ö, i és ü 
hosszú magánhangzók fordultak elő, amelyek eredeti hangszínüket 
a korai őslapp első szakaszában megőrizték, mert a hosszúságukkal 
együtt járó nagyobb hangzósság és hangerősség miatt nem voltak fogé
konyak a következő szótag hasonító hatásával szemben. 

Más volt azonban a helyzet az ősfinn-őslapp nyelv rövid magánhang
zóival (a,á,e,i,o,u,ü)! Közülük csak a rövid i,uésü fejlődött a vissza
haló hasonulás nyomai nélkül. Ennek az a magyarázata, hogy a magas 
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nyelvállás egymástól világosan megkülönböztethető minőségi változatok 
keletkezésére nem nyújtott elegendő teret. A középső és alsó nyelvállású 
magánhangzók sorsába azonban már nyilvánvalóan belejátszott a haso
nulás: az e ugyanolyan képzésű e előtt a nyelvállás magasságát tekintve 
változatlan maradt (csak redukálódott §-vé), a (és o) előtt azonban nyíl
tabbá vált. e-vé, — az o eredeti ~'ce előtt nem változott, de nyilt a (és o) 
előtt nyilt i-vá fejlődött, — az a és az a rákövetkező a (és o) előtt — 
legalább is a korai őslapp első szakaszában — megtartották hangszínüket, 
a zártabb e előtt azonban maguk is zártabb hangokká, o-vá, ill. e-vé 
lettek. Miután e hasonulás körébe tartozó hangváltozások végbementek, 
akkor — az őslapp nyelvnek második szakaszában — történtek meg 
ITKÖNEN szerint azok a minőségi és mennyiségi változások, amelyek már 
a mai lapp viszonyokban is tükröződnek: a szűkejtésű magánhangzók 
korábbi időtartamuktól függetlenül rövid magánhangzókká fejlődtek: 
ezek az ú. n. etimológiailag rövid magánhangzók, — a nyílt magánhang
zók pedig hosszú, ill. félhosszú hangokká változtak: ezek az ú. n. etimoló
giailag hosszú magánhangzók. 

Természetes, hogy az őslapp magánhangzórendszer kialakulása nem 
magyarázható meg csupán a hasonulás keretei között. A szerző kitér 
egyéb, ú. n. független és analógiás hangváltozásokra is, megállapítja ezek
nek egymáshoz, valamint a hasonulás körében történt változásokhoz való 
időrendi viszonyát, s magyarázó feltevéseket kockáztat meg e változások 
okait illetőleg is. Rámutat pl. arra, hogy az ősfinn-őslp. a feltett kétirá
nyú fejlődésének a nyomai á l t a l á b a n elmosódtak: mind eredeti e-, 
mind pedig a-tövekben o- (^uo- ) ra változás látható, vö. pl. fi. lahti~\p. 
luok'ta és fi. kala ~ lp. guolle. E jelenség magyarázatául arra a lehetőségre 
gondol, hogy e előtt az első szótag a-ja hangtörvényszerűen zártabb o-vá 
hasonult, e változás azonban nem maradt meg eredeti határai között, 
hanem átterjedt azokra az esetekre is, amelyekben a második szótag 
magánhangzója a vagy o volt, s így ezekben az ősfinn-őslapp a hang
törvényszerű folytalója (a!) kiszorult. — Űj magyarázatot kapunk az 
ősfinn-őslp. á többirányú fejlődésére is (vö. fi. nalká ~ lp. nceVge, de fi. 
áimá~ lp. aVbme). ITKÖNEN szerint az utóbbi esetben az eredetibb hang
állapotot a finn képviseli, s a lappban az "első szótagban hasonulás tör
tént az e előzményeként ismeretes a végmagánhangzó hatására. Ez a haso
nulás különbözik azonban a már tárgyalt hasonulási jelenségektől, mert 
itt az indukált hang hasonulása az artikuláció helyének nem függőleges, 
hanem vízszintes síkon történt eltolódása útján következett be. 

ITKÖNEN nem oldja meg véglegesen a korai őslapp magánhangzó
rendszer kérdéseit, de tanulmányának nem is ez volt a főcélja. Feltevé
seinek maradandósága — úgy látom — jelentős mértékben függ attól, hogy 
a részletkutatások mit igazolnak majd az ősfinn vokalizmusról nyert 
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eddigi ismereteinkből. Mindenesetre nagy érdeme azonban a szerzőnek 
a megbízható részleteredményeken kívül az, hogy az őslapp magán
hangzórendszer kérdéseihez önállóan és elfogulatlanul nyúl hozzá, meg
becsüli a régibb kutatások eredményeit, nem épít azonban mérlegelés nél
kül bebizonyítatlan feltevésekre, hanem bátran rámutat ezek alapjainak 
sokszor ingatag voltára; amikor GENETZ elméletét felújítja és egy régi, 
de sok tekintetben mégis új elgondolás értékeit kiemeli, utat mutat 
a további kutatásnak. S ennek az útnak a járása megnyugtató eredmé
nyekkel kecsegtet. Kétségtelen ugyanis, hogy a különnyelvi kettős fejlő
déseket elsősorban az illető nyelvből kell megkísérelnünk megfejteni, s 
az egyes alapnyelvek hangrendszerének megterhelését lehetőleg kerülnünk 
kell oly esetekben, amikor t ö b b alapnyelvi hang feltevésére csak e g y 
nyelv viszonyai indították az eddigi kutatást. — Érdeklődéssel várjuk, 
milyen megvilágítást nyernek majd ITKONEN feltevései a déli, a nyugati 
és az északi. nyelvjárások történeti vizsgálatának tükrében, — ez t. i. 
még a jövő feladatai közé tartozik. 

LAKÓ GYÖRGY. 

IX. 

LAOERCRANTZ, ELIEL, Lappischer Wortschatz I. (Lexica Societatis 
Fenno-Ugricae VI. — Helsinki, 1939). 

LAGERCRANTZ ELIEL ismertetendő nagyszótára megjelenése előtt már 
legalább 5 terjedelmes kötettel gyarapította a lapp nyelvészeti irodalmat. 
Nyelvtanaiban, tanulmányaiban szakít a korábbi lappológia számos 
hagyományával, sőt az egykorú lapp nyelvtudománytól is sok tekintetben 
eltérnek útjai. Annyira új szempontokat tesz meg a nyelvi szemlélet köz
pontjaivá, annyi új fogalommal s új névvel dolgozik, hogy új rendszere 
e r e d m é n y e i t csak hosszú idők nehéz munkájávai lehetne e s e t l e g 
leszűrni. A szakkifejezések használata terén bevezetett újításai közül szó
tárának a megértéséhez is szükséges tudnunk, hogy LAGERCRANTZ elveti 
a lapp nyelveknek korábban általános országok szerinti megjelöléseit, 
s helyettük déli, nyugati, északi és keleti lapp nyelvjárásokról beszél. Ha 
arra gondolunk, hogy „svédlapp" néven annyira különböző nyelvjáráso
kat foglalnak össze, mint aminő a déli-lapp és vele szemben a többi 
svédországi nyelvjárás, LAGERCRANTZ eljárását igazoltnak kell mondanunk, 
annál is inkább, mert Svédországban a jellegzetes „norvéglapp" nyelvet 
is beszélik, s Norvégiában viszont a „svédlapp" nyelv is képviselve van. 

Szótárának anyagát 1918 és 1926 között tett tanulmányútjain, 
Norvégia, Svédország és Finnország lapplakta területein, 30 nyelvjárás
ból, kb. 100 személy ajkáról jegyezte le a szerző. Hogy a tanulmányutak 
mily fizikai teljesítményt jelentenek s mily rendkívüli lelkierőről tanús
kodnak, azt csak LAGERCRANTZ útleírásai alapján érthetjük meg igazán 
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(1. FUF. XVI, Anz. 54—68 és XVIII, Anz. 127—143). Mennyiség szem
pontjából az eredmény nagyságát a következő adatok világítják meg 
legjobban: LAGERCRANTZ szótára 1036 lapból áll, s 8859 szócikkelyt foglal 
magában. 

Anyaga elrendezésénél a szerző a déli-lapp alakokat vette irányadó
nak, mivel e nyelvjárásokból bőségesebben vannak feljegyzései, mint 
a keleti területről. A nyelvjárásokközti rokonság fokának megfelelően 
a déli-lapp alakot a nyugati-, ezt ismét az északi- s esetleg a keleti-lapp 
változat követi. Az etimológiailag összetartozó szavak általában e g y 
címszó alá vannak foglalva, ami a kutató számára lényeges előnyökkel 
jár együtt. Az egyes szócikkeken belül a származékok pontokba rendé-
ződnek. A szavak jelentését példamondatokkal, kifejezésekkel is megvilá
gítja a szerző, s a jövevényszavak eredetét is jelzi. 

A szűkebb értelemben vett szótári részt fogalmikörök szerint ren
dezett németnyelvű mutató követi, mely 3 főrészre oszlik: az ú. n. meto
dológiai, a művelődési és a természeti fogalmak osztályára. E főosztályok 
300 alosztályra tagozódnak, melyeken belül az egyes fogalmak nevei 
ábécé-rendben állanak. E mutatónak rendkívüli szerep jut a szótárban. 
Említettem t. i., hogy a szerző anyagát a déli-lapp változatok szerint 
szedte ábécé-rendbe; mivel a déli-lapp nyelv eddig pl. az északi-lapphoz 
viszonyítva aránylag kevéssé volt ismeretes, viszont hangtani szempont
ból más lapp nyelvektől lényegesen eltér, a más területről ismerős szót 
is sokszor a mutató segítségével találhatjuk meg legkönnyebben. Jelentő
sége még abban van, hogy áttekintést ad az egész lapp szókészletről, 
a lapp nyelv fogalomgazdagságáról; segítségével könnyen össze tudjuk 
gyűjteni a rokonértelmű szavakat, s megfigyelhetünk érdekes jelentés
változásokat. Mivel azonban a mutató a gyakorlatban csak egy újabb 
csoportmutató közvetítésével válik használhatóvá, szembetűnnek LAGER-
CRANTZ anyagelrendezési elveinek nagy gyakorlati hátrányai. Ha az északi
lapp nyelv szerint rendezte volna anyagát a szerző, gyengébb lenne az 
elrendezés logikai alapja, kezelhetőség szempontjából azonban sokat nyert 
volna szótára. — A mutató kezelését az is megnehezíti, hogy használata 
előtt szükség van alapos jelentéstani előtanulmányokra. Könnyen el tudom 
képzelni, hogy pl. a „Feuerstátte im Zeit" címszót a mutató részletes 
tanulmányozása nélkül a ,,Zelt, Bau, Gerüst" fogalmikörben, nem pedig 
„Technik: Dingwörter für Feuermachen, Ofen" főcím alatt keressük. 
Hasonló tévedést sok más szónál elkövethetünk, s ez a körülmény a szó
tár használatát nem csekély időveszteséggel terheli meg. 

A következőkben „Zur Charakíeristik der lappischen Sprache und 
ihrer geistigen Grundlage, der Volksseele" címen érdekes jellemzést olvas
hatunk, amely — azt mondhatjuk — nemcsak a lapp élet és lélek rend
kívüli ismeretére mutat, hanem szinte annak a jele, hogy Lagercrantznak 

Nyelvtudományi Közlemények. Ll. 15 



226 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 

sikerült hosszú tanulmányútjain a lappokhoz bizonyos mértékben belső
leg hasonulnia. Több nyelvi jelenséget a lapp lélek rejtelmeivel hoz kap
csolatba: a lapp nyelvekre jellemző gyenge ajakartikulációt, a sok szi
szegő, redukált és félzöngés hang fellépését említve utal a lappok titok
zatosságra hajló természetére, — a hangrendszer változékonyságával, 
a szótövek változatgazdagságával összefüggésben rámutat a lapp kedély 
változatosságára és nyugtalanságára. 

A továbbiakban a „Lautsymbolik" s a ..Verzeichnis der Mund-
arten und üewahrspersonen" című fejezetek után „Bemer-
kungen über Lautgeschichte, Formenlehre und Lehnverhaltnisse"' 
címen a nyelvjárások egyes jellemző sajátságait világítja meg 
a szerző. Különös figyelemre tarthat itt számot az a megállapítás, 
hogy a déli-lapp szókincs bizonyos meglepő egyezéseket mutat a finn 
nyelvvel; ezek az egyezések támogatják azt az eddig még bebizonyítatlan 
feltevést, hogy a vármlandi finnek a régebben keresztül-kasul vándorló 
kolduló-lappok közvetítésével hatással voltak a déli-lappok nyelvére. 
Amíg más lapp nyelvekben a bwná, muotta, árran, cuoflot, oar're szavak 
ill. változataik élnek 'Bauernhund', 'Schnee', 'Feuerstátte', 'stehen', 
'Eichhorn' jelentésben, addig a déli-lappban a fi. koira, lumi, saiina meg
felelői, ill. a seisoa és orava szavak kétségtelenül újabb átvételei haszná
latosak (vö. a 3578. és a 2605. címszót. A szerző utalásai az 1213. lapon 
tévesek!). 

Hátra van még, hogy LAGERCRANTZ feljegyzéseinek pontosságáról 
s anyagának nyelvtudományi értékéről is számot adjak. Mindenek előtt 
meg kell jegyeznem, hogy a szerző fonetikai jelölése rendkívül aprólékos, 
— s amint bizonyos mértékig kívánatos is — a fonetikai sajátságok 
minél hiánytalanabb tükröztetésére törekszik. Amikor azonban végig
néztem azt a jegyzéket, amely a szótárában előforduló hangokat és hang
változatokat tartalmazza, az a gyanúm támadt, hogy mindezeknek 
k ö v e t k e z e t e s jelölése aligha volt lehetséges. Nem tartanám meg-
okoltnak, hogy ezt megemlítsem, ha a lapp nyelv oly alapos ismerői 
részéről, amilyenek ÁIMA és COLLINDER, el nem hangzottak volna már 
a szerző jelölésmódjáról nyilatkozatok, melyek a gyanú táplálására okot 
adnak. COLLINDER a FUF. XIX. kötetében Anz. 56—81. 1. foglalkozik egye
bek között LAGERCRANTZ feljegyzéseinek pontosságával, s ellenőrző vizs
gálódásainak eredményeképp ezt írja: „ LAGERCRANTZ's Quantitátssystem 
ist zum grossen Teil ganz fiktiver Natúr. Es stützt sich auf keine konse-
quent durchgeführten Prinzipien, und das Unterscheiden minutiöser 
Quantitatsschattierungen, die kein menschliches Ohr auffassen kann, ist 
teilweise auf Grundlage cines gewaltsamen Schematisierens geschehen" 
(1. id. h. 74. 1.). Máshol, ahol COLLINDER LAGERCRANTZ méréseit a „Struktur-
typen und Gestaltvvechsel im Lappisehen" c. doktori értekezésében alkal-
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mázott hangjelöléssel egybeveti, ezt olvashatjuk: „So etwas legt von dem 
Gehör des Verfassers kein gutes Zeugnis ab" (id. h. 63. 1.). A „Fest-
skrift til Rektor J. Qvigstad" c. emlékkönyv 364. lapján ugyancsak 
€OLLINDER így ír: „Leider scheint LAGENCRANTZ' Lautbezeichnung, wie 
minutiös sie auch vorkommen mag, bisweilen ziemlieh ungenau zu sein". 
— Mindezek a bírálatok a szerző egyéb munkáival kapcsolatban, de vala
mennyi akkor hangzott el, amikor LAGERCRANTZ anyaggyüjtő munkásságát 
már befejezte, ami után már nem állt tehát módjában feljegyzéseit a hely
színen kijavítani. Idézésükkel nem az volt a célom, hogy LAGERCRANTZ 
érdemeit kisebbítsem, hanem hogy felhívjam a figyelmet egy fontos 
körülményre: LAGERCRANTZ aprólékos hangjelöléseiből messzemenő hang
történeti következtetéseket más támaszpontok hiányában óvakodnunk kell 
levonni! 

Több kifogás hangzott el LAGERCRANTZ anyaga ellen abban az érte
lemben is, hogy nyelvmesterei nem voltak a kérdéses nyelvjárások híva
tott képviselői (1. ÁIMA: FUF. XIX, 44). Ezek a kifogások azok után 
a magyarázatok után, amelyeket a szerző nyelvmestereiről szótárában 
ad, veszítenek jelentőségükből. 

LAGERCRANTZ nagyszótára vasszorgalom, tudományiránti rajogó áldo
zatkészség és bámulatos kitartás terméke. Nemcsak a lappológia, hanem 
az általános nyelvtudomány is sok értéket meríthet belőle. 

LAKÓ GYÖRGY. 

X. 

NIELSEN, KONRÁD, Lappisk Ordbok — Lapp Dictionary I—III. 
Ins t i tu t t e t for Sammenlignende Kulturforskning. Oslo, 1932—1938. 

A lapp szókincs feltárására irányuló munka az utóbbi évtizedek 
folyamán valamennyi lapp nyelv körében jelentékeny teljesítményeket 
tud felmutatni, eredményei sehol sincsenek azonban akkorák, mint a leg
elterjedtebb lapp nyelvnek, a norvég-lappnak a terén. A legnagyobb 
érdemeket e munkálatokban NIELSEN KONRÁD, a kiváló norvég lappológus 
szerezte. 

NIELSEN munkásságának külső körülményei s jelentősége ismerete
sek a magyar közönség előtt: nemrégiben részletesen számot adott róluk 
ZSIRAI MIKLÓS a Magyar Nyelv XXXI. évfolyamában és Finnugor Rokon
ságunk c. műve 575—6. lapján. Szótára nem újabb vállalkozás ered
ménye, hanem több évtizedig tartó buzgó gyűjtés anyagának összesítése, 
sőt mondhatni: egy élet munkásságának a koronája. Kidolgozásának 
eszméje 1904-ben egy magyarországi tanulmányúton fogamzott meg 
a szerzőben. A szótárnak az első elgondolás szerint a Nyelvtudományi 
Közleményekben kellett volna napvilágot látnia, később azonban a kiadás 

15* 



228 ISMERTETÉSEK ÉS BÍRÁLATOK 

gondozását a helsinki Finnugor Társaság,1) majd végül az oslói Instituttet 
for Sammenlignende Kulturforskning (— összehasonlító Művelődés
kutató Intézet) vállalta magára. Szótára törzsanyagát 1906 és 1911 között 
gyűjtötte a szerző, részben lappföldi tanulmányútjain, részben pedig 
Oslóban, az ott tartózkodó lapp nyelvmesterektől. Ez a törzsanyag 
a következő két évtized folyamán jelentékenyen kibővült: hivatalos kikül
detései alkalmával 1911 után is talált alkalmat a szerző új szó- és 
kifejezésanyag feljegyzésére, értékesítette ezenkívül QVIGSTAD szótári anya
gát, valamint „Lappiske eventyr og sagn" címen időközben megjelent 
többkötetes szöveggyűjteményét is a maga céljaira. A szóanyag a nor
végiai Polmak. Karasjok és Kautokeino nyelvjárásából, azaz azokból 
a nyelvjárásokból származik, amelyeken a norvég-lapp irodalmi nyelv 
s a szerző lapp nyelvkönyve (Loerebok i lappisk I, II, III) is alapszik. 
E finnmarki nyelvjárások, melyek közül a polmaki és a karasjoki a nor
vég-lapp keleti ágához, a kautokeinoi pedig ugyanennek a nyugati ágá
hoz tartozik, az igazi norvég-lapp nyelvet képviselik, szemben a tromsi 
kerület déli dialektusaival és a svédországi Jukkasjárvi nyelvjárásával, 
amelyek még ideszámítanak ugyan, de már átmenetet mutatnak a lulei-
lapp nyelv felé. 

Ami a szótár anyagának mineműségét illeti, NIELSEN müve nem egy
szerű s z ó -tár a szó szorosabb értelmében, hanem k i f e j e z é s -iár is: 
nemcsak a szavak kiejtésmódját ismerjük meg belőle, hanem azokat 
a szólásokat is, amelyekben az egyes szavak leggyakrabban előfordulnak. 
A szóhasználatot bemutató példák nemcsak az egyszerű szó jelentését 
világítják meg, hanem fényt vetnek a lapp szóképzésre és mondattanra 
is. Mindezt egybevetve, NIELSEN szótára tehát nemcsak szavakat ismertet 
meg velünk, hanem a lapp n y e l v e t vetíti elénk e nyelv sokszínű éle
tének minden változatosságával, 

Hogy NIELSEN szótáráról hű képet alkothassunk magunknak, három 
kérdésről kell szólnunk: hogyan tükrözi a szótár írott nyelve a lapp
nyelvi kiejtést, hogyan rendezte el anyagát a szerző, s hogyan járt el 
a jelentés megállapításánál? — Ami az első kérdést illeti, ki kell emel
nünk, hogy a hangjelölés tekintetében rendkívüli nehézségek állottak 
a szerző előtt. Ha ugyanis kizárólag fonetikus jelölést alkalmaz, az egyéni 
alakváltozatok közül sok esetben önkényes kiválasztás alapján kellett 
volna egyik vagy másik változatot első helyre tennie, s utána az egyéni 
változatok hosszú sorát kellett volna felsorolnia. Ehhez járult volna még 
az, hogy a lapp nyelvjárások nagyfokú különbözése miatt jelentéke-

*) Egy füzetnyi anyag meg is jeleni 1913-ban a Finnugor Társaság 
kiadásában „Lappisches Wörterbuch nach den Dialekten von Polmak, 
Karasjok und Kautokeino" ( = Lexica Societatis Fenno-Ugricae I.) címen, de 
e vállalkozás folytatását a világháború okozta nehézségek megakadályozták. 
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nyen eltérő nyelvjárási változatok kerültek volna egymás mellé, s így 
a nem-első helyen szereplő nyelvjárások szavait a vezérszó alapján nem 
lett volna könnyű felfedezni. Mindez arra vezetett volna, hogy a szótár 
szókincsében csak lappológus-szakember tudott volna nagyobb nehéz
ségek nélkül tájékozódni. NIELSEN e nehézségeket célravezető közvetítő 
eljárással hidalta át, mely kétféle írásmód alkalmazásán alapszik. 

A vezérszavak és a példák írásmódja lényegében a norvég-lapp 
irodalmi nyelv helyesírásával egyezik, de több új írásjel segítségével ennél 
mégis jóval hívebben tükrözi a norvég-lapp kiejtést. Néhány kisebb változ
tatást nem számítva, azonos ez az írásmód azzal, melyet a szerző mái-
lapp nyelvkönyvében is alkalmazott. A vezérszókat követő nyelvjárási 
változatok jelölésmódja viszont fonetikus, közelebbről ú. n. félfínom 
hangjelölés, amelynek szótárakban való használatát a finnugor nyelvé
szek 1931-ben tartott összejövetelén AIMÁ is ajánlotta. 

E kettős hangjelölés alkalmazásával sikerült NiELSENnek elérnie, 
hogy a keresett szavakat a lappológiába beavatatlan érdeklődő is nagyobb 
nehézség nélkül meg tudja találni, a vezérszót követő nyelvjárási változa
tokban pedig a hangtani érdeklődésű szakember is megtalálja azt, amit 
keres. Természetes, hogy mind a szabályozott, mind pedig a félfínom 
fonetikai írásmód alkalmazása mellett a kiejtés bizonyos fonetikai finom
ságai elsikkadnak, mindamellett NIELSEN eljárását csak helyeselni tudjuk: 
műve így a nyelvtudomány minden ágát szolgálja, míg ellenkező esetben 
jobban kielégítette volna ugyan a fonetikát, de értékei a gyakorlatban a 
nemfonétikus érdeklődő számára szinte hozzáférhetetlenek lettek volna. Ez 
az álláspont magának NiELSENnek a nyilatkozatából igazolódik, aki meg
jegyzi, hogy az időtartamban különböző mássalhangzóváltozatok végtelen 
sorának jelölése merész vállalkozás lett volna. 

Ami az anyag elrendezését illeti, szembetűnik, hogy a származékok 
általában önálló cíniszókként foglalnak helyet. Figyelembe véve a lapp 
nyelv sajátosságait, ezt az eljárást is teljesen jogosnak kell mondanunk: 
a fokváltakozás és a kettőshangzóknak egyszerű hangokkal való váltako
zása miatt az alapszó-szerinti rendezés a szótár gyakorlati használhatósá
gát nagy mértékben csökkentette volna. — A szavak jelentésének értel
mezése angol és norvég nyelvű. A jelentés megállapítása rendkívüli gond
dal történt, aminek bizonysága, hogy a szerző szükség esetén növénytani, 
állattani, csillagászati és múzeumi szakemberek segítségét is igénybe vette. 

NIELSEN szótára a finnugor nyelvészet legnagyobbszabású vállalko
zásai közé tartozik. Jelentősége rendkívüli, mert nemcsak egy kivesző
félben lévő nyelv szókincsét menti meg az utókornak, hanem a rend
szerező és következtető nyelvtudománynak szinte kimeríthetetlen anyagot 
nyújt. Az ily gondos leíró művek, mint amilyen NIELSENŐ, az elméleti 
nyelvtudománynak nélkülözhetetlen előfeltételei. A norvég-lappból előtte 
is gazdag anyag állott ugyan rendelkezésünkre FRIIS szótárában, de az 
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utóbbi a hangtörténet kutatóit nem elégíthette ki: hangjelölése durva, 
a magánhangzók időtartamát általában nem jelöli, s ha jelöli is, nem 
mindig helyesen, általában mellőzi pl. az a és d hangok megkülönbözte
tését, jóllehet ez mind a leíró, mind pedig a történeti nyelvészet szem
pontjából lényeges, meghatározásai az egyes szavak hovatartozását ille
tően sokszor tévesek, a szavak elterjedését a főnyelvjárásokon belül nem 
tünteti fel, habár ennek — tekintettel a finn-lapp kölcsönhatás méreteire 
— épp a lapp nyelvnél rendkívüli fontossága van. Amikor NIELSEN mind
ezeken a hiányokon segít s hozzá még FRIIS anyagát jelentékeny mérték
ben kibővíti, a korszerű követelményeknek mindenben megfelelő oly szó
tárt alkotott, aminőknek nyelvtudományunk egyebek közt még a magyar 
és a finn nyelv területén is nagy hiányát érzi. — Az eddig megjelent 
3 kötetet egy kiegészítő kötet fogja még követni, amely többek közt 
a szókincs jelentésszerinti csoportosítását fogja tartalmazni. 

LAKÓ GYÖRGY. 
XI. 

T. E. UOTILA, Syrjánische Chrestomathie mit Grammatikali-
schem Abriss und Etymologischem Wörterverzeiehnis (Apuneuvoja 
suomalais-ugrilaisten kielten opintoja varten = Hilfsmittel für das 
Stúdium der finnisch-ugrischen Sprachen VI. Suomalais-ugrilainen 
Seura. Helsinki, 1938.) 

SETALA EMIL kezdeményezésére 1894-ben „Apuneuvoja Suomalais-
ugrilaisten kielten opintoja varten" címen indult meg az a közismert 
kiadványsorozat, melynek célja a finnugor nyelvek tanulmányozásának 
előmozdítása. Természetes, hogy e sorozatnak csaknem fél évszázad 
folyamán kiadásra került számai ma már nem egyenlő értékűek, fogyaté
kosságaik nagyobbára magyarázatukat találják azonban abban a viszony
ban, mely köztük és a finnugor kutatások mindenkori állása között 
fennállott. 

A NyK. legutóbbi kötetének megjelenése óta az Apuneuvoja sorozat 
zűrjén chrestomathiával egészült ki. Szerzője, UOTILA T. B.,töbh kisebb 
dolgozata mellett kivált „Zur Geschichte des Konsonantismus in den per-
mischen Sprachen" [z= SUS. Tóim. LXV. k.) c. terjedelmes monográfiá
jával tűnt ki; neve a „Zur Deklination der Personalpronomina in den per-
mischen Sprachen" c. tanulmány írójaként legutóbb a NyK. 50. köteté
nek hasábjain is szerepelt. UOTILÍÍ ma a permi nyelvek legalaposabb 
ismerőjének mondhatjuk, akinek módjában állt WICHMANN kéziratos zűr
jén és votják gyűjtéseiben a permi nyelvek eddig még részben hozzáfér
hetetlen, kiadatlan ismeretforrásait is kiaknázni. Ugyanő személyesen is 
folytatott zűrjének között nyelvi tanulmányokat, mégpedig 1930-ban 
Petsamóban, ama néhány zűrjén körében, akik az 1920 ban kötött tartui 
béke értelmében finn állampolgárokká váltak (vö. SUS. Aik. 
XLVL, 43). E zűrjének az alsó-izsmai nyelvjárást beszélték. 
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UOTILA ismertetendő műve 3 részből áll. A 45 lapra terjedő első rész 
szövegeket tartalmaz, amelyeket legnagyobbrészt WICHMANN Syrjánische 
Volksdichtung ( = SUS. Tóim. XXXVIII. k.) c. kiadványából merített 
a szerző. Az északi nyelvjárások közül a vicsegdai és a sziszolai, a déliek 
közül a juszvai, koszai és a jazvai vannak képviselve a nyelvmutatvá-
nyokban. Csak helyeselhetjük, hogy a szerző helyet adott egy FOKOS 
(FUCHB) DÁVID feljegyezte mesének is. Találunk egy dalt GENETZ gyűjtésé
ből, s egyet a szerző saját feljegyzései közül is. A népnyelvi anyag tar
talmi szempontból változatos: van közte népmese, monda, találós mon
dás, közmondás és dal. A népköltészeti részt a zűrjén műköltészetből vett 
szemelvények és prózai mutatványok követik, legnagyobbrészt UOTILA 
átírásában. A szerzők között feltűnik LYTKIN VASZILIJ (költői nevén ILLYA-VASJ) 
zűrjén tudósnak és költőnek a neve, aki az 1920-as évek végén hazánk
ban folytatott tanulmányokat, s akinek néhány értekezése is jelent meg 
nálunk. A prózai szövegek között helyet foglal a legrégibb zűrjén szöveg, 
zűrjén Szent István Miatyánkja is (1370 tájáról). 

A könyv második része (15 lap) a zűrjén nyelvtan vázlalát tartal
mazza. Mivel itt a zűrjén formánsok mellett a megfelelő votják ragot, 
ill. képzőt is ott találjuk, némi kárpótlást nyerünk UOTILA művében WICH
MANN votják chrestomathiájának azért a hiányáért, hogy benne nincs 
nyelvtani áttekintés. 

A harmadik s legterjedelmesebb rész, a szójegyzék, 126 lapot foglal 
magában. Ennek jelentőségét a kutató szempontjából rendkívül megnövelt 
az a körülmény, hogy UOTILA — mint bizonyos szavaknál WIKLÜND 
is a maga lapp chrestomathiájában — a vezérszónak nemcsak finn- és 
magyarnyelvi megfelelőjét adja, hanem valamennyi rokonnyelv odatar
tozó adatát felsorolja, jelzi természetesen a jövevényszavak eredetét is, 
úgyhogy szójegyzékében valóságos kis finnugor, ill. permi etimológkii 
szótár áll rendelkezésünkre. Az eddigi kutatások eredményeit nemcsak 
megrostálja és helyenként helyesbíti a szerző, hanem saját új szóegyez
tetéseit is közli. Egyes szavakhoz rövid magyarázatot fűz, s állást foglal 
a velük kapcsolatban fölmerült etimológiai föltevések valószínűségének 
kérdésében. Sok etimológiai cikke magyar szempontból is figyelmet érde
mel, mások viszont egyéb finnugor nyelvek szempontjából érdekesek; 
ezekre azonban nincs módunkban kitérni. ízelítőül csak egyet emelek ki 
közülük: a szerző a zűrjének nevének sokat vitatott kérdésében a mellett 
foglal állást, hogy a komi szó a Káma folyó nevével függ össze s eredeti 
jelentése 'kámai' ('Kamaer'). A kom-mu összetételében szereplő kom 
jelentése szerinte Káma v.olt. 

UOTILA gondos munkája jó szolgálatot fog tenni mind a finnugor 
nyelvek tanulmányozása és tanítása közben, mind tudományos kutatás
nál, örömmel üdvözölnénk hasonló vogul és osztják chrestomathia meg
jelenését is. LAKÓ GYÖRGY. 
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ÉRTESÍTŐ. 

Csűry Bálint. 
„Latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc. Yfa pur ef chomuv 

uogmuc" — magyarázta Csűry Bálint 1940 decemberében „Nyelvünk régi 
emlékei" című utolsó egyetemi előadásában. Ki gondolta akkor, hogy 
a nagy tudós és tanár többet nem foglalhatja el egyetemi katedráját, 
s a következő félév kezdetén az ő porrá és hamuvá váló törékeny teste 
hirdeti majd azt az örök igazságot, hogy egy ember sem kerülheti el 
a sírvermet és mindnyájan odatérők vagyunk. — Csűry Bálint 1941 
február 13-án 55 éves korában örökre lehunyta szemét. Meleg magyar 
szíve nem dobog többé, de alkotásai, áldozatos életének, nagy munka
szeretetének és kitartásának példája itt maradtak számunkra, és mikor 
szerettei, barátai, tisztelői és tanítványai mély megdöbbenéssel veszik 
tudomásul az ő korai halálának hírét, csak azzal vigasztalhatják magu
kat, hogy az ő élete nem volt hiábavaló. Rövid ideig élt; de azalatt 
sokat dolgozott, a magyar nyelvtudományt számos új tétellel, felfede
zéssel, megállapítással, nyelvi sajátságok törvényszerűségének meghatá
rozásával gazdagította, az új magyar népnyelvkutatás megalapozásával 
pedig a magyar nyelvészet kutatási területét nagyban kiszélesítette. 
Számos tanárt képezett ki, beléjök oltva a magyar nép iránt való nagy 
szeretetet, a magyar nemzeti és népi műveltség minden alkotásának 
megbecsülését, legnagyobb kincsünk, a magyar nyelv tisztaságának vé
delmét. Sok tanítványt indított el a nyelvtudomány művelésére és puri
tán életének következetes példamutatásával és egyéniségének varázsá
val egy új magyar diáktípust alakított ki. A magyar népi műveltség 
búvárlása szükségességének hangoztatásával, a népnyelvkutatás megszer
vezésével az új magyar művelődéspolitika harcosa és munkása volt. 
Róla valóban elmondhatjuk, hogy nélküle szegényebb volna a magyar 
nyelvtudomány és az egész magyar kulturális élet. 

Csűry Bálint 1886-ban született a szatmármegyei Egri községben, 
nemesi eredetű, református kisbirtokos családból. Gyermekkorának 
élményei, szülőfalujának egyszerű munkás és vallásos népe nagy hatás
sal voltak rá. Szívesen hallgatta édesapjának, az egykori debreceni 
huszárnak vidám elbeszéléseit, a jóízű mesemondók meséit és anekdo
táit, a tisztacsengésű, zamatos, képekben és szólásokban gazdag szamos
háti beszédet. Amit "gyermekkorában hallott és látott, azt tanulmányozta 
később férfikorában: a népi élet ezer szépségét és finomságát, a ma
gyar nép nyelvét és ezzel együtt költészetét, szokásait, hitvilágát, szóval 
egész szellemi és anyagi műveltségét. 

Középiskolai tanulmányait a szatmári református gimnáziumban 
végezte, a főiskolait a kolozsvári Ferenc József-Tudományegyetem böl-
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csészeti karán. Tanárai közül Dézsi Lajos, Zolnai Gyula és Bőhm Károly 
volt rá nagyobb hatással. 1912-ben a kolozsvári református kollégium 
gimnáziumában a magyar és latin nyelv és irodalom tanára lett. Itt 
tanított Kolozsvárnak a trianoni békeszerződés következtében Romániá
hoz történt elcsatolása után is egészen 1932-ig, amikor a magasabb tudo
mányos érdek Debrecenbe hívta. 

Kolozsvári éveiben szorgalmas kutató munkát végzett. Már egye
temi hallgató korában több cikke jelent meg tudományos folyóiratok
ban és egy nagyobb tanulmánya „Teleki József gróf mint nyelvész". 
Ezt követte számos tanulmánya és cikké. Tudományos szempontból 
Gombocz Zoltán volt rá a legnagyobb hatással, a kolozsvári egyetem 
akkoriban kinevezett magyar nyelvész professzora, aki barátjává 
fogadta, tudományos működését irányította, látókörét bővítette, nyelvé
szeti problémáit vele megbeszélte. Ez a meleg és őszinte barátság nagyon 
termékenyítő hatással volt a fiatal Csűry Bálintra. De elkísérte őt 
későbbi útján is. 

Eleinte nyelvelméleti, nyelvfilozófiai kérdésekkel foglalkozott, de 
csakhamar hozzáfogott a népnyelvkutatáshoz. A nyári szünidőben szülő
földje, a Szamoshát nyelvét tanulmányozta, annak szókincsét a Magyar 
Nyelvtudományi Társaság megbízásából gyűjtötte, télen pedig gyűjtését 
rendezte és mint a kolozsvári kollégium könyvtárosa a régi magyar 
nyelvészek munkáit, különösen pedig a szótár- és nyelvtanírókat tanul
mányozta. Komoly eredményeivel hamar magára hívta a tudós világ 
figyelmét. Számos tudományos társaság: az Erdélyi Múzeumegylet, az 
Erdélyi Irodalmi Társaság, a Magyar Nyelvtudományi Társaság tagjává 
választotta, 1927-ben pedig a Magyar Tudományos Akadémia is tagjai 
közé hívta. Ekkor már a magyar népnyelv legkiválóbb ismerőjének 
tartották. 

A gimnáziumi munka nagyon lekötötte, az elszakított magyarság 
gondjai is egyre nagyobbak lettek, de ő annál kitartóbban és szívósab
ban dolgozott. Sohasem pihent, sokszor érte a hajnal íróasztalánál. 
A kolozsvári egyetem magyar szakos bölcsészethallgatói számára magyar 
nyelvi előadásokat tartott, a református teológiai akadémián pedig 
a népnyelvkutatásra nevelt tanítványokat. Mikor már úgy látta, hogy 
a Szamoshát nyelvi kincsét összegyűjtötte, a román tengerben elszige
telten, veszélyeztetett helyzetben élő moldvai csángók nyelvének és népi 
műveltségének tanulmányozásához fogott. 1928 és 1931 között négy 
nyarat töltött körükben és egy hatalmas nyelvi szótárra valót gyűjtött. 
Ennek sajtó alá rendezését már megkezdte, befejezésében azonban meg
gátolta a korai halál. 1930-ban a budapesti Pázmány Péter-Tudomány
egyetemen a magyar népnyelv magántanára lett, 1932-ben pedig a Pápay 
József halálával megüresedett magyar nyelvészeti és finnugor össze
hasonlító tanszékre hívta meg a debreceni Tisza István-Tudományegye-
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' tem bölcsészeti kara. Csendes, szerény megjelenésével, kedves, közvetlen 
modorával, kitűnő felkészültségével, határozott állásfoglalásával nagy 
tekintélyre tett szert kartársai körében, nagy megbecsülésre és szeretetre 
hallgatóiban. 1934, 1937 és 1938 nyarát Finnországban töltötte. Ott 
Kannisto Artúr vendégbarátságát élvezte. De szíves barátság fűzte a finn 
és az észt nyelvészek többi kiválóságához is. Tudományos érdemei elis
meréséül tagjává választotta a helsinki Finnugor Társaság és az Észt 
Tudós Társaság. 1940-ben a Magyar Tudományos Akadémia a Marczi-
bányi-mellékjutalommal tüntette ki. 

Élete utolsó éveiben önálló tudományos munkássága mellett a 
magyar népnyelvkutatás megszervezésén fáradozott. Rendkívül nyájas, 
kedves egyéniségével maga köré vonzotta tehetségesebb hallgatóit és 
megkedveltette velük a magyar nyelvtudományt, közelebbről a magyar 
népnyelvkutatást. Kedves tanítványait többször elhívta családi körébe, ' 
és ezek az ott eltöltött órák kedves légkörében nemcsak tudományos 
ösztönzést nyertek, de általános emberi és nemzeti szempontból is nagy 
épülést szereztek. A különben zárkózott nagy professzor ilyenkor fel
fedte küzdelmeit, kutató útjának részleteit, nagy terveit, alapvető magyar 
kérdésekben vallott felfogását, művelődéspolitikai elgondolásait. Szemi
náriumában és intézetében meghitt családi légkört teremtett. Kedves 
tanítványai minden dolgukban bizalommal fordulhattak hozzá. Ha 
tudott, segített, ha kellett, néhány szóval vigasztalt és kitartásra, mun
kára ösztönzött. Nagyban e tulajdonságainak köszönhető, hogy néhány 
év alatt mintegy 30 kutatót indított el a magyar népnyelv búvárlására. 
De e mellett azon fáradozott, hogy népnyelvkutató intézetét korszerűen 
felszerelje, részben az államtól és tudós társaságoktól, másfelől társa
dalmi úton megszerezze a kutatáshoz szükséges anyagi alapokat. Meg
ható visszagondolni arra. hogy a betegséggel, lesti gyengeséggel küsz
ködő tudós hogyan tárgyalt, kért, levelezett, vitázott, küzdött, harcolt 
a magyar népnyelvbúvárlat ügye érdekében a nélkül, hogy valakinek 
sebet osztott volna. Csak nagyon kevesen tudták, hogy élete utolsó esz
tendeiben milyen heroizmussal rejtette el egyéni sebeit, és képviselte 
sokszor mint a pusztában kiáltó próféta küldetésszerű feladata érdekeit. 
1941. február 1-én, éppen mikor nagy barátja, Gombocz Zoltán mondat
tani egyetemi előadásának sajtó alá rendezésével készen volt, a betegség 
ágyba döntötte, és 12 napi súlyos szenvedés után a halál diadalmasko
dott a munkában és a rémes harcban hamar megfáradt testén. 

A nekrológ szűkre szabott keretei nem adnak lehetőséget arra, 
hogy műveit érdemükhöz illő részletességgel méltassam. Csupán főbb 
témáira és kutatási területeire világítok rá. 

Első nagyobb tanulmánya, Teleki József gróf mint nyelvész 
(NyF. 55), a XIX. század elejének nyelvi problémáival, a nyelvújítással 
foglalkozik. Miközben Teleki nyelvészeti felfogását, tételeit boncolja, 
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világosan és határozottan rajzolja meg Teleki helyét a korszak magyar 
és külföldi nyelvészeinek körében. — Az ige (NyF. 63.) c. doktori érte
kezésében hatalmas irodalom adataira támaszkodva az ige keletkezésével 
foglalkozik. A probléma megoldását mondattani alapon keresi és végre 
is arra a megállapításra jut el, hogy az ige keletkezése egyidejű az első 
mondat elhangzásával, s az ige nem más, mint metafora. A metafora 
azonban nem puszta díszítő, nem stilisztikai fogalom, hanem a legna
gyobb alkotó erők egyike az emberi beszédben, az embernek az a képes
sége, hogy a külvilág tárgyainak bizonyos jelentést ad, s e jelentést a 
megfelelőnek választott szóban hang útján is kifejezi. Már ebben a tanul
mányában is megnyilvánul az erős bölcselő szellem. A nyelvtudomány 
ismeretelméleti alapvetése (Bőhm Károly élete és munkássága. Besz 
tercebánya, 1913. III. 209—239) c. tanulmányában pedig a nyulvtudo-
mányt és magát a nyelvet, mint szociális terméket vizsgálja a Bőhm-
féle ismeretelmélet messzehatoló távlatában. Mindkét nyelvbölcseleti 
munkáját éleslátás, erős kritizáló hajlam, fölényes, higgadt állásfoglalás 
jellemzi. A fiatal tudós kiváló munkái ezek, de igazi nagyot és értékeset 
Csűry nem ezen a területen alkotott. Gombocz Zoltán hatására szakít 
a nyelvfilozófiával, a nyelvi tények vizsgálatába mélyed. 1914-től kezdve 
főleg népnyelvbúvárlattal foglalkozik, hamar megtalálja tehát a képessé
gének, hajlamának legjobban megfelelő munkaterületet. 

A népnyelvkutató munkára Zolnai Gyula buzdítására egyetemi 
hallgató korában, 1908-ban jelentkezik. (MNy. IV, 433.) Komolyan 
készül fel rá, jelzik ezt rövidebb cikkei és ismertetései. Már a Nyelv járás
tanulmányozás módszeréhez és egy két adat a magyar hangtanhoz 
(MNy. V, 214 kk.) és a Nyelvjáráskutatás módszertanához (MNy. VIII, 
421 kk.) c. dolgozataiban hangoztatja a nyelvi jelenségek pontos meg
figyelésének és hangtanilag hű feljegyzésének szükségességét. Utal a 
verses hagyományok és az élőbeszéd közti különbségekre. Érdekesek 
azok a megfigyelései, amelyek jelzik jövendő tanulmányainak témáját. 
így pl. már 1909-ben szól az orrhangúsodás egyes eseteiről. 1908— 
1915-ig bejárja a szatmármegyei szamosháti falukat és a szomszédos 
nyelvjárásoknak a szamoshátival érintkező széleit. A szanioshátin kívül 
főleg a tiszaháti és ugocsai nyelvjárásokat tanulmányozza. 1914-ben a 
Magyar Nyelvtudományi Társaság szülőföldje, a Szamoshát népnyelvi 
szótárának elkészítésével bízza meg (MNy. X, 285). Gombocz Zoltán az 
1907. évről szóló titkári jelentésében az eddigi népnyelvi gyűjtések 
tökéletlenségére és hibáira rámutatva olyan népnyelvi monográfiák 
megírását tartja kívánatosnak, melyek nemcsak az illető nyelvjárás 
különösségeit jegyzik fel, hanem kiterjeszkedve az egész szókészletre, hű 
képet nyújtanak a nyelvjárás hangállapotáról és a nép képzeletvilágáröl. 
így nyer megbízatást előbb Erdélyi Lajos egy székely falu vagy vidék, 
Horváth Endre pedig egy dunántúli falu vagy vidék nyelvjárási szótára-



236 ÉRTESÍTŐ 

nak megírására. Sajnos, e munkák az 1914-ben kitört világháború S az 
utána következő nehéz viszonyok közepett elakadtak, Csűry Bálint azon
ban 20 év szívós munkájával és lankadatlan szorgalmával elkészítette 
művét. A Magyar Nyelvtudományi Társaság 1935—36-ban a M. Tud. 
Akadémia támogatásával kiadta Szamosháti Szótár címen. 

Szőkincsgyüjtő munkája közben számos hangtani, alaktani, mon
dattani, jelentéstani sajátságot és jelenséget figyelt meg és dolgozott fel. 
Ezek a módszertani szempontból mintaszerű tanulmányok nemcsak az 
általa vizsgált népnyelvi jelenségek törvényszerűségeinek szabatos, pon
tos és világos meghatározásai, hanem nagy nyereségei a magyar, sőt 
az egyetemes nyelvtudománynak is. Hangtani tanulmányai számos olyan 
jelenségre derítettek fényt, amelyet nem ismert, vagy csak fogyatékosan 
ismert a nyelvtudomány, beható búvárlat tárgyai pedig egyáltalán nem 
voltak. Legkiválóbbak ezek között a hanglejtésről írott tanulmányai. 
Gombocz Zoltánnak és Tolnai Vilmosnak a magyar hanglejtés kutatá
sát megindító tanulmányaihoz kapcsolódva tisztázza a hanglejtés alap
vető kérdéseit. Kimutatja, hogy az erősségi és magassági változásokban, 
tehát hangsúlyban és a hanglejtésben egyaránt szerepelnek értelmi és 
érzelmi tényezők. A kísérleti fonetikusok pontos felvételeket készítenek a 
hanglejtésről, de a lélektani kapcsolatokat figyelmen kívül hagyják. Csűry 
ezeket a szempontokat is érvényesíti, a hangmenetek és a melódiák 
lélektani kapcsolatait is kutatja. Még egy nagy értéke van Csűry hang
lejtéstanulmányainak: nem az ú. n. köznyelv mondatmelódiáit tanulmá
nyozza, hanem a magyar nyelv természetes élő alakjának, a népnyelvnek, 
előbb a szamosháti, később a székely és a moldvai csángó nyelvjárásnak 
hanglejtését vizsgálva állapítja meg a mondattani vizsgálatoknak széles 
távlatokat nyújtó tételeit: a kiegészítő és az eldöntendő kérdés, a sze 
mélytelen közlés és a párbeszéd hanglejtésének törvényszerűségeit. 
(A szamosháti nyelvjárás hanglejtésformái: MNy. XXI—XXII. — Jegy
zetek a szamosháti hanglejtéshez: MNy. XXII. — Egressy „a kedély 
magyar akcentusa"-róh Uo. XXIV. — A székely és csángó mondathang
lejtés. Uo. XXVI. Összefoglalóan: A mondathanglejtés: Debreceni 
Szemle, 1935. — Die Satzmelodie im Ungarischem. Leipziger Viertel-
jahrsschrift für Südosleuropa. 1937. 3. Heft.) 

A másik fontos nyelvi kérdés, amelyet szinte Csűry Bálint fede
zett fel a magyar nyelvtudomány számára, a magánhangzók orrhangú-
sodásának kérdése. GOMBOCZ ZOLTÁNE. A.MAYEE-rel végzett kísérletei alapján 
megállapította, hogy a magyar nyelvben a kél orrhangú mássalhangzó kö
zötti magánhangzó orrhangúsodik. Ebből kiindulva vizsgálja Csűry a Sza-
moshát népnyelvét és hosszú évek folyamán szerzett megfigyeléseit rend
szerbe foglalva arra a megállapításra jut, hogy a szamosháti népnyelvben 
a Gombocz Zoltántól megfigyelt fonetikai helyzeten kívül más esetekben 
is bekövetkezik az orrhangúsodás: ha a magánhangzóra orrhangú más-
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salhangzó s erre spiráns vagy liquida következik, akkor a mássalhangzó 
nem artikulálódik, az előtte levő magánhangzó pedig orrhangúvá válik, 
pl. háfa, asszöság. Az ajskhangú orrhangú mássalhangzó azonban csak 
akkor esik ki és az előtte levő magánhangzó csak akkor orrhangúsodik, 
ha ajakhangú spiráns: /, v következik utána {Nazalizátiós jelenségek a 
szamosháti nyelvjárásban: MNy. XXII). Eredményeit kísérletfonetikai 
alapon igazolta és elméletét továbbfejlesztette tanítványa, BAKÓ ELEMÉR 
{Hangtani tanulmányok. Dolgozatok a debreceni Tisza István Tudomány
egyetem Magyar Nyelvészeti Szemináriumából. Szerkeszti Csflry 
Bálint, 3. sz.). 

Népnyelvi kutatásai irányítják Csüry figyelmét a képzelek egymás
utáni érintkezésén alapuló jelentésváltozásra. Akadémiai székfoglalójá
ban: Érintkezésen alapuló névátvitel (NyÉrt. XXIV. k. 12. sz.) a képzetek 
egyidejű és egymásutáni érintkezésen alapuló névátvitelre vonatkozó 
megfigyeléseit foglalja rendszerbe s értékes tételekkel és adatokkal gaz
dagítja szegénjres jelentéstani irodalmunkat. 

A moldvai csángó igealakok (MNy. XXVIII.) c. dolgozata a nép
nyelvi mondattan egyik fontos fejezetével, az igealakok funkciójával 
foglalkozik. Erről már ERDÉLYI LAJOS is adott részletes leírást, de az első 
korszerű tanulmányt e kérdésben Csűry Bálint írta meg. Kitűnő érzék
kel megválasztott példamondatokkal gazdagon illusztrált tanulmányában 
világos képet rajzol a moldvai csángó igealakok használatáról. Érdekes 
megállapítása, hogy a multidejű alakok között funkció szempontjából 
nincs különbség. Dolgozata második részében paradigmákban ismerteli 
a csángó igeragozás főbb típusait. 

De Csűry Bálint nemcsak leíró nyelvjárástanulmányokat írt: tudo
mányos fejlődése későbbi fokán az egyes nyelvi jelenségek történetét is 
felkutatja. Magánhangzók elisiója a tiszaháti és ugocsai nyelvjárásban 
(MNy. XXV.) c. dolgozatában már érvényesíti e szempontot. A földrajzi 
és történeti szempont érvényesül a Mássalhangzónyúlás, ikerítődés a sza
mosháti nyelvjárásban (MNy. XXXIII.) c. tanulmányában is. — A sza
mosháti nyelvjárás felső nyelvállású magánhangzóinak története (Ma
gyar Népnyelv I.) c. tanulmányában a jelzett hangok történetét és e han
gok mai állását a rendelkezésre álló adatok, alapján a többi nyelvjárás
ban is megvizsgálja. A módszertani szempontból mintaszerű tanul
mány nemcsak azért jelentős, hogy a quantitás elhanyagolt problémá
jára hívja fel a népnyelvkutatók figyelmét, hanem azért is, meri szépen 
mutatja, hogy a. népnyelvre, az élő nyelvre alapozott hangtörténeti vizs
gálat milyen gazdag eredménnyel jár a tudomány számára. De jelzi a 
tanulmány egyúttal azt is, hogy minden népnyelvi tanulmány végső 
célja a gyűjtött anyag nyelvtörténeti értékesítése. Károlyi Gáspár biblia
fordításának nyelvi hatásához (Károlyi-Emlékkönyv Debrecen, 1940. és 
MNy. XXXV.) c. dolgozata művelődéstörténeti tanulságai miatt is nagy 
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értékű. Azt vizsgálja, milyen hatással volt Károlyi Gáspár bibliája a ma
gyar népnyelvre, közelebbről a szamoshátira. Utolsó nagy tanulmányá
ban a szamosháti nyelvjárás eoo é-féle hangjainak történetével foglalkozik 
(Magyar Népnyelv II). Különösen érdekesek azok a részek, amelyekben 
fényt derít a magyar nyelvterület nagy részén, különösen a szélső terüle
teken meglévő nagyon zárt é hangra, ,,a magyar népnyelv titokzatos 
hangjainak egyikére". 

Csűry Bálint a hangtani kutatásban a szubjektív megfigyelési mó
dot alkalmazta, ezt a regisztráló készülékek objektív megfigyelésénél 
fontosabbnak tartotta. Elismerte azonban az objektív megfigyelés jogo
sultságát és szükségességét, de úgy, hogy csak kiegészítő része legyen 
a szubjektív megfigyelésnek. Maga is végzett ilyen vizsgálatokat. A sza-
mosháíi nyelvjárás néhány hangjára vonatkozó megfigyeléseit palato-
grammokkal ellenőrizte. így a nagyon zárt '<?', a cacuminális n, továbbá 
a t hangokról készített felvételeket {Szamosháti palatogrammoJc 
Ny-K. L.). 

Csűry népnyelvi munkáinak koronája a Szamosháti Szótár. Nyel
vészeti irodalmunkban úttörő munka. Eddigi szógyűjtéseink szorosabb 
értelemben vett táj szógyűjtések voltak. A közszó és tájszó megkülönböz
tetésével csupán egy teljes magyar szótár kiegészítő részei kívántak lenni. 
Csűry szótára egy nyelvi szempontból egységes terület teljes szó- és 
szóláskincsét foglalja magában. Belőle megismerhetjük a szamosháti ma
gyarság szellemi és anyagi műveltségét, a szókincs ugyanis egyúttal kép
zet- és fogalomkincs is. Nemcsak a szamosháti népnyelv gazdagságát, 
sokezer virágát és szépségét örökíti meg e szótár, hanem fényt vet a 
szamosháti nép érzés- és kedély világára, ősi világnézetére és életfelfogá
sára, egész lelkivilágára, gazdag népi hagyományaira, életviszonyaira, 
életkörülményeire, a népi élet teljes gazdagságára. Ezért nagy a jelentő
sége művelődéstörténeti szempontból is. Nagy hasznát veszi neki a nyelv
tudomány és néprajz egyaránt. Amint Csűry Bálint írja találóan szótára 
bevezetésében: „Egy figyelmes tekintet egy ilyen népnyelvi szótárba, 
bármily futó összehasonlítás az irodalmi nyelv szótárával rendkívül jel
lemző vonásokat tár elénk a népi szó- és képzetkincsre nézve minőség 
és mennyiség tekintetében egyaránt. A népet körülvevő világ, a nép 
életformája, a népi foglalkozás, a népi célok és problémák szabják meg 
e szókincs terjedelmét és tartalmát. Ezeknek megfelelőleg a népi szó-
és képzetkincs konkrét irányban gazdagabb, legnagyobbrészt konkrét 
vonatkozású, a köznyelv szókincse viszont elvont fogalmakban és kifeje
zésekben gazdagabb. Egyezésük és különbözőségük egyaránt jellemző 
és tanulságos. A népi szó- és szóláskincsen a népnyelv színein vissza
tükröződik a mező nyersesége, a népnek a természet ölén lefolyó egy
szerű életformája." (4. 1.) Becses ez a szótár nyelvtörténeti szempontból, 
továbbá nagyjelentőségű nj'elvföldrajzi vonatkozásban is. Világot derít 
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á magyar nyelvtudomány számos kérdésére. Értékes felvilágosítást nyújt 
a szótár a szavak hangtani, alaktani sajátságairól, nyújtja a szavak 
jelentéseinek szabatos, kimerítő meghatározását, jelzi a szó vagy jelen
tés használatának körét, mértékét, helyzelbeli vagy hangulati feltételeit, 
tehát a szavak teljes funkcióját. Mindezek illusztrálására pedig példa
mondatokat közöl és adja mindenütt a néprajzi vonatkozásokat. 

Az eddig említett módszeri fogásokon és szempontokan kívül ki 
kell emelnünk még néhány, ma már általánosan elismert elvet, amellyel 
Csűry gazdagította a magyar népnyelvkutatást. A régi népnyelvkutatás 
esak a ritkaságokat és érdekességeket kereste; az általánossal, a közön
ségessel nem törődött, így a nyelv teljes rendszerét nem ismerhetjük meg 
a régi leírásokból. Csűry Bálint tanított meg bennünket arra, hogy a 
népnyelvkutatónak mindent kell gyűjtenie, mert a közönséges szavak 
sokszor többet beszélnek, mint a ritkaságok. A régi népnyelvkutatás 
megelégedett az egyes hangtani, alaktani, mondattani sajátságok felfede
zésével, de a jelenségek pontos megfigyelésére, elterjedésüknek mérté
kére és körére nem volt gondja. Ezért nem lehet rá építeni s ezért nem 
vette hasznát a magyar nyelvtudomány sem. Csűry Bálint a régi irány 
mindenből keveset adó monográfiáival szemben a jelenségmonográfiát 
hozta, vagyis egy nyelvi, hangtani, alaktani stb. jelenség pontos, szaba
tos leírását egy nyelvegységen belül. A régi népnyelvkutatók a nyelvi 
jelenségeket pl. a szavakat, hangtani sajátosságokat a beszédtől elvonat
koztatva figyelték meg és jegyezték fel. Csűry mutatta meg, hogy min
den nyelvi jelenség, szó, hangcsoport stb. a mondatban, a beszéd össze
függésében él, nem szabad azt onnan kiszakítva vizsgálni. A gyűjtő ne 
szavakat, hanem mondatokat gyűjtsön! A beszélő lelki alkata és állapota 
befolyással van a nyelvre, tehát a kutató érvényesítse gyűjtő mun
kájában és feldolgozásában a lélektani szempontokat. Csűry alkalmazta 
nálunk először következetesen azt az elvet, hogy a kutatónak figyelembe 
kell vennie a beszélő életkorát és életkörülményeit, és az egyes nemze
dékek beszédje közti eltéréseket pontosan jegyeznie kell. Fel kell tün
tetnie a gyűjtőnek, hogy pl. egyes hangokat, hangcsoportokat, szavakat, 
vagy szerkezeteket már csak az Öregek használnak. Tanította végül, hogy 
a népnyelvet nem lehet a népi élettől elvonatkoztatva búvárolni, ö alkal
mazta nyelvtudósaink közül először rendszeresen a szó és a tárgy egysé
gének elvét. Minden népnyelvi kifejezéshez, szóhoz, szóláshoz hozzátar
tozik a néprajzi háttér. A népnyelvkutató egyúttal pontos néprajzi fel
vételt is végez, a tárgyak, eszközök, méretük és használatuk, a cselekvé
sek és a munkamenet részletes leírását adja és feljegyzi a szavakhoz és 
a tárgyakhoz fűződő népi hiedelmeket és szokásokat is. így kap életet 
a szótárba feljegyzett szó. 

E szempontjai, elvei, módszerei, kutatásai és eredményei révén 
lett ő az új magyar népnyelvkutatás megalapítója. Módszeres elveit a 
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Népnyelvi búvárlat módszere c. tanulmányában ki is fejtette, egyúttal 
pedig gyakorlati tanácsokat adott a gyűjtők számára. 

Működésének jelentősége nemcsak az elért eredményekben van* 
hanem abban, hogy kijelölte velük a magyar népnyelvkutatás új útjait 
és kutatóterüleleit. Nem kapta készen a módszert, maga dolgozta ki és 
fejlesztette, tökéletesítette az évek folyamán, a sajátos magyar népnyelvi 
problémáknak megfelelőlég, természetesen a külföldi, főleg finn ered
mények figyelembe vételével. Emberi és tudományos értékének nagy
ságát mutatja, hogy egyedül és társtalanul járta az utat és mégis fel
jutott a magasba, hogy maga tanítson, irányítson, vezessen. 

Eredményekben és sikerekben gazdag tudományos munkássága 
ösztönzőleg hatott tanítványaira is. Mikor hallgatói mind nagyobb mér
tékben kezdtek érdeklődni a népnyelvkutatás iránt, kérésükre a kutatás 
módszeréről előadásokat tartott. De nemcsak a népnyelvbúvárlat felada
tait és lehetőségeit fejtette ki, hanem gyakorlati kiképzésben is részesí
tette őket. Nagy gondot fordított tanítványai hangtani ismereteinek elmé
lyítésére és feljegyző készségük gyakorlására. 

1938-ban a közoktatásügyi miniszter úr és Szily Kálmán állam
titkár úr támogatásával megalapította Debrecenben a Magyar Népnyelv
kutató Intézetet. Céljául a rendszeres magyar népnyelvkutatás állandóvá 
tételét és a magyar nyelvatlasz munkáinak megindítását tűzte ki. Eddig 
10 vármegye 53 községében végeztek az intézet tagjai szókincsgyüjtő 
munkát, hangtani, alaktani, mondattani, jelentéstani tanulmányokat. A 
munkákból már kialakult a sárréti, a békési, rétközi és a palóc szótár 
terve. Második feladatköre az intézetnek az elszakított vagy szórványok
ban élő magyarság nyelvének tanulmányozása. Ide tartozik a megboldo
gult professzor déli csángó szótára, az őrvidéki (Felsőőr és vidéki) és a 
szlavóniai szótár terve. így dolgoztak mint az Intézet tagjai Erdélyben 
SZABÓ T. ATTILA és tanítványai, míg Erdély északi részének a visszatér
tével 1940 őszén Kolozsvárt is megindulhatott az ez irányú munka. Nem 
kevésbbé jelentős az intézet tagjainak helvnévgyüjtö munkája Bihar 
megyében. Eddig 45 községben mintegy 8.000 helynevet gyűjtöttek össze. 

A Népnyelvkutató Intézet kiadásában megjelent 11 dolgozatnak 
és a Magyar Népnyelv címen megjelent intézeti évkönyv két első köte
tének tudományos színvonala mutatja, hogy mit várhat a magyar nyelv
tudomány az intézet működésétől. Épp ezért annyira fájó a nagy irá
nyító korai halála. Csűry Bálint élete művéhez azonban nemcsak tanul
mányai és szótára tartoznak, hanem az általa alapított Magyar Népnyelv
kutató Intézet s az egész korszerű magyar népnyelvkutatás ügye. És 
amint él a Csűry-féle mű, élnek és hatnak az ő eredményei, szempontjai 
és tanításai, élni fog ez az intézet és virágozni fog a magyar népnyelv
kutatás is. Csűry Bálint tovább él ezekben. Ő nem halhat meg soha. 

VÉÖH JÓZSEF. 

/ 94.227. — Hornyánszky Viktor R.-T. nyomdai műintézet, Budapest. 
Felelős: Nemes L. műsz. igazg. 
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