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A finnugor személyjelek kérdéséhez 
(A permi nyelvek névszói személyjeleinek leíró vizsgálata és belső 

rekonstrukciój a) 

01. Az uráli összehasonlító nyelvtudomány álláspontja az alapnyelvi 
személyjelek rekonstrukciója tekintetében meglehetősen egyértelmű: az első 
személyű birtokos, illetőleg alany exponenseként az alapnyelvben -me, a 
második személyre -te, a harmadikra pedig -se személyjelet (avagy személy
ragot) következtetünk ki. 

Az alapnyelvi személyjelek sorsa — megmaradása, módosulása avagy 
pusztulása — az egyes uráli nyelvek története során nyelvenként is, személy
jelekként is változó. Az ún. permi nyelvekben, a zürjénben és a votjakban 
a Px2 és Px3 képviseletét a szakirodalom nem tartja problematikusnak.1 

Nem így áll azonban a helyzet a P x l esetében. Mind részkérdésekkel fog
lalkozó tanulmányokban, mind pedig nyelvhasonlító összefoglalásokban azt 
találjuk, hogy a protouráli P x l a permi nyelvekben eltűnt, pontosabban 
csupán nyomaiban, hellyel-közzel maradt meg. Ezen a véleményen volt 
SZINNYEI József, T. UOTILA, van LAKÓ GYÖRGY és B. COLLINÜER, V. I. LYTKEST 
és A. KÖVESI Magda, legújabban pedig H A J D Ú Péter.2 

02. összehasonlító szempontból a kérdés ezzel — úgylehet — le is 
zárható. Leíró és történeti szempontból azonban legott kérdőjelek sorakoznak 
elénk. Milyen esetekben maradt meg és milyen esetekben tűnt el az alap
nyelvi P x l a zürjénben és a votjakban? Mikor és miért? Mit tekinthetünk 
ma a PxlSg és P x l P l morfológiai exponensének a két permi nyelvben és 
miért? A vázolt problematikát csak kis részben tekinthetjük megoldottnak. 
Eleddig ugyanis hangtörténeti oldalról közelítettek a fenti kérdéskomplexum
hoz, és bár ezen kutatások jelentősége és elért eredményei igen becsesek, 
a jelenségek tüzetes morfológiai vizsgálatát nem végezték, mert nem is végez
hették el. Az alapnyelvi személyjelek hangtörténeti alakulása és ennek vizs
gálata azonban mit sem változtat azon a tényen, hogy elsődlegesen alaktani 
elemekről van szó, amelyeknek elemzését a maga helyén, a morfológia szint
jén kell elvégeznünk. Ezzel a munkálattal szakirodalmunk eddig adós maradt. 
A tartozás — legalább részleges — törlesztésére vállalkozunk ebben a dol
gozatban. -

03. Milyen módszerrel kísérelhetünk meg választ kapni az imént föl
vetett kérdésekre? Rendkívül kívánatos lenne diakron vizsgálatokat végezni 
s ekképpen oldani meg a problémákat. A votják és zűrjén nyelvemlékek kora 

lA rövidítések és szimbólumok jegyzékét lásd a dolgozat végén elhelyezett 
appendixben, az 55—56. lapon. 

2 FgrSprw. 100; NyH. 117; UOTILA: M S F O U . LXV, 270; LAKÓ: NyK. XLIX, 143, 
147; CompGr. 300; Introduktion 165; LytklsztGr. 84—86; H A J D Ú , FgrÁl. 82, 168; 
KÖVESI 122 — 123. 

1* 
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és mennyisége azonban, sajnos, eleve béklyóba veri lehetőségeinket, s ezért 
a történeti módszer alkalmazásáról fájó szívvel kell lemondanunk. Nem 
marad más hátra, mint vagy a mai nyelvállapot deskriptív vizsgálata, vagy 
a két permi nyelv ide vonható adatainak összevetése, ami viszont ismét 
az összehasonlító módszer alkalmazását jelentené, legföljebb szűkebb körre 
vonva, két közeli rokon nyelv összehasonlítására korlátozva. Hogy azonban 
ennek az utóbbi eljárásnak milyen nehézségei vannak, elegendő alig néhány 
adat komparatív szembeállítása. Vizsgáljuk meg az alábbi példákat.3 

Zűrjén 

Nom mort ember 
mortőj emberem 
mortjasőj embereim 
mortnym emberünk 
mortjasnym embereink 

Acc mortős embert 
mortős emberemet 
mortjasős embereimet 
mortnymös emberünket 
mortjasnymős embereinket 

Inst mortőn emberrel 
mortnam emberemmel 
mortjasnam embereimmel 
mortnanym emberünkkel 
mortjasnanym embereinkkel 

Prol mortőd emberen át 
mortődym emberemen át 
mortjasődym embereimen át 
mortődnym emberünkön át 
mortjasődnym embereinken át 

Votják 

gurt falu 
gurte falum 
gurtjosy falvaim 
gurtmy fal vünk 
gurtjosmy falvaink 

gurtez falut 
gurtme falumat 
gurtjosme falvaimat 
gurtmes falvunkat 
gurtjosmes falvainkat 

gurten faluval 
gurtenym falummal 
gurtjosynym falvaimmal 
gurtenymy falvunkkal 
gurtjosynymy falvainkkal 

gurteti falun át 
gurtetim falumon át 
gurtjosytim falvaimon át 
gurtetimy falvunkon át 
gurtjostimy falvainkon át 

Mindössze négy esetet választottunk ki találomra a zűrjén főnévragozás 
tizenhét, illetve a votják tizenöt esete közül — többet azért nem, mert úgy 
csupán a bonyodalmakat növeltük volna tovább. Mit látunk így is? Nem 
számítva az eltéréseket a két közeli rokon nyelv között az esetragok hang
alakja avagy a birtok és birtokos számának jelölése terén, az első személyû 
birtokos alaktani jelölője lehet -őj, -e, -y, -my, -me, -ym, -nym, -m vagy 0. 
Ezt a meglepő alaki változatosságot bonyolítják a felsorolt elemek mor-
fonológiai eltérései, az esetrag és személy jel disztribúciójának különbözőségei, 
olykor egyszerűen az az elemi probléma, hogy a Cx&Px szegmentumok alak
tani taglalásakor, a kázusrag és személy jel morfémájának azonosításakor is 
vissza kell hőkölnünk (mert például az Inst esetében mit tekintünk esetrag-
nak és mit személyjelnek?). 

3 I t t is, a továbbiakban is a B. COIXINDER munkáiban bevezetett fonematikus 
átírást használjuk. Az egyöntetűség és egyszerűség kedvéért különféle forrásokból 
származó, tehát különféle átírások segítségéve(l lejegyzett adatainkat ezen fonematikus 
írásrendszer betűivel és mellékjeleivel transzlitteráljuk. 
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Akármilyen szűk körre vonjuk is tehát összehasonlító vizsgálatainkat, 
bűvös körben botorkálunk, ahol minden oldalról a megválaszolatlan l e i r 6' 
kérdések szögesdfótjába ütközünk. Menekvést sem lelhetünk másként ebből 
az útvesztőből, csak ha a szinkrónia nyújtotta Ariadné-fonalát követjük. 
Meg kell kísérelnünk tehát deskriptív módszerrel tisztázni mindazokat a kér
déseket, amelyek föntebb előbukkantak és — mint meglátjuk — a továbbiak
ban fognak még fölmerülni. 

04. Vizsgálati anyagunk alapját egy homogén .nyelvi réteg, nevezetesen 
az irodalmi nyelv szolgáltatja. Megokolttá teszi ezt az a tény, hogy ma a 
zűrjén, illetőleg a votják nyelv nem tekinthető többé a különféle nyelv-

Járások összegének, mint vagy félszáz esztendővel korábban: mindkettő 
közel ötvenéves múltra visszatekintő irodalmi nyelvet alakított ki,4 amely
nek normatív nyelvi szerepe vitathatatlan téíiy és való, következésképpen 
a finnugor nyelvészeti vizsgálatokban sem ignorálható többé. Mindkét irodalmi 
nyelv néhány központi nyelvjárás élő, beszélt nyelvén alapul, ezáltal mintegy 
kiegyenlítve az egymástól távoli peremnyelvjárások grammatikai eltéréseit. 
Éppen ez a tulajdonsága morfológiai vizsgálatokra kiválóan alkalmassá teszi 
a zűrjén és a votják irodalmi nyelvet. Ez a módszertani kiindulás természete
sen nem jelenti a nyelvjárások rendkívüli fontosságának kétségbevonását, 
az általuk kínált tanulságok mellőzését. Ahol az irodalmi nyelvi formával 
szemben a tájnyelvi adat a grammatikai jelenség megértésót elősegíti, vagy 
a jelenségen túlmenően az okok megismeréséhez vezethet, ott nem mulaszt
juk el tanulmányozását sem. 

05. Második módszertani elvünk a rendszerszerűség princípiuma. Egyet
len grammatikai elemet keresünk ugyan, ámde az nem valamiféle nyelvi 
unicum, hanem mindössze egyik összetevője egy — többszörösen összefüggő 
rendszerek hálózatából álló — struktúrának. A keresett elemet csupán a rend
szeren belül elfoglalt helye alapján vizsgálhatom, összefüggéseiben a rendszer 
más tagjaival, velük való szembenállásában, egyezéseik és eltéréseik leírásá
val jutva előbbre. 

06. Kötelességünknek tartjuk mindvégig követni a módszer követ
kezetességének alapelvét. Ezért — a metodikai csökönyösség látszatát is 
megkockáztatva — a leíró módszert alkalmazzuk egész munkánkban, olyan 
esetekben is, amikor ebből fakadó nehézségeinktől szorongatva igen csábító 
volna egy-egy komparatív huszárvágás megtétele. Feladatunk azonban a 
vizsgált jelenség pontos leírása, majd ennek révén belső rekonstrukciója 
egyrészt a zűrjén, másrészt a votják nyelvben, tehát két különálló és — ma — 
egymástól független nyelvi rendszerben. Ennek megtörténte után szilárdabb 
talajon kerülhet sor összehasonlító vizsgálatokra, külső rekonstrukcióra. 
Ugyanígy egy nyelvi rétegen és egy (in concreto: főnévi) morfémaosztályon 
belül maradunk mindaddig, amíg eljárásunk reménnyel kecsegtet, és csak 
ezt követően és szükség esetén lépünk át más nyelvi réteg (nyelvjárás) és 
más morfémaosztály (névmás stb.) körébe. Végül annyit is jelent ez, hogy 
immanens morfológiai vizsgálatra törekszünk. Tartózkodnunk kell tehát attól, 
hogy a fonológia (vagy még inkább a hangtörténet) oldaláról közelítsünk 

4 A zűrjén pedig éppen kettőt is: az úgynevezett komi-zürjén és az úgynevezett 
komi-permják irodalmi nyelvet. Központi nyelvi szerepe miatt mi az előbbiből indu
lunk ki, és egyszerűség kedvéért zűrjén irodalmi nyelv elnevezéssel illetjük; az utóbbira — 
amelyet permják irodalmi nyelvnek, nevezünk — olyankor leszünk tekintettel, ha eltérése 
az előbbitől morfológiailag releváns. 
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problémáinkhoz, nemkülönben at tól is, hogy följebb lépjünk a szintaxis 
tartományába. Lemondunk ezzel a vizsgálatra kerülő morfémák mondattani 
szerepének taglalásáról: bennünket most és i t t csupán alaktani vonatkozásaik 
érdekelnek. Morfonológiai jelenségekre is csupán akkor leszünk tekintettel, 
ha azok morfológiai relevációja kétségtelen. 

I. A zűrjén személyjelek morfológiai vizsgálata 

1. Kitűzött célunk a zűrjén P x l (Sg és Pl) analízise. Már föntebb, 
a Nom, Acc, Inst, Prol és a Px lSg , illetve P x l P l alakok szembeállításából 
kitűnt , hogy a Nom&PxlSg avagy a Nom&PxlPl vizsgálata messzemenően 
elégtelen: különféle esetragokkal társulva a Pxl-nek mind a morfonológiai 
összetétele, mind a disztribúciója más és más. Egyetlen lehetséges megoldás 
tehát a teljes főnévi paradigma vizsgálata. Ez azonban egy bonyolult rend
szer, amelynek alosztályai között három — minket közelről érdeklő — szem
benállás létezik. Nevezetesen: a csak Cx-okkal ellátott paradigma és a Cx&Px 
paradigma oppozíciója egyrészt; a Cx&Px 1, Cx&Px2 és Cx&Px3 paradigmák 
ellentéte másodszor; végül a Cx&PxSg, illetve a Cx&PxPl alakok szemben
állása harmadszor. Három morfológiai szignálra kell tehát figyelemmel 
lennünk: 

(1) az esetrag jelölője, 
(2) a birtokos személyének jelölője, 
(3) a birtokos számának jelölője. 
Eltekintünk a birtok számának jelölőjétől, amely Sg-ban 0, Pl-ban 

pedig a -jas (főnévi) többesjel, mivel a Px-ek alaki viselkedése ezektől telje
sen független, és a Pix disztribúciója is minden esetben változatlan: B&Plx&-
Px&Cx, illetőleg B&Plx&Cx&Px. Éppígy eltekintünk a Sg birtokos jelölésé
től, amely minden esetben 0 morfémával történik. 

2. Milyen sorrendben történjék ezek után az egyes paradigmák össze
vetése? Kezdjük a minket célkitűzésünknek megfelelően közelebbről érdeklő 
PxlSg paradigmájával, szembeállítván azt a Px nélküli B&Cx sorozattal.5 

5 Lásd: Szovr. 137 — 8, 151; Bubr. 34; LytkWb. 872. 
Megjegyzendőknek tartjuk az alábbiakat. 
1. A nyelvtani esetek megnevezésére a finnugor nyelvészeti szakirodalomban 

közkeletű nomenklatúrát használjuk. Célunknak ez jelen esetben megfelel, akkor is, 
ha egyébként több vonatkozásban vitathatónak tartjuk. A zűrjén grammatika kázus-
neveit a finn szakirodalom alakította ki, az esetragok történeti összehasonlító szemlélete 
alapján, majd ezt a — diakron viszonylatban úgylehet helyes — terminológiát alkal
mazta a szinkron leírásban is, holott nyilvánvaló, hogy a mai zűrjén esetrendszer mor
fológiai és morfoszemantikai téren egyaránt lényegesen különbözik a komparativisztika 
által kikövetkeztetett finn—permi vagy őspermi előzményétől. A szinkron és diakron 
szemlélet elegyedése persze pontatlanságra, a nyelvi tények akaratlan ignorálására és 
önkényes értelmezésére vezetett a kázuselnevezésekben. A főnévi paradigma egyik esetét 
például adesszívusznak nevezzük, holott a rag adesszívuszi jelentése a szinkróniában 
ki nem mutatható, a zűrjén nyelvtörténetben sem, hanem csupán összehasonlító alapon 
tesszük föl (a mai balti-finn adesszívusz alapján) egy 2500—3000 évvel ezelőtti nyelv
állapotban (valószínűségét magam sem vitatom, de bizonyítása egyébként a mai napig 
elmaradt). Morfoszemantikailag viszont az eset kétséget kizáróan genitívusz; a zűrjén 
nyelvemlékek és a votják nyelv tanúságai szerint már több mint egy évezrede az és 
csak az. Terminológiánk, igaz, végtére is egyezményes; nem érdektelen azonban, hogy 
például a jelen esetben egy vitathatóan szerencsés nyelvtani terminus technicus nem
csak a mai, hanem az ezer évvel korábbi nyelvi valóságot sem tükrözi. Ugyanez vonat
kozik az állativusznak nevezett esetre is, amelyik valójában és helyesen datívusz. 
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B&Cx paradigma B&Cx&PxlSg paradigma 

l.Nom mort ember mortőj emberem 
2.Adess mortlőn emberé mortőjlőn emberemé 
3.Abl mortlys embertől mortőjlyé emberemtől 
4.AUat morily embernek mortőjly emberemnek 
ö.Cons mortla emberért mortőjla emberemért 
6.Comit mortkőd emberrel (együtt) mortőjkőd emberemmel (együtt) 
7.Prol mortöd emberen át mortődym emberemen át 
8.Trans mortti emberen végig morttiym emberemen végig 
9.Term mortőft emberig mortőgym emberemig 

lO.Carit morttög ember nélkül mortőjtőg 
vagy 

morttőgym 
emberem nélkül 

l l .Egr mortsan ember felől mortőjsan 
vagy 

mortsanym 
emberem felől 

12.Appr mortlan ember felé mortöjlan 
vagy 

mortlanym 
emberem felé 

13.1nst mortőn emberrel mortnam emberemmel 
14.1ness mortyn emberben mortam emberemben 

2. A prolatívuszt és tranzitívuszt a forrásainkul szolgáló szovjet leíró nyelv
tanok egy esetnek tüntetik föl, perehodnyj pagyezs néven. Nyilván morfoszemantikai és 
szintaktikai meggondolásból teszik ezt. Az eljárással nem értünk egyet és tökéletesen 
elhibázottnak tartjuk. Először azért, mert e l s ő d l e g e s e n szemantikai és mondat
tani tényezőket vesz figyelembe egy alaktani leírásban, és ennek rendel alá önmagukért 
beszélő morfológiai tényeket. Ugyanis (másodszor:) a két rag alakilag világosan elkülö
nül és nincs a komplementáris disztribúció viszonyában, tehát nem egy morféma két 
allomorfjával, hanem két különböző ragmorfémával állunk szemben, amelyet a para
digmában két különálló esetnek kell föl tüntetnünk. Harmadszor: felületes és hamis 
az a szemantikai indítékú elnagyolás, hogy a két rag jelentésében „van valami hason
latos", nemkülönben az a szintaktikai látszatú magyarázat is, hogy mondattani funk
ciójuk gyakorta egyező. Ilyen alapon egyazon esetnek kellene minősítenünk például 
az insztrumentáliszt és az illatívuszt: mindkettő lehet mondatrészként időhatározó, 
tehát jelentésükben is van érintkezési pont. Természetesen két különböző esetről van 
szó. A szintaktikai „funkciók" differenciálása nem a morfológia síkján végzendő el. 
A prolatívusz és tranzitívusz ragja sem hozható közös nevezőre. Szemantikailag sem. 
Vessük össze a következő két mondatot, amely egyazon, zűrjén anyanyelvű közlőtől 
származik: muna vőrőd „megyek az erdőn át, az erdőn keresztül"; muna vőrti „megyek 
az erdő szélén, szegélyén, az erdő mentén". A két rag jelentése nem azonos tehát, még 
akkor sem, ha „van valami közös" bennük. Kényszerházasságukat a nyelvtanírók 
részéről viszont elősegíthette a tranzitívusz nagymérvű paradigniatikus és nyelvföldrajzi 
elszigetelődése. Ez a rag főnévi tő után igen ritkán fordul elő, rendszerint csak defektiv 
szavak, névutók, határozószók toldalékaként találkozunk vele (gyakoriság dolgában is, 
szemantikai kötöttségekben is sokban a magyar -t lokatívuszi ragra emlékeztet, amely 
nyelvi agóniájának is a végén tart) ; a főnévragozásból láthatóan kiszorul, helyét névutós 
szerkezetek foglalják el (amikor is a névutó végén a -ti rag szerepel). Ennek folyománya 
lehet jelentésének elhomályosulása is, ami megkönnyíti összetévesztését a prolatívusz 
j e l e n t é s é v e l . A fiatal zűrjén irodalmi nyelv polgárjogot adott neki a főnévragozás
ban, láthatólag így próbálván új életet lehelni belé. Kérdés, milyen hatással lesz ez a rag 
kétségtelenül perifériális helyzetére a zűrjén köznyelvben, nyelvjárásokban. A permják 
irodalmi nyelv azonban nem ismeri el főnévi esetrag voltát (szemben a prolatívusszal), 
bár defektiv szavakban a permjákban is petrifikálódott. 

Megemlítendő, hogy mind a tranzitívusz, mind a prolatívusz használata függ 
a lexikális tőmorféma jelentésétől. 
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15. Illat 
16.Elat 
17.Acc 

mortő 
mortyé 
mortős 

emberbe 
emberből 
embert 

mortam emberembe 
mortsym emberemből 
mortos emberemet 

2.1. Az első — felületes — rápillantásra kimondhatnék a szentenciát: 
a Nom&PxlSg alapján leszögezhető, hogy a PxlSg exponense az -őj toldalék. 
Több más esetben is ugyanezt a morfémát találjuk a Cx előtt. Csakhogy 
ha figyelmesen tovább szemléljük a paradigmát, gondjaink támadnak. Ismét 
más esetekben ugyanis az -őj elemnek nyoma sincs, helyette -m vagy -ym 
szegmentumot vehetünk a PxlSg gyanújába. Disztribúciójuk is különbözik: 
egyszer Px&Cx, másszor Cx&Px a sorrend, olykor pedig mindkét disztribúció 
lehetséges. -•'; 

2.2. Kíséreljük meg rendezni azokat a szegmentumokat, amelyek a 
tőmorféma után következnek, következésképpen amelyeknek egy-egy Cx és 
PxlSg morfémát kell magukban foglalniuk. 

1.1.Nom -őj-0 3.1.Cárit -őj-tőg vagy -tőg-ym 
1.2.Adess -őj-lőn 3.2.Egr -oj-san vagy -san-ym 
1.3.Abl -őj-lys 3.3.Appr -Őj-lan vagy -lan-ym 
1.4.Allat -őj-ly 
l.ö.Cons -őj-la 4.1.Inst -nam 
1.6.Comit -Őj-kőd 4.2.Iness 

4.3.Illat 
-am 
-am 

2.1.Prol -őd-ym 4.4.Elat -êym 
2.2.Trans -ti-ym 
2.3.Term -őg-ym ö.Acc -ős 

2.3. A Cx és PxlSg morfémák azonosítása és disztribúciója alapján öt 
szegmentumcsoportot nyertünk. Jellemzőik a következők. 
1.1 — 6. A hat szegmentum világosan taglalható a B&Cx paradigmával 

szembeállítva; sem a Cx, sem a Px azonosítása nem okoz gondot. 
PxlSg = -őj-. D: B&Px&Cx. 

2.1 — 3. Ez a három szegmentum eltér a megelőzőktől, ámde a B&Cx para
digmával szembeállítva Cx elemük világosan azonosítható; ezt követi 
az -ym szegmentum, amelyet a PxlSg exponensének kell tartanunk 
(jelentése ugyanaz, mint az 1.1—6. esetben az -Őj- morfémának). 
PxlSg = -ym. D: B&Cx&Px. 

3.1 — 3. E három szegmentum is világosan taglalható a B&Cx paradigmával 
való szembenállásában. Cx morfémája azonosítható, Px része pedig 
vagy az (1.1 — 6.) -őj-, vagy az -ym (2.1 — 3.) szegmentumrésszel esik. 
egybe; az utóbbi ket tő tehát egyazon morféma két allomorfja (jelen
tésük azonos és a komplementáris disztribúció viszonyában vannak). 
PxlSg = -őj- vagy -ym. D: B&Px&Cx vagy B&Cx&Px. 

4.1—4. E négy szegmentum taglalása rendkívül problematikus. Egybevethet
jük őket a megfelelő Cx morfémákkal: 

(1) InstCx = -őn InstCx&PxlSg =; -nam 
(2) InessCx =• -yn InessCx&PxlSg = -am 
(3) IllatCx = -ő IllatCx&PxlSg = -am 
(4) ElatCx = -ys ElatCx&PxlSg = -sym 
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. A második függőleges hasábban nem találunk olyan szegmentum
részt, amelyet félreérthetetlenül azonosítani tudnánk a megfelelő Cx 
morfémával. Másrészt viszont olyan részt sem tudunk leválasztani, 
amelyet nyomban azonosíthatnék a föntebb tisztázott -őj- vagy -ym 
P x allomorffal. Csaknem mellékesnek tűnik, hogy az Iness és Illat 
exponensei a Cx&PxlSg paradigmában alakilag egybeesnek, holott 
a B&Cx sorban nem. Magyarán: négy olyan szegmentummal állunk 
szemben, amelyet morfológiailag egyelőre nem tudunk elemezni. 

5. Magányosan áll, egyesegyedül külön kategóriát alkotva a para*digma 
Acc-a. Nyomban azonosítható a B&Cx paradigma Aco ragjával. 
Meglepő viszont, hogy ha ez így van (már pedig így van), akkor 
a PxlSg exponense ez esetben 0, azaz a tárgy jelölt, első személyű 
volta azonban jelöletlen. PxlSg — 0. 

3. A B&Cx és Cx&PxlSg paradigma egybevetésével problémáinknak 
csupán töredék részét sikerült megoldanunk. I t t megállván aligha jutnánk 
kielégítő eredményekhez. Folytassuk azonban vizsgálódásainkat. Következő 
műveletünk a Cx&Px2Sg paradigma leírása és összevetése egyrészt a B&Cx, 
másrészt a Cx&PxlSg paradigmával. 

Cx&Px2Sg paradigma 

l.Nom mortyd 
2.Adess 
3.Abl 
4.Allat 
ö.Cons 
6.Comit 
7.Prol 

mortydlőn 
mortydlys 
mortydly 
mortydla 
mortydköd 
mortödyd 

8.Trans 
9.Term 

morttiyd 
mortödyd 

3.1. Következő műveletünk 
tációja. 

1.1.Nom 
1.2.Adess 

-yd-0 
-yd-lön 

1.3.Abl 
1.4. Állat 
1.ö.Cons 

-yd-lys 
-yd-ly 
-yd-la 

1.6.Comit -yd-köd 

3.1.Inst -riad 
3.2. Iness -ad 
3.3.Illat -ad 
3.4.Elat -syd 

lO.Carit 
l l .Egr 
12.Appr 
13.1nst 

morttögyd 
mortsanyd 
mortlanyd 
mortnad 

14.Iness mortad 
lö.Illat mortad 
16.Elat 
17.Acc 

mortsyd 
morttö 

műveletünk jelen esetben is a toldalékok szegmen-

2.1.Prol -f>d-yd 
2.2.Trans -ti-yd 
2.3.Term -ög-yd 
2.4.Carit -tög-yd 
2.ő.Egr -san-yd 
2.6.Appr -lan-yd 

4.Acc 4ö 

3.2. A kapott .négy csoport jellemzői a következők. 
1.1 — 6. Mind a hat szegmentum világosan taglalható, egyrészt a B&Cx, 

másrészt a Cx&PxlSg paradigmával szembeállítva. Px2Sg == -yd-. 
D: B&Px&Cx. 

2.1—6. Ez a hat toldalékpár is kielégítően szegmentálható az előbbi két 
paradigma megfelelő tagjaival összevetve. Figyelemre méltó, hogy 
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a 2.1 — 3. szegmentum azonosan viselkedik a Cx&PxlSg 2.1—3. cso
port tagjaival. Ugyanilyen azonban a 2.4—6. tagok disztribúciója is. 
Ezáltal ebben a paradigmában nem lép fel az az ingadozás, amelyet 
a Cx&PxlSg 3.1 — 3. eseteiben észleltünk — az utóbbi, fakultatív 
disztribúciójú csoport a Cx&Px2Sg paradigmájában nem szerepel. 
Px2Sg = -yd. D: B&Cx&Px. 

3.1—4. Ez a négy szegmentum hasonlatosan viselkedik a Cx&PxlSg 4.1—4. 
eseteihez. Az utóbbiakkal szembeállítva megkísérelhetnők taglalásu-

• kat , ámde ezt elvégezve is ugyanazok a problémák merülnek föl 
(és maradnak is egyelőre megoldatlanul), amelyekkel- a Cx&PxlSg 
4.1—4. szegmentumok és a B&Cx paradigma megfelelő esetei össze
vetésekor kerültünk szembe. Valójában a szegmentációt, a morfémák 
azonosítását most sem tudjuk megnyugtatóan elvégezni. 

4. A -tő szegmentum szemben áll az AccCx, illetve az Acc&PxlSg mor
fémával; mind morfonológiai szerkezete, mind összetevői eltérőek az 
előbbiektől. Az azonosítás műveletét egyelőre nem tudjuk elvégezni, 
a szegmentum elemzésével adósok maradunk. 

4. Három paradigmát vetettünk eddig össze, anélkül azonban, hogy 
minden kérdésünkre választ kaptunk volna. Menjünk tovább: kíséreljük meg 
a PxSg paradigma harmadik alosztályának szembeállítását az eddigiekkel. 

Cx&Px3Sg paradigma 

l.Nom mortys lO.Carit morttőgys 
2.Adess mortyslön l l .Egr mortsanys 
3.Abl mortyslys 12.Appr mortlanys 
4.Allat mortysly 13.1nst mortnas 
5.Cons mortysla 14.1ness mortas 
6.Comit mortyskőd 15.Illat mortas 
7.Prol mortődys 16.Elat mortèys 
8.Trans morttiys 

mortőgys 
17.Acc mortső 

9.Term 
morttiys 
mortőgys 

4.1. Következő műveletünk a toldalékok szegmentálása, a morfémák 
azonosítása. 

1.1.Nom -ys-0 2.1.Prol -őd-ys 
1.2.Adess -ys-lőn 2.2.Trans -ti-ys 
1.3.Abl -ys-lys 2.3.Term -ő$-ys 
1.4.Allat -ys-ly 2.4.Carit -tög-ys 
l.ö.Cons -ys-la 2.5.Egr -éan-ys 
1.6.Comit -ys-kőd 2.6.Appr -lan-ys 

3.1.Inst -nas 
3.2.Iness -as 4.Acc -ső 
3.3.Illat -as 
3.4.Elat -sys 

4.2. Ugyanazt a négy morfológiai típust kaptuk, amelyet föntebb a 
Cx&Px2Sg szegmentálásakor. 
1.1—6. A Cx morféma azonosítható. Px3Sg == -ys-. D: B&Px&Cx. 
2.1 — 6. A Cx morféma azonosítható. Px3Sg =s -ys. D: B&Cx&Px. 
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3.1—4. E négy szegmentum taglalása ugyanolyan problematikus, mint a 
Cx&PxlSg és Cx&Px2Sg paradigma esetében volt. Állítsuk szembe 
mind a négy eddig leírt paradigma eme négy tagját! 

Cx Cx&PxlSg Cx&Px2Sg Cx&Px3Sg 

-nam -nad -nas 
-am -ad -as 
-am -ad -as 
-éym -syd -éys 

A három utóbbi szegmentum-hasábban azonosítani próbálván a meg
felelő Cx morfémát, kísérletünk eredménytelennek bizonyul. Közelít
sünk más oldalról: próbáljuk meg a három utóbbi csoportban föllelni 
a személyre mutató elemet, amely föntebbi analízisünk szerint: 

PxlSg == -őj- vagy -ym 
Px2Sg == -yd- vagy -yd 
Px3Sg == -ys- vagy -ys. 

A három vizsgált csoport négy-négy tagja közül a Px morfémát 
csupán egy szegmentum esetében próbálhatjuk meg azonosítani, 
és ez az ElatCx&Px, amelyet ezek szerint így szegmentálhatnók: 

ElatCx&PxlSg -s-ym 
ElatCx&Px2Sg -s-yd 
ElatCx&Px3Sg -é-ys. 

Ámde ha ezen szegmentumok második összetevőjét azonosítjuk is 
a megfelelő Px morfémákkal, első elemüket akkor sem azonosíthat
juk az ElatCx exponensével, mivel -s- =^ -ys. Az ellentmondást 
áthidalhatnók azzal a feltevéssel, hogy az -s- szegmentum az -ys 
ElatCx allomorfja _Px helyzetben. Feltevésünket azonban veszélyez
teti az az elvi lehetőség, hogy a három vizsgált szegmentum más 
taglalása sem elképzelhetetlen (-sy-m, -sy-d, -sy-s). Ennél tovább 
pillanatnyilag nem jutunk a kérdés vizsgálatában. 

Kíséreljük meg az Inst , Iness és Illat Cx&PxSg szegmentumok 
analízisét. Mivel az Iness és Illat Cx&PxSg mind a három para
digmában egybeesik, egyszerűsítsünk és számoljunk paradigmánként 
egyetlen Iness—Illat szegmentummal. Tehát: 

Inst Iness—Illat 

Cx&PxlSg -nam -am 
Cx&Px2Sg -nad -ad 
Cx&Px3Sg -nas -as 

Akár a Cx, akár a PxSg morfémák oldaláról kíséreljük meg az azono
sítást, igyekezetünket nem koronázza siker. Egyetlen lehetőségünk 
marad hátra: egyrészt az Inst, másrészt az Iness—Illat Cx&PxSg 
szegmentumok immanens összevetése. 

(l)Inst -ön 
(2)Iness -yn 
(3)Illat -ő 
(4)Elat -ys 
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A három Inst szegmentumban állandó a -na-, változó az -m, 
-d és -s rész. Feltehetnők tehát , hogy az előbbi az InstCx exponense, 
amely ebben az esetben az -őn InstCx allomorfjának tekinthető. 
Következésképpen a változó rész személyre mutató elem, azaz a meg
felelő PxSg allomorfja. Egyetlen zavaró momentum az, hogy tetszetős 
okoskodásunk elvileg mégsem zárja ki másféle szegmentálás lehető
ségét (-n-am, -n-ad, -n-as). 

Az Iness—Illat szegmentumokban állandó az -a-, változó az ezt 
követő rész. Ha úgy gondolkodunk, mint az előbb, akkor 

-a- = Cx 
m 
d PXSÉ 

Kézenfekvő lenne azt állítanunk, hogy mivel az utóbbi esetben más
féle szegmentáció aligha képzelhető el, tekintsük bátran a variábilis 
részeket a megfelelő PxSg morfémák allomorfjainak (csakúgy az 
előttük megjelenő -a- szegmentumot az Iness, illetve IllatCx allo
morfjainak). Ha ez igaz, a föntebbi InstCx&PxSg szegmentumok 
taglalása is megoldható egyszerű behelyettesítéssel (-na-m, -na-d, 
-na-s). Sajnos abban a pillanatban belebotlunk viszont azokba a 
problémákba, amelyek föntebb az ElatCx&PxSg szegmentumok vizs
gálatakor maradtak nyitva. Ha ugyanis most utóbb helyesen jár
tunk el, akkor az Elat szegmentumok lehetséges osztása nem -é-ym, 
-s-yd, -s-ys, hanem -éy-m, -sy-d, -éy-s. Az Inst és Elat esetében két 
szegmentálási lehetőségünk is van tehát, amelyek közül jelenleg nem 
tudunk megalapozottan választani, helyes azonban csak az egyik lehet 
a kettő közül: 

m 
Inst = = & na & d 

s 

m 
Elat = = & éy & d 

s 

avagy 

avagy 

6 " am 
& n & ad 

. as 
- y m' 

& s & yd 
y s J 

Kerülni kívánjuk mind az elhamarkodott feltevéseket, mind a rend
szerszerűség erőszakolását. Hagyjuk hát lezáratlanul ezt a kérdés
komplexumot; később feltétlenül vissza kell rá térnünk, várjunk 
addig, nem tudunk-e akkor többet, megnyugtatóbbat. 
A -ső szegmentum éppúgy magában áll a paradigmában, mint a meg
előző két Cx&PxSg paradigma Acc exponensei is. Azonosításuk 
egyelőre sikertelen kísérlet. Állítsuk szembe őket egymással: 

(1) AccCx -ős 
(2) AccCx&PxlSg -ős 
(3) AccCx&Px2Sg -tő 
(4) AccCx&Px3Sg -ső 

/ • ' 
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Az első két sorban az -ős szegmentumot az AccCx morfémájának kell 
minősítenünk; akkor viszont az AccCx&PxlSg esetében PxlSg == 0. 
A harmadik és negyedik szegmentum különbözik az első kettőtől. 
Hiába próbáljuk meg azonban összevetni az AccCx morfémájával 
egyrészt, a Px2Sg és Px3Sg morfémáival másrészt, sem az esetre, 
sem a személyre mutató összetevőt nem tudjuk bennük azonosítani. 
Elemzésünk egyik megoldatlan problémája tehát az AccCx&PxSg 
szegmentumok taglalása marad. 

5. Ennyire jutottunk eddig a B&Cx és Cx&PxSg paradigmák analízisé
vel. Részben sikeres, részben eredménytelen kísérleteink után további lénye
ges feladat áll előttünk: össze kell vetnünk a Cx&PxSg grammatikai sorozatait 
a Cx&PxPl paradigmák hármas rendszerével. 

Cx&PxlPl Cx&Px2Pl • Cx&Px3Pl 

l.Nom mortnym mortnyd mortnys 
2.Adess mortnymlőn mortnydlŐn mortnyslőn 
3.Abl mortnymlyé mortnydlys mortnyslys 
4. Állat mortnymly mortnydly mortnysly 
ö.Cons mortnymla mortnydla mortnysla 
ß.Comit mortnymkőd mortnydkőd mortnyskőd 
7.Prol mortődnym mortődnyd mortődnys 
8.Trans morttinym morttinyd morttinys 
9.Term mortőgnym mortőgnyd mortődnys 

lO.Carit morttőgnym morttőgnyd morttognys 
l l .Egr mortsannym mortsannyd mortsannys 
12.Appr mortlannym mortlannyd mortlannys 

vagy vagy vagy 

mortnymlan mortnydlan mortnyslan 
13.1nst mortnanym mortnanyd mortnanys 
14.1ness mortanym mortanyd mortanys 
15.111at mortanym mortanyd mortanys 
16.Elat mortéynym mortsynyd mortsynys 
17.Acc mortnymős mortnytő mortnyső 
5.1. Elvégzendő feladatunk e paradigmák esetében is a toldalékszeg

mentumok taglalásának művelete. Célunk változatlanul a Cx és Px morfémák 
azonosítása; morfológiai szignáljaink köre azonban eggyel bővülni fog: a PxPl 
paradigmákban keresnünk kell egy Pix elemet is, amely a birtokos többes 
voltát jelöli. t 

Gx&PxlPl paradigma 

1.1.Nom -nym-0 2.1.Prol 
1.2.Adess -nym-lőn 2.2.Trans 
1.3.Abl -nym-lyé 2.3.Term 
1.4. Állat -nym-ly 2.4.Carit 
1.ö.Cons -nym-la 2.5.Egr 
l.ö.Comit -nym-lcbd 
1.7-Acc -nym-ös 

-őd-nym 
-ti-nym 
-őg-nym 
-tőg-nym 
-san-nym 
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3.Appr -lan-nym 4.1.Inst -nanym 
vagy 4.2.Iness -anym 

-nym-lan 4.3. Illat -anym 
4.4.Elat -synym 

Négy szegmentumtípust kaptunk. Taglalásuk a következő meggondolá
sok alapján történt. 

5.11. A Cx morfémát azonosíthatónak tartjuk, mert a B&Cx paradigma 
minden ragmorfémáját ismertnek tekinthetjük. 

5.12. A P x l morféma azonosítása gondot okoz, mert a Cx&PxlSg 
paradigma elemzésekor sem tudtuk minden esetben tisztázni, hogy mit kell 
a PxlSg exponensének tartanunk, azaz hogy a PxlSg morfémának milyen 
allomorfjai és milyen esetben jelennek meg. A P x l azonosítását tehát e para
digma esetében is kiindulásunkkor részben bizonytalan tényezőnek tekint
hetjük. 

5.13. A Pix exponensét egyelőre ismeretlennek tekintjük. Mindaddig 
ugyanis, amíg az előbbi kérdést bizonytalan tényezőként kell számontarta
nunk, a -nym, illetőleg -nym- szegmentumról csak annyit állíthatunk, hogy 
ebben a formában mind a birtokos többesét, mind annak első személyű voltát 
jelzi, de taglalását kétségesnek kell ítélnünk. Mert egyrészt (a PxlSg mor
féma -ym allomorfjávai szembeállítva) lehetséges a -n-ym szegmentáció, 
s ez esetben az -n- rész lenne a- Pix elem, a következő pedig a P x l jelölője. 
Lenne, úgy mondtuk, mert pillanatnyilag a másik szegmentálási lehetőséget 
sem tarthatjuk képtelenségnek (-ny-m). Hogy erre a — látszólag szőrszál
hasogató és unalmas — óvatosságra komoly okunk van, az a továbbiakból 
még világosabban kitűnik majd. A -nym szegmentumot tehát egyelőre tagolat
lanul hagyott morfológiai egységként kezeljük, és egyrészt a tőmorfémával, 
másrészt a Cx morfémával szembeállítva vizsgáljuk. 

5.2. Térjünk vissza a Cx&PxlPl paradigma négy szegmentumtípusának 
elemzésére. 
1.1 — 7. A csoport mindegyik tagjában világosan azonosítható mind a Cx, 

mind a P x l Pl exponense. Az 1 — 6. esetben a disztribúció ugyanaz, 
mint a megelőző három Cx&PxSg paradigma megfelelő szegmentu
maiban. Újdonság, hogy a jelen csoportban szerepel az AccCx&PxlPl 
is. P x l P l = -nym-. D: B&PxPl&Cx. 

2.1 — 5. Mind a Cx, mind a PxPl azonosítható. P x l P l == -nym. D: B&Cx&PxPl. 
3. Az ApprCx&Px hasonló alternációját utoljára a Cx&PxlSg para

digmában figyelhettük meg (lásd Cx&PxlSg 3.3.). Míg azonban ot t 
az Egr és Cárit Cx&Px is hasonló ingadozást mutatott , i t t ez a 
kettősség egyetlen esetre korlátozódott. P x l P l = -nym ~ -nym-. 
D: B&Cx&PxPl ~ B&PxPl&Cx. 

4.1—4. Megkísérelhetnők a négy toldalék taglalását a -nym szegmentummal 
szembeállítva. Mivel azonban Cx elemük azonosítása egyelőre nyitott 
kérdés maradt (föntebb, a Cx&PxSg paradigmák ugyanezen négy 
esetének vizsgálatakor), elemzésüket most is célszerűbb későbbre 
halasztanunk. 

6. Végrehajtandó feladatunk a következő paradigma toldalékainak 
szegmentálása. 
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Cx&Px2Pl paradigma 

1.1.Nom -nyd-0 . 3.Appr -lan-nyd 
1.2.Adess -nyd-lön vagy 
1.3. Abi -nyd-lys -nyd-lan 
1.4.AUat -nyd-ly 
l.ö.Cons -nyd-la 4.1.Inst -nanyd 
1.6.Comit -nyd-köd 4.2.Iness -anyd 

4.3.Illat -anyd 
2.1.Prol -od-nyd 4.4.Elat -éynyd 
2.2.Trans -ti-nyd 
2.3.Term -og-nyd 5. Ace -nytö 
2.4.Carit -tög-nyd 
2.5.Egr -san-nyd 

6.1. Öt szegmentumcsoportot nyertünk. Analízisük: 
1.1—6. A morfémák azonosítása nem problematikus. Px2Pl = -nyd-. D: 

B&PxPl&Cx. 
2.1—5. A morfémák azonosítása nem problematikus. Px2Pl = -nyd. D: 

B&Cx&PxPl. 
3. A szegmentum ugyanúgy bifurkálható, mint az ApprCx&PxlPl. 

Px2P l .= -nyd ~ -nyd-. D: B&PxPl&Cx ~ B&Cx&PxPl. 
4.1—4. A szegmentumok taglalását a korábban fölmerült és megoldatlanul 

maradt problémák miatt i t t is későbbre halasztjuk. 
5. Az AccCx&Px2Pl szegmentuma újabb problémákat vet föl. Világos, 

hogy három morfémát kell keresnünk ebben a szegmentumban is: 
egy Pix, egy Px2 és egy AccCx elemet. Megkísérelhetjük a követ
kező szembeállításokat: 

(1) AccCx&Px2Sg -tö: AccCx&Px2Pl -nytö 
(2) AccCx&PxlPl -nymös: AccCx&Px2Pl -nytö 
(3) NomCx&Px2Pl -nyd: AccCx&Px2Pl -nytö 

(1) Az első oppozícióban a -nytö szegmentumból azonosíthatjuk a -tö 
részt, amely a Cx&Px2Sg paradigmában már szerepelt (eltekintve attól, 
hogy ott is nyitott kérdésként maradt hátra), fennmarad a -ny- rész. 

(2) A második oppozícióban: az AccCx&PxlPl szegmentumát föntebb 
már taglaltuk, mégpedig -nym-Ös formában. Ennek akármelyik részét vetjük 
össze a -nytö szegmentum akármely komponensével, abszurd eredményre 
jutunk, mert -nym =^ -ny- és -ős ^ -tö stb. 

(3) A harmadik oppozícióban a két tényező összemérése úgyszintén nem 
végződhet azonosítással. 

A kérdést tehát megoldatlan problémáink közé kell sorolnunk. 

7. Következő feladatunk az utolsó Cx&Px paradigma tagjainak szeg
mentálása. 

Cx&Px3Pl paradigma 

1.1.Nom -nys-0 
1.2.Adess -nys-lön 
1.3.Abl -nys-lyé 

1.4. Állat -nys-ly 
l.ö.Cöns -nys-la 
1.6.Comit -nys-köd 
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2.1.Prol 
2.2.Trans 
2.3.Term 
2.4.Carit 
2.5.Egr 

3.Appr 

-őd-nys 
-ti-nys 
-ő$-nys 
-tög-nys 
-éan-nys 

-lan-nys 
vagy 

-nys-lan 

4.1.Inst -nanys 
4.2. Iness -anys 
4.3.Illat -anys 
4.4.Elat -synys 

5.Acc •nyso 

7.1. A szegmentumcsoportok értékelése: 
1.1—6. Mindkét szegmentumrész azonosítható morféma. Px3Pl — -nys-.T): 

B&PxPl&Cx. 
2.1—5. Mindkét szegmentumrész azonosítható morféma. Px3Pl = -nys.D: 

B&Cx&PxPl. 
3. Mindkét szegmentumrész azonosítható morféma. Px3Pl = -nys ~ 

-nys-. D : B&Cx&PxPl ~ B&PxPl&Cx. 
4.1—4. A négy szegmentum ugyanazokat a problémákat veti föl, amelyeket 

az összes többi Cx&Px paradigma ugyanezen négy esete. 
5. A szegmentum ugyanazon kérdések elé állít, mint az AccCx&Bx2Pl. 

8. Elvégeztük az összes feladatunkul vállalt paradigmatikus szembe
állítást. Háromé megoldatlan szegmentálási probléma miatt azonban nem 
összegezhetjük még munkánk tanulságait. Térjünk hát vissza ezekre. 

8.1. Mindegyik Cx&Px paradigmában problematikus maradt négy 
toldalékcsoport: az Inst, Iness, Illat és Elat Cx&Px szegmentuma. A kérdés 
az volt, hogy mely részük azonosítható a megfelelő Cx, illetőleg Px morfémá
val. Hajtsuk most végre immanens összevetésüket. 

Inst Iness—Illat Elat 

Cx&PxlSg -nam -am -sym 
Cx&Px2Sg -nad -ad -éyd 
Cx&Px3Sg -nas -as -sys 
Cx&PxlPl -nanym -anym -éynym 
Cx&Px2Pl -nanyd -anyd -éynyd 
Cx&Px3Pl -nanys -anys -éynys 

A három Cx&PxSg paradigma esetében a kérdést nem tudtuk meg
oldani, mert ismeretlen tényező maradt mind a Cx, mind a PxSg — egyikük 
azonosítását sem tudtuk elvégezni. A Cx&PxPl paradigmában változatlanul 
ismeretlen tényezőnek kell tekintenünk a Cx morfémát. Kétségtelenül azono
sítható viszont a PxPl morféma. Ha pedig ezt ismertnek minősíthetjük, 
segítségével ki tudjuk fejezni a többi, ismeretlen tényezőt. 

PxPl = & 
nym 
nyd 
nys 

Cx:PxSg = 

Cx = & 

Cx:PxPl 
na 
a 

Lsy 
PxSg = 

m 
d 
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Megkaptuk tehát a keresett Cx és Px allomorfokat. D: B&Cx&Px. 
8.2. Kétségesnek ítéltük a PxPl szegmentumok tagolódását, egy Pix 

és egy Px morfémát keresvén bennük. A két elem megállapításával azért 
kellett várnunk, mert a PxSg morfémáknak sem ismertük még minden allo-
morfját. Az utóbbiakat — az Acc szegmentumoktól eltekintve — immáron 
ismertnek tekinthetjük, éspedig: 

" 

PxlSg 
oj-
ym 
m 

Px2Sg = 
yd-
yd 
d 

Px3Sg = 
ys-
ys 

A PxSg és PxPl allomorfokat összevetve a következő oppozíciókat kell 
leírnunk: 

;i) 
yd 

nym 
nyd 
nys 

& 

(3) 
& 

m 
d 

(2) 

nym 
nyd 
nys 

ym nym 
yd ^^ & nyd 

Yys\ ynys\ 

A szembeállításokból azonban kiderül, hogy a PxPl szegmentumokat 
most sem, még mindig nem tudjuk taglalni, mert kétféle osztásuk is lehet
séges: 

(1) "m " 
ny & d 

_ s 

(2) y m 
n & yd 

lys 
Ha itt meg kellene állnunk, nem tehetnénk mást, mint hogy megold

hatatlannak nyilvánítsuk a feladatot. Mivel azonban analízisünket nem 
végeztük el maradéktalanul, e problémára is visszatérhetünk még. 

8.3. Fogas kérdés volt és megoldatlan eddig az AccCx&Px szegmentu
mok elemzése. Nézzünk végig újfent gondunk okozóin ! 

AccCx&PxlSg 
AccCx&Px2Sg 
AccCx&Px3Sg 
AceCx&PxlPl 
AccCx&Px2Pl 
AccCx&Px3Pl 

-ŐS (Cx r± -ŐS, P x 
-tő (?Cx, ?Px) 
-ső (?Cx, ?Px) 
-nymős (Cx = -ős, 
-nytő (?Cx, ?Px) 
-nyső (?Cx, ?Px) 

0) 

Px = -nym-) 

8.31. A sorozatból kiiktathatjuk az első személyű alakokat, amelyek 
csak annyiban nem „szabályosak", hogy az Acc&PxlSg Px morfémája 0. 
Ennél súlyosabb problémát jelent a két második és harmadik személyű alak: 

{ tő 

nytő 

2 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 

SO 

nyso 
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A két Pl szegmentumot tovább bonthatjuk: a Sg és Pl alakokat szembe
állítva az utóbbiak -ny- részét Pix exponensnek minősítjük. Végső lépésként 
a két fennmaradt szegmentumot állítjuk szembe: 

-tő **> -ső. 
Abból kell kiindulnunk, hogy mindkét szegmentum egy AccCx és egy 

PxSg elemet foglal magában. Mivel egyrészt az Acc -ős ragjával, másrészt 
a föntebb tisztázott Px2Sg és Px3Sg morfémákkal összevetve az azonosítás 
eredménytelen, más eljáráshoz kell folyamodnunk. 

8.32. A két szegmentumban konstans az -ő, változó a -t- és -s- rész. 
Fel kell tennünk, hogy az előző a grammatikai tárgyat jelölő morféma, az 
utóbbi kettő pedig a második, illetve a harmadik személy exponense. De mivel 
tudjuk igazolni ezt a feltevést? Az -ő elemet nem azonosíthatjuk az Acc -ős 
ragjával, a -t- és -s- szegmentumot sem az eddig megismert Px allomorf okkal 
(még a harmadik személyben sem, mert -s- allomorfunk nincs, legföljebb -s 
vagy -ys- van, i t t viszont nem ezek szerepelnek). 

Az eddigi kereteken belül maradva kérdéseinkre választ nem kapunk. 
Ezért — változatlanul a szinkrónia síkján — átlépünk eddigi határainkon 
két irányban: egyrészt a vizsgált nyelvváltozatból más egyidejű nyelv
változatba, másrészt a vizsgált morfémaosztályból másik morfémaosztályba. 

A kérdés: létezik-e ma a zűrjén nyelvben -ő Acc rag, valamint -t- Px2Sg 
és -s- Px3Sg? 

8.33. Először az irodalmi nyelv mesgyéjét lépjük át, és a mai zűrjén 
nyelvjárásoktól várunk igenlő vagy elutasító feleletet. Két körülmény miatt 
tartjuk ezt lehetségesnek. Az egyik: a mai zűrjén nyelvnek az irodalmi nyelv 
éppolyan egyidejűleg létező nyelvváltozata, mint amilyenek a nyelvjárások. 
A másik: az irodalmi nyelv — főleg nyelvtani szerkezetében — voltaképpen 
nem más, mint az írásbeliség rangjára emelt közép-vicsegdai (sziktivkari) 
n y e l v j a r á s , amelyet tehát ennyivel is megokoltabban állíthatunk szembe 
más nyelvjárásokkal. 

Vessük össze az AccCx&PxPl szegmentumokat a különféle zűrjén nyelv
járásokban!6 

AccCx&PxlPl AccCx&Px2Pl AccCx&Px3Pl 
KV -nymős -nytő -nyső 
AV -nymos -nytő -nyso 
FV -nimes -nite -nise 
Ud -nymős -nydő -nyső 
Vm -nymo -nydő -nyso 
Pécs -nymos -nydtő -nysso 
I -nymes -nydte -nysse 
Le -nymos -nytös -nysos 

A fenti adatok összevetéséből a következő tanulságok származnak. 
(1) Az Acc -ős ragjának van a zürjénben -ő allomorf ja. 
(2) A Px2 -d- és -ín, illetőleg -d és -t alternánsi viszonyban vannak 

egymással.7 

6 Lásd SzrSzlKomi 468. Vö. még K P Ja . 202 és KJDial. 46. A FV és I nyelvjárá
sokban fellépő morfofonematikus magánliangzóalternáció szerepe számunkra, morfológiai 
tekintetben irreleváns. 

7Vo. még a közzürjén és permják Px2 morfémákat (lásd KPJa . 202): 
közzürj. -yd, -yd- permják -yt, -yt-

„ -nyd, -nyd- „ -nyt, -nyt-. 

\ 
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(3) Következésképpen ugyanilyen viszony áll fenn a Px3 s és -s-
között is. 

8.34. Hozzá kell ehhez fűznünk, hogy -ö Acc allomorf más névszói 
morfémaosztályokban is előfordul. így például a Sgl és Sg2 személynévmás 
Acc-a menő, tenö: a két szegmentum taglalása: me-n-ő, te-n-ő, amiből az első 
rész a névmás Nom-a, a második adott környezetben, meghatározott rag
morfémák előtt megjelenő tőképző morféma, végül a harmadik az Acc ragja.8 

8.4. Választ kaptunk tehát valamennyi kérdésünkre. Valamennyire, 
úgymond, mert egyetlen lezáratlan problémánk a PxPl szegmentumok tag
lalása lenne — valójában azonban az AccCx&PxPl szegmentumok meg
történt analízise az ezzel kapcsolatban fennálló bizonytalanságot is feloldotta. 
Az AccCx&Px2Pl és AccCx&Px3Pl alakok tagolása a következő: 

ny & 
r 
s 

& ő 

Ebből a harmadik elem Cx, a második Px, következésképpen az első 
Pix. Megoldható immár az AccCx&PxlPl szegmentációja is: -ny-m-ős. Végül 
a PxPl szegmentumok osztása az Acc-on kívüli tizenhat esetben: 

" m rcxi 
& ny & d & 

_ s - 0 J 
9. Sikerült tehát megállapítanunk a Px allomorfokat az egész főnévi 

paradigmában. A vizsgált elemek leírásának lehetséges teljessége kedvéért 
felvetünk azonban még egy kérdést: vajon csak a főnévi morfémaosztályban 
jelennek-e meg Px-ek, avagy pedig egyéb osztályokban is? A zűrjén nyelv 
grammatikai rendszerét végigtekintve azt látjuk, hogy a névmási morféma-
osztály egyes csoportjaiban ugyancsak paradigmatikusan előfordulnak Px-ek. 
Tekintsük meg ezeket is. 

9.1. Személynévmások9 

Sgl 

Nom 
Adess 
Abi 
Allât 

me 
menam 
mensym 
menym 
vagy 
mem 

Sg2 

te 
tenad 
tensyd 
tenyd 
vagy 
ted 

Sg3 

sylön 
sylys 
syly 

8 Paradigmatikus és nyelvföldrajzi korlátozottsága miatt csak jegyzetben utalunk 
a melléknévi -ö Acc ragra, két példamondatot közölvén (KPJa. 218): 

(1) sasays vajis kúiga, vilő, basőkő ,,Szása hozott egy könyvet, újat, szépet"; 
(2) kolxo'z strovtis vil kerku, y^ytö, gyrié őeynao ,,a kolhoz új házat épített, nagyot, 

nagy ablakokkal (tkp. nagy ablakosat)". 
9 Lásd Szovr. 194. A Sg paradigma további alakjai, valamint a Pl paradigma 

bemutatásától eltekintünk, mert nem tartalmaznak olyan szegmentumokat, amelyek 
minket i t t és most érdekéinek. A Sg3 alakokat is csupán az összevetés, viszonyítás 
kedvéért írtuk le. 
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A három sorozat szembeállításából világosan kitűnik, hogy a Sg3 név
más ragozásában egészen másféle szabályszerűségek érvényesülnek, mint a 
megelőző kettőében. Emezzel tehát nincs mit foglalkoznunk. Ellenben a Sgl 
és Sg2 személynévmás felsorolt négy esete közül háromban feltűnik a már 
ismerős -m, illetve -d elem.10 Jelentése annyiban más, mint a főnévi morféma-
osztályban, hogy nem a b i r t o k o s személyét jelöli, hanem egyszerűen 
a névmási tőmorféma által megjelölt személyre mutat rá ismétlőleg. 

9.2. Visszaható névmás11 

Sgl Sg2 Sg3 Pl l P12 P13 

Nom acym acyd acys asnym asnyd aénys 
Adess aslam aslad aslas aslanym aslanyd aslanys 
Abl aséym aséyd assys asèynym aséynyd assynys 
Állat aslym aslyd aslys aslynym aslynyd aslynys 
Acc acymos astő asso asnymos asnytő aényső 

Ebben a paradigmában újfent szerepelnek a bennünket foglalkoztató 
morfémák. Állomorfjaik: 

P x l = & 
ym 
m Px2 = 

yd 
d 
t-

Px3 = 
ys 
s 
s-

Jelentésük it t is a személy megjelölése (amelyet viszont, a személy-
névmási tövekkel ellentétben, a visszaható névmási tőmorféma önmagában, 
Px nélkül nem fejez ki).12 

9.3. Számnévi névmás13 

NomSgl őtnam „én egyedül, egymagam" 
NomSg2 őtnad „te egyedül, egymagad" 
NomSg3 őtnas „ő egyedül, egymaga" 
NomPll őtnanym „mi egyedül, egymagunk" 

Nem érdektelen a permják Sg2 személynévmások ugyanezen alakjainak bemu-

Nom te 
Adess tenat 
Abl tenait 
Állat tényt 

tatása: 

A közzürjón -d és permják -t tehát ebben az esetben is alternánsi viszonyban 
állnak egymással. 

11 Lásd Szovr. 196—7. A paradigma többi tagja bennünket érdeklő elemet nem 
tartalmaz. 

12 Ismét tanulságos a fönti zűrjén Sg2 paradigma összevetése a megfelelő permják 
alakokkal: 

Nom aéyt 
Adess aslat 
Abl aséit 
Állat aslyt 
Acc astő 

A közzürjén -d és a permják 4 tehát itt is alternánsi viszonyban vannak. 
13 Lásd Szovr. 189. Vö. még permják NomSg2 őtnat és NomP12 őtnanyt. 
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NomPl2 őtnanyd „ti egyedül, egymagatok" 
NomPl3 őtnanys. „ők egyedül, egymaguk" 

I t t is világos a Px-ek morfológiai megjelenése is (-m, -d, -s), jelen
tése is. 

A feltett kérdésre választ kaptunk tehát: Px-ek nemcsak a főnévi, 
hanem a névmási morfémaosztály tagjaihoz is járulhatnak; minden Px 
allomorf, amely a névmási paradigmákban megjelenik, létezik a főnévi 
paradigmában is; jelentésükben közös a személyre mutatás mozzanata, 
amely a főnevek esetében legtöbbnyire a grammatikai birtokos személyére 
korlátozódik.14 

10. Leíró munkánknak végére érkeztünk, s eredményeként összegezhet
jük a Px-ek rendszerét. A következő Px allomorfokat kaptuk a különféle 
lehetséges környezetekben: 

P x l = (1 
(2 

(3 
. (4 

. (5 
(6 

Px2 = (1 
(2 
(3 
(4 
(5 
(6 

-őj (Nom) 
-őj- (Adess, Abl, Állat, Cons, Comit, fakultatíve Cárit, Egr és 

Appr is) 
-ym (Prol, Trans, Term, Cárit, Egr, Appr) 
-m (Inst, Iness, Illat, Elat; Cx&Plx& ) 
-m- (Plx&_&Cx) 
0 (AccSg) 
-yd (Nom) 
-yd- (Adess, Abl, Állat, Cons, Comit) 
-yd (Prol, Trans, Term, Cárit, Egr, Appr) 
-d (Inst, Iness, Illat, Elat; Cx&Plx&_) 
-d- (Plx& &Cx, szótagzáró helyzet) -x 
-t- (Plx& &Cx, szótagkezdő helyzet) 

14 Legtöbbnyire, úgymond, de nem kizárólagos érvénnyel. Ezzel kapcsolatban 
érdekes tanulsággal szolgálhat a következő mondat: me aóym tavani-ézyk, kudymkar-
vani-szyk vői nyvkanam " H caMa nponcxo>Ky H3 MecT, HaxOÄHmHxcfl 6jiHM<e ciofla, K 
KyAHMKapy [6yKB. H Ae6yiiiK0H 6t>iJia öojiee 3AeuiHíiH, 6ojiee KyAHMKapCKaíi"— azaz 
„leánykoromban, leányként én idevalósibb, Kudymkar felé valósibb voltam" — 
emlékezik vissza a közlő, egy idős asszony (DialChrest. 47). A mondatból minket a leg
utolsó szó érdekel. Szegmentálása: nyvka-nct-m, azaz B&InstCx&PxlSg. A szöveg
összefüggésből kiragadva jelentése: „leányommal". A mondatban azonban az InstCx 
jelentése világosan esszívuszi, a PxlSg viszont ugyancsak világosan a mondat alanyára 
utal, annak személyét jelzi, nem pedig a — mondatunkban különben elő sem forduló — 
grammatikai birtokos személyét. 

Ez az alapja annak, hogy magam a Px rövidítést inkább Personálsuffixnek, 
mintsem Possessivsuffixnek értelmezem. A névszói személyjel ugyanis előfordul, láttuk, 
a főnévi morfémaosztályon kívül is; jelentésköre általánosságban, tágabban a személy 
megjelölése, és ennek csupán egyik specifikus esete a b i r t o k o s személyének rög
zítése. Ha pedig történeti szempontból indulunk ki, egyedül a Px tágabb értelmezését 
tartjuk helyesnek, lévén nyelvtörténetileg végképp elválaszthatatlan az igei személy
ragoktól (vagy személy jelektől? A terminus teehni eus megválasztása ez esetben a magyar 
nyelvészeti szakirodalom vitatható és vitatott kérdései közé tartozik). 

Személyjeleket találunk még egyes névutók végén, valamint az igeragozásban is. 
Az előbbiek azonban, defektiv elemek lévén, sokban elkülönülnek a főnévi, illetve név
mási paradigmáktól; az ige pedig emezektől teljesen eltérő szabályszerűségeket felmutató, 
autonóm morfémaosztály. Személyjeleik áttekintése jelen esetben vizsgálatainkat nem 
juttatná újabb eredményekhez, ezért lemondunk róla. 
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Px3 = (1) -y s 
(2) -ys-
(3) -ys 
(4) -s 
(5) -s-

(Nom) 
(Adess, Abl, Allât, Cons, Comit) 
(Prol, Trans, Term, Carit, Egr, Appr) 
(Inst, Iness, Illat, Elat; Cx&Plx&_) 
(Plx&_&Cx) 

10.1. A fenti képből egy lényegesen egyszerűbb rendszer körvonalai 
rajzolódnak ki, ha néhány lehetséges egyszerűsítési műveletet végrehajtunk. 

10.11. Az (1) sorokban szereplő allomorfokat nem kezeljük önállóan, 
hanem besoroljuk a (2) sorokban szereplő allomorfok közé. Tesszük ezt egy
részt azért, mert morfofonematikailag azonosak az utóbbiakkal, másrészt 
a Nom&PxSg allomorfokat is B& &Cx helyzetűnek tekintjük, amikor 
NomCx = 0. 

10.12. A P x l hatodiknak feltüntetett allomorfjával, mint 0 morfémá
val nem számolunk többé. 

10.13. A Px2 ötödik és hatodik allomorfját fonetikai helyzettől függő 
alternánsoknak tekintjük: a -d- ugyanis kizárólag a -nyd- szegmentum végén 
jelenik meg, szótagzáró helyzetben; vele szemben a -t- a -nytő AccCx&Px2Pl 
szegmentumban jelenik meg, szótagkezdő helyzetben, az AccCx allomorfjá-
val alkotva monoszillabikus egységet. A -d- és -t- alternánsokat vonjuk össze 
-D- szimbólum alatt. 

10.14. Vizsgáljuk meg most az ötödik helyen szereplő allomorfokat. 
Fölösleges tovább számolnunk velük, mert ugyanolyan helyzetben vannak, 
mint a negyedik helyen szereplő alakok: önmagukban aszillabikus allomorfok, 
amelyek a Pix CV szerkezetű morfémája után állva azzal monoszillabikus 
kapcsolatba lépnek.. Másrészt a negyedik helyen álló allomorfok morfofone
matikai helyzete mindhárom Px esetében azonos. A C szerkezetű Px allo-
morf két morfofonematikai szerkezeti típus, nevezetesen CV (Inst, Elat, Pix) 
és V (Iness, Illat) után lép fel, és velük monoszillabikus egységet alkot, minden 
esetben szótagzáró helyzetben. Ezért a negyedik és ötödik helyen szereplő 
alakokat összevonjuk: 

(-Tri, -m-) — M 
(-d, -D-) ^ D 
(s, -s-) — S 

10.2. Az eddigi egyszerűsítésekkel a következő rendszert karptuk. 

°j- yd-- 'ys-' 
P x l = & ym Px2 == & yd Px3 = & ys 

Mi D j . 8 -
A harmadik sorban jelzett, C szerkezetű allomorftípus a megelőző 

morfémával úgy kapcsolódik, hogy vele szótagot alkot. Próbáljuk e szem
pontból vizsgálni az első két sorban felírt, egyaránt VC szerkezetű allomorfo
kat ! Példaként elegendő lesz három különféle morfofonematikai szerkezetű 
szót (mort „ember", vőr „erdő" és ju „folyó"), valamint a következő eseteket 
választani: 
10.21. Nom mortőj 

mortyd 
mortnym 

(szótageloszlás: 
( 
( 

mor-tőj) 
mor-tyd) 
mort-nym) 
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Adess mortőjlőn „ mor-tőj-lőn) 
mortydlön „ mor-tyd-lőn) 
mortnymlőn „ mort-nym-lőn) 

Prol mortödym i „ mor-tő-dym) 
mortődyd i „ mor-tő-dyd) 
mortődnym ' „ mor-tőd-nym) 

Trans morttiym p „ mort-ti-ym) 
morttiyd i „ mort-ti-yd) 
morttinym i ,, mort-ti-nym) 

10.22. Nom vőrőj 1 ̂ szótageloszlás: vő-rőj) 
vőryd ( „ vő-ryd) 
vőrnym 1 ,, vőr-nym) 

Adess vőrőjlőn { „ vő-rőj-lőn) 
vőrydlőn i „ vö-ryd-lőn) 
vőrnymlőn i „ vőr-nym-lőn) 

Prol vőrödym i ,, - vő-rő-dym) 
vőrődyd ( „ vő-rő-dyd) 
vőrődnym ' „ vő-rőd-nym) 

Trans vőrtiym „ vőr-ti-ym) 
vőrtiyd „ vőr-ti-yd) 
vőrtinym ,, vőr-ti-nym) 

10.23. Nom juőj 1 ̂ szótageloszlás: ju-őj) 
juyd ju-yd) 
junym { >> ju-nym) 

Adess juőjlőn ,, ju-őj-lőn) 
juydlőn { >, ju-yd-lőn) 
junymlőn { „ ju-nym-lőn) 

Prol juődym { „ ju-ő-dym) 
juődyd ,, ju-ö-dyd) 
juődnym [ „ ju-őd-nym) 

Trans jutiym „ ju-ti-ym) 
jutiyd { >> ju-ti-yd) 
jutinym [ „ ju-ti-nym) 

10.3. Mi világlik ki felsorolt példáinkból? Az, hogy a vizsgált VC szer
kezetű Px allomorfok m i n d e n k ö r n y e z e t b e n , a megelőző tő- vagy 
toldalékmorféma szerkezetétől függetlenül szótagot alkotnak, akár önmaguk
ban (akkor a szótag szerkezete VC), akár a megelőző morfémával lépve szil-
labikus kapcsolatra (akkor a szótag szerkezete CVC). Nucleusuk nem más, 
mint V elemük. Ebből következően pedig az utóbbi nem szerves morfológiai 
alkotóeleme a Px morfémának, hanem csak járulékos tartozéka, amely meg
határozott környezetekben és esetekben lép föl a Px morféma C komponense 
előtt. Nevezhetnők hagyományos szakkifejezéssel kötőhangnak is; talán 
szabatosabb, ha a szótagalkotó morfofonéma elnevezéssel illetjük. Ez is csak 
környezetet jelent tehát a Px morféma számára, nem azonos vele, csupán 
meghatározott allomorfjaiban jelentkezik, morfofonológiailag vagy proszódiai-
lag adott pozícióban. 

10.31. A szóban forgó V elem azonban a morfofonológiai egységek 
szintjéről följebb lép a grammatika hierarchiájában a morfológia szintjére. 
Hogy morfoszemantikai rendeltetése a szótagalkotás, nem lényegtelen, de 
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morfológiailag mégis másodrangú kérdés. Mint grammatikai szituátor ugyanis 
arra szolgál, hogy utána a (C szerkezetű) Px következzék, azaz egy m o r 
f é m a , amelyhez képest a megelőző szegmentum ugyancsak meghatározott 
m o r f o l ó g i a i egységet képvisel, nevezetesen grammatikai tőnek minősül 
(amely nem azonos a lexikális tőmorfémával !). Ebben a viszonylatban pedig 
a V elem semmi más, mint grammatikai tőképző morféma. 

10.32. Miért tekintik leíró nyelvtanaink ezt az elemet a Px részének? 
Azért, mert morfológiai viszonyításuk alapja vagy a lexikális tőmorféma, 
vagy egy olyan grammatikai tőmorféma, amely azonos a lexikális tőmorféma 
és egy Cx morféma összegével. Ebben a relációban az a szegmentum, amely 
a tő után megjelenik, a Px morfémájának minősül, amelynek legföljebb több 
allomorfját kell elkönyvelnünk. Gyakorlati, didaktikai célzattal készült hagyo
mányos leírásoktól ezt el is fogadhatjuk. Nyelvtudományi analízist végezve 
azonban, mint láttuk, a VC szerkezetű Px allomorfok tovább bonthatók, 
s elemzésük révén a következőképpen írhatjuk le a Px-ek rendszerét: 

P x l 

10.4. Leírásunkat tovább egyszerűsíthetjük. A második és harmadik 
sorban leírt allomorfoknak ugyanis csupán a környezete különbözik, maguk 
az allomorfok nem, s ha az előbbiektől eltekintünk, az utóbbiak elkülönítése 
megokolatlan. Tehát: 

ri-i rrf-i 's- ' 
m Px2 = & d Px3 = & s 

.M] . D . _S J 

P x l 
-j-

Px2 = & 
-d-

-M. _D 
Px3 == & 

s-

8 

10.41. Két allomorf-sort kaptunk, amelynek eltéréseit és egyezéseit 
azonban tovább kell vizsgálnunk. Különbség mutatkozik a lehetséges kör
nyezetekben: az első sor tagjai mindig egy olyan, meghatározott (a továbbiak
ban: A) környezetben fordulnak elő, amelytől a második sorban leírt allo
morfok környezete eltér (jelölése: B). Különbözik a vízszintes sorok három 
tagja fonológiailag is: eltérésük a három különféle személy jelölésére szolgál. 
Nézzük a függőleges sorok viszonyát. A Px2 és Px3 esetében a két allomorf 
két azonos fón, csak környezetük eltérő. A P x l azonban más allomorffal 
képviselteti magát A és ismét mással B környezetben. A kettő között fonoló
giai eltérés is áll fönt: az ,4(Pxl) és I?(Pxl) allomorf két heterogén fón. Fone-
matikai különbség van továbbá a P x l A és B környezetében megjelenő 
tőképző morféma között is, amitől csak azért tekintünk el, mert morfológiai 
szinten nem ez az eltérés, hanem morfonológiai egyezésük játszik szerepet. 
Nem érdektelen körülmény viszont, hogy a Px2 és Px3 előtt mind A, mind 
B környezetben ugyanaz a tőképző morféma jelenik meg, és ez egyúttal azo
nos — fonológiai és morfonológiai tekintetben egyaránt — a P x l B környe
zetben előforduló tőképző morfémájával. 

10.5. Elvonatkoztatva a különféle — egyező vagy eltérő — környeze
tektől, a Px morfémákat a következő módon írhatjuk le: 

P x l M P x 2 = D Px3 = S 
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Azaz a Px2 és Px3 esetében valóban morfémát rögzítettünk, méghozzá 
olyat, amely fonológiailag is homogén. Ezzel szemben a P x l még mindig 
két allomorffal képviselteti magát, amelyet összevonhatunk akármilyen 
szimbólum alatt , ez csupán a való probléma megkerülését jelentené. A meg
hökkentő az, hogy a P x l két allomorfja két különböző fón, amely követke
zésképpen szemben áll egymással, az oppozíciónak azonban nincs morfológiai 
rendeltetése, tehát abszurd. A Px-ek között — láttuk — van fonológiai oppo
zíció, csakhogy ez meghatározott és nagyon is fontos szerepet játszik: a sze
mély megjelölésére szolgál. Egyugyanazon személy jelölőjeként azonban egy 
fonológiailag homogén morféma lép föl, amely a disztribúció, a grammatikai 
szám, a morfofonematikai környezet eltéréseitől független — legalábbis a 
Px2 és Px3 esetében. Ugyanezt várnók a Pxl- től is — ámde hiába. 

Tudunk-e magyarázatot adni a fenti abszurdumra? 
A szinkrónia síkján nem. Amit föntebb leíró módszerrel rögzítettünk, 

térben és időben adott, objektív nyelvi tény, akármilyen megítélés alá von
juk is. A morfológia szintjén pedig a fennálló fonológiai eltérés irreleváns: 
egy morféma allomorfjainak nem kell azonos fonókból állaniuk. Kizárólag 
a diakrónia vetületében kísérelhetjük meg a jelenség mögött az okok kutatá
sát. A kérdés az, hogy egy — a maihoz viszonyított — korábbi nyelvállapot
ban is létezett-e ez a jelenség vagy sem. Az J.(Pxl) és i?(Pxl) mai szünbiózisá-
nak előzménye szükségszerűen vagy az egymásmellettiség, vagy az egymás
utániság viszonya volt. Melyik hát a ket tő közül? 

A történeti módszerről kényszerűségből, a komparációról elvi meg
gondolásból mondtunk le. Egyedüli lehetőségünk a belső rekonstrukció meg
kísérlése marad. 

10.6. Induljunk ki abból a módszertani elvből, hogy egy nyelvi jelen
séget, elemet nem önmagában, hanem a nyelvi rendszer összefüggéseiben 
vizsgálunk. A P x l sem Robinson a grammatika szigetén; paradigmájának 
autonómiája viszonylagos, csupán a „primus inter pares" szerepét játssza 
a Px-ek rendszerének tartományában. Mint ilyen, összefügg a rendszer összes 
többi tagjával, és közöttük a kölcsönös feltételezettség viszonya áll fönn. 
Kíséreljük meg a rendszer belső törvényszerűségeiből levonható következ
tetéseket a rendszer egyik — keresett, ismeretlennek tekintett — tagjára 
vonatkoztatni. 

10.61. A zűrjén Px-ek rendszerének egyik jellemzője, hogy a személy 
megjelölésére mindkét grammatikai számban ugyanazt az elemet alkalmazza. 
Tekintsük a PxlSg-t ismeretlennek, az összes többi Px-et ismertnek, és fejez
zük ki az utóbbiak révén az előbbit. 

x :PxlPl = Px2Sg:Px2Pl == Px3Sg:Px3Pl 
x = M 

10.62. Mint föntebb láttuk, Px a névmási morfémaosztályban is meg
jelenik; exponensei a következők: 

PxPronl = M 
PxPron2 = D 
PxPron3 = S 

A névmási és főnévi Px-ek rendszere tehát tökéletes egyezést mutatna 
—- ha a PxlSg esetében felmerült dilemma nem zavarná ezt a harmóniát. 
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Viszonyítsuk egymáshoz a két rendszert, azzal a fenntartással, hogy a főnévi 
P x l exponensét ismeretlen tényezőnek tekintjük. 

x:PxPronl = Px2:PxPron2 == Px3:PxPron3 
x = M 

10.63. Két összefüggésben is kerestük tehát a választ: egyrészt a főnévi 
Px rendszer egészének törvényszerűségeit vizsgálva, másrészt két névszói 
morfémaosztály Px rendszerének oppozíció] ában. Mindkét esetben egyező 
eredményt kaptunk: x = M. Ha pedig ez igaz, akkor érvényes a következő 
összefüggés is: 

x = P x l 
P x l = M 

J = £ P x l 

10.64. Két egymásnak ellentmondó, egymást kizáró ténnyel állunk 
szemben. A diakrónia síkján P x l — M és J ^ P x l . A szinkrónia síkján viszont 
J = v4(Pxl) és M = l?(Pxl). Az ellentmondás feloldása egyetlen módon 
lehetséges: ^4(Pxl) -* J . Ha azonban P x l = M és P x l = [4 (Px l ) + B(Pxl)], 
akkor ez azt jelentené, hogy M —• J — ami a zürjénben fonológiailag lehetet
len. Ebből következik a végleges és fellebbezhetetlen magyarázat: 

A(Pxl) •-* 0 

A Px-ek rendszerének szerkezetét tehát egykor, a zűrjén nyelv történeté
nek valamely korábbi szakaszában egy morfonológiai változás roppantotta 
meg. Ennek következtében a rendszer egyik tagja meghatározott morfonoló
giai környezetben eltűnt. A változás folytán azonban megbillent a rendszer 
morfológiai statikája. Helyreállítására egy új , idegen elem lépett be a rend
szerbe, amely morfológiailag tökéletesen pótolta a támadt hiányt, csakhogy 
fonológiai megkülönböztető jegyei révén oly kirívó a rendszer egészéből, 
mint szakadt ruhán a más színű folt. Tudományosan megfogalmazva: feltűnő 
a J elem paradigmatikus korlátozottsága. Kizárólag a főnévi paradigmában 
fordul elő, és megjelenési aránya ott is szűkre szabott: hat a harmincnégyhez 
(a három fakultatív disztribúciójú esetet nem számítva). Százalékarányban 
kifejezve: ha a paradigma harmincnégy esetét száznak vesszük, akkor 

J:M = 17,6:82,4 
J:(D, S) = 17,6:100 

10.65. A paradigmatikus korlátoknál nem kevésbé lényegesek ezen 
morféma nyelvföldrajzi határai. Ismét átlépjük a zűrjén irodalmi nyelv 
mesgyéjét, megtekintendő az J.(Pxl) képviseletét a zűrjén nyelvjárásokban, 
valamint a permják irodalmi nyelvben. A kép az alábbi:15 

15 Lásd SzrSzlKomi 467; K P Ja. 202; KJDial. 46. Az interdialektális ő ~ e ~ e 
magánhangzóalternációktól eltekintünk. A P adat itt egyaránt vonatkozik a permják 
irodalmi nyelvre és nyelvjárásokra. . 

! 
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KV -őj Pécs 0 
FV -ej KSz 0 
AV -Ő FSz 0 
Vm -ő Lu 0 
Ud -ő Le -ym 
I -e 
P -ő 

10.65.1. Szembetűnő a J morféma rendkívüli dialektális korlátozott
sága is. Ha adatainkat térképre vetítjük, azt látjuk, hogy a zűrjén nyelv
területnek csupán egy elenyészően kis részén jelentkezik. Az összes többi 
nyelvjárásra (egy kivétellel) ugyancsak kiterjed az M -> 0 változás eredménye, 
a lehetséges következmény azonban kétféle: 

(1) ^4(Pxl) = 0 (Pécs, KSz, FSz, Lu). Ezekben a nyelvjárásokban 
a Sgl birtokos személyének megjelölése (A környezetben) analitikus módon 
történik (menam pon „mein Hund") . 

(2) Az M -> 0 változást követve -ő —> ^4(Pxl), tehát az az elem, amely 
az M morfémához viszonyítva a grammatikai tő része volt, a változás révén 
előállt új helyzetben más morfológiai szerephez jutott , nevezetesen a személy 
megjelölőjévé lépett elő. A rendszer egyik releváns tagjának eltűnése ugyanis 
visszahatott magára a rendszerre, megváltoztatva oppozíciós viszonyait. 
Az .á(Pxl) morféma nullává redukálódott, ámde a személyjelekkel ellátott 
paradigma egészében változatlanul a B « Px, nem pedig a B •*• 0 szemben
állás érvényesült. A fellépő visszacsatolás ezt a tő és Px morféma közötti 
viszonyt úgy tudta érvényesíteni, hogy a grammatikai tő végén megjelenő, 
V szerkezetű morfémát (amelyet leíró szempontból föntebb eredetibben 
tőképző morfémának minősítettünk) a megelőző szegmentumtól morféma-
határral elválasztotta, a morfofonémát morféma rangjára emelte, a megelőző 
szegmentumot pedig hozzá viszonyítva grammatikai tőnek értékelte át (amely 
meghatározott feltételek között azonos a lexikális tőmorfémaval). Az új 
tő- és Px morféma oppozíciója, a morfémahatárok módosulása újabb vissza
csatolásként érvényesült az egész rendszerben: a kialakult új grammatikai 
tőmorfémaval a V elem ott is oppozícióba került, ahol pedig változatlanul 
C szerkezetű Px morféma (M, D, S) következett mögötte. Ebben az újabb 
szembenállásban pedig nemcsak a tő-, hanem a toldalékmorféma is újjá
szerveződött: adott környezetekben, megszabott morfonológiai feltételek 
között kialakultak a VC szerkezetű Px allomorfok — végső soron a zűrjén 
Px-ek újabb rendszere. 

Külön problémát jelent az, hogy miért csupán az ^4(Pxl) környezetben 
jelentkezik -ő morféma, holott adekvát helyzetben a paradigma összes többi 
tagjában -y- lép föl. Kettejük fónikus különbsége akkor is érdekes, ha ez az 
oppozíció morfológiai szinten irreleváns. Mivel azonban a kérdés a zűrjén 
tőmorfémák morfonológiájának problematikájához tartozik, célkitűzésünk 
pedig nem ennek kutatása, itt és most lemondunk a válasz kereséséről. 

10.65.2. A zűrjén tájnyelvek rendszerében egyedül áll a letkai nyelv
járás, amelyben ^4(Pxl) == -yra. Mivel ez az allomorf mindenesetre a maihoz 
viszonyítva eredetibb állapotot képvisel, hajlamosak lennénk megőrzött régi
ségnek tekinteni, mint V. I. LYTKIN tet te (LytklsztGramm. 86). Ez azonban 
elvi lehetőség, amelyet bizonyítani nem tudunk. 
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Megjegyzendőnek tartjuk, hogy ez az allomorf a letkai nyelvjárásnak is 
csupán egy részén vagy bizonyos részein tűnik föl.1^ Forrásunk, a SzrSzlKomi 
tehát kissé félrevezetően általánosít, amikor úgy tüntet i föl, mint az egész 
nyelvjárásra jellemző morfológiai elemet. Bizonyítva látjuk ezt a követ
kezők miatt. 

A letkai nyelvjárást sajnos meglehetősen csekély grammatikai és szöveg
följegyzés tükrében ismerjük. A rendelkezésünkre álló anyag azonban koránt
sem dokumentálja az -ym allomorf általános meglétét. WICHMANN letkai 
szövegeiben17 nem leljük nyomát. FOKOS-FUCHS DÁVID bővebb letkai szöveg
anyagában18 A(Pxl) = -ym. ~ -ő ~ 0, az allomorfok tehát nem a komple
mentáris disztribúció viszonyában vannak, hanem fakultatív változatok, 
méghozzá erőteljesen az -ym rovására. 

Kideríthetetlen, hogy a fennmaradt régi és a kialakult új allomorfok 
küzdelméről van-e szó, az -ym A(Pxl) ritka jelentkezése regresszióként értékel
hető-e a Px rendszerben, vagy különnemű nyelvjárási alakok érvényesülnek-e 
egyugyanazon beszélő nyelvében. — VÁSZOLYI E R I K letkai föl jegyzéseiben19 

az -ym allomorfnak ugyancsak nincs nyoma. 
Az egyetlen nyelvjárásban is csak hellyel-közzel fellépő -ym A(Pxl) 

allomorf diakron értékelésével tehát ugyancsak csínján kell bánnunk. 

II. A votják személyjelek morfológiai vizsgálata 

11. Célunk változatlan: a P x l (Sg és Pl) leírása a Px-ek rendszerén 
belül. Alapelveinknek és munkamódszerünknek megfelelően most is a teljes 
főnévi paradigma vizsgálatát kell elvégeznünk. Milyen oppozíciókat kell 
figyelembe vennünk a jelen esetben? Ha visszalapozunk és megtekintjük 
a 03. pont alatt felsorakoztatott votják példákat, a következő szemben
állásokat látjuk: 

(1) A B&Cx és a Cx&Px paradigmák ellentéte. 
(2) Az első, második és harmadik személyű birtokos jelölőinek oppo

zíció ja. 
(3) A Sg és Pl birtokos jelölésének szembenállása. 
(4) A Sg és Pl birtok jelölésének ellentéte. 

12. Viszonyításunk alapja a Px nélküli főnévi paradigma lévén, leg
először ezt kell leírnunk.20 

BSg&Cx BPl&Cx 

l.Nom gurt falu gurtjos falvak 
2.Adess gurtlen falué gurtjoslen falvaké 

16 Lásd Iszt.-filSzb. I I I : 7 9 - 8 6 . 
17 WichmSVd. 287. 
18FokosVd. 12, 23, 26, 43, 45, 46, 48, 55, 63. Megjegyzendő, hogy a fenti fakulta

tív alternáció egyazon letkai falu nyelvjárásában, egyazon közlő beszédében jelent
kezik. Egyébként az -ym ~ 0 alternáció a JB(Pxl) esetében is jelentkezik, vő. FokosVd. 
20, 28, 57. 

19 Lásd NyK. LXII , 341. 
20 Lásd: GrammUdm. 87 — 9; Russzko-UdmSzl. 1296-8 . 
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3.Abl gurtles falutól gurtjosles falvaktól 
4.Allat gurtly falunak gurtjosly falvaknak 
5. Cárit gurttek falu nélkül gurtjostek falvak nélkül 
6.Adv gurtja falu szerint gurtjosja falvak szerint 
7.Appr gurttan falu felé gurtjoslan falvak felé 
8.Egr gurtysen falu felől gurtjosysen falvak felől 
9.1nst gurten faluval gurtjosyn falvakkal 

lO.Prol gurteti falun át gurtjosti falvakon át 
l l .E la t gurtys faluból gurtjosyé falvakból 
12.Term gurtoz faluig gurtjosoz falvakig 
13.1ness gurtyn faluban gurtjosyn falvakban 
14.111at gurte faluba gurtjosy falvakba 
15.Acc gurtez falut gurtjosyz 

vagy 
gurtjosty 

falvakat 

12.1. A két paradigma összevetéséből a következőket állapíthatjuk meg. 
(1) A votják főnévragozás két grammatikai számot különböztet meg. 

A Sg jelölője 0 morféma, a Pl-é a -jos Pix (C-ra végződő tőmorféma után; 
ha a tőmorféma V-ra végződik, Pix = -os, például korka „ház": korkaos 
„házak"). 

(2) A morfémák disztribúciója Sg-ban B&0&Cx, Pl-ban B&Plx&Cx. 
(3) A tizenöt Cx közül tizenegy azonos alakban jelenik meg mind 

a Sg-ban, mind a Pl-ban. Négy Cx azonban két-két allomorffal képviselteti 
magát (az Acc pedig éppen hárommal), amelyek közül az egyik a BSg, a másik 
a BP1 után fordul elő: 

InstSg = -en InstPl = -yn 
ProlSg = -eti ProlPl = -ti 
IllatSg = -e IllatPl == -y. 
AccSg == -ez AccPl = -yz ~ -ty 

À Pl paradigmákban az Inst és Iness Cx alakilag egybeesik. 

13. Hozzáláthatunk a Cx&Px paradigmák leírásához. 
13.1. Cx&PxlSg (egy birtokos) 

13.11. B S g _ (egy birtok) 13.12. B P L _ (több birtok) 

l.Nom gurte falum gurtjosy 
2.Adess gurtelen gurtjosylen 
3.Abl gurteles gurtjosyles 
é.Allat gurtely gurtjosyly 
5. Cárit gurtetek gurtjosytek 
6.Adv gurteja gurtjosyja 
7.Appr gurtelan gurtjosylan 
8.Egr gurtysenym gurtjosyéenym 
9.Inst gurtenym gurtjosynym 

lO.Elat gurtystym gurtjosyétym 
l l .Term gurtozam gurtjosozam 
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12.Prol gurtetim gurtjostim21 

13.1ness gurtam gurtjósam 
14. Illat gurtam gurt jósam 
lö.Acc gurtme gurtjosme 

13.2. Végezzük el a toldalékszegmentumok taglalásának műveletét. 
13.21. BSg&Cx&PxlSg szegmentumok 

1.1.Nom -e-0 
1.2.Adess -e-len 
1.3.Abl -e-les 
1.4. Állat -e-ly 
1.5.Cárit -e-tek 
1.6.Adv -e-ja 
1.7.Appr -e-lan 

A szegmentumok taglalása elvégezhető a BSg&Cx paradigmával szembe
állítva: a Cx morféma azonosítható, Px = -e-. D: B&Px&Cx. 

2.1.Egr -ysen-ym 
2.2.Inst -en-ym 

. A BSg&Cx paradigmával szembeállítva a két szegmentumban a Cx 
azonosítható, Px = -ym. D: B&Cx&Px. 

3.Prol -eti-m 

A szegmentumból leválasztható a Cx morféma. Fel kell tennünk, hogy 
az utána következő rész azonos a Sgl személvjellel. Ez esetben Px = -m. 
D: B&Cx&Px. 

4.Elat -yétym 

21 A GrammTJdm. 88 szerint van gurtjosytim alak is. Ez a figyelemre méltó adat 
azonban ellentmondásban van az i. m. 87, 129, 164, 176, 178, 180, valamint a Russzko-
UdmSzl. megfelelő adataival. E két jeles szakmunka ezt a morfológiai alternáeiót saj
nálatos módon tisztázatlanul hagyja. Ennek következtében csupán gondoljuk, de nem 
biztonságosan tudjuk, hogy a ProlCx különféle nyelvjárási allomorfjaival állhatunk 
szemben, amelyeknek a fiatal és még mindig az alakulás, kikristályosodás stádiumában 
levő votják irodalmi nyelv egyenrangú változatokként biztosít polgárjogot a főnév
ragozásban. Hogy mindkét allomorf létezik (bár számunkra ez i t t és most irreleváns), 
bizonyítják többek között Sz. P. ZSUJKOV nyelvtani adatai: 

BSg&ProlCx: bakcajytí ~ bakcajiti „kerten á t " 
karyti „városon á t " 
zavodeti „gyáron á t " 
korkati „házon á t " 

BP1&ProlCx: bakéaosyti ~ bakcaosti „kerteken á t " 
zavodjoseti „gyárakon á t " 
busyosti „mezőkön á t " 
kolxozjosti „kolhozokon á t " 

A ProlCx tehát a Sg-ban éppúgy, mint a Pl-ban lehet CV vagy VCV szerkezetű 
morféma. Morfonológiai körülményeinek feltérképezése nem i t t és most megoldandó 
feladat. (Lásd: C.n. }KyfíKOB, IlpaKTHqecKHH BOTCKO-pyccKHÖ cJiOBapb, HweBCK, 1930. 
82—3, 93. o.; yneÖHMK VÄMypTCKoro íreuKa. HweBCK, 1933. 57—59. o.) 
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A szegmentum taglalása problematikus. Ha -ys- részét azonosítjuk az 
ElatCx morfémájával, a -tym részről föl kellene tennünk, hogy a PxlSg 
allomorfja. Ha viszont az -m vagy -ym részt azonosítjuk a föntebb kapott -m, 
illetve -ym Px allomorfokkal, amelyeknek Px voltában kevés okunk van 
kételkedni, úgy a maradék -yst- vagy -yéty- szegmentumot nem tudjuk azono
sítani az ElatCxx -yé morfémájával, illetve legföljebb erről is föltehetnők, 
hogy az ElatCx allomorfja. Egyelőre egyik föltevés sem ítélhető megnyug
tatónak: bármelyik szegmentumrészt is próbáljuk azonosítani, a maradék 
olyan problémákat vet föl, amelyek kétségessé teszik a föltevés valószínű
ségét. Inkább megoldatlanul hagyjuk e ^érdest és később visszatérünk reá. 

5.Term -ozam 

A szegmentum -oz- részét azonosíthatnók a TermCx morfémájával. 
Ez esetbén az -am részről föl kellene tennünk, hogy a PxlSg allomorfja. 
Ha viszont az -m Px allomorfot azonosítjuk az utóbbival, úgy a Term -oz 
ragjáról kell feltennünk egy -oza- allomorfot. Inkább várjunk a kérdés eldön
tésével. 

6-Iness -am 
y Illat -am 

A két szegmentum itt egybeesik, holott a BSg&Cx paradigmában nem. 
Az -m rész azonosítható volna, a megelőző -a- tag azonban nem, sem az -e 
IllatCx, sem az -yn InessCx morfémájával. A taglalást ezért függőben hagyjuk. 

7.Acc -me 

A szegmentumot nem tudjuk megnyugtatóan taglalni, sem az AccCx 
-ez, sem az eddig rögzített -e-, -ym, -m PxlSg allomorfokkal szembeállítva. 

13.22. BPl&Cx&PxlSg szegmentumok 

1.1.Nom -y-0 
1.2.Adess -y-len 
1.3.Abl -y-les 
1.4.Allat -y-ly 
1.5.Cárit -y-tek 
1.6.Adv -y-ja 
1.7.Appr -y-lan 

Az eddig leírt paradigmákkal szembeállítva e szegmentumokat Cx mor
fémájuk azonosítható, Px = -y-. D: B&Plx&Px&Cx. 

2.1.Egr -ysen-ym 
2.2.Inst -yn-ym 

A BPl&Cx paradigmával szembeállítva a két szegmentum Cx morfémája 
azonosítható, akkor pedig Px = -ym. D: B&Plx&Cx&Px. 

3.Prol -ti-m 

A Cx a BPl&Cx paradigma alapján azonosítható. Px = -m. D: 
B&Plx&Cx&Px. 
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4.Elat -ystym 

A szegmentálás problematikáját lásd a 13.21.4. pont alatt. 

ö.Term -ozam 

Problémánk ugyanaz, mint a 13.21.5. szegmentum esetében. 

6.1ness 
Illat 

-am 
-am 

Lásd föntebb a 13.21.6. pontot. 

_7.Acc -me 

Lásd a 13.21.7. pontot. 
14. Az eddig leírt négy paradigma toldalékainak elemzése számos meg

oldatlan kérdést hagyott hátra. Következzék további összevetés céljából a 
Cx&Px2Sg paradigma leírása. 

14.1. Cx&Px2Sg 
14.11* B S g _ 14.12. B P 1 _ 

l.Nom gurted falud gurtjosyd falvaid 
2.Adess gurtedlen gurtjosydlen 
3.Abl gurtedleé gurtjosydleé 
4. Állat gurtedly gurtjosydly 
5.Cárit gurtedtek gurtjosydtek 
6.Adv gurted ja gurtjosydja 
7.Appr gurtedlan gurtjosydlan 
8.Egr gurtyèenyd gurtjosysenyd 
9.1nst gurtenyd gurtjosynyd 

lO.Prol gurtetid gurtjostid22 

11 .Elat gurtystyd gurtjosyétyd 
12.Term gurtozad gurtjosozad 
13.1ness gurtad gurtjósad 
14. Illat gurtad gurt jósad 
lö.Acc gurtte gurtjoste 

14.2. A Cx és Px morfémák azonosítása a toldalékszegmentumokban. 
14.21. BSg&Cx&Px2Sg 

1.1.Nom 
1.2.Adess 
1.3.Abl 
1.4.Allat 
l.ö.Carit 
1.6.Adv 
1.7.Appr 

A Cx morféma azonosítható, Px 

-ed-0 
-ed-len 
-ed-les 
-ed-ly 
-ed-tek 
-ed-ja 
-ed-lan 

-ed-. T>: B&Px&Cx. 

A GrammUdm. 88 szerint van gurtjosytid alak is. Lásd a megelőző jegyzetet. 
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2.1.Egr -ysen-yd 
2.2.Inst -en-yd 

A Cx morféma azonosítható, Px — -yd. D: B&Cx&Px. 

3.Prol -eti-d 

A Cx morféma azonosítható, Px = -d. D: B&Cx&Px. 

4.Elat -y&tyd 

Ugyanazok a problémák merülnek föl, mint a megelőző paradigmák 
ElatCx&Px szegmentumainak vizsgálatakor. A kérdés itt is nyitva marad. 

ö.Term -okid 

Lásd a 13.21.5. pontot. 

6.1ness -ad 
Illat -ad 

Lásd a 13.21.6. pontot: 

7.Acc -te 

Lásd a 13.21.7. pontot. E szegmentum esetében egy — a tőmorféma 
végén álló morfofonémától függő — alternáció jelentkezik. Vessük össze az 
alábbi példákat: 

gurt „falu": AccCx&Px2Sg gurtte 
nules „erdő": „ nuleste 

pydde pyd „ láb": 
kyz „fenyő": 
ki „kéz": 
skola „iskola" 

kyzde 
kidé 
skolade 

Mint látjuk, a tőmorféma végén álló zöngétlen hang utánaz AccCx&Px2Sg 
szegmentuma -te, zöngés hang (akár C, akár V) után viszont -de alakban 
jelenik meg. 

14.22. BPl&Cx&Px2Sg szegmentumok 

1.1.Nom -yd-0 
1.2.Adess -yd-len 
1.3.Abl -yd-les 
1.4. Állat -yd-ly 
1.5. Cárit -yd-tek 
1.6.Adv -yd-ja 
1.7.Appr -yd-lan 

A szegmentumok Cx része azonosítható, Px = -yd-. T>: B&Plx&Px&Cx. 

2.1.Egr -ysen-yd 
2.2.Inst -yn-yd 

3 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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A Cx rész azonosítható, Px = -yd. D: B&Plx&Cx&Px. 

3.Prol -ti-d 

A Cx azonosítható, Px = -d. D: B&Plx&Cx&Px. 

4.Elat -yàtyd 

Lásd a 13.21.4. pontot. 

ö.Term -ozo 

Lásd a 13.21.5. pontot. 

ô.Iness ~ad 
Illat -ad 

Lásd a 13.21.6. pontot. 

7. Ace -te 
Lásd a 13.21.7. pontot. 

15. Következő műveletünk a Cx&Px3Sg p*aradigma leírása. 

15.11. BSg 

1 .Nom 
2.Adess 
3.Abl 
4. Allât 
ö.Carit 
6.Adv 
7.Appr 
8.Egr 
9.1nst 

lO.Prol 
l l .E la t 
12.Term 
13.1ness 
14.111at 
15.Acc 

15.1. Cx&Px3Sg 

gurtez faluja 
gurtezîen 
gurtezles 
gurtezly 
gurteztek 
gurtezja 
gurtezlan 
gurtysenyz 
gurtenyz 
gurtetiz 
gurtyétyz 
gurtozaz 
gurtaz 
gurtaz 
gurtse 

15.12. B P 1 _ 

gurtjosyz falvai 
gurtjosyzlen 
gurtjosyzleé 
gurtjosyzly 
gurtjosyztek 
gurtjosyzja 
gurtjosyzlan 
gurtjosysenyz 
gurtjosynyz 
gurtjostiz23 

gurtjosystyz 
gurtjosozaz 
gurtjosaz 
gurtjosdz 
gurtjosse 

15.2. A Cx és Px morfémák azonosítása a toldalékszegmentumokban. 
15.21. BSg&Cx&Px3Sg szegmentumok 

1.1.Nom 
1.2.Adess 
1.3.Abl 
1.4.Allat 
1.5.Carit 
l.ô.Adv 
1.7.Appr 

-ez-0 s 
-ez-len 
-ez-îes 
-ez-ly 
-ez-tek 
-ez-ja 
-ez-lan 

A GrammUdm. 88 szerint van gurtjosytiz alak is. Lásd a megelőző két jegyzetet. 
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A Cx morféma azonosítható, Px — -ez-. D: B&Px&Cx. 

2.1.Egr -ysen-yz 
2.2.Inst -en-yz 

A Cx morféma azonosítható, Px = -yz. D: B&Cx&Px. 

3.Prol -eti-z 

A Cx morféma azonosítható, Px = -z. D: B&Cx&Px. 

4.Elat - -ystyz 

Lásd a 13.21.4. pontot. 

ö.Term -ozaz 

Lásd a 13.21.5. pontot. 

6.1ness -az 

Illat -az 

Lásd a 13.21.6. pontot. 

7.Acc -se 
Lásd a 13.21.7. pontot. E szegmentum esetében is a tőmorféma utolsó 

morfonémájától függő alternáció jelentkezik. 

gurt „falu": AccCx&Px3Sg gurtse 
nules „erdő": „ nulesse 
pyd „ láb": 
kyz „fenyő": 
ki „kéz": 
skola „iskola": 

pydze 
kyzze 
kize 
skolaze 

Az AccCx&Px3Sg szegmentuma a tőmorféma végén álló zöngétlen hang 
után -se, zöngés -hang (akár C, akár V) után viszont -ze alakban jelenik meg. 

15.22. BPl&Cx&Px3Sg szegmentumok 

1.1.Nom -yz-0 
1.2.Adess -yz-len 
1.3.Abl -yz-les 
1.4.Allat -yz-ly 
1.5. Cárit -yz-tek 
1.6.Adv -yz-ja 
1.7.Appr -yz-lan 

A Cx morféma azonosítható, Px = -yz. D: B&Plx&Px&Cx. 

2.1. Egr -ysen-yz 
2.2.Inst -yn-yz 

A Cx morféma azonosítható, Px = -yz. D: B&Plx&Cx&Px. 

3.Prol -ti-z 

3* 
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A Cx morféma azonosítható, Px == -z. D: B&Plx&Cx&Px. 

4.Elat 

Lásd a 13.21.4. pontot. 

Ö.Term 

Lásd a 13.21.5. pontot. 

-yétyz 

-ozaz 

6.1ness 
Illat 

-az 
-az 

Lásd a 13.21.6. pontot. 

7.Ace .-se 

Lásd a 13.21.7. pontot. 

16. A PxSg paradigmák leírásának ezzel a végére értünk. Nem mulaszt
hatjuk el azonban, hogy számba vegyünk egy igen lényeges morfonológiai 
alternációt. 

A BSg után fellépő Px allomorf a Nom-ban és a vele azonos disztribú
ció jú esetekben a következő volt: 

PxlSg -e-
Px2Sg -ed-
Px3Sg -ez-. 

Számot kell azonban vetnünk a következő példával: 

jyr „fej": jyry „fejem" 
jyryd „fejed" 
jyryz „feje". 

Ebben az esetben tehát a PxSg nem azonos a föntebbi típussal, hanem 
BSg után is -y-, -yd-, -yz- alakban jelenik meg, akárcsak a BPl után. Ez az 
allomorf csatlakozik többek között az alábbi tőmorfémákhoz: 

sulem „szív 
ym „száj 
nyr „orr 
ymnyr „arc 
pin »fog 

„fül' 
„kéz 

peï 
ki 

pyd „ láb" 
kus(k-) „csípő" 
urdes(k-) „oldal" 
kőt „has" 
vir »vér" 
mylkyd „kedv, hangulat' 
sam „jellem, szokás" 

lui „lélek" 
vuzer „árnyék" 
som „héj, burok" 
dyr „idő" 
nunal „nap, Tag" 
vyn „öccs" 
nyl „leány" stb., stb. 

Van példa a két Px allomorf fakultatív váltakozására is: 

suzer „nővér": surzy r^ suzere „nővérem" 
surzyd <~ suzer ed „nővéred" 
surzyz ~ suzer éz „nővére". 

BSg után az adott disztribúció esetén tehát a PxSg 
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vagy -e- vagy -y-
-ed- -yd-
-ez- -yz-, * 

A két alternáns kizáró helyzetben van (fakultatív váltakozásra egyetlen 
példánk a suzer szó). De mikor, milyen környezetben, milyen tŐmorféma 
után jelenik meg az egyik és mikor a másik alternáns? A rendelkezésünkre 
álló adatok alapján nem tudunk választ adni e kérdésre. Ha csupán a föntebbi 
példákat tanulmányozzuk is, rögvest világos, hogy különféle morfonológiai 
szerkezetű és különféle szemantikájú szavakkal állunk szemben. Az eddigiek
ben is idézett votják leíró nyelvtan, amelyből jelen adatainkat is merítettük, 
szemantikai alapon kísérli meg az ide tartozó szavak csoportosítását, mond
ván, hogy például a testrészneveket jelölő szavak jelentős részét ide kell 
sorolnunk (GrammUdm. 82—3). Ám azonnyomban — becsületesen — önma
gával kerül ellentmondásba, mert a felsorolt testrésznevek valóban ide tar
toznak, ám ismét más testrésznevek nèm (így például: jyrsi „ha j" , cyrty 
„nyak", mőla „mell", ku „bőr" stb. esetében a BSg&PxSg jyréie, jyrsied, 
jyrsiez stb.). Ügy látszik tehát , hogy a Px allomorf megjelenése nem a tőmor-
féma szemantikájának a függvénye. Azt sem látjuk bizonyíthatónak, legalább 
ezekből az adatokból nem, hogy a tőmorféma morfonológiai szerkezetének 
lenne döntő szerepe ebben az alternációban, mert például M „kéz": kiy, 
Jciyd, kiyz, ellenben ku j,bŐr": kue, kued, kuez. 

A BP1 után megjelenő PxSg morfémák esetében hasonló alternációról 
nincs tudomásunk. v • 

17. Mielőtt tovább haladnánk, foglaljuk össze eddigi, részben sikeres, 
részben meddő kísérleteinket. 

• 
(1) PxlSg == (BSg ) -e-, -y- (BPl ). -y- (Nom és hat azonos disztribú-

• ciójú eset) 
-ym -í/ra (Egr, InTt) 
-m -m (Prol) 

Problematikus maradt: Elat, Term, Iness, Illat, Acc Cx&PxlSg. 

(2) Px2Sg — (BSg ) -ed-, -yd- (BP1__) -yd- (Nom és hat azonos disztribú
ció jü eset) 

-yd -yd (Egr, Inst) 
-d -d (Prol) 

Problematikus maradt: Elat, Term, Iness, Illat, Acc Cx&Px2Sg. 

(3) Px3Sg = (BSg_) -ez-, -yz- (BP1_) -yz- (Nom és hat azonos disztri
búció jú eset) 

-yz -yz (Egr, Inst) : 
-z -z (Prol) 

Problematikus maradt: Elat, Term, Iness, Illat, Acc Cx&Px3Sg. 
így fest eddigi eredményeink és kudarcaink képe. 
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18. Lássunk hozzá következő feladatunk elvégzéséhez: állítsuk szembe 
az eddig leírt Sg paradigmákkal a Pl paradigmák rendszerét. 

18.1. Cx&PxlPl 
18.11. B S g _ 18.12. B P 1 _ 

l.Nom gurtmy falvunk gurtjosmy 
2.Adess gurtmylen gurtjósmylen 
3.Abl gurtmyles gurtjosmyleé 
á.Allat gurtmyly gurtjosmyly 
5. Cárit gurtmytek gurtjosmytek 
6.Adv gurtmyja gurtjosmyja 
7.Appr gurtmylan gurtjosmylan 
8.Egr gurtyéenymy gurtjosyéenymy 
9.1nst gurtenymy gurtjosynymy 

lO.Prol gurtetimy gurtjostimy, 
l l .E la t gurtyétymy gurtjosyétymy 
12.Term gurtozamy gurtjosozamy 
13.1ness gurtamy gurtjosamy 
14.111at gurtamy gurtjosamy 
lö.Acc gurtmes gurtjosmes 

18.2. Következő műveletünk jelen esetben is a toldalékmorfémák tag
lalása, a Cx és Px morfémák azonosítása lesz. Eljárásunkat azonban egy
szerűsíthetjük. Ha összevetjük a fönti két függőleges hasábot, legott észre
vesszük, hogy a birtok számának jelölése Sg-ban 0 morféma, Pl-ban a -jos 
Pix felhasználásával történik, akárcsak a Cx&PxSg paradigmákban, viszont 
az utóbbiaktól eltérően a Px jelen esetben mindig egyugyanazon alakban 
lép fel a BSg és BPl után. A szegmentálás elvégzésekor tehát a fönti két 
paradigma toldalékait egybevonjuk. 

1.1.Nom -my-0 
1.2.Adess -my-len 
1.3.Abl -my-les 
1.4.Allat -my-ly 
1.5.Cárit -my-tek 
1.6.Adv -my-ja 
1.7.Appr -my-lan 

A szegmentumokban a Cx morféma azonosítható; Px = -my-. D: 
B&Px&Cx. 

2.1. Egr -yéenymy 
2.2.Inst -enymy (BSg ) 

-ynymy (BPl ) 

A Cx jelen esetben is azonosítható a három szegmentumban. A maradék 
részt szembeállíthatjuk a -my- P x l P l morfémával, de nem azonosíthatjuk 
vele. Egyetlen lehetőségünk marad egyelőre az a föltevés, hogy egy Px két 
allomorfjávai állunk szemben. Feltételesen tehát Px = -ymy. D: B&Cx&Px. 
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3.Prol -eti-my (BSg ) 
-ti-my (BP1_) 

Mindkét szegmentumrész azonosítható. Px = -my. D: B&Px&Cx. 

4.Elat -yétymy 

E szegmentum taglalásának megkísérlésekor változatlanul szembekerü
lünk ugyanazokkal a problémákkal, amelyekkel a megelőző paradigmák 
ElatCx&Px szegmentumai esetében találkoztunk, anélkül, hogy megoldásuk 
sikerült volna. A kérdés tisztázását most is csak a későbbiektől várhatjuk. 

Ö.Term -ozamy 
Akár a TermCx -oz, akár a P x l P l eddig megismert -my vagy -ymy 

exponensével állítjuk szembe a fenti szegmentumot, taglalása problematikus. 
Elemzését későbbre kell halasztanunk. 

.Iness 
Illat 

-amy 
-amy 

Px része azonosítható volna, ám az -a- szegmentum mibenlétét az 
eddigiekben nem tisztáztuk. Később visszatérünk e kérdésre. 

7.Acc -mes 

Ez a szegmentum az eddigi AccCx&Px-ekhez képest is újabb problémát 
vet föl, holott az előzőket sem tudtuk megoldani. Továbbra is várnunk kell 
az elemzéssel. 

19. Folytatjuk a paradigmák szembeállításának műveletét. 
19.1. Cx&Px2Pl 

19.11. BSg 19.12. B P 1 _ 

l.Nom gurtty falutok gurtjosty falvaitok 
2.Adess gurttylen gurtjostylen 
3.Abl gurttyles gurtjostyles 
4. Állat gurttyly gurtjostyly 
5. Cárit jgurttytek gurtjostytek 
6.Adv gurtty ja gurtjostyja 
7.Appr gurttylan gurtjostylan 
8.Egr gurtyéenydy gurtjosyéenydy 
9.1nst gurtenydy gurtjosynydy 

lO.Prol gurtetidy gurtjostidy 
l l .E l a t gurtystydy gurtjosyétydy 
12.Term gurtozady gurtjosozady 
13.Iness gurtady gurtjosady 
14.IUat gurtady gurtjosady 
lö.Acc gurttes gurtjostes 

19.2. A toldalékszegmentumok elemzése során most is együtt tárgyal
juk a BSg és BP1 után megjelenő szegmentumokat. 
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1.1.Nom -ty-0 
1.2.Adess -ty-len 
1.3.AM -ty-leé 
1.4.Allat -ty-ly 
1.5-Carit -ty-tek 
1.6.Adv -ty-ja 
1.7.Appr -ty-lan 

A Cx morféma azonosítható; Px = 
I t t kell felhívnunk a figyelmet egy 

Nézzük a következő példákat. 

-ty-. D: B&Px&Cx. 
lényeges morfonológiai alternációra. 

kalyk „nép": Nom&Px2Pl kalykty . 
kalykjosty 

Adess&Px2Pl kalyktylen 
kalykjostylen 

Acc&Px2Pl kalyktes 
kalykjostes 

kyz „fenyő": Nom&Px2Pl kyzdy 
kyzjosty 

Adess&Px2Pl kyzdylen 
kyzjostylen 

Acc&Px2Pl kyzdes 
kyzjostes 

ciny „u j j " : Nom&Px2Pl éinydy 
cinyosty 

Adess&Px2Pl cinydylen 
cinyostylen 

Acc&Px2Pl cinydes 
cinyostes 

Példáinkból kitűnik, hogy egyrészt a -ty- és -dy-, másrészt a -tes és -des 
toldalékok között alternatív viszony áll fent, közelebbről fonetikai viszonyok
tól függő alternáció: zöngétlen hang után a -ty-, illetve -tes, zöngés hang 
után pedig (akár G, akár V legyen az) a -dy-, illetve -des allomorf jelenik meg. 

2.1.Egr 
2.2.Inst 

-ysenydy 
-enydy (BSg 
-ynydy (BP1 ) 

E szegmentumok esetében ugyanazok a problémák merülnek fel, mint 
föntebb a 18.2.2. pontban. A Cx azonosítható, és feltételesen Px = -ydy. 
D: B&Cx&Px. 

3.Prol -eti-dy (BSg__) 
-ti-dy (BP1_J 

Mindkét szegmentumrész azonosítható. Px 

é.Elat -ystydy 

-dy. D: B&Cx&Px. 

Lásd a 13.21.4. pontot. 
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5.Term -ozac 

Lásd a 13.21.5. pontot. 

6.1ness 
Illat 

-ady 
-ady 

Lásd a 13.21.6. pontot. 

7.Acc -tes 

Lásd a 13.21.7. pontot. 

20. Végezetül vessük egybe az eddigiekkel az utolsó hátramaradt 
paradigmát. 

20.1. Cx&Px3Pl 

20.11. B S g _ 20.12. BP1 

lJSTom gurtsy falujuk gurtjossy falvaik 
2.Adess gurtsylen gurtjossylen 
З.АЫ gurtsyles gurtjossyles 
4.Allat gurtsyly gurtjossyly 
5. Cárit gurtsytek gurtjossytek 
6.Adv gurtsyja gurtjossyja 
7.Appr gurtsylan gurtjossylan 
8.Egr gurtysenyzy gurtjosyéenyzy 
9.1nst gurtenyzy gurtjosynyzy 

lO.Prol gurtetizy gurtjostizy 
ll .Elat gurtyétyzy gurtjosystyzy 
12.Term gurtozazy gurtjosozazy 
13.1ness gurtazy gurtjosazy 
14.111at gúrtazy gurtjosazy 
lö.Acc gurtses gurtjosses 

20.2. A BSg és BP1 után megjelenő toldalékszegmentumok elemzése 
változatlanul összevonva történik. 

1.1. Nom -sy-0 
1.2.Adess -sy-len 
1.3.АЫ -sy-les 
1.4.Allat sy-ly 
1.5.Carit -sy-tek 
1.6.Adv • -ey-ja 
1.7.Appr -sy-lan 

A Cx morféma azonosítható; Px == -sy-., D: B&Px&Cx. 
A következő példák azonban egy jelen esetben is fellépő morfonológiai 

alternációt bizonyítanak. 

halyh „nép": Nom&Px3Pl kalyksy 
kalykjossy 
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Adess&Px3Pl kalyksylen 
kalykjossylen 

Acc&Px3Pl kalykses 
kalykjosses 

kyz „fenyő": Nom&Px3Pl kyzzy 
kyzjossy 

s Adess&Px3Pl kyzzylen 
kyzjossylen 

Acc&Px3Pl kyzzes 
kyzjosses 

ciny „u j j " : Nom&Px3Pl cinyzy 
cinyossy 

Adess&Px3Pl éinyzylen 
cinyossylen 

Acc&Px3Pl cinyzes 
cinyosses 

A -sy- és -zy-, illetve a -ses és -zes toldalékok közül tehát a -sy- és -ses 
előttük álló-zöngétlen hang után jelennek meg, a -zy- és -zes pedig zöngés 
hangot követően. 

2.1.Egr -yéenyzy 
2.2.Inst -enyzy (BSg ) 

-ynyzy (BP1_) 

Korábbi problémáink (lásd a 18.2.2. és 19.2.2. pontot) változatlanul 
fölmerülnek. Ha a Cx részt azonosítjuk, Px == -yzy. D: B&Cx&Px. 

-zy. D: B&Cx&Px. 

3.Prol -eti-zy (BSg ) 
-ti-zy (BP1_) 

Mindkét szegmentumrész azonosítható. Px = -z 

4.Elat -ystyzy 

Lásd a 13.21.4. pontot. 

ö.Term -ozazy 

Lásd a 13.21.5. pontot. 

6.1ness 
Illat 

-azy 
-azy 

Lásd a 13.21.6. pontot. 

7.Acc -ses (-zes) 

Lásd a 13.21.7. pontot. 

21. Elvégeztük hát a PxPl paradigmák leírásának és toldalékszegmen
tumaik leválasztásának műveletét. Eredményeinket és sikertelenségeinket 
a következőképpen összegezhetjük. 
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(1) A PxPl-ek alaki viselkedése független attól, hogy BSg vagy BP1 
után következnek-e. 

(2) P x l P l = -rriy- (Nom és hat azonos disztribúciójú eset) 
-ymy (Egr, Inst) ^ 
-my (Prol) 

Problematikus: Elat, Term, Iness, Illat, Acc Cx&PxlPl. 
(3) Px2Pl == -ty-, -dy- (Nom és hat azonos disztribúciójú eset) 

-ydy (Egr, Inst) 
-dy (Prol) 

Problematikus: Elat, Term, Iness, Illat, Acc Cx&Px2Pl. 
(4) Px3Pl = -sy-, -zy- (Nom és hat azonos disztribúciójú eset) 

-yzy (Egr, Inst) 
-zy . (Prol) 

Problematikus: Elat , Term, Iness, Illat, Acc Cx&Px3Pl. 

22. Egyazon szegmentumok okoztak tehát gondot a Sg és Pl para
digmákban. Térjünk vissza ezekre az esetekre. 

22.1. ElatCx&Px szegmentumok: 

-ystym -yétymy 
-yétyd -yétydy 
-ystyz -yétyzy 

22.11. Szembeállításuk az Elat ragjával, illetve a megfelelő Px allo-
morfokkal eredménytelen volt. Ha egymással vetjük össze a hat szegmentu
mot, azt látjuk, hogy a -t- rész mindegyikben előfordul. Arra a következ
tetésre kell tehát jutnunk, hogy ez az elem nem a birtokos személyének 
jelölésére szolgál; annyival kevésbé, mert az Elat-on kívül a többi tizennégy 
esethez járuló Px allomorfokban nyoma sincs. Nem tudunk más magyaráza
tot adni, mint hogy az Elat -yé ragjának a Px-ek előtt megjelenő allo
morf ja -yét-. 

De vajon az-e? Ha igen, akkor az utána következő részt Px allomorf -
nak kell minősítenünk. Hogy pedig ezt teljes meggyőződéssel megtegyük, 
annak ellene szól egy — tulajdon okfejtésünkből következő — meggondolás: 
ahogy a -t- elem állandó tényezője a fenti szegmentumoknak (és ennek alap
ján Cx, nem pedig Px járuléknak tekintettük), ugyanúgy az utána következő 
-y- elem is konstans — következésképpen azt is a Cx allomorf részének tekint
hetjük, sőt kellene tekintenünk. Ha így járunk el, az -yéty- szegmentum után 
következő részeket immár vitathatatlanul a megfelelő számú és személyű Px 
exponensének nyilváníthatjuk: 

PxSg = 
m 
d 
s 

PxPl == 
my 
dy 
zy 

Eljárásunkat két érvvel is támogathatjuk. Először: a nyert Px allo-
morfokat azonosítani tudjuk, hiszen ugyanilyeneket lát tunk a ProlCx-okat 
követően. Másodszor: az -yéty- szegmentum ugyanúgy lehet az -yé ElatCx 
allomorf ja adott környezetben, mint az -yét-. 

22.12. Vagy it t tévedtünk azonban, vagy másutt , nevezetesen az Egr 
és Inst Cx&Px szegmentumok taglalásakor. Idézzük meg ezeket is a perre ! 
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EgrCx&Px = -ysenym InstCx&Px = (BSg )-enym (BP1 )-ynym 
-ysenyd -enyd -ynyd 
-ysenyz .. -enyz -ynyz 
-ysenyuny -enymy -ynymy 
-ysenydy -enydy -ynydy 
-ysenyzy -enyzy -ynyzy 

Az első három vízszintes sor szegmentumait az Egr -yéen, illetve az 
Inst -enj-yn ragjával szembeállítva a Cx morfémát azonosítani tudtuk, a PxSg 
exponenseként pedig az -ym, -yd, -yz részt választottuk le. A második három 
vízszintes sor szegmentumainak elemzésekor ugyanígy jártunk el: a Cx 
morfémáját ott is azonosíthatónak nyilvánítottuk; ahhoz viszonyítva az 
utánuk következő szegmentumban a Px-ek allomorfjait kellett keresnünk. 
Eljárásunk önmagában logikusnak és kielégítőnek tűnhetne. Mégsem az — 
és ez okozta azt a bizonytalanságot és megtorpanást, amelyet a maga helyén 
jeleztünk is (lásd a 18.2.2. pontot). 

22.13. Hol a hiba? Ott, hogy ö n m a g á b a n logikusnak látszó 
eljárásunknak ellene mondanak a rendszerszerűség nyilvánvaló tényei. Egy 
módszertani ballépés veszélye fenyeget tehát: nem szabad egy vagy két 
morfémakapcsolatot, kapcsolódási típust önmagában vizsgálni, hanem csu
pán a rendszer, a paradigma, a többi morfémakapcsolat összefüggéseiben. 
Nincs szó arról, hogy a főnévi paradigma mind a tizenöt tagja egyöntetűen 
viselkedne, azonos törvényszerűségeket mutatna föl. Ám tény az is, hogy 
viszont a paradigmán belül a toldalékok egy-egy csoportja azonos szabály
szerűségek érvényesülését tanúsítja. Egyformán viselkednek a Nom és hat 
másik eset Cx&Px szegmentumai. Ugyanígy egyazon szegmentumtípust kép
viselnek a paradigma rendszerének egészén belül az Elat, Egr és Inst Cx&Px 
toldalékai is. 

22.14. Miért nem ezzel kezdtük hát? Miért csak most szögeztük le ezt 
w a tényt? Szükségünk volt-e ilyen hosszadalmas és aprólékos eljárásra? 

Véleményünk szerint természetesen szükségünk volt rá. Nevezetesen 
azért, mert a három vitatott szegmentumtípus nem csupán azonos törvény
szerűségeket mutat^ fel, hanem eltérőket is. Az Egr és Inst ragja egyazon 
formában jelenik meg mind a B&Cx, mind a Cx&Px paradigmában. Cx mor
fémáját azonosítani tudtuk, s a problémákat az utánuk következő részek 
okozták. Az Elat viszont más allomorffal képviselteti magát a B&Cx para
digmában, ismét mással a Cx&Px sorozatokban. Először tisztáznunk kellett 
az -ys és -yst- szegmentumok közötti viszonyt, és csak ennek megtörténte 
után vehettük észre, hogy az utóbbit követő szegmentumok ugyanazokat 
a kérdéseket vetik föl, mint az Egr és Inst megfelelő toldalékai. Miért? 

Az ElatCx&Px -ystym stb. szegmentumából a -t- részt kétségtelenül 
a Cx tartozékának kell minősítenünk — sehol, semmiféle környezetben 
másutt elő nem fordul a főnévi paradigmában. Az utána következő -y- rész 
viszont ugyancsak konstans, ezért inkább a Cx tartozékának tűnik, s aligha 
szolgál a birtokos személyének jelölésére. Ha már most szemügyre vesszük 
az Egr ós Inst Cx&Px összesen tizennyolc szegmentumát, azt látjuk, hogy 
a Cx után ugyancsak megjelenik egy konstans -y- elem, amelyről aligha lehet 
más véleményünk, mint az ElatCx&Px szegmentumok ugyanezen össze
tevőjéről. Ebből következik, hogy az Egr és Inst ragjának is két allomorfja 
lenne: 
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B & _ 0 helyzetben Egr == -ysen 
Inst = -enj-yn 

B& &Px helyzetben Egr = -yseny-
Inst = -eny-/-yny 

Nem követnénk el hibát, ha az utóbbi három alakot egyszerűen az előbbi 
három allomorfjanak minősítenők, de nem járnánk ekképpen a dolgok végére. 
Az analízis lehetséges teljessége kedvéért további lépéseket kell tennünk. 
Feltűnő, hogy a főnévi paradigma összes többi Cx&Px szegmentuma közül 
éppen és kizárólag három esetben (Elat* Egr, Inst) lép fel B& &Px környezet
ben olyan Cx allomorf, amely Px helyzetben egy -y- elemet is tartalmaz, 
holott Px nélkül ez a komponens nem jelenik meg a Cx végén — következés
képpen a Cx morfémájának sem szerves része, hanem csak járulékos tartozéka, 
amely kizárólag ebben az adott környezetben jelenik meg, nevezetesen: 

B& 

Az -y- megjelenésének feltételei tehát a következők: 
(1) a (különféle szerkezetű) Cx morféma minden esetben C végződésű; 
(2) a PxSg egy C szerkezetű aszillabikus, a PxPl pedig egy CV szer

kezetű monoszillabikus morféma. 
22.15. Tartoznak-e a feltételek közé proszódiai tényezők? Vizsgáljuk 

meg ennek eldöntése érdekében három különféle szerkezetű tőmorféma 
proszódiai kombinációit a három — ugyancsak különféle szerkezettípust kép
viselő — Cx ós egy-egy C, illetve CV szerkezetű Px morfémával. 

" yst " 

• — -
m 
d ysen 

en 
- yn -

-y-
z 

my 
dy 
zy 

(gurt „falu":) 

Elat 

Egr 

Inst 

(nyr „orr":) 

Elat 

Egr 

Inst 

(ki „kéz":) 

Elat 

gurtystym 
gurtystymy 
gurtysenym 
gurtysenymy 
gurtenym 
gurtenymy 

nyryétym 
nyrystymy 
nyrysenym 
nyryéenymy 
nyrenym 
nyrenymy 

(szótageloszlás : 
( 
( 

kiystym 

gur-tys-tym) 
gur-tys-ty-my) 
gur-ty-ée-nym) 
gur-ty-ée-ny-my) 
gur-te-nym) 
gur-te-ny-my) 

ny-rys-tym) 
ny-rys-ty-my ) 
ny-ry-se-nym) 
ny-ry-ée-ny-my) 
ny-re-nym) 
ny-re-ny-my) 

ki-ys-tym) 
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kiystymy 
Egr kiysenym 

kiysenymy 
Inst kienym 

kienymy 

ki-ys-ty-my) 
ki-y-èe-nym) 
ki-y-se-ny-my) 
ki-e-nym) 
ki-e-ny-my ) 

22.16. Mint látjuk, a vizsgált -y- szegmentum mindig C C helyzetben 
jelenik meg és van proszódiai szerepe is. Ha C szerkezetű, aszillabikus PxSg 
morféma jelenik meg utána, a megelőző ragmorféma utolsó mássalhangzója 
az -y- révén kapcsolódik hozzá és alkot vele monoszillabikus egységet. CV szer
kezetű monoszillabikus PxPl morféma előtt viszont az -y- szillabikusan nem 
a Px-hez, hanem a Cx-hez csatlakozik s annak szótagszámát növeli meg 
eggyel. Ám éppen az utóbbi tényből következik a felismerés, hogy a dolog 
lényege mégsem ez (a CV szerkezetű PxPl morféma ti . akkor is megőrizhetné 
morfonológiai képét, hangtestét, ha nem lépne föl előtte az -y- elem). Meg 
kell állapítanunk, hogy e disztribúció esetén a Px morféma — akár C, akár 
CV szerkezetű, akár aszillabikus, akár monoszillabikus — k i z á r ó l a g 
m a g á n h a n g z ó s t ő h ö z j á r u l (amely ez esetben nem azonos a 
lexikális tőmorfémával, hanem B&Cx&, tehát a Px-hez viszonyított, az előtt 
megjelenő g r a m m a t i k a i tőmorféma). Mivel pedig a B&Ôx morfémák 
összegéből összetevődő tő e három esetben mássalhangzóra végződne, fel
lép az -y- elem, amelyet ezek szerint grammatikai tőképző morfémának 
minősíthetünk. 

A hosszas, de szükséges és — véljük — nem haszontalan kitérő után 
kanyarodjunk vissza eredeti feladatunkhoz, a Px-ek elemzéséhez. Quod erat 
demonstrandum: az Elat, Egr és Inst esetében tisztáztuk a Cx és Px meg
jelenési formáit és feltételeit. Még mindig van azonban olyan toldalék
szegmentumunk, amelynek analíziséről korábban le kellett mondanunk. 

22.2. TermCx&Px szegmentumok: 

-ozam -ozamy 
-ozad -ozady 
-ozaz -ozazy 

Gondot az -a- szegmentumrész megjelenése okoz. Ké,t szempont szól 
az ellen, hogy a Px morféma tartozékának tekintsük: egyrészt sehol másutt 
a paradigmában nem jelenik meg Cx Px helyzetben, másrészt konstans elem, 
szemben a Px változó exponensével. Az utóbbi meggondolás arra késztet, 
hogy az -oza- szegmentumot a TermCx ( Px helyzetben megjelenő) allo-
morfjának minősítsük. További lépéseket az -a- rész felderítése érdekében 
morfonológiai szinten sem tehetünk, mert — ellentétben a föntebb tárgyalt 
-y- elemmel, amely három Cx&Px toldalékkapcsolataiban lépett föl, és ezért 
tudtuk viszonyítani — paradigmatikusan elszigetelt, egyetlen Cx&Px típusra 
korlátozódó jelenség. 

22.3. Az Iness és Illat Cx&Px szegmentumai azonos módon viselkednek, 
ez okból együttesen tárgyaljuk Őket: 

-am -amy 
-ad -ady 
-az -azy 
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E szegmentumokban konstans az -a- és változó az utána következő 
rész. Az utóbbiakat gond nélkül tudjuk azonosítani a Px-ek eddig felderített 
megfelelő allomorfjaival. Az előbbiekről nem tudunk mást vélni, mint hogy 
az Iness,, illetve az Illat Cx exponensei az adott környezetben. E két Cx allo
morf tehát ( Px helyzetben) egyrészt egybeesik, másrészt lényegesen külön
bözik a B&Cx paradigma Iness (-yn) és Illat (-ef-y) ragjától. 

Megjegyzendő, hogy a Term, Iness és Illat esetében a Px (akár C, akár 
CV szerkezetű) ugyancsak magánhangzós grammatikai tőhöz járul, csakúgy, 
mint az Elat, Egr és Inst esetében. 

22.4. Ugyancsak tarka képet mutat , minden más Cx&Px szegmentum
tól eltérő, különc módon viselkedik az AccCx&Px-ek sorozata: 

AccCx == (BSg ) -ez AccCx&Px == -me -mes 
(BP1 ) -yz *-y -ty -tej-de -tesj-des 

«ê* -sef-ze -sesj-zes 

22.41. I t t sem marad más választásunk, mint a hat Cx&Px szegmen
tum immanens összevetése. Hajtsunk végre egy lehetséges egyszerűsítést: 
a két Px2 és Px3 páros alternansait vonjuk össze egy-egy morfémába, hogy 
kevesebb alakkal kelljen számolnunk. Tehát: 

-me -mes 
-TE -TES 
-SE -SES 

22.42. A három Sg szegmentum szerkezete CV, a három Pl-é pedig 
CVC. Változó bennük a -C- komponens, amely viszont a Sg és Pl alakokban 
megegyezik. Ezt kell a Px exponensének tartanunk, s valóban, tudjuk is 
azonosítani: ilyen Px àllomorffal már találkoztunk (jóllehet más disztribúció 
esetén). A konstans elem (Sg) -e és (Pl) -es, amelyeket az Acc exponenseinek 
kell minősítenünk. Feltűnő azonban, hogy ezeket képtelenség az AccCx 
allomorfjaival azonosítani, pedig az utóbbiakból három is van. Létezik-e 
egyáltalán hasonló Acc exponens a névszói morfémák tartományában? 
A főnévi morfémaosztályban — a rendelkezésünkre álló, nem éppen bőséges 
votják nyelvi anyag alapján — nincs tudomásunk ilyesmiről. A névmások 
körében azonban van:24 

mon „én" (Acc) mone „engem 
ton „ te" tone „téged" 
so „ő" soje / / J „ 

„ot ta „ez" taje „ezt" 
so ,,az soje „azt" 
kin „ki" kine „ki t" 
mar „mi" mare „mit" 
ma „mi" maje „mit" 

A névmások morfémaosztálya tehát ugyancsak ismer -e AccCx-ot. 
Hogy azonban -es allomorf is előfordulna, arról forrásaim hallgatnak. Az utób-

24 Lásd: GrammUdm. 168, 176, 179. A soje, taje, maje alakokban fellépő -j-, mint 
látjuk, csak intervokalikus helyzetben fordul elő, és nem az AccCx tartozéka. 
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bit tehát morfológiai unicumnak kell elkönyvelnünk. Felmerül az ötlet, 
hogy vajon nem azonosíthatnók-e az AccSg -ez ragjával — hiszen az s és z 
nem egy morféma esetében allofonok. Igen ám, de először is nem Cx, hanem 
P x morfémákban, másodszor pedig szótagkezdő és nem szótagzáró pozíció
ban, tehát mind morfémacsoportjuk, mind morfonológiai helyzetük más. 
Az iménti ötletet tehát elvetjük. A kérdés felderítése tüzetesebb és más 
irányú vizsgálatokat igényel; i t t és most azonban nem az e s e t r a g o k 
elemzését tűztük ki célunkul. 

23. Leíró munkánknak végére értünk. Mielőtt összegezzük és értékel
jük tanulságait, tegyünk még egy fontos kitekintést, átlépve a főnévi morféma-
osztály határait': vizsgáljuk meg, hogy előfordul-e Px a névszói tartomány 
egyéb morfémaosztályaiban is. A votják grammatikát áttekintve a kérdésre 
igenlő választ kapunk. 

23.1. Px-ek megjelenhetnek a melléknévi, számnévi és mutatóné^giási 
morfémaosztályban. Szintaktikai rendeltetésük tárgyalása nem tartozik vál
lalt feladataink közé. Morfológiai szinten vizsgálva viszont ezek a Px-ek 
pontosan ugyanúgy viselkednek, ugyanolyan környezetekben jelennek meg, 
mint a főnévi paradigmában. Bemutatásuk ezért mellőzhető.25 

23.2. Néhány más névmási alosztályban ugyancsak paradigmatikusan 
fellépnek Px-ek. Mivel morfológiai viselkedésük csak részben azonos azzal, 
amelyet a főnévi paradigma Px-ei esetében tapasztaltunk, ezeket tanulmá
nyoznunk kell.26 

23.21. Személynévmások 

Sgl Sg2 Sg3 

Nom mon „én" ton „ te" so „ő" 
Adess mynam tynad solen 
Abi mynestym tynestyd soles 
Allât mynym tynyd soly 

A Sg3 névmással nincs mit foglalkoznunk: ragozásában egészen más. 
fajta szabályszerűségek érvényesülnek, mint az előző kettőében. Emezekéi 
szembeállítva viszont feltűnik a PxlSg -m, illetve a Px2Sg -d exponense. 
Jelentésük annyiban különbözik a főnévi paradigmában megjelenő Px-ekétől, 
hogy nem a b i r t o k o s személyét jelölik meg. 

23.22. Visszaható névmás 

Sgl Sg2 Sg3 

Nom acim acid aéiz 
Adess aslam aslad aslaz 
Abl asleétym aslestyd aslestyz 
Állat aslym aslyd aslyz 

A Px-ek i t t is -m, -d és -z alakban jelennek meg; szemantikai rendelteté
sük ugyancsak a személy megjelölése. 

^ Lásd: GrammUdm. 129, 154 — 5, 164. 
26 Lásd: GrammUdm. 161, 168, 176, 183. 
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23.23. Számnévi névmás 

NomSgl ognam „én egyedül, egymagam" 
Sg2 ognad „te egyedül, egymagad" 
Sg3 ognaz „ő egyedül, egymaga" 

NomPll ognamy „mi egyedül, egy magunk" 
P12 ognady „ti egyedül, egymagatok" 
P13 ognazy „ők egyedül, egymaguk" 

E paradigmában is világos mind a Px-ek morfológiai megjelenése, mind 
pedig jelentésük. 

24. Ennyivel bővítve ismereteink körét, térjünk vissza a főnévi para
digma Px-eihez. Foglaljuk össze adatainkat. Környezetüktől függően a követ
kező Px allomorfokat kaptuk: 

P x l S g -

1. (BSg_) -é, -y (BP1_ J -y (Nom) 
2. -e-, -y- -y- (Adess, Abi, Állat, Cárit, Adv, 

Appr) 
3. -m -m (Egr, Inst, Elat, Prol, Term, Iness, 

Illat) 
4. -m- -m- (Acc) 

Px2Sg = 

1. (BSg_) -ed, -yd (BP1_ _) -yd (Nom) 
2. -ed-, -yd- -yd- (Adess, Abi, Állat, Cárit, Adv, 

Appr) 
3. -d -d (Egr, Inst, Elat, Prol, Term, Iness, 

Illat) 
4 -d-, -t- -d-, -t- (Acc) 

Px3Sg == 

1. (BSg_„) -ez, -yz (BP1 _) -yz (Nom) 
2. -ez-, -yz- -yz- (Adess, Abl, Állat, Cárit, Adv, 

Appr) 
3. -z -z (Egr, Inst, Elat, Prol, Term, Iness, 

Illat) 
4. -z-, -s- -z-, -s- (Acc) 

P x l P l Px2Pl Px3Pl 

t. -my -ty, -dy sy, -zy (Nom; Egr, Inst, Elat, Prol, Term, 
Iness, Illat) 

2. -my- -~ty-, -dy- -sy- , -zy- (Adess, Abl, Állat, Cárit, Adv, Appr) 
3. -7ÏI- -t-, -d- -s-, -z- (Acc) 

A fenti képből egy sokkal egyszerűbb rendszer körvonalai bontakoznak ki. 

4 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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24.1. Vizsgáljuk meg először a PxPl morfémákat. Az első két sorban 
leírt allomorfokat összevonjuk — csak környezetük, disztribúciójuk külön
bözik, morfofonematikai összetevőik nem. Ugyanígy összevonjuk a Px2Pl és 
Px3Pl két-két CV szerkezetű allomorfját — C elemük, mint láttuk, fonetikai 
helyzettől függő alternáns, nevezetesen zöngésség-zöngétlenség tekintetében 
különbözik. Ugyanezért összevonjuk eme két csoportban a harmadik sorban 
leírt alternánsokat is. A műveleteket végrehajtván az alábbi rendszert 
kapjuk: 

PxlPl = & pJJ| Px2Pl = & \jf\ Px3Pl = & [ZJ ] 

Két-két allomorfot nyertünk. Az első sorban leírt három alak egy CV 
szerkezetű, minden környezetben monoszillabikus morféma. A paradigma 
tizenöt esete közül tizennégyszer ez jelenik meg. A másik változat egy C szer
kezetű, aszillabikus morféma, amely egyetlen esetben fordul elő, amikor is 
egy utána következő VC szerkezetű szegmentummal alkot monoszillabikus 
egységet. 

A CV szerkezetű Px allomorf azonban két elemből tevődik össze: az 
egyik a variábilis C, a másik a konstans V rész. Az előbbi szolgál a személy 
megjelölésére. Ám milyen szerepet játszik akkor az utóbbi? 

Mint láttuk, a szóban forgó CV szerkezetű PxPl allomorf minden kör
nyezetben szótagot alkot. Ennek magja nem más, mint a problémánk tárgyát 
képező V elem. Ebben a viszonylatban, a három PxPl szűkebb körén belül 
tehát az Y — tizennégy adott környezetben — része a PxPl morfémának, 
de önmaga nem a személy megjelölésére szolgál, hanem szótagalkotó morfo-
fonéma, amely nem azonos a személyre utaló morfémamaggal, hanem kör
nyezetet jelent számára. Túllépve azonban a három PxPl szűkebb határain 
és a Px-ek rendszerének egészét vizsgálva azt látjuk, hogy a Pl-ban a sze
mélyre mutató elem (tehát a tulaj donképperii Px) mindig csak ebben a kör
nyezetben lép fel (pontosabban: tizenöt lehetséges környezet közül tizennégy
ben), és megfordítva: ez a környezet viszont csak a Pl-ban van adva, tehát 
szemben áll a PxSg allomorfok lehetséges környezeteivel. Ebben az oppozí-
cióban pedig az Y elem a morfofonológia szintjéről följebb emelkedvén mor
fológiai szerephez jut , és a birtokos többes voltának megjelölőjévé válik.27 

A PxPl-ek csoportjában a Px-eket tehát három morfémába vonhat
juk össze: 

P x l = M Px2 = D Px3 = Z 

24.2. Vegyük ezután szemügyre a PxSg-ek allomorfjait. A változatok 
eltérései egyazon PxSg körén belül, mint láttuk, a környezetek különböző
ségeiből adódnak. Ha ettől eltekintünk és végrehajtjuk a lehetséges össze
vonásokat, a következő leegyszerűsített rendszert kapjuk: 

P í l S g = & [ ^ ] Px2Sg = & [ ™ ] Px3Sg = & f ^ Z ] 

27 Úgyszintén oppozíció van az AccCx&PxSg és AccCx&PxPl alakok között, 
csak ott a CxSg és CxPl morfémák különbsége szolgál a szám jelölésére. 



A FINNUGOR SZEMÉLYJELEK KÉRDÉSÉHEZ 51 

Nézzük először a második sorban leírt allomorfokat. Hármójuk között 
fonológiai eltérés áll fenn (ez az oppozíció szolgál a személy megjelölésére), 
amelynél nem kevésbé jelentős a morfonológiai egyezés: mind a három egy 
C szerkezetű aszillabikus morféma (helyzete lehet szótagkezdő vagy szótag
záró), amely a megelőző' vagy utána következő szótagmaghoz tapadva egy 
előtte vagy utána álló morfémával alkot szillabikus kapcsolatot. 

Eltérő képet látunk az első sorban. Mind a benne leírt három alak, 
mind az első és második sor tagjainak viszonyát igen egyszerűen kifejezhet
jük a következő újraírás révén: 

PxlSg = & Hj^l Px2Sg = & [ { Y ^ ] Px3Sg = & 

A fenti összefüggésben ugyanis Yx = Y2 = Y3, másrészt Dx == D2 és 
Zx = Z2. i 

Az első sorban leírt alakok szerkezete a PxlSg esetében V, a másik 
kettőében VC, amikor is a C azonos a második sorban szereplő C elemmel. 
Az utóbbi mindkét sorban variábilis, ugyanakkor azonos a PxPl-ek C szer
kezetű morfémájával — tehát ez szolgál a személy megjelölésére. Ám akkor 
micsoda az első sorban szereplő konstans V elem? 

Az első sorban szimbolizált PxSg allomorfok mindegyike és minden 
lehetséges környezetben monoszillabikus egység: vagy önmagában az (szótag
szerkezete ilyen esetben: PxlSg = V, Px2Sg és Px3Sg = VC), vagy pedig 
az őt megelőző morfémával lép poliszillabikus kapcsolatba (szótagszerkezete 
ilyen esetben: PxlSg == CV, Px2Sg és Px3Sg == CVC). Ez az alternáció nem 
a PxSg-től, hanem a megelőző tőmorféma morfofonematikai szerkezetétől 
függ (lásd a 22.16. pontot). A szótag nucleusa azonban mindkét esetben 
a PxSg V eleme, amely tehát nem más, mint szótagalkotó morfofonéma. 
A morfofonematikai egységek szintjéről azonban a grammatikai hierarchia 
egy magasabb fokára emelkedik. Utána ugyanis a Px m o r f é m á j a követ
kezik-, és amihez ez utóbbi csatlakozik, az ugyancsak m o r f o l ó g i a i 
egység, nevezetesen a Px morfémájához viszonyítva grammatikai tőmorféma 
(nem azonos a lexikális tőmorfémával !). Ebben a szembenállásban, morfoló
giai szinten pedig a V, azaz Y nem más, mint grammatikai tőképző morféma. 
Megjelenésének feltétele a B& &Px&Cx környezet, amikor is 

R:--í BSg 1* 
tí - [ BSg&Plx J & 

Cx = & 
Px = & Í 51& 

Az elmondottak tökéletesen érvényesek tehát a Px2Sg és Px3Sg eseté
ben. Ám vonatkozik-e mindez a PxlSg-re is? íme, eljutottunk, helyesebben 
visszatértünk alapproblémánkhoz: mi hát voltaképpen a PxlSg exponense? 

Az Y elem (megszabott disztribúció esetén) a Px lSg morfémájában is 
megjelenik. Föntebb kimutattuk, hogy az Y nem Px, hanem tőképző mor-

(YÄ)1 
. Z2 I 

0 
len 
m 
iy 
tek 
j « 
lan 

4* 
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féma, s ezt visszavonhatatlanul bizonyítottnak tekintjük. A PxlSg esetében 
is az. Miért? Azért, mert a PxSg-ek sora is zárt egységet alkot a Px-ek rend
szerének egészén belül, és mint ilyen áll szemben a PxPl-ek ugyancsak zárt 
egységével. A két sor oppozíciójának nagyon is fontos rendeltetése van: 
a birtokos számának megjelölése. Ez az oppozíció azonban nem a Px-ek 
oppozíció ja, amelyek mind a két számban azonosak, hanem a k ö r n y e z e 
t e k szembenállása: a Px .4 környezetben PxSg, ugyanaz a Px viszont 
B környezetben PxPl — az A és B azonban á l l a n d ó tényező. Ha a PxSg 
csak A környezetben jelenik meg és ennek egyik összetevője az Y elem, akkor 
az utóbbi is állandó tényező'. Ha ez a konstans elem a Px2Sg és Px3Sg eseté
ben tőképző morféma, akkor a PxSg sor harmadik helyén, a PxlSg esetében 
is az. Ha a PxSg csak A környezetben jelenhet meg, vonatkozik ez aPxlSg-ra is. 
Ez a környezet az adott disztribúció esetén: B&Y& &Cx. Bebizonyosodott 
az a tény, hogy ebben a környezetben a megszabott helyen viszont kizárólag 
PxSg jelenhet meg. A tétel reverzibilis: az adott disztribúció feltételei között 
csak az PxSg, amely ebben a környezetben jelenik meg. Ha pedig ez érvényes, 
akkor jelen esetben a PxlSg = 0. 

Hogyan lehetséges azonban, hogy ebben (a továbbiakban: A) környe
zetben a PxlSg = 0, holott az összes többi (a továbbiakban: B) környezet
ben PxlSg = M? 

önmagában vizsgálva a kérdést semmire sem jutunk, a Px-ek rend
szerének összefüggései azonban megadják rá a választ. 

A PxlSg összesen két lehetséges környezetben fordul elő. írjuk föl ezt 
a következőképpen: 

^ ( P x l ) 5 ( P x l ) . 

Ha ez érvényes, vonatkozik a másik két PxSg-re is, tehát 

^ (Px2) ^(Px3) 

J5(PX2) £ ( P X 3 ) . 

Oppozíciójukat ábrázoljuk a következő módon: 

^ ( P x l ) : 5 ( P x l ) = ^ ( P X 2 ) : J 5 ( P X 2 ) = ^ (Px3) :£(Px3) . 

Ebből kifejezve a legelső tényezőt: 

ÁCPxl) = M. 
Eljárásunkkal csak a PxSg-ek körén belül érvényes összefüggéseket 

mutat tuk be. Szükségünk van azonban a PxPl-ok vallomására is. Föntebb 
tisztáztuk mind a három PxPl morfémát és minden lehetséges környezetü
ket (lásd a 24.1. pontot). Ha az utóbbiak jelölője C, akkor a PxPl sor fel
írható a következő formában: 

C(Pxl) C(Px2) C(Px3) 

Állítsuk szembe a Px-eket A és C környezetben: 

A(Pxl):C(Pxl) = ^(Px2):0(Px2) = ^(Px3):C(Px3) 
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Ebből kifejezve a legelső tényezőt: 

^ ( P x l ) = M. 

Ha azonban egyrészt A(Pxl) == M, másrészt A(Pxl) = 0, akkor ez 
csak úgy lehetséges, ha M -*• 0. Nyelvi jelenségről lévén szó, amely időben 
játszódik le, az M -+0 viszony a jelenség relatív kronológiáját is kifejezi: 
a baloldali tényező megelőzi a jobboldalit. Ez az, amit a finnugor kom-
parativisztika hagyományos terminológiájával élve úgy szoktunk megfogal
mazni, hogy a PxlSg -m morfémája adott helyzetben „eltűnt", „lekopott". 

Miért mondjuk ma azt és miért írják nyelvtankönyveink, hogy az 
^á(PxlSg) = Y? Azért, mert egyik részről a lexikális tőmorfémához, másik 
részről a Cx morfémájához viszonyítunk, és az a szegmentum, amely e kettő 
társaságában (a disztribúciótól függően: közöttük vagy utánuk) megjelenik, 
azonos a Px morfémájával. Nyelvtörténetileg viszont: 

A (PxlSg) -y 0 
Y -^ A (PxlSg). 

III. Komparatív következtetések 

25. A fentiekben a zűrjén és votják nyelv mai Px rendszerének leírására 
és belső rekonstrukciójára vállalkoztunk. Feladatunkat elvégzettnek tekint
jük. Tudatosan nem tűztük ki célul a vizsgált morfológiai kategória külső 
rekonstrukcióját. Annyival könnyebb volt erről lemondanunk, mert azt a 
finnugor komparativisztika a maga hagyományos és nagy múltú módszerei
vel már megtette (lásd a 2. számú jegyzetet). Ha azonban a strukturális 
belső rekonstrukció alapján és elvégeztével óhajtanok összegezni a munkánk
ból levonható komparatív következtetéseket, azokat igen röviden így sum
mázhatnék. 

(1) A zűrjén és a votják nyelv Px rendszere két azonos típusú rendszer. 
(2) A két rendszer közös előzményre megy vissza, nevezetesen az úgy

nevezett őspermi alapnyelv Px rendszerére. 
(3) Mindkét nyelv Px rendszerében a PxlSg meghatározott helyzetek

ben meghatározott változásokon ment keresztül. 
(4) Ezek a változások, azonos típusúak lévén, a zűrjén és votják nyelv 

kialakulását megelőzően, az őspermi alapnyelvben zajlottak le. 

IV. Visszatekintés 

Tudományos kutatásainkban elsőrendű kötelességünk a lehetőségek 
szerint teljes objektivitásra törekednünk. Ám a kutatást végző ember szub
jektum — így munkáját is, amelynek célja az objektív igazság megismerése, 
elejétől a végéig a szubjektivitások sora kíséri. Ezektől — érthetően és okkal — 
el szoktunk, mert legtöbbnyire el is kell tekinteni. Olykor azonban úgy érez
heti a kutató, hogy vallomást kell tennie egynémely, a munkájával összefüggő 
szubjektív mozzanatról is, mert azok elválaszthatatlanok magától a munká-

\ tói s annak — vélt vagy való — objektív eredményeitől: az előbbiek tel
jesebbé tehetik vagy teszik az utóbbiakat. 

E sorok íróját elvégzett munkája folyamán többek között egy — hogy 
úgy mondjam — morális, tudomány-etikai kérdés gyötörte: való problémát 
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fejteget-e, szükséges és érdemes-e éppen ezt a kérdéskomplexumot és éppen 
így boncolgatni, végső soron pedig az összegezhető következtetések arányban 
állnak-e részben a munkába fektetett idővel és energiával, részben azzal 
a terjedelemmel, amelyet a publikáció igényel — nem utolsósorban azzal 
az idővel is, amelyet a dolgozat várt elolvasása a majdani olvasótól köve
tel meg. 

A választ persze a munka elvégzése és közzététele meg is adja. Enged
tessék meg azonban néhány szót szólnom ilyetén döntésem okairól. 

Miért merültek föl egyáltalán a jelzett kétségek? Részben azért, mivel 
a leíró módszer alkalmazása finnugor nyelvészeti kutatásainkban — tudomá
som szerint — mindeddig meglehetősen periferikus szerephez jutott , hagyo
mányai alig vannak, szemben az évszázados múltú és metodikailag kipróbált 
komparativisztikával. Még fokozottabban vonatkozik ez a formális nyelvi 
elemzés alkalmazására. Ebből következően tudományágunk a belső rekonstruk
ció elméleti és gyakorlati kérdéseit is többnyire mellőzni szokta, veié szem
ben rendszerint a külső rekonstrukcióra támaszkodván. Az összehasonlító 
módszer kitaposott útja helyett tehát járatlan vagy alig járt csapáson kellett 
célom felé törnöm. Másrészt kételyeket fakasztottak a munka várható és 
végső soron nyert eredményei. Amit végösszegként kaptunk, valójában nem 
jelent újdonságot: ugyanezt a komparativisztika is megfogalmazta már a külső 
rekonstrukció alkalmazásával. Érdemes volt-e hát mégis — merül fel újra 
a luciferi kérdés. 

Érdemes volt. Ugyanarra az eredményre jutottunk a belső' rekonstruk
ció révén, mint mások a külső, összehasonlító megközelítéssel. Csakhogy két 
igon több, mint egy igen: két különböző módszerrel nyert azonos eredmény
nek nagyobb a tudományos hitele és stabilitása, mint egyetlen — bármennyire 
is körültekintő és valószínű — hipotézisnek. Nem tagadjuk azt a vélemé
nyünket, hogy a deskriptív módszert és az ennek révén végzett belső rekonst
rukciót egzaktabbnak tartjuk a szokásos komparációnál — ugyanakkor 
azonban elzárkózunk bármiféle rangsorolástól. Munkánk egyik módszertani 
hasznának éppen azt tartjuk, hogy szemléltette a deskripció kitűnő alkalmaz
hatóságát egyik részről, határait, lehetőségeinek mesgyéit a másikról. Végső 
következtetéseinkben csupán újabb igent mondtunk egy már elhangzottra. 
Amíg azonban odáig eljutottunk, a leírás tisztázni tudot t korábban csak 
mellékesen érintett nyelvi tényeket és viszonyokat. A zűrjén és votják e s e t -
r a g o k elemzésére, morfológiai és morfonológiai összefüggéseik tisztázására, 
amivel mindmáig adósok vagyunk, hasonló módszertani eljárás — véljük — 
ugyancsak alkalmas lehet. Jelen közleményünket csupán részletnek szántuk 
egy nagyobb méretű morfológia-történeti szintézisből. Hisszük, hogy folyta
tása is igazolni fogja J. KTJRYIÍOWICZ számunkra meggyőző véleményét a bel
ső rekonstrukciós eljárásokról: 

"Such methodological principles belong to what is called here «inter
nal reconstruction» in the broad sensé. They cannot be applied in every 
particular case, but once they are applicable, the results obtained are of 
a higher cognitive value than the conclusions reached by statistics, areal 
linguistics or linguistic paleontology, which are of a stochastic character. 
In case of contradiction the inference drawn from internai reconstruction 
will be décisive. (Proceedings of the Ninth International Congress of Lin-
guists. The Hague, 1964. ICth p.) 

V Á S Z O L Y I E R I K 
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Rövidítések, szimbólumok 

Abl: ablativus 
Acc: accusativus 
Adess: adessivus 
Adv: adverbialis 
Állat: állativus 
Appr: approximate vus \ 
AV: alsó-vicsegdai nyelvjárás 
B: bázis, tőmorféma 
Bubr.: Д. B. Бубрих, Грамматика литературного коми языка. Москва, 1949. 
С: consonans, mássalhangzó 
Cárit: caritivus 
Comit: eomitativus 
CompGr.: Björn Collinder, Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stock

holm, 1960. 
Cons: consecutivus 
Cx: easussuffix, esetrag 
D: disztribúció28 

DialChrest.: B. И. Лыткин, Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам. Москва, 
1955. 

Egr: egressivus 
Elat: elativus 
FgrSprw.: J . Szinnyei, Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. 2. kiadás. Berlin—Leip

zig, 1922. 
FokosVd.: D. Fokos-Fuchs, Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Budapest, 1951. 
FSz: felső-sziszolai nyelvjárás 
FV: felső-vicsegdai nyelvjárás 
GrammUdm.: Грамматика современного удмуртского языка. Ижевск, 1962. 
HajdúFgrAL: Hajdú Péter, A magyar nyelv finnugor alapjai. Kézirat. Budapest, 1965. 
I : izsmai nyelvjárás 
Illat: illativus 
Iness: inessivus 
Inst: instrumentális 
Introduktion: Björn Collinder, Introduktion till de uraliska spráken. Stockholm, 1962. 
Iszt-filSzb.: Историко-филологический сборник Коми филиала АН СССР. 
KJDial.: B. И. Лыткин, Коми-язьвинский диалект. Москва, 1961. . 
Kövesi: A. Kövesi Magda, A permi nyelvek ősi képzői. Budapest, 1965. 
KPJa . : Коми-пермяцкий язык. Кудымкар, 1962. 
KSz: közép-sziszolai nyelvjárás 
KV: közép-vicsegdai (sziktivkari) nyelvjárás 
Le: letkai nyelvjárás 
Lu: luzai nyelvjárás 
LytklsztGr.: B. И. Лыткин, Историческая грамматика коми языка. Сыктывкар, 1957. 
LytkWb.: Лыткин—Колегова—Тимушев, Коми-русский словарь. Москва, 1961. 
MSFOu.: Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (Helsinki) 
Nom: nominativus 
NyH.: Szinnyei József, Magyar nyelvhasonlítás. 7. kiadás. Budapest, 1927. 
NyK.: Nyelvtudományi Közlemények (Budapest) 
P : permják nyelvjárások és irodalmi nyelv 
Pécs: pecsorai nyelvjárás 
Pl: plurális, többes szám(ú) 
Pix: pluralsuffix, többes jel 
Prol: prolativus 
Pron: pronomen, névmás(i) 
Px: personalsuffix, személyjel 
P x l : első személy ű személy jel 
Px2: második szeméiyű személyjel 
Px3: harmadik személyú személyjel 

28 A disztribúció fogalmát tágabb értelemben (egyúttal a szó szorosabb értelmé
ben) használjuk, nem csupán a morfémák különféle lehetséges környezetét, hanem 
azon belül a morfémák s o r r e n d j ó t is értvén rajta. 
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Russzko-UdmSzl.: Русско-удмуртский словарь. Москва, 1956. 
Sg: singularis, egyes szám(ú) 
Szovr.: Современный коми язык. Сыктывкар, 1955. 
SzrSzlKomi: Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961. 
Term: terminativus 
Trans: transitivus 
Ud: udorai nyelvjárás 
V: vocalis, magánhangzó 
Vm: vymi nyelvjárás 
WichmSVd.: Yrjö Wichmann, Syrjänische Volksdichtung. MSFOu. XXXVIII . Hel

sinki, 1916. 
&: konkatenátor, morfémák, illetőleg szegmentumok kapcsolódásának jele 
( ) [ ]: abreviátor 
->-: a nyelvi változás irányának, illetőleg transzformációjának jele 
—*: a nyelvi elemek oppozíciójának jele 
~: a megfelelés, illetőleg fakultatív váltakozás jele 

—: a morfológiai pozíció jele; például X__Y = X és Y morfémák (vagy szegmentu
mok) közötti helyzet; X = X morféma (szegmentum) előtti helyzet; X = 
X morféma (szegmentum) utáni helyzet. 



A magyarországi oszmán-török nyelv 
Illésházy Miklós török nyelvkönyve 1668-ból 

Mikor 1926-ban balkáni török tanulmányaimat megkezdtem, arra is 
gondoltam, hogy a Magyarországhoz közel levő oszmán-török nyelvterületek 
leírása segítségünkre lehet a magyar nyelv oszmán-török jövevényszavainak 
kutatásában. 1931-től fogva hosszasan foglalkoztam a vidini török nyelv
járás tanulmányozásával. Ezeknek a tanulmányoknak az első eredménye 
az volt, hogy a vidini nyelvjárás anyagában kulcsot találtam a Balkán fél
sziget török nyelvjárásainak vizsgálatához és erről a kérdésről ki is adtam 
egy nagyobb tanulmányt.1 

Kiderült, hogy a nyugat-ruméliai török nyelvjárások élesen elválnak 
a kelet-ruméliai nyelvjárásoktól. Azután megjelent a vidini nyelvjárás mono
gráfiája is, amely egy nyugat-ruméliai nyelvjárás részletes leírása.2 

Most tovább mehetek egy lépéssel. Egy nagy értékű kézirat feldolgozásá
val és a nyugat-ruméliai nyelvjárásokkal való foglalkozás alapján most abban 
a helyzetben vagyok, hogy azt a török nyelvjárást, amelyet Magyarországon 
— helyesebben talán: Magyarország meghódított területének délibb részén — 
az oszmán hódítás idejében beszéltek — ez szintén nyugat-ruméliai nyelv
járás — meglehetősen részletesen és pontosan leírjam. Az első szavaimban 
említett elgondolásom tehát több kedvező körülmény következtében sikerre 
vezetett. 

Oszmánok Magyarországon 

Először is meg kell jegyezni, hogy a magyarországi török lakosság és 
katonaság nem mint török nyelvű alakulat képezett egységet, hanem mint 
mohamedán népcsoport. Magyarország mohamedán lakossága elsősorban a 
megszálló csapatokból és ezeknek családjából állott. Voltak itt janicsárok és 
egyéb gyalogosok, szpáhik. hűbéres lovasok, más lovas csapatok és egyéb 
katonai alakulatok. Voltak olyan emberek, akik itt éltek, szintén családjukkal 
együtt, a hadsereg és a mohamedán lakosság szükségleteiről gondoskodtak, 
iparosok, kereskedők, közigazgatási tisztviselők, egyházi emberek, dervisek, 
tanítók és olyanok, akik it t remélték szerencséjüket megtalálni. Nem voltak 
nagyon sokan — az egészet összevéve talán 30—50 000 ember —, mivel 
az élet i t t meglehetősen szűk mederben folyt és szegényes volt. 

1 Bulgária török nyelvjárásainak felosztásához. A MTA Nyelv- és ír .- tud. Osz
tályának Közleményei. 1956. — Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. 
Sofia (Bulg. Akad. d. Wiss.) 1956. 

2 Die Türken von Vidin — Sprache, Folklore, Religion. Budapest (Akadémiai 
Kiadó) 1965. 
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Természetesen voltak itt mohamedán és máshitű alattvalói a portának 
a birodalom minden részéből, de ezek között különösen fontos szerepet ját
szottak a boszniai mohamedánok, akiknek a földje a porta mohamedán 
területei közül a legközelebb volt Magyarországhoz. 

A budai basák egy része — így pl. a kiváló vezír, Szokolli Musztafa 
pasa (1566 — 78) — boszniai származású volt, és ezek vagy Budára való 
kinevezésük előtt, vagy azután magas állást töltöttek be Boszniában, vagy 
a d é l s z l á v terület más részén.3 

A magyarországi török katonaság jó része a Balkán félsziget északi 
területeiről, illetőleg Boszniából került ide. 

Evlija arról beszél, hogy Buda lakosai bosnyákok. 
Evlijának ezt a helyét (ed. Ist. VI. 247, KARÁCSON fordítása: 252. 1.) 

érdemes részletesen megismerni: „Lehce-i mahsüs-i ehl-i buldän ve istilähät-i 
ehâlï. — Bütün Budin ehälisi bosnah bosnaqlar-dir. Ba'zi mahsüs lehceleri 
var-dir. Meselá; l^ij 

ve rVV j- *• 
ve j*yLj>3 1 *̂13 
ve *+***& A. U 
ve ( ^ j - ^jp** 
ve j ^ ^ o ^ U Ub \ gibi. 'Arnmâ fasïh macarca bilirler." 

Magyarul (KARÁCSON fordítása): „A v á r o s n é p é n e k k ü l ö n ö s 
s z a v a i é s k i f e j e z é s e i . Buda egész lakossága boszniai bosnyák. 
Némely különös szavaik vannak, például ilyenek: vefiha 'ésegyebet',mahszil 
csalam 'végre rászedem' {1);záhir evermisim 'fényesen házasodtam'; sájed gel-
dseszen 'feltéve, hogy eljön'; szenkudsi szevmisim 'úgy szerettem, mint téged'; 
ja doha szág-mi-szün? 'egészséges vagy-e már? ' Magyarul azonban tisztán 
tudnak." Evlija „különös szavait" nem tudom lefordítani (KARÁCSON magya
rázatai csak próbálkozások), egy azonban bizonyos: az, hogy ezek a kife
jezések törökül vannak, tehát a budai „bosnyákok" törökül beszéltek. 

Evlija tudósítása kérdésünk szempontjából döntő jelentőségű. 
Egyes nagy városok, mint Buda és a déliek: Temesvár, Pécs teljesen 

mohamedán város benyomását tették, sok mecsettel, keleti vásárhelyekkel, 
boltokkal, fürdőkkel, amelyek mind mohamedán stílusban épültek, a kis 
erősségeknek pedig tiszta mohamedán lakossága volt. A mohamedánok egy 
része le is telepedett, voltak családok, melyek több emberöltőn keresztül itt 
éltek; gyakran kertjük, szőlőjük és földjük is volt.4 

Ami azután a nyelvet illeti, amelyet a magyarországi mohamedánok 
beszéltek, elsősorban nem a török nyelvre, hanem a szerb-horvát nyelvre 
kell gondolnunk. Az a körülmény, hogy a meghódított Magyarországon 
nagyon sok keresztény délszláv is volt, nagyon elősegítette a délszláv nyelv 
használatát. De beszéltek itt törökül is, és a török nyelvnek kiváltságos 
helyzete volt. A hivatalos nyelv török volt a közigazgatásban is, a katona-

3 GÉVAY ANTAL, A budai pasák. Bécs 1841. 
4 HERMANN EGYED, Budáról Belgrádba 1663-ban, Ottendorff Henrik képes 

útleírása Pécs 1943. ( = Tolna vármegye múltjából 7.) 27, 28, 43, 52, 54, 77. — T. 
HALASI-KUN „Sixteenth-century Turkish Settlements in Southern Hungary" című dol
gozatában (Türk Tarih. Kurumu — Belleten, 109. sz. [1964] török összeírás alapján 
bemutatja a Szegedi szandzsák déli részének mohamedán, illetve török településeit. 
(Bibliográfiával és a török települések kérdésének részletes ismertetésével.) 
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ságnál is. A janicsárok, akik a megszálló csapatok többségét alkották, első
sorban törökül beszéltek. A mohamedán lakosság többsége a boszniai moha
medánok török nyelvét beszélte, akik szláv anyanyelvük mellett többé-
kevésbé törökül is tudtak.5 

Erre tanítanak bennünket a történeti maradványok. Ezeket a történeti 
tételeket megerősítik a magyar nyelv oszmán-török jövevényszavainak tanul
ságai, amelyek rendkívüli mértékű délszláv közvetítésről tanúskodnak.6 

Ezek a tételek most új támaszt kapnak: a XVII. század közepéről ránk 
maradt a magyarországi oszmán-török nyelv Budától délre eső területének 
részletes leírása három egymástól független szerzőtől, és ezek világosan tanús
kodnak arról, hogy a legfontosabb magyarországi oszmán-török nyelvjárás 
a délszlávok török nyelvjárásához tartozott . 

Az Illésházy-kézirat 

A Magyar Nemzeti Múzeum Országos Széchenyi Könyvtára őriz egy 
kéziratot a következő jelzettel, névvel és címmel: 

13 Oct. Lat. 
Illésházy Nicolai: Dictionarium turcico-latinum. Viennae 1668, 

pag. 180 in 8° transverso. 
Mt. Lat. (Com. Steph. Illésházy) 

A szerzőként szereplő Illésházy Miklósról SZINNYEI JózsEFnek Magyar 
írók élete és munkái c. művében (V. 65 — 66) a következőket olvassuk: 

Illésházy Miklós (ülésházi gróf), kancellár, báró I. Ferenc (ki Párkánynál elesett) 
és ákosházi Sárkány Erzsébet fia, szül. 1653-ban; nagybátyja I. György, kinek fia nem 
volt, vette magához és Bécsben a császárnak mint örökösét mutat ta be s kieszközölte 
1678-ban a grófságot ágazatának. Míg nagybátyja a Tököly pártjára állott, ő a császár 
híve maradt; megnyitotta Trencsén-vár kapuit a császáriak előtt és Bécsbe ment, ahol 
I . Lipót király Liptó- és Trencsénmegyék főispánjává nevezte ki s az összes Illyésházy 
birtokok örökösévé tette. 1687-ben a határvizsgáló országos küldöttség tagja lett. 
1715-től kancellár volt. Meghalt 1723-ban. — Kézirati munkái: Dictionarium turcicola-
tinum 1668. 8 r. 180 lap; Responsum 1708 és Diaria manuscripta sive publicae et aliae 
cancellariae R. Hungáriáé axpeditiones, két kötet (a m. n. múzeumi kézirattárban) stb. 

Lényegében latin nyelvű, pergamenbe kötött, hosszában irt kézirat 
ez a munka. A lapok mérete 15,7 X 9 cm. 90 lapot tartalmaz, mindegyik lap
nak a rectója folytatólagosan meg van számozva. Több helyütt is kivágtak 
belőle lapokat, ez a csonkítás azonban (mely a számozás előtt történt) az 52. 
és 71. lap között van, így a török vonatkozású részeket megkímélte. A kötés 
fedőlapjának hátára egy fametszéses Illésházy-exlibris van"* ráragasztva ezzel 
a felirattal: Illésházianae Bibliothecae Dubniczensis. Az első lap rectóján 
latin nyelvű mondatok, szavak és tollpróbák láthatók; versója üres. A második 

5 L . FEKETE, Budapest a törökkorban Budapest 1944, 145 — 169. — WALTHEB 
BJÖRKMAN, Ofen zur Türkenzeit. Hamburg 1920. (= Hamburgische Univ. — Abh. aus 
d. Geb. der Auslandskunde, Bd. 3, Reihe B., Bd. 2.) — Magyarország története (szerk. 
MOLNÁR ERIK) I. (1964), 180 — 184. 

6 Ezeknek meglehetősen nagy irodalma van, de senki sem írt róluk összefoglaló 
tanulmányt. Ilyenen már hosszabb idő óta N. Kakuk Zsuzsa dolgozik. 
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lapon kezdődik a szójegyzék. A könyvecske tartalma a következő (bővebben 
az egyes részek tárgyalásánál): 

2—24r: tárgykörök szerinti latin—török szójegyzék, laponként kb. 
26 szó. 

24v—27v: szintén latin török szójegyzék, de csak igéket tartalmaz. 
28r: számnevek. 
29 — 52: latin és török beszélgetések; más kéz írása. 
53—60: latin nyelvű disztichonok Bacchushoz. 
61 — 70: latin nyelven különféle jótanácsok: mit kell tenni, hogy a 

kutya hűséges legyen, hogy az asszony ne legyen hűtlen, hogy a ló gyorsabban 
fusson stb. Ebben a részben nem sok szöveg van, a legtöbb lapra csak 8 — 10 
sor van írva. 

71 — 76: német és olasz szövegek váltakoznak. 
77 — 90: Brevi Rudimenti del parlar Turchesco című török grammatika 

olaszul, majd török beszélgetés, — szabad, nem pontos olasz fordítással. 
A 90. lap versóján ez a felírás található (lehet, hogy nem egy kéztől): 

Nicolaus Illésházy Possessor est huius Dictionarioli. Anno Dni 1668 Viennae 
scriptus. Ezenkívül latin szavak és tollpróbák vannak a lapon, többek közt: 
„Cornes, canis, sus". 

A könyvtári leírásban szereplő Com. Steph. Illésházy, az Illésházy 
család utolsó tagja (1762 — 1838), — ő adományozta a kéziratot a Széchenyi 
Könyvtárnak. 

A következőkben a 2. laptól a 28. lapig terjedő egységes részt A rész
nek, a 29 — 52. lapokon levő szintén egységes részt B résznek, a 77 — 90. lapo
kon levő olasz részt D résznek nevezem. A B és D közt levő C rész — mint 
fentebb láttuk — török adatokat nem tartalmaz. 

* 

Ezt a nyelvemléket akarom a következőkben ismertetni. 
Kiadás előtt áll az emlék német nyelvű feldolgozása a teljes anyag 

bemutatásával s filológiai és nyelvészeti kritikájával. 
Sem ebben a cikkben, sem a német kiadásban nem törekszem arra, 

hogy forrásunk anyagát a nem arab és arab írással hagyományozott oszmán 
nyelvemlékek felhasználásával szinkronikus vagy éppen diakronikus össze
függésben értékeljem. Ezek az emlékek még nincsenek rendszeresen kiadva 
és feldolgozva, és most úgy látom, hogy egy ilyen kísérlet ma még sok téve
déssel járna. Ma például sok tekintetben másképpen látom Balassa feljegy
zéseinek problémáit, mint húsz évvel ezelőtt. És a Georgievits anyagának 
feldolgozása — ehhez a mi emlékünket szoros és fontos vonatkozások kap
csolják — alapos revízióra szorul. És így tovább. 

Fontos kérdés pl. a török feljegyzések átírásának tradíciója. Ha Geor
gievits »kézi, chezi« kizi 'leánya' alakot ad, ez pontosan megfelel az IHK 
átírási módjának. Georgievits »kogsa« alakot ír {koca 'senex'), az IllK-ban 
»magzungzi« màcùnci 'pharmacopola' alakot találunk. (L. lent, 72. 1., H E F F E -
NING, 41. 1.) 

Hangsúlyozom, hogy az IHK a következő kutatások szempontjából 
igen fontos. Meglehetősen terjedelmes nyelvemlék ez, amelyet olyan emberek 
írtak, akik tökéletesen tudtak törökül, és a magyar átírást használták, amely 
különösen alkalmas a török hangok jelölésére, így pl. az ö, ü hangok fel
tüntetésére és ezáltal az o, u-tól való megkülönböztetésére. 

* • 
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A kéziratnak nem akadt feldolgozója, s nekem is csak az utóbbi évek
ben, balkáni tanulmányaimmal kapcsolatban irányult rá a figyelmem, mikor 
pár évvel ezelőtt átnéztem Halasi-Kun Tibornak magyar turkológiai kéz
iratos bibliográfiáját, mely Budapesten több példányban megvan s megvan 
Ankarában is. 

Nemrégiben egy szovjet kutató is említette. A. N. BASKAKOV (Baskakov 
jun.) «0 HeKOTOpbix THnax TyperjKHx CJiOBapeM» című cikkében, amely a 
Leksikograficeskij Sbornik 1958-i 3. füzetében (145 — 153. 1.) jelent meg, 
TypeijKO—JiaTMHCKHe CJiOBapM cím alatt a következő bibliográfiai adatot 
közli: „M. I l l e s h a z y . Dictionarium turcico-latinum. 1668." Megjegyzi, 
hogy «MecTO H3AaHHfl HeH3BecTH0». I t t a szóban forgó kéziratról van szó, 
amely tehát nem nyomtatot t könyv. (A. N. BASKAKOV szintén HALASI -KUN 
TIBOR bibliográfiája révén ismeri a művet.) 

1964 tavaszán fényképet készíttettem a kézirat egyes részeiről és fog
lalkozni kezdtem vele. Kiderült — mint már említettem —, hogy egy ter
jedelmes és fontos oszmánli nyelvemlékről van szó, latin írással, amely magyar 
szempontból is igen fontos: a munka a török hódítás idején Budán és Dél-
Magyarországon beszélt török nyelv emléke.* 

» 
A kézirat magyar, délszláv és olasz vonatkozásai 

A kézirat magyar környezetben, valószínűleg Magyarországon készült. 
Erre különféle körülmények utalnak, így elsősorban a hangjelölés. A kézirat 
török feljegyzései mindhárom — egymástól független — részben tisztán 
magyar átírással vannak leírva. 

Azután feltűnik, hogy a nyelvi anyagban magyar vonatkozások vannak. 
A l l r lapon az oszmán birodalom legfőbb méltóságai vannak felsorolva, 
éspedig a következő sorrendben: a szultán, a qubbe vezíri ('rex'értelmezéssel) 
a vezír ('archidux') és azután: Budin vezíri, Bosna veziri, Bagdat veziri, 
Miszir veziri, „janicsár aga" (magyar alak). 

Ez meg lehet talán csak szokásos felsorolási mód. Fontosabb a következő. 
A 43 r lapon, a B részben egy másik szerzőtől van egy beszélgetés, hadi 

eseményekről való hírek: „Némelyek azt állítják, hogy a magyarok győztek, 
mások, hogy a mohamedánok serege." A 41 r lapon ezt olvassuk: „Nincs 
semmi újság, sem Törökországból, sem Magyarországból, Horvátországból 
(tehát Magyarország után Horvátország van említve), sem a nyugati orszá
gokból, sem a tatároktól." A 43 r , v lapokon: „a mieink" szembe vannak állítva 
„a törökökkel". Ezek a „mieink" a magyarok. Végül tekintetbe kell venni, 
hogy a kézirat Illeshazy Miklós könyvtárához tartozott és alighanem Illeshazy 
Miklós megbízásából készült. (L. 67. 1.) 

Ezeknek az adatoknak a tanúbizonysága lényegében kétségbevonhatat
lan, de ezzel kapcsolatban felvetődik a kérdés: a magyarországi oszmán
török nyelvnek másik emléke is van, mégpedig Balassa Bálint feljegyzései, 
— hogy viszonylik a mi kéziratunk nyelve Balassa feljegyzéseihez? 

*Köszönetet mondok Hegyi Györgynek, ki a kéziratot lemásolta és a latin szö
veget lefordította, Horpácsy Illésnek, ki az olasz részt lefordította, kedves barátomnak, 
Koltay—Kastner Jenő professzornak, kivel az olasz rész problémáit részletesen megbeszél
tem és Vásáry István volt hallgatómnak, ki sokat és lényegesen segített. 
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Emlékünk török nyelve Balassa Bálint feljegyzéseivel — melyeket 
az AOH I I . (1952), 23 — 61. 1. tárgyaltam — sokatmondó egyezéseket és 
sokatmondó eltéréseket mutat . így Balassánál az »iken« 'lévén' alak mellett 
»jtien« alak is van — az IllK-ban »icsen« (vö. Balassa: »tiemanj« 'íjat'); Balassá-
nak ilyen alakjai, mint »benőm« 'az én' (ö-vel) az IllK-nek »benom«-féle 
alakjaival rokonok, a közoszmánli öl- 'meghalni' Balassánál »ül-«, az IllK-ban 
»ul-« alakban van meg. Ezzel szemben Balassa megőrizte a régi rt hangot, 
ami az IllK-ban nem történt meg; a régi ö, ü Balassánál ö, ü-ve\, az IllK-ban 
o, u-val van képviselve. 

A magyar vonatkozások után legfontosabbak a délszláv vonatkozások. 
Ennek egy bizonyítékát az imént említettem. Még súlyosabb az a körülmény, 
hogy az IHK török nyelvében szerb-horvát elemek találhatók. Hogy Rumélia 
északoszmánli nyelvében szerb-horvát szavak vannak, azt már a DTVidin 8. 
és 377. lapjain kiemeltem. A mi emlékünkben ilyen szerb-horvát szavak 
vannak: »szlezen« 'lép', »kos« 'kosár', »lebud« 'hattyú' , »szova« 'bagoly', »spos« 
'csiga', »kum« 'koma', »tekta« [így] 'nagynéni', »usina« 'uzsonna' stb. (Vidin-
ben: sánta 'rész, darab' , parsol 'patkány' , pavçina^palçina 'pókháló'). Ezek 
természetesen csak mutatványok egy régi nyelvállapot szókincséből. 

Végül olasz befolyás nyomai is mutatkoznak a nyelvemlékben. Az 'ételt, 
evést' az emlék manc"a-nsk nevezi, és a harmadik rész, amelyet én D résznek 
nevezek, olasz nyelvű török nyelvtant és olasz fordítással ellátott hosszú 
beszélgetést tartalmaz. 

A kézirat tartalma 

Az egyes részek tartalmáról és jellegéről a következőket mondhatjuk. 
Az A rész, a szójegyzék három, nem egyenlő terjedelmű részből áll. 

Az első részt nominális jellegű nyelvelemek képezik (2r—24r), a második 
részt igék (24r—27v), a 28r lapon a számnevek vannak, latinul és törökül. 
Minden oldal négy hasáb, rendesen 12 sor (számos eltéréssel). Az első fejezet 
részei a következők: idő-, hely-, módhatározók stb., összekötő szók és kifeje
zések, gyakori beszédfordulatok (feltűnő módon néhány állatnév, amelyeket 
később a kézirat megismétel). Azután szócsoportok jönnek a következő 
felírásokkal: De Humanis (5r—), De Vestibus (8r— ), De Domibus (9V—), 
De officialibus ( l l r —). A 12v lapon van egy nem világos kifejezés „Velli fatio", 
azután „Est frigus hodie" és azután következnek felirat nélkül olyan szavak, 
amelyek a házra, a városra és a hadi életre vonatkoznak. A 14r lapon újra 
felirattal ellátott szócsoport következik: De Libris, • aztán 15r: De Equis 
15v: De Animalibus. 17r: De Vermibus (az állatvilágra vonatkozó adatok
kal), 18r: De Consangvineis, 19r: hibásan: De Orificibus (a foglalkozásokról), 
20r: De Fructibus (színnevekkel), 22v: Dierum nomina, 23v: Különféle (többek 
közt pénznevek). 24r: egy befejező mondat: Permittat me in pace. — Ugyan
azon a lapon következnek az igék: latinul (frango) és törökül (Praesens és 
Praeteritum) : Kerarum — Kerdum). 28r: Numeri. 

A B rész többé-kevésbé összefüggő mondatokban beszélgetéseket ad. 
A háziúr még az ágyban van (29r). Látogató jön, beszélgetnek, majd egy 
szolgát hívnak (32r). Sokáig beszélnek a fehérneműről és a ruháról — a háziúr 
felöltözik; a beszédbe különféle témákat szőnek be: ima, háború, idő, — 
honnan jönnek, hova mennek (39v), — mi újság? (40v), — hírek háborúról 
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és politikáról. Azután új beszélgetés kezdődik; a szokásos frázisok után nagyon 
részletesen beszélnek szövetvásárlásról (45r) és ruhacsináltatásról. 

Részletesebben kell szólnunk a D részről. Ez a rész egy török gram
matika vázlata olasz nyelven, török—olasz beszélgetésekkel; tudományos 
szempontból nagyon figyelemre méltó, de kevesebb anyagot tartalmaz, mint 
az A és a B. Kisebb terjedelmű is, mint az említettek. A 77r-tő'l a 83r-ig ter
jed. A nyelvtannak felírása van: »Brevi Rudimenti del parlar Turchesco«; 
a beszélgetéseknek (83r—89r) nincsen címe. Egy ebéd részleteire vonatkoznak. 

Mindkét olasz részt ugyanaz a másoló írta be a kéziratba, de a nyelvtan 
szerzője nem azonos a beszélgetések szerzőjével. A beszélgetések az A és B 
rész nyelvjárásán vannak írva, a nyelvtan nyelvjárása más. 

A D rész másolója született olasz, s valószínűleg világi ember. Ezt 
— talán helytelenül — egy beírásból következtetem, amely a 83v lapon talál
ható és a következő szavakat tartalmazza: »Mulier, mulier, mulier«. Hogy 
mit akar mondani a 85r lapon való beírás: »M« és »Mulim, mulim«, azután 
a 87r lapon: » M M . . . (?)«, 88r: »M. M. M.:«, az nem világos nekem. A 87v 

lapon alul a következő értelmetlen betűk vannak: »ffffff«. 
Ennek a másolónak latin műveltsége volt. Erről tanúskodnak a fenti 

furcsa bejegyzések mellett a következő helyek: 87r, ahol a lap kezdetén a 
török szöveget t é v e s e n — tehát ösztönszerűleg — latin nyelven folytatja: 
»sequat« [törölve és azután:] »benum ardi sora gyela«, azaz 'gyere utánam';7 

87v lent, saját jókedvéből a következő hexametert idézi: »Omnia sunt homi-
num tenui pendentia filo«, hibátlan latinsággal (ez nem a szerzőtől származik). 

A szerzőről természetesen épp úgy nem tudunk voltaképpen semmit, 
mint a másolóról. A nyelvtant a latin iskolai grammatika mintájára alkotta, 
— s ilyen csodabogarakat találunk benne, mint »csim« 'kicsoda' —, vocati-
vusa»jacsim« (80v); hogy volt-e valami mintája, olasz nyelven írt török nyelv
tan vagy más, azt nem tudom megállapítani. 

Most tekintsük át a nyelvtan tar talmát és vizsgáljuk meg bizonyos 
jellemző vonásait.8 

Különösen feltűnik, hogy a török alakok még hibásabban vannak 
beírva, mint az A és B részben. 

A szerző két deklinációt ismer, egy olyat, amelyben a genitivus végzete 
»-ing«, és egy másikat, amelyben a genitivus végzete »-ung«. Ez találó, helyes 
megkülönböztetés. A szerző török nyelvjárásában veláris vokalizmusu szók 
esetében is szívesen alkalmazták a palatális vokalizmusu suffixumokat, így 
például az -*, -e, -den, -1er suffixumok esetében. Szigorú különbség csak a geniti-
vusban volt, amelynek suffixuma a magánhangzó-illeszkedés szabályai sze
rint -ung-nak, illetve -ing-nek hangzott. De már a deklinációt két nagyon 
szerencsétlenül választott példán szemlélteti, az egyik: »elin« 'la scienza' és 
»haza« 'la virtù'. »elin« kétszeresen hibás forma, más helyeken »elim« van 
helyette, — az ilim ' tudomány' arab jövevényszó ez. »haza« nem lehet más, 
mint az arab hussa 'bir adama ve ya seye mahsus olan hal, k u v v e t , tesir' 
(Qämüs-i türki), vö.fyössiyet 'vertu naturelle' (SÂMÏ B E Y , DictTF); a két példa 
jelentése tehát: ' tudomány—erény'. 

7 I t t megdőlni látszik az a tétel, hogy a másoló a szöveget nem értette. 
8 I t t jegyzem meg, hogy a jelentéseket nem egyformán adora. Legszívesebben 

megtartom a latin jelentést. Ahol ezt nem látom jónak, vagy ahol ez nem volt lehet
séges, ot t magyar jelentést adok, esetleg törököt, ha a török jelentés valamely kér
dést megvilágít. 
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A szerző beszél a magánhangzós szóvég utáni prónominális n-ről: 
»Haza« — Gen. »Hazanung« és azután a következő sajátságos mondatot írja: 
„In nomi che finiscono in Ab et Egh sequitano la stessa regula, V. G. Akrab 
il Scorpione, Akrabungli Del Scorpione et per ordinario simili nomi dar[l] 
parlare arabo". A numerus, genus, szóképzés, fokozás (felsőfok: »kaietilhe« 
[gay etile]) egészen röviden, de lényegében helyesen vannak tárgyalva (78r, 
78v). Meglehetősen részletesen és általában helyesen tárgyalja a szerző a név
mások alakjait (79r—80v, az egyes alakokat 1. a nyelvtan összefoglaló tár
gyalásában). 

Következik (8lr) az ige. Kétféle ragozás van, aszerint, hogy az infinitivus 
végzete »meg«, vagy pedig »mak« (tehát a vokalizmus szerint; vö. fent a 
deklináció két faját). 

„Indicativus" : »severum« (így) stb. 
„Imperfectum": »szeverdum« stb. 
„Perfectum": »szevdem« stb. 
(Perf. indef.) >>szevd[m]il[s]idum« 'io ha vevő amato' stb. 
„Futurum": »szeverum« stb. 
„Imperat ." : »szev szén« 'ama tu ' stb. 
„Optativ, Praes.": »bulaicsi szevem« stb. 
Opt. „Praet . Perf.": »bulaicsi szeveidum« stb. 
„Fut . opt .": simile al praesente 
„Conj.": »egyer«-rel 'che vomisse' 
„Conj. praes." »egyer szeuszen« [r.m!] stb. 
Conj. „praet.": »egyer szevszeidum« stb. 
Conj. „fut.": „nel medemo modo del praesente" 
„Infinito ' ' : »Szevmek« 
„Part ie ." »szevegyek« 

»szevmeli« 'e adamare' 
»szevigi« 'quello che ama' 
»szevmis« 'amato' 

„Verbo pass. ind. praes." »szevilurum« stb. 

Az oszmán-török nyelvnek a grammatikai vázlata van tehát előttünk, 
— egy nagyon sovány és hiányos vázlat. A hangokról, a hang változásokról, 
magánhangzó-harmóniáról és magánhangzó-illeszkedésről rendkívül keveset 
ír a nyelvtan, a birtokos személyragokat nem említi. Fontos képzők, mint 
pl. bizonyos számnevek képzői, a névutók, az igéknél az -an, - ^ - k é p z ő s 
participiumok, a gerundiumok, a tagadó formák nincsenek említve. 

A Grammatika a magyarországi török nyelvet nem abban az alakban 
adja, ahogy a többi részek. Ilyen alakok mint »gyan« 'lélek' 78r, »gyocs« 'ég' 
78v, »csim« 'kicsoda?' tipikus magyarországi alakok, de ezek mellett lényege
sen eltérő alakokat is találunk. 

1) A genitivus ragja a grammatika szerint »ing« és »ung« (sajnos, az 
egész kéziratban nagyon kevés genitivusi formát találunk). A névmások 
ragozásában feltűnnek ezek az alakok: »baga« 'nekem' 79r és »onga« (~»ona«) 
neki (vö. 90. 1.) — a 81 r lapon egy másik alakot találunk r\ hanggal: »szev-
dung« 'szerettél'. Egvébként nincs a kéziratban r\ hang, illetőleg »ng« hangjel. 
(Vö. 86. 1.) 
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2) A -lar, -1er rag-típusban a grammatika sokszor használja — veláris 
magánhangzó után is — a -1er alakot. Az A és B részben és a D rész szöveg
részében a magánhangzó-illeszkedés szabálya erosebben érvényesül. (L. 83. 1.) 

3) A Grammatika ilyen alakokat ad: »szén szeverszin« 'te szeretsz' 81 r , 
»sziz szeversziz« 'ti szerettek' és az ü-s alakokat nem ismeri. (L. 77. 1.) 

4) A Grammatikában adott konjugációnak aligha a magyarországi 
török nyelv volt az alapja. Sok olyan alakot mutat , amely az A és B részben 
és a D rész beszélgető részében nincs meg. 

Ami az átírást illeti, a Grammatika szerzője szintén a magyar hang
jelölést használja: »szev-« 'szeretni' több helyen, »szevszen« 'ha szeretnél' 
82v; a szerző sokszor »s«-et ír »sz« helyett: »szevesiz« 'hogy szeressetek' 82r; 
»sultan« 78r; — »csim« 'kicsoda?' 80v; »benumcsi« 'az enyém' 80v; »bulaicsi« 
'az Isten adja, hogy . , .' 82r (»ch«-valis: 82r, kétszer); »cs(ch)ilisza« 'templom' 
79v; »gyan« 'lélek' 78r; »gyámi« 'dzsámi' 78r; »gyocs« 'ég' 78v; »szevegyek« 
'sevecek' 82v; a -a képző: 78v (pl. »ekmegci« [így] 'pék', »balugci« [így] 'halász', 
»basmagy« 'nyomdász'); »padisáh« 78r; — feltűnnek ezek: »-gh«: »akrabungh« 
'a skorpiónak a' 77v, »hazalerungh« 'erényeknek a' 78r; »haza« 'erény' 77v, 78r 

(az s »z«-vel jelölve); »h« betű olyan esetekben, ahol az arab írás a he betűt 
használja (1. 75. 1.). 

Annak a képnek a megrajzolásánál, amelyet kéziratunk alapján a 
magyarországi török nyelv grammatikai rendszeréről adok, a fentiek miatt 
nem tekinthettem el a Grammatikától, de mindenütt törekedtem arra, hogy 
a Grammatika anyagát az A és B, továbbá a D rész beszélgető részétől elvá
lasszam, amennyiben vagy egészen különválasztva tárgyaltam a Grammatika 
anyagát, vagy a lapszámokhoz, amelyek már tulajdonképpen magukban 
útba igazítanak bennünket a kérdésben, a Gr jelzést is odatettem. 

Hogy a Grammatika ilyen gyengén sikerült, azon nem csodálkozha
tunk. Egy török szójegyzéket (A) összeállítani nem túlságosan nehéz feladat, 
— a török—latin beszélgetések (B) megírása sem kívánt — megfelelő ismeretek 
mellett — különösebb szellemi képességeket. De nyelvtant írni, különösen ha 
az embernek semmilyen mintája nincsen, legfeljebb egy más nyelv nyelvtana, 
igen nehéz. Ehhez bizonyos grammatikai műveltség kell. Ilyen embert találni 
nem volt könnyű. 

Végül is talált a nyelvtan készíttetője egy olaszt, aki a feladatot magára 
vállalta. (Az emlék nyelve délszláv jellegével ez valahogyan kapcsolatban is 
lehet.) Kísérlete nem használhatatlan, nem rossz, sot talán azt is lehet mon
dani, hogy világos és megbízható, de amint mondottam, rendkívül sovány 
tartalmú. 

Másolók, szerzők, készíttető 

Mind a három részben megállapítható, hogy a másolók a török nyelvet 
nem ismerték. Általában olvashatóan írtak, legszebben az A rész másolója, 
kevésbé szépen, de olvashatóan a B részé, és leghanyagabbul az olasz. 
Latin, illetve olasz szövegük normális, hiba bennük alig akad, de a török 
szavakban — különösen egyes helyeken — rendkívül sok és feltűnő hiba van. 
Ezek a hibák oly gyakoriak és olyan jellegűek, hogy törökül tudó másolóktól 
nem származhattak. 

5 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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így az A részben ilyen hibákat találunk (csak egyszerű és világos esete
ket említek): »aszdo« — anda 'ott ' helyett (az sz—n és az o—a felcserélése 
többször előfordul) 2r; »hics biri erden« = »hics bir ierden« 'nullibi? 3 r; »arsz-
lain« = »arszlan« 'leo' 4r; »beiriler« = »beinler« 'cerebrum' 5r (a »ri« és »n« 
felcserélése gyakori); »distar« == »dislar<< 'íbgak' 5V; »agen« = »ager« 'terhes' 6V; 
»bas tarafari« = »taraflari« 'tempóra' 6V; »uszurmecs« = »ukszurmecs« 'sternu-
tatio' 6V; »akehli« == »akelli« 'prudens' 7r; »eiu mamii [namli] adam« 'vir 
bonae famae' 7r; »gyozbealugi« = »gyozbeazlugi« 'albugo' 5V; »ditmek« = 
»dikmek« 'varrni' 9r; »makar« = »makas« 'forceps' 10r. Ha a »sofra bezi« 
kifejezés helyett a 10r lapon a »beszofraszi« 'mappa' alakot találjuk, ezt már 
egészen másképpen kell megítélni. I t t a szerző cserélte fel egy összetételnek 
a tagjait. 

Hasonló jelenségeket találunk a B részben. Vizsgáljuk meg például 
a 32r—34v lapokat. A 32r és 32v lapokon nincsen lényeges íráshiba. A leíró 
figyelmesen dolgozott. A 33r lapon ezt írja: »nekada[r]dur« 'hány van?' , 
33v »chamarsirgyi« 'mosóné' és »nemd[l]i« 'nedves', 34r »gyurule3i« 'mind' 
— »gyumle3i« helyett (a »ru« betűk könnyen felcserélhetők »m«-mel, ez nem hiba, 
hanem tévedés, egy hanyagul írt eredeti alapján, — mindenesetre világosan 
mutatja, hogy a leíró nem tudott törökül). A 34v lapon feltűnő számban 
vannak hibák és tévedések: »to(r)z« 'por', »chih[l]itleia« 'zárd el', »ugurk[l]a-
ma3Ün« 'ne lopjon', »cham[a]sir« 'fehérnemű'. 

A D rész olasz munka, de amint már mondottam — három olasz műkö
dött benne közre. Először számolnunk kell a szerzőkkel, a nyelvtan szerzőjé
vel és a beszélgetés szerzőjével, akik olaszul is, törökül is tudtak és a másoló
val, akiről a kézirat analízisénél kiderül, hogy a török adatokat nem értette. 
A dolog tehát lényegében ugyanúgy van, mint az A és B résznél. Példák: 
»elin« (egyszer), »elim« (gyakrabban) ' tudomány' — ilim helyett (77r); »szev-
dilidum« 'szerettem', »szevmilidin« 'szerettél', »szevmilidin« 'szeretett', »szev-
milidik« 'szerettünk', »szevmilidigiz« 'szerettetek', »szevlmilidiler«: ezekben a 
tőalak mindenütt sevmis-, tehát a másoló az egész paradigmán . keresztül 
hibás tőalakot ad(vö 73.1.: azZ [=s] jeléről), 81v ; »szevelunh[b]is« 'szeressünk'; 
hat török sorban a következő íráshibák vannak: »házul« 'kész' — »hazur« 
helyett, de a »házul« lehet talán helyes alak is; »kat« 'mennyi?' — »kacs« 
helyett; »oilete iakandur« 'közel van a délhez' 85 r. 

Az a körülmény, hogy a leírók a török szöveget nem értették, arra 
kényszerít bennünket, hogy az egyes kérdések megítélésében rendkívül 
óvatosan járjunk el és bizonyos helyek magyarázatánál nagy, sokszor elhárít
hatatlan akadályt képez. Egyes esetekben egyáltalában nem lehet eldönteni, 
hogy íráshibával van-e dolgunk, vagy pedig régi nyelvi alakkal (természetesen 
másképp van a dolog, ha a jelenség több esetben mutatkozik, vagy két 
részben, esetleg mindháromban előfordul). A fordításban is vannak kisebb-
nagyobb hibák, de ez voltaképpen lényegtelen. 

Ezzel összefüggésben felmerül az a kérdés is, hogyan tudtak a fordítók, 
illetőleg a szerzők törökül. Nem vagyok benne bizonyos, hogy ismerték az 
arab írást, — legfeljebb a nyelvtan szerzőjéről teszem ezt fel. A magyar
országi török nyelvjárást beszélték, amelyet az isztambuli nyelv alig befolyá
solt. A három részt a három szerző egymástól függetlenül írta és olyan egy
öntetű a nyelvük, hogy mindháromnál a magyarországi beszélt nyelvre való 
támaszkodást kell feltennünk. Ha az isztambuli nyelv befolyásolta volna őket, 
török szövegeik között több eltérést látnánk. 
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Felmerül az a kérdés, mégpedig egészen határozott formában, hogy 
a mű nem tervszerű elgondolásnak' köszöni-e a létrejöttét. Az első rész 
egy szisztematikus, az akkori szokás szerint összeállított glosszárium. A máso
dik rész beszélgető könyv, ugyancsak az akkori szokás szerint összeállítva. 
Aligha írták be mindjárt az első rész beírása után a füzetbe, hanem inkább 
később, mikor találtak egy megfelelő embert a megírásához (lásd 62—3. 1.). 
Azután egy olyan rész jön, a C, amelyben semmiféle török vonatkozás nin
csen, és a török nyelvkönyv tervén teljesen kívül esik. Úgy látszik, hogy 
a félig üres füzetet alkalmilag hasznos és különféle mulattató dolgok feljegy
zésére használták. Azután megint elmúlt egy idő és találtak egy Magyar
országon élő olaszt, aki képes volt török nyelvtant írni. Ekkor aztán egy 
másolóval beíratták a török nyelvtant és a D rész beszélgetését, amelyet, 
mint mondottam, nem a nyelvtan szerzője írt. Ezt talán nem is olasz 
ember írta. 

Feltűnő, hogy mind a három szerző a magyar hangjelölést használta. 
Ebből különféle következtetéseket lehetne levonni, de ezeket aligha lehetne 
kellőleg megalapozni. Egy biztos, — az, hogy a kézirat Magyarországon 
készült. A részek keletkezésénél tehát 7 vagy 8 személlyel kell számolnunk: 
a megrendelővel (ezek lehettek többen is), 2 vagy 3 szerzővel (mondottam, 
hogy lehet arra gondolni, hogy az A és B részt ugyanaz a szerző írta és bizo
nyos, hogy a D részben más írta a grammatikát és más írta a beszélgetést, 
valamint a 3 másolóval. 

Ki volt a készíttető? Illésházy Miklós 15 éves volt, mikor a könyvbe 
mint tulajdonos beírta a nevét. Vajon készen kapta a munkát, vagy részben 
1668 előtt és 1668 után őmaga készíttette? Ez nagyon jól lehetséges. A beszél
getésekben, tehát a B részben mindjárt a legelején egy grófot költenek fel 
álmából és a D részben a beszélgetés központja egy Miklós nevű úr. Vajon 
ez a gróf és ez a Miklós nem gróf Illésházy Miklós ? Esetleg nem akkor írta-e 
bele nevét a műbe, mikor még csak a beszélgetések voltak meg? Miért van 
beírva címül a Dictionarium? — nem azért-e, mert a beírás idején még csak 
a szójegyzék volt beírva ? Es nem később íratta-e bele Illésházy Miklós a többi 
részeket ? 

1668-ban vagyunk, öt évvel Érsekújvár elfoglalása után. A török uralom 
még szilárdan állott Magyarországon, sőt a levegőben volt Bécs elfoglalásá
nak a gondolata. A politikai pályára készülő' 15 éves Illésházy joggal gon
dolhatta, hogy politikai érvényesülésében a török nyelv ismerete nem lesz 
felesleges. 

nálja. 

»a« 
»aa« 
»á« 
»o« 
»u« 
»e« 

Átírás 

Az emlék a török hangok jelölésére korának magyar hangjeleit hasz-

% y a »gy> gy* g1« c , 
aa »gz« c " 
a »s« s, s 
o, i (egyszer) »z« z 
u »sz« s 
e, i »3« z, s 

5* 
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*k h y« 
»ö« 
»ü« 
»b, p — d, t« 

i, y 
i (kétszer) 
ü, i (egyszer) 
b 

»3« 
»h, v, f« 
»1, r, m, n, ny« 
»c« 

s 
h, v (w), f 
l, r, m, n 
k 

»g«; »k« V 
d 
t 

»cs, eh« Ç 

g, g, c"; q, k 

A magyar helyesírás a XVII. század második felében már meglehetősen 
kialakult.9 

KNIEZSA ISTVÁN a MHT-ben a 10—16. lapon erre a korra vonatkozólag 
megkülönböztet egy protestáns és egy katolikus helyesírást. Ennek a meg
különböztetésnek a részletei minket most nem érdekelnek. Török szövegeink 
átírása a magyar hangjelölés viszonylatában nem ad lényeges problémákat, 
és azok a kérdések, amelyek itt felmerülnek (a gy betű pontos hangértéke, 
kisebb lényegtelen kérdések, mint pl. az L hangok artikulációja, az r ejtése 
stb.), a hangtanba tartoznak. 

I t t csak egy kérdést akarok megemlíteni: a ç (c) hang jelölésének 
kérdését. 

A ç hang jelölése az A és D részekben eltér a B rész jelölési módjától. 
Az A és D-ben a ç-t a »cs« betű jelzi, a B-ben »eh«.10 A cs jelölés a katolikus 
helyesírásban használatos,11 de hiba volna ebből messzemenő következtetése
ket vonni. Azon sem lehet csodálkozni, hogy az A részben ilyen alakok for
dulnak elő, mint »turche« 'turcice' 4r, »tech(e)rar« 'insuper' 4V (»tecsrar« 
'adhoc' 5r), »pach« 'castus' 1Y> »kelch« 'kard' 13v, »chekmecs« 'húzni' 14r, 
»ochuz« ' taurus' 16r, »euszichane« 'glis' — »szicsan« 'mus' 16v, »szerche« 
'passer', 17r, »evelchiler« 'antecessores' 19r, »pesches« 'donatio' 19r, »taschi« 
'gem.marius' 19v, »Ezuretchi« 'pictor' 19v (»szuretschi« 'sculptor' 19v), »kelechi« 
'kiliççi' 20r — a cs-vel való írás százai mellett. (A B-ben csak az egy »csifaiet« 
'satis' 52r szót találtam »cs« betűvel írva és a D-ben csupán a »peschenle« = 
pesç'irle 'törülközővel' 86v és »belchi« ' talán' 88v szavakat.) Azt is meg kell 
jegyezni, hogy az s (= sz) hang az A és D-ben (ezek tehát ebben a tekintetben 
is egyeznek) »sz« betűvel, a B-ben 3 betűvel van jelölve.12 

Magánhangzójelek 

»a«13 

Az »a« betű a magyarban a XVII . században labiális a (á) hangot jelöl, 
a törökben pedig bizonyára illabiális a-t: »bas« 'caput' 5 r; »kan« 'sanguis' 6V; 

9 MARCSEK TIBOR, Helyesírásunk a XVII. században. Budapest 1910. — KNIEZSA 
ISTVÁN, Helyesírásunk története a könyvnyomtatás koráig. Budapest (Akad.) 1952. 
— Ua„ A magyar helyesírás története = MHT, Budapest (Tankönyvkiadó) 1952. — 
BÁRCZI GÉZA, Magyar hangtört.2 Budapest (Tankönyvkiadó) 1958, 14—16. 1. 

10 Vö. KNIEZSA, MHT 10. kk. 
11 KNIEZSA, i. m. 16. < 
12 L. KNIEZSA, i. h. 13 Mind a három részből igyekszem példákat adni. Különös esetekben arra töre

kedtem, hogy az összes példákat idézzem. Kétes eseteket nem vontam be a tárgyalásba. 
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»damar« 'véna' 6V; »aiak« 'pes' 6V; »3abah« 'reggel' 31v ; »kalkarum« 'surgo' 31 r 

»szana« 'neked' 88v, »katlanma« 'várni' 88r. 
Az »aa« jel aa-nak olvasandó (két csúcsú hosszú szótag, talán — leg

alábbis néha — laringális explosivával a két a között): »szaat« 'horologium' 
10r, »3áte« Dat. 31 r; »3aat« 'hóra' 32r, 39r (négyszer), 39v, 85 r(!); »táán« 'evés' 
86r; »száát« 86v; »szaat« 87r. 

A magyar »á« hosszú illabiális a (á) hangot jelöl és emlékünkben több
ször előfordul: »szárhosluk« 'ebrietas' (á: eredeti e-bői); »ácsluktan« 'az éhség
től' 86r (sajátságos módon van »ács« 'éhes' alak is 85r, 88r); »szágluguna« 
'az ő egészségükre' 84r, »száglogone« 84v; »iszigyák« 'meleg' 88r. 

A »száát« és »táán« alakok fent adott olvasatának helyességében nagy
jában nem lehet kételkedni, és hogy a többi példák átírási módja semmit
mondó, azt sem lehet állítani (szágluguna: affektív alak hosszú magánhangzó
val és hangsúllyal az első szótagban?). 

»o« 

»csók« 'sok' 2r; »ozeman« 'tunc'2 r; »szol« 'bal' 2V; »olmak« 'lenni' 3V; »oturi« 
'miatt ' 4r; »gyor-« 'látni', »győz« 'szem'passim; »oroszpi«'meretrix' 8r; »sofra« 
'mensa' 10r; »oile« 'ita' 2r; »oteden« 'illinc' 3 r; — »dozt« 'barát ' 29r; »dogri« 
'fidelis' 30r; »gyordum« ' láttam' 31 r; »stambolda« 'Isztanbulban' 49r; — »korkma« 
'ne félj' 84r; »dosztlar« 'barátok' 84r; »oile« 'dél' 84v; »nikola« 'Miklós' 84J. 

A »kovergyak« 'cincinni' 5r (TS kivircik) szóban — úgy látszik — 
az »o« i-t jelöl. 

Különféle nyelvtani alakokban a nem első szótagban az »o« az o hangot 
jelöli. L. 81—2. 1. 

»u« 

Az »u« betű az u hangot jelöli: »burun« 'nasus' 5V; »iumruk« 'cubitus' 
6r; »oiledur« 'ita' 2r; »hazur« 'praesens' 2r; »dun« 'heri' 2 r; »usztune« 'supra5 

2V; »szenun ianunda« 'apud te ' 3 r ; »szuilema« 'ne mondd' 4V; — »ne buiurur-
zun« 'quid imperas?' 29r; »chimdur« 'quis est? ' 29r; »szizun« 'az ön' 30r; 
»dusek« 'ágy' 29r; »katlandugunuza« 'várása miatt ' 29r; »istedugun« 'amit 
akarsz' 29r; — »buldunuz« 'megtalálta' 83 r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »degyu-
lim« 'nem vagyok' 83v; »szucsur« 'köszönet' 84r; »kalunusz« 'maradjon !' 88 r. 

A 37r lapon »3ml« 'víz' alak van (hosszú u), a Grammatikában (78v) 
pedig »su«. (L. 84. 1.) 

»e« 

Az »e« elsősorban az e hangot jelöli, amely — különösen bizonyos esetek
ben — általában valamivel zártabb, mint a magyar (vagy olasz) e: »tesz« 
'cito' 2V; »nerede« 'ubi? ' 3 r ; »oiledur« 'ita' 2r; »zemanile« 'aliquando' 2r; »gyegye« 
'éj ' 31 r; »egyer« 'si' 31v ; »gyerchek« 'igaz' 31v ; »gyelmes« 'non venit' 31v ; »sze-
verler« 'szeretnek' 81 r ; »kahve« 'kávé' 83 r; »eder« 'csinál' 83 r; »zeman« 'idő' 84v. 

Sok esetben az »e« az 1 hangot jelzi, illetőleg az % jele szabály szerint 
az »e« betű: »agez« 'os' 6r; »ternaklar« 'ungves' 6r, 18v; »bagerszak« 'intestina' 
6V; »agen[r] kari« 'puerpera' 6V; »akkel« 'memoria' 7r; »nazehat verigy« 
'exemplaris' 7r; »iaken« 'közeli' 7V; »herszusz« 'fur' 7V; »herka« 'vestis foemi-
nea' 8V; »szingyer« sinc"ir 'monile' 8V; »csekercs(k)« 'assarium orgánum' 10r 
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( R E D H . 724: ^ ) ; »kezlar« 'leányok' l l v ; »keich, kelech« 'kard' 13v, 20r, 25v; 
»kéne« 'vagina' 13v; »hazerlamak« „atrahere sclopum" 14r; »csaget« 'papír' 
14r, 19v; »verelmis« 'dátum' I4V; »kater« 'mulus' 15r; »ker (at)« 'albus' 15v; 
»euszichane« ew-siçani 'glis' 16v; »csaker« 'accipiter' 16v; »kerlangyk« 'hyrundo' 
17r; »domuszkele« 'séta' 18r; »kez« 'sponsa, filia' 18v; »ugye (Ist. üvey) kézi« 
'privigna' 19r (»e« = *, »i« = i) : »inger« 'ficus' 22r (Ist. incir) : »kremzi« 'ruber' 
22r; »kes« 'hyems' 23r; »kerarum« 'frango' 24r; »zervalarum« 'latro' 24r; »cse-
ver-« 'converto' 25r; »gyeter« (V'eíw,) 'hozd' 32r,v, 33r, 37r; »kerk« 'negyven' 28r; 
»akel« 'scientia' 31v , 38v, 45v, 48r kétszer; »agyerrerum« 'hoc mihi summo 
dolori est' 35v; »anni cul[l]andermisim« 'practico' 46r; »hezer« 'Georgius' 46v, 
49v; »kelecsleri« 'kardokat' 86v; »agyer[r.n]urum« 'sajnálom' 88r; »szukes-
laion« 'szoruljatok összébb' 88r; »gyorurszenesz« 'ön látja' 88v. 

HEFFBNING, 43., 85. 1. 

»i (j, y)« 

Az »i« az i és y (i) hangokat jelöli, néha »j« vagy »y« van helyette: 
»sindi« 'iam' 2r; »bir« 'egy' 2r; »oiledur« 'ita' 2r; »jarun« 'cras' 2r; »sabahvakti« 
'mane' 2r; » ahsamvakti« 'vesperi' 2r; »mum[m]akaszj« 'emunctorium' 10v; 
— »isit« 'halld' 29r; »chimdur« 'quis est? ' 29r; »be[i]rsei« 'valami' 29r; »3uilema« 
'megbeszélni' 29r; »oturi« 'miatt ' 29v; »aldat[t]i« 'megcsalt' 30v; »uiku« 'álom' 
30v; »uiuma« 'aludni' 30v; »iaron« 'holnap' 30v; »bundáim« 'hic sum' 32r; 
«joktur« 'nincs' 32v; »ioktur« 34r; »-mj« ' -e? ' 34v; »anahtarj« 'kulcsot' 34v; 
«basumj« 'fejemet' 35v; »3enj« 'téged' 36v; »zemanj« 'időt' 39r. Az utóbbi 
alakok (>>j«-vel) a B e részében feltűnőek. — »kalivealtidan« 'a reggeli miatt ' 
83 r; »bir ierde ierosz« 'valahol eszünk' 83 r; »adamu[nu]zi« 'a maga emberét' 
83 r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »kavi« 'erős' 83 r; »juregun« 'gyomrod' 86r. 

A B-ben (33v): »geynerum« 'felöltözöm'. 
Az eyi 'jó' szót az emlék rendesen »ei«-nekírja (7r, 29r, 84v, 88r); »kopuz-

iai« = kopuz-yayi [ ? ] 'plectrum' 15r. »byuk« 'nagy' (biyuk) 13r, 19r. 
Az »i« néha az i hangot látszik jelölni: »irak« 'procul' (iraktan) 3 r ; 

»irmak« 'fons' 10v; »iszigyák« 'meleg' 88r; »irlaigy« 'cantor' 14v; »irla« 'cantus' 
14v; »azgin« 'azgin bir at ' 15v; »szakszigan«'pica'17r; »szi(d)gergy« 'bubulcus' 
20r; »szingyer« 'monile' 8V: sinc"ir; »ilam« 'serpens' 17v (kétszer); »gylamba-
lugi« 'murena' 17v. Bizonyos, hogy ezek az adatok — majdnem mind — i-vel 
olvasandók (1. DTVidin 65, 27: i, 41). 

»ö« 

Mivel nyelvjárásunkban az ö hang nem fordul elő, az emlék az »ö« 
betűt nem használja. Egyedül az 5r és 15r lapokon szerepel: a kii 'szőr, lószőr' 
szót »ö«-vel írja az emlék. (Ingadozások a helyesírásban, vö. i t t : »ü«.) 

»ü« 

Mivel a magyarországi törökben az ö hanggal együtt a régi ü is elvesz
tet te palatális voltát, és általában 'u helyettesíti, à kéziratban az »ü« jellel 
nem azokban az esetekben találkozunk, ahol azt elvárhatnánk. Amíg azon
ban az ö a kézirat nyelvjárásában teljesen eltűnt, addig az ü bizonyos esetek
ben, igei és névmási alakokban — affektív színezettel — megmaradt, és ezek
ben az alakokban találkozunk az »ü« jellel. (L. 91., 92—6. 1.) 
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A »külügyünj« 'kardodat' 36v szóban az »ü« az i hangot jelöli. Az írás 
némi bizonytalanságot mutat e szó hangjelölésében. Ugyanez a szó a 37v lapon 
»kelagyumj«-nak van írva, tehát az első szótagban szabályszerűen »e«-vel, 
a második szótagban »a«-val, mint az i hang több szóban (1. 76. L). A 86v 

lapon a szabályszerű »kelecs« írást látjuk. 
Más, a köznyelv hatása alatt keletkezett rendhagyó alakok: »bu gyün« 

36r ( ~ »bugyun« 36v) 'ma', »w^r. s]ür3une[ = ^3« 'meghűltök' 36v; »3Ü3« 
'szó, beszéd' 41] (rendesen: »suz«). 

Hibás alakok: »üiumadum« 'nem aludtam' 32r; »iaüükulmis« 'elve
szett' 331. 

Mássalhangzójelek 

»b«, »p« — »d«, »t« 

A »b«, »p« — »d«, »t« jelekről semmi különöset nem mondhatunk. Körül
belül azokat a hangokat jelzik a törökben, amelyeket a magyarban. Felvetődik 
az a kérdés, nincs-e a mi török nyelvjárásunkban B, D? Ezt az átírás alapján 
nem lehet megállapítani. 

»g«, »&« 

Másképpen van a dolog a »g« jellel. Ennél van néhány probléma. Először 
's — a környező hangok szerint — g-t és g-t jelent. Példák a g hangra: »gairi« 
imásik' 3 r; »oglan« 'puer' 5V; »istedugumuz« ,'amit mi akarunk' 3V; »age[*]z« 
os' 6r; »uzum agagy« 'vitis' 21v ; — »aga« 'úr' 30r; » dogri« 'fidelis' 30r; »gairi« 
' több' 32v; »galiba« 'forte' 33 r; — »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »szágluguna« 
'az ő egészségükre' 84r; » olduguna« 'hogy van' 85r; »aglar« 'sír' 86r. Példák 
a g hangra: »egri« 'ferde' 3V; » csiger« ' tüdő', »gyger« 'renes' 6V; »digren« 'fur-
cinulla' 10r; »eglenma« 'ne maradj sokáig' 49v — »eglenmeziz« 'nem maradunk 
sokáig' 85r; »oldugi« 'hogy ő van' 87r.—Ugyanígy a »k« jelnél. 

»g« = c" : »inge buili« 'subtilis' 7r; »augi passa« 'praefectus venationis' 
l l v ; »eugaz« [ewc"az ?] 12v; »get« 'nagyapa', TS cet (ceddi) 19r; »inger« 'ficus' 
22r; »ager(ur)um« 'me poenitet' 25r; »igazetunuz ile« 'cum licentia vestra' 48-v 

»gy« 

A gy jel a magyarban nem palatalizált, hanem palatális d hangot jelöl. 
A mi emlékünkben rendesen »gy«-vel van írva, ritkábban »gy«-vel (az y feletti 
két pont a B részben nemigen fordul elő), vagy »gi«-vel, és egy olyan hangot 
képvisel, amelyet én c" jellel írok át (vö. a hangtant, 84. 1.); jelöli a c"i hang
párt is: »gyun« 'nap' 2r; »gyecs« 'tarde' 2r; »gyelegyecs« 'in futuro' 2 r; »olingye« 
'interea' 2r; »bugyegye« 'hoc vesperi' 2V; »győz« 'szem' 5V; »gyehennen« 'infer-
nus' 6r; »egyer« 'si' 4V; »gyahgyah« 'raro' 5r; »dugyme« 'gomb' 8V; »bilmeigi« 
'nem tudó' 7V; »gyuvergyn« 'columba' 17r; — »angyak« ' tantum' 29v; »degiul« 
'nem' 29v; »gyibi« 'mint' 29v; »gyirma« 'ne menj be' 29v; »agyeptur« 'miror' 
30r; »nigye« 'sicut' 30v; »gyun« 'nap' 31 r ; »gyelmes« 'nem jön' 31v ; »ogyak« 
'caminus' 32v; »gyumleszi« 'mind' 33 r; — »gyan« 'lélek' 78r Gr.; »gyámi« 
'dzsámi' 78r Gr.; »gyocs« 'ég' 78v Gr.; »chilisagyih« 'templomocska' 79v Gr.; 
»szevegyek« 83r Gr.; »gyendi« 'maga' 83 r; »mangya« 'evés' 84r stb.; »ugyrenmis« 
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' tanult, megszokott' 84r; »gyurek« 'gyomor' 84r; stb.; »gyenduni« 'maga
dat ' 84r; »gyumleszuni« 'mindet' 84v; »gyuzel« 'szép' 84v; »gyeluruz« 'jönni 
fogunk' 85r; »gyerler« 'helyek' 86v, 88r; »iszigyák« 'meleg' 88r; »agyer[n]nu-
rum« 'sajnálom' 88r; »gyorur« 'lát' 88v; »gyderszün« 'mégy' 83 r; »gybi« 'mint' 
84r; »gydero3« 'megyünk' 85r stb.; »gydelum« 'menjünk'85 r; »gytma«'menni'85 r. 

Az A és D részben a »gy (gi)« után gyakran i betűt találunk, azaz a c"i 
hangpár »gy«-vel van jelölve: »parmagy«parmac"i 'ujja' 6V; »gyger« 'renes' 6V; 
»oroszpigy« 'adulter' 7V; »biligy« ' tudó' 7V; »cseszigy« 'latro' 8r; »degyl« 'non' 
2r, 3V, 25v; »dilengyluk« 'mendicatio' 8r»;demir ogyagy« 'subex' 10r; »kamgy« 
'ostor' 15v; »igyrmi« 'húsz' 28r; »basmagy« 'nyomdász' 78v Gr; »gygytlerum« 
'az én embereim' 84r. 

Ellenben a B részben ilyen alakokat találunk: »gyirur« 'intret' [?] 30r; 
»csamarsirgyi« 'mosónő' 32v, 33v; »degyenegyi« 'botot' 35r; »degyildur« 35v, 
36r, 38r; »gyit-« 'menni' passim; »oinagyilara« 'ad saltatorem' 40v; »gyibi« 
'mint' 47v; »gyirmj« 'húsz' 49 r . . 

I t t az átírás fejezetében tárgyalok egy kérdést, amely elsősorban átírási 
probléma, — azt a kérdést, hogy abban az esetben, ha a közoszmánli y helyén 
a mi emlékünkben »gy« jelet találunk, ezt a »gy«-t j-nek olvassuk-e, vagy c"-nek. 
Ilyen esetek: »gylanbalugi« 'murena' 17v; »gyetistum« 'utóiértem' 26v; »gyedi« 
'hét' 28r; — »degiul« 'nem' 29v; »degyil« 33r, 35v (kétszer), 36r, 38r, 38v, »deil« 
36v (kétszer), régebbi degül-hő\; ez valószínűleg nem tartozik ide, mert régi 
g és nem y ; »gyeni« 'új ' 41v , »ieni« uo., 42v, »ienj« 47r; »gyara(r)maz« 'nem jó' 
47y, 48r; »gyuz« 'arc' 48r; »gyirmj« 'húsz' 49r; — »gyema« 'enni' 83r; »gyurek« 
'gyomor' 84r; »gygytlerum« 'az embereim' 84r; »gyerosz« 'eszünk' 86r; »gyer-
len[r]er[n]üzi« c'erlennüzi 'a t i helyeteket' 86v, 88r; »ierum«[így] 'a te 
helyed' 86v, 88r. Azt hiszem igaza van ÜEFEENiNGnek, aki az ilyen esetekben 
átírási jelenséget lát (75. 1.). 

»gz« 

Az A részben néhány példában a »gz« jelet látjuk, amely a c" hangot 
jelöli: »magzungzi« 'pharmacopola' 20v, TS mäcuncu; »gyegze« 'éjszaka' 23 r; 
»kugziaklarum« (tehát »gzi« = c") 'amplector' 26r. 

»s«* 

Az »s« jel a magyarban és emlékünknek a török nyelvében egyformán 
az s hangot jelöli: »sindi« 'iam' 2r; »ahsam vakti« 'vesperi' 2r; »gyecsmis« 
'elmúlt' 2V; »dasra« 'extra' 3 r ; »sukadar« ' tantum' 3V; — »dusek« 'ágy' 29r; 
»fichr etmisim« 'putaui' 30v; »duslar« 'somnia' 31 r; »uiumislere« 'dormientibus' 
31v ; — »ugyrenmis« 'megszokott' 83v, 84r; »sindi« 'már' 84v; »dasrada« 'kint' 
85 r; »isit-« 'hallani' 86r; »peschen[r]le« 'törülközővel' 86v; »passa« 86v; »sen« 
'vidám' 87r (»chen« 44v). 

Emellett az A és B részben (a D-ben csodálatos módon nem), amelyek
ből a fenti példákat kiírtam, az »s« jel s (sz) hangértékben is előfordul: »sabah-
vakti« 'mane' 2 r; »sora« 'postea' 2; »iuksekte« 'in alto' 2V; »iuksekten« 'ab 
alto' 2V; — »neister« 'quid uult? ' 29r; »istedugun gyibi« 'ahogy akarod' 29v; 
»neisteros« 'quid volumus?' 30v; »gyelmes« 'nem jön' 31v . 

»sh«: »chalishur« 'dolgozik' 45v; »sch«: »schem[n?]<< 'hilaris' 7V. 
* Az »s«, »z«, »sz«, »3« jelekhez 1. a -z > -s, z- > s-, változásokról szóló fejtegeté

seket, 87, 86. 1. és DTVidin 68—69, 72. 1. 
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»z« 

A törökben megvan a magyar z hang és ezt a mi emlékünkben természe
tesen a »z« jelzi: »hazur« 'praesens' 2r; »ozeman« ' tunc' 2 r; »buzemane« 'ez-
ideig' 2V; »szlezen« 'lép' 6V; — »3ÍZÍ« 'önt' 29v; »zira« 'mivel' 29v; »nezeman« 
'mikor?' 33v; »gyuzet« 'vigyázz' 34r; »ruzigyar« 'szél' 34r; — »zarar« 'kár' 
83v; »szizun« 'az ön' 84v; »ziadeszile« 'nagyon' 84v; »zeman« 'idő' 84v; 
»gyuzel« 'szép' 84v. 

»sz« 

A magyar sz betűpár ugyanazt a hangot jelzi emlékünk török nyelvében, 
mint a magyarban. Az új török helyesírás ezt a hangot s betűvel jelzi. 

Emellett az »s«, mint az imént láttuk az A és B részekben, gyakran 
jelöli az s (magyar sz) hangot. Példák: »szóra« 'után' 2r; ugyanazon a lapon 
»sora« is; »eszbak« 'pridem' 2r; »buszabahlarda« 'bis matutimV 2V; »szenun« 
'a te ' 3 r; »szabahul hair aga« 'bona dies dominus' 30r; »szizeda« 'önnek is' 
30r; »szizun« 'az öné' 30r; »demisszun« 'mondtad' 30v; »szabah« 'reggel' 31v ; 
»szultanum« 35v; »szuilema« 'ne mondd' 35v; »iszte-« 'akarni' 47v; »eszpabi« 
'ruhája' 48v; — »szana« 'neked' 83r; »gairiszi« 'valami más' 83r; »ierosz« 'eszünk' 
83 r; »csesza« 'vágd' 84v; »szecserum« 'érzem' 85r. 

Az »aszagyk« 'parum' alak [3V (kétszer), 31 r: »a3agyik«] talán azac'ik-
nak olvasandó. Az »ásza« (asä) 'infra', »aszada« (asäda) 'inferius' a 2V lapon 
íráshibának tulajdonítandó. 

»3-(ß)<< 

A »3« betű ( = s, ritkán z: vö. KNIEZSA, MHT, 10 kk) az A és D részek
ben nem fordul elő, a B-ben általános. Az »ß« alak a »3« alaktól gyakran nem 
különböztethető meg és én mind a kettőt »3«-vel írom. Példák: »3Ízunile« 
'veletek' 29r; »simdi 3ÍZÍ 3echerum« 'iam uos nosco' 29v; »kalma3ün« 'ne marad
jon' 29v, 33r; »vtanma3mi3ünü3« 'nem szégyelli magát? ' ; 30r; 2-nek olvasandó 
a következő példákban: »gyu3et« 'vigyázz !' 34r; »ru3Ígyare« 'a szélnek' 34r 

»ha3ur« 'kész' 36v. H E F E E N I N G 42, 1. j . 

»h, v, f« 

A török h általában azonos a magyar A-val. A török A-nak van egy-
egy speciális változata, de ezek minket most nem érdekelnek: »hazur« 'prae
sens' 2r; »sabahvakti« 'mane' 2r; »ahsamvakti« 'vesperi' 2r; »hergyun« 'quotidie' 
2r; »badehu« 'postea' 2r; »ahirende« 'ultimo' 2V; »buszabahlarda« 'his matuti-
nis' 2V; »hics« 'egyik se' 3 r; »szahih« 'plane' 3V; »alah« 'isten' 4r; »ehliilum« 
'doctus' 4r; »hei« interj. 4V — stb.—A törökben van bilabiális v(w). 

»1, r, m, n, ny« 

Azoknak a hangoknak a variánsait, amelyeket az »1, r, m, n« betűkkel 
jelölünk, a magyar átírás alapján nem lehet meghatározni. Különben is csak 
az »1« esetében volna némi jelentőségük. (DTVidin, 63). 

Az »1« íráshiba következtében gyakran »s« betűt jelöl. Az utóbbinak 
ugyanis van egy változata, mely az »l«-lel összetéveszthető. (L. pl. 66. 1.) 
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Egy párszor előfordul az »ny« hangjelölés, amely a magyarban n hangot 
jelöl, de nem látom, hogy ennek valami jelentősége volna. L. 82. 1. 

»c« 

A »c« latin befolyás alatt ilyen példákban fordul elő: »cort[k]mak« 
'timere' 38r; »conaktan« 'ex hospitio' 41v ; »cul[l]andermisim« 'practico' 46r. 

»es, eh« 

Mondottuk már, hogy emlékünk »cs« és »eh« jele a magyarban is, a török
ben is a ç hangot jelzi: »gyecs« 'tarde' 2r; »gyelegyecs« 'in futuro' 2r; »csók« 
'sok' 2r; »ucs« 'három' 2V; »gyecsmis« 'elmúlt' 2V; az A részben kivételesen 
»ch«-val: »pach« 'castus' 7V; »chehre« 'arc' uo., »papuch« 'sandalia' 8V; »nalcha« 
'solea' uo.; — »chimdur« 'quis est?' 29r; »lachin« 'sed' 29r; »acha« 'nyisd ki ' 
29v; »3echerum« 'nosco' 29v; — »netecsi« 'mint' 83 r; »icsma« 'inni' 83v; »szuesur« 
'köszönet' 84r; »csebab« 'sült' 84v. 

A 44v lapon a »chen« 'vidám' szót találjuk; ez sew-nek olvasandó. 48 r: 
»acheliur« == akilliur 'értelmessé tesz'. 

A mássalhangzók és a mássalhangzójelek kettőzése 

A geminátákat kéziratunk nem jelzi: »muteki« 'devotus' 7V; »gyelat« 
'carnifex' 8r; »kube« 'kupola' l l v ; »murecsep« 'atramentum' 14v. 

Gyakran előfordul, hogy a másoló (vagy a szerző?) az egyszerű mással
hangzót két betűvel jelzi; ennek nincsen semmi jelentősége: »akkel« 'memoria' 
7r; »ille« '-val, -vei' 2V; »éllek« 'cribrum' 10v; »muffti« és »mufftiluk« l l r ; »passa« 
l l v stb., »topp« 'tormentum' 13v. 

Hangtan 

A nyelvjárás fonéma-rendszere 

Nyelvjárásunk fonéma-rendszere, amennyiben az írott alakok nyomán 
megállapítható, a következő (feltehető variánsok szögletes zárójelben): 

Magánhangzók : 

a [à, ä] i o u 
e i — ü 

Mássalhangzók: 

b p 
d t 
9 g> q k 
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V [w], f 
Z [Z, S], S s. 
S 
y 
h 
h r 
m, n 

Szövegeink, illetve török adataink fonetikai szempontból megbízhatók, 
híven tükrözik a beszélt nyelvet és nem állanak az arab írás befolyása alatt . 

Az utóbbiról legfeljebb a D rész Grammatikájában lehet szó. Egy ilyen 
alak, mint »olszeveh« 'amara quello' 81 v csak az arab írás e>w alakjának 
a hatása alatt keletkezhetett, és ennek a hatásnak tulajdoníthatók a többi 
ilyenforma alakok, mint »szevehluk[m?]<< 'amaremo noi', »szevehler« 'amarano 
quelli' 81v ; ide tartozik a »kaiteilhe« 'gayet ile' 79r. »ng«-vel írt formák való
színűleg ejtett alakok: »elimlering« 'a tudományoknak a' 77r, »akrabungh« 
'a skorpiónak a' 77v; »hazanung« 'az erénynek a' 77v. »bunung« vagy »bunun« 
a bu 'ez' genitivusa 80r Gr. Gyanús a »dimek« forma, amelynek a jelentése 
'corea; tánc' ; ez a depmek rossz olvasata, 24r (volna tehát az arab írás befolyása 
alatt keletkezett forma a. Grammatikán kívül is). 

A kézirat török nyelve jellemző sajátságainak vizsgálata arról győz 
meg bennünket, hogy az A és B részek és a D rész beszélgető része (tehát 
a Grammatika kivételével az egész anyag) ugyanazt a nyelvjárást tükrözi. 
Ha tehát megpróbáljuk az említett jellemző vonásokat rendszeresen össze
állítani, a három részt mint egységet foghatjuk fel. Az egyes részek különle
ges tulajdonságai aligha esnek súlyosan a latba. 

I t t is újra hangsúlyoznom kell, hogy rendkívül fontos az a körülmény, 
hogy a munka másolói nem tudtak törökül; ez a körülmény számtalan hibára 
adott alkalmat (persze megvolt ennek a jó oldala is: a másolók török ismeretük 
alapján tudatosan nem változtathattak az előttük levő szövegen). Az ember 
annak a veszedelemnek van kitéve, hogy íráshibákat nyelvjárási alakoknak 
fog fel, és megfordítva. 

Többször említettem már, hogy kéziratunk nyelvjárása a ruméliai 
nyelvjárások északnyugati részéhez tartozik, a bosnyák-török nyelvhez, 
amely a török nyelvjárások közül, mint nagyobb nyelvjárás-terület, leg
közelebb van Magyarországhoz. Nyelvjárásunk közel rokon a vidini török 
nyelvjárással, összehasonlító anyagot tehát legkényelmesebben a DTVidin és 
EintTMB c. munkáimban találhatunk (magának a bosnyák-török nyelvjárás
nak a rendszeres leírása még nem történt meg). 

Az oszmán-török nyelv nyelvjárásainak leírásában meg kell különböz
tetnünk a török eredetű elemek leírását az idegen eredetű elemek leírásától, 
mivel a két nyelvi alakulatnak egymástól eltérő grammatikai szabályai is 
vannak.14 Ebben a dolgozatban ezt az elvet nem alkalmaztam, mert úgy 
látom, hogy it t egy nagyon egységes, általánosan használt nyelvjárásról van 
szó, melyben előkelőbb körök választékos beszédjének különös sajátságai nem 
tűnnek ki. 

14 S. meine Abhandlung in ALH, III 159-199. 
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Magánhangzók 
Az első szótag vokalizmusa 

*a 
Átírás: 68. 1. 
Nyelvjárásunk a-ja megfelel a közoszmánli a-nak. A çigir- 'hívni' 24v, 

26v (TS çagir-^jçigir-) szóban egy a^i váltakozás konstatálható. Az »aa«, 
»á«-val írt hangokról, a hosszú a-ról: 1. 69, 84. 1. A hosszú és félhosszú a han
gokról a perzsa-arab jövevényszavakban: 1. 84. 1. 

*i 
Átírás: 69. 1. 
Az i hang a tőszótagban ugyanúgy viselkedik a mi nyelvjárásunkban, 

mint máshol. Az »iaika-« 'mosni' ige 33 r, 37r, 86v, a köznyelvben yika-n&k 
hangzik (TS; vö. Radl, Wb.: yaiqa-). 

*o 
Átírás: 69. 1. 
I t t -ot t mutatkozik egy o > u változás: »csuban« 'pastor' 20r (kétszer); 

»búgul-« 'submergo' 25v (kétszer); »kunulmis« 'dispositae' 34v; »kumis3ün« 
'posuisti' 35r; »komisim« 'posui' 35r; »ugur« 'fortuna' 35v (Samy Bey, DictTF 
1885: oghour, TS ugur — a y előtti ismeretes változás); »uturun« 'foglaljon 
helyet' 86v (rendesen otur-) 7 »inge buili« 'subtilis' 7r. 

Ezekben az esetekben néha íráshibára is gondolhatunk. 

*u 
Átírás: 69. 1. 
Hosszú u: lásd az átírásban (69. 1.). A sű 'víz'15 accusativusa »sui«-nak 

van írva 37r. A régebbi u helyén o van a következő szavakban: »bornunda« 
'orrán át ' 26v; »ionoz balugi« 'delfin' 17v (TS: yunus) ; »kouetli« 'fortis' 41 r ; 
»mohurdar« 'obsigilator' 12r. 

*e 
Átírás: 69. 1. 
Az e-ről nincs mondanivalóm, a zárt é-nek emlékünkben nincs nyoma 

(14v: »dinulmis« 'dictio', — talán az írás hatása, talán íráshiba). 

*i 
Átírás: 70. 1. 
A közoszmánli i, mint a bír 'egy', iki 'kettő' , simdi^sindi 'már' szavak

ban, első szótagban megmarad. 
*ö 

Átírás: 70. 1. 
Az ősoszmánli ö — amennyiben megmaradt — a mi kéziratunkban 

mind a három részben o-val van képviselve. Ez alól nincs kivétel. Vö. itt: ö > ü. 
A példákat lásd az átírás fejezetében. 

ö > ü 

A magyarországi török nyelv azokhoz az oszmánli nyelvjárásokhoz 
tartozik, amelyekben az ö-nek bizonyos esetekben — illetőleg úgy látszik, 

15 HEFFENING, Georg. 118. 
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az esetek legnagyobb részében — ü, illetőleg mivel az ősoszmánli ü a magyar
országi török nyelvben w-val van képviselve, u felel meg (1. DTVidin 33 kk.): 
»buile« 'sic' 3V stb.; »suile« 'úgy' 4V, 48r; »gyubek« 'umbilicus' 6V; »urti« ' tectum' 
9V, »urt-« 'tego' 24v; »ulchi« 'urna' 10v, »ulcserum« 'mensuro' 26v; »urgye[i]« 
'colus' 10v, »urumgyecs« 'aranea' 17v, TS örümcek; »bulyuk« 'bölük, csapat' 
12v; »duius« 'pugna' 12r (dövüs), »dugyusurum« 'bello' 26v; »gyugyusluk« 
'antilena' 15r; »gyoguz« 'pectus' 6r; »csupri« 'pons' 13r; »unkas« 'arcus ephippij, 
őr) kas' 15r; »urdek« 'annas' 16v; »csupek« 'kutya' 17v; »gyuvergyn« 'columba' 
17r; »csumlekcsi« 'figulus' 19v, »csumurgy« 'carbonarius' 20r; »gyumisli« 'argen -
teus' 22r; »uile vakti« 'meridies' 23r; »ducs-« 'effundo' 24v; »ducsme« 'scudo' 
49 r; »szuiundur-« 'extingvo' 24v (TTS IV: ö) ; »gyum-« 'sepelio' 25 r; »ugiudle-« 
'eligo' 25v (DTVidin 409); »uxururum« 'tussito' 26r, »u[k]szurmecs« 'sternu-
tatio' 6V; »uperum« 'osculor' 26r; »uduncs verurum« 'concedo' 26v; »gyunderu-
rum« 'mitto' 27r; »uldururum« 'macto' 27v; »dusek« 'ágy' 29r; »szuilema« 
'mondani' 29v, 41 r (kétszer), 4V, 26v, 87r stb.); »3Ü3« 'szó, beszéd' 41v , »szuzlar« 
14v, 47v, »szuszlar(r)umu3Í« 48v; »gyumlek« 'ing' 32v; »udedum[n]<< 'fizettél' 
49r; »ugyren-« 'tanulni' 83 r,v. 

Az ö > ü változás nem történt meg a következő szókban: »győz« 'szem'; 
»gyor-« 'látni' passim; »oile« 'úgy' 2r; »okszusz« 'pupillus' 19r; »gyocs« 'ég' 
78v, »oturi« 'miatt ' 5r, 29v, 86v. A 85r lapon »donelum« 'térjünk vissza' alakot 
látunk (dun- alakot várnánk). 

A nem első szótag vokalizmusa 

a—i > a—a 

A nem első szótagban több esetben »a« van az 1 helyén, — rendesen a 
után. »iakan« 'prope' 3 r , 85r (7V: »iaken«); »ahar« 'stabulum' 9V — TS ahir; 
»csagat« 'cartifolia' (»csaget« 'papír' 14r ,v, 19v); »szaramszak« 'alium' 20v 

(kétszer) — TS sarimsak^sarmisak; »kovergyak« 'göndör' 5r — TS kivircik — 
(MENGES, Gloss. Ost-Türk. I I , 780);? »gyendihalanda« 'pacificus' 7v.HEFFENi]srG, 
53. 1.: Assimilation, további példákkal). BLAU, 20. 1.: arak 'mager' < ank, 
39. 1.: vakat 'idő' < vakit. 

ü 
Átírás: 70. 1. 
Említettem már, hogy nyelvjárásunkban az ö hanggal együtt az ü is 

elvesztette palatális voltát és hogy u képviseli, de sajátságos módon nem 
minden esetben — az affektív tényező következtében a konjugációban és a 
birtokos személyragokban megmaradt. (L. 70. 1.) Az első szótagban nincs, 
és általában a nem első szótagokban sincs ü: »dun« 'heri' 2r; »usztune« 'supra' 
2y; »iuksekte« 'in alto' 2V; »gyucstur« 'vix' 3V; — »eiu« (rendesen »ei«) 'jó' 7r; 
»istedugun gyibi« 'ahogy akarod' 29v; — »gyun« 'nap' 31 r ; »3uchur« suçur 
'köszönet' 31 r ; »butun« 'egész' 32r; »gyumle« 'mind' 34r; — »juregum« 'gyom
rom' 86r; »gyumle-« 'mind' 88v. 

Ezzel szemben a verbum substantivum az indicativu s praesens singula-
ris másodig személyben: sün — példákat 1. 91—96. 1. —, többesben sünüs. 
A konjugáció rokon alakjaiban szintén megvannak a -sün és -sünüz(s) alakok. 
Néha a -sin, -sun, -smis alakokat látjuk, de ezek ritkák (1. 93, 96. ].). A praeteri-
tum definitumban a buldunuz mellett okudunüs, jedinüs&lsk is van(l . 94.1.). 
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a praeteritum indefinitumban demissun és komissün (1. 94. 1.); az impe
rativus harmadik személye is •tó-vel hangzik: versün, aldatmasünler (1. 
96. 1.). 

Ez az ü megvan a második személyű birtokos személyragban is, az 
egyes számban a rag -ím-nak hangzik (pl. »gyumlegun« 'inged' 33v), de van
nak ilyen alakok is, mint »aklün« 'eszed' 35 r ,v (háromszor), »ierüm[n]<< 
'a te helyed' 86v (1. 91. 1.). Még gyakoribb ez az ü a többes számban: »hatu-
runü3« 'az ön neheztelése' 47r, »hÍ3mete[*]nÜ3e« 'az ön szolgálatára' 44r stb. 
(1. i. h.). 

A harmadik személyű birtokos személyrag -si alakja a ragozásban 
néha ü magánhangzóval jelenik meg: »gyitme3üne« 'az ő menésének' 37r; 
»ichme3üne« 'ivásának' 44v; »cseszmeszüne« 'vágásának' 88v; »gyumleszüne« 
'mindnek' 88r; »gyendÍ3üne« 'neki' 49v; (vö. 91. 1.). 

Magas nyelvállású magánhangzók a szó végén 

Mint minden nyugati nyelvjárásban, úgy az IHK török nyelvjárásá
ban is i képviseli az összes magas nyelvállású szóvégi magánhangzókat (vö. 
EintTMB, 12. 1., DTVidin, 49. 1.). Ez a kézirat átírási rendszeréből teljes 
világossággal következik (1. 68. kk.). Olyan alakok, mint »uiku« 'alvás' 6V, 
30v (két különböző részben), »turlu turlu« 'különféle' 51 r stb. (különféle részek
ben); »karsu« 'szemben' 5r, 22v; »eiu« 'jo' 7r; »gyazu« 'méregkeverő' 8r; »gyzlu« 
'titkos' 9V; »szunu« 'lándzsa' 14r; »buszagu« 'vitulus' 16r; »aiu« 'ursus' 16r 

stb. kivételek. Ezek a kivételek mindenesetre rendkívül fontosak és a hiteles
ségük minden kétségen felül van. Vannak persze kétséges adatok is, még
pedig a szóvégi i-nál: a 13v lapon van »kçlch« 'kard' s utána következik »kéne« 
'hüvelye'; 18r: »domuszkele« 'serte'; 8r: »dilengye« 'koldus'; »dilengyluk« 
'mendicatio' (bizonyára dilenc" iluk-nsk. olvasandó); 8r: »gyendibasle« 'per-
t inax' ; 86r: »ahcse« 'szakács' (a ç % magánhangzót kíván); 88r: »herbirise« 
'mind'; »euszichane« ew-siçani 'glis' 16v; »mangyaszene« 'evését' 84r,v; »her-
birisze« 'mind' 88r. Vajon ezeket az alakokat 4-val kell-e olvasni? Meg kell 
gondolni, hogy az »i«-t a másolók gyakran felcserélik az »e«-vel. 

Szabályos esetek: »-vakti« 'ideje' 2r; »oturi« 'miatt ' 4r; »tarafi« 'oldala' 
6r; »tulumi« 'hólyagja' 6V; »kari« 'asszony' 6V; »parmaklari« 'ujjai' 6V; »kűri« 
'sovány' 6V; »inge buili« 'vékonytermetű' 7r; »dogri« 'hűséges' 7r; »iurekli« 
'bátor'" 7r; »kuvetli« 'erős' 7r; »urti« ' tető' 9V; »kapi« 12v, 29v, 32r, »kapu« 9V, 
12v, »aiak tulumi« 'fújtató' 10r; »fucsi« 'hordó' 10v; »ulchi« 'urna' 10v,; »bori« 
' tuba' 14r; »aiu« 'ursus' 16r; »kapigy« 'ianitor' 20r; »h[k]uri« 'száraz' 25v; 
»gyeri« 'vissza' 25v; »oturi« 'miatt ' 29v; »dogri« 'hűséges' 30r; »uahti« 'ideje' 
31v ; »buni« 'ezt' 39r; — »dururmi« 'áll-e?' 85r; »huzurmidur« 'kész-e?' 86r; 
»oturi« 'miatt ' 86v; »buni« 'ezt' 80r, 88v; »kuvetlu« 'erős' 78v; »suli« 'vizes' 78v. 

A -mis rag magánhangzója 

A -mis rag (praet. indefinitum) csak i magánhangzóval fordul elő, 
mint a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban általában (DTVidin 55): »iaraklan-
mis« 'armatus' 13v; »verelmis« 'dátum' 14v; »dinulmis« 'dictio' 14v; »uiumis« 
'alvó' 31v ; »gyecsmisdur« 'elmúltak' 32v; »iauukulmÍ3ün« yavukulmissün 
'elvesztetted' 33r; »komisim« 'helyeztem' 35r; »olmamistur« 'nem lett ' 39r. 

/ 
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Az u hang a nem első szótagban 

Az u hang a nem első szótagban nyelvjárásunkban nagyon nevezetes 
szerepet játszik; ezt a nyelvjárást egyenesen w-nyelvj árasnak lehetne nevezni. 

A mai ^-nak nem első tőszótagban nyelvjárásunkban u felel meg: »hazur« 
'kész' 2r, 36v, 86r, »házul« 85r; »haze[*]rla-« 86v; »iarun« 'cras' 2r; »ialunusz« 
'solus' 3V; »ialunuszluk« 'egyedüllét' 3V; »artuk« 'quam' 4r, 44v; »alun« 'frons' 
5V; »kalun« 'carnosus' 7r; »herszusz« 'fur' 7V; »altun« 'arany' 9r, 22v; »iasztuk« 
'pulvinar' 9V; »kalup« 'forma' 14r; »szatur« 'linea' 14r; »kater« 'mulus' 15r; 
»balug« 'piscis' 17r; »iárum« 'sémi' 22v; »mangur« 'obulus' 23v; »iardum« 'segít
ség' 24v, 83 r; »szatun aldum« 'emi' 40r; »kadur« 'képes' 44v, 47v; »nea3ul« 
'milyen?' 48v; »kabil« 'lehetséges' 50v, 84v. 

A »kater« 'öszvér' szóban az * megmaradt. A hazur 'kész', kadur 'képes' 
és kabil 'lehetséges' nomen actô ris -alakokban két egymástól eltérő fejlődést 
találunk. Hazur és kadur a rendes fejlődést mutatják, a kabil megőrizte a 
második szótagbeli i-t és a törökök túlhosszú, emphatikus a-val ejtik (kabil 
-degil 'teljesen lehetetlen'). Az anyagnak a csekély volta egy másik — nagyon 
valószínű — magyarázatot is megenged: lehetséges, hogy a feljegyzett alakok 
mellett más alakok is voltak, nem első szótagbeli u, illetőleg i (vagy egyene
sen o) hanggal. Sőt azt a jelenséget is látjuk, hogy szóvégi u hangok, amelyek 
pl. Vidinben hangtörvényszerűleg i-vel vannak képviselve (kivételek persze 
itt is vannak), a mi nyelvemlékünkben megmaradnak. Erről már fentebb 
a szóvégi magas nyelvállású magánhangzók fejezetében beszéltem (78. 1.). 

A kapu, kapi-íéle alakokat vegyesen használják, de a nyelvtudat a két 
alak közt különbséget tesz. Először azonban hangsúlyozni akarom, hogy 
több ilyen kettős alak van. A 7. lapon látjuk az eiu 'jó' formát, — az általáno
san használt alak ei: igen kedvelték a »turlu« 'különféle', »karsu« 'szemben' 
alakokat (lásd 78. 1.). Éles fényt vet a jelenségre egy sokat mondó javítás. 
A 26. lapon ez a kifejezés található »dolviagar« dolu yagar 'jégeső esik' és 
ez a kifejezés így van javítva: »doli iagar«, annak a hangtani rendszernek az 
értelmében, amelyet a többi példáink mutatnak; »eiu«, »kapu« stb., tehát 
kevésbé voltak használatosak, — idegenszerű, vagy talán kevésbé udvarias 
alakok, voltak. 

Azokban a ragokban és képzőkben, melyeknek magas nyelvállású 
vokálisa van (eltekintve természetesen az abszolút szóvégtől), rendesen az 
u magánhangzót találjuk, — az i, i, ü csak különleges esetekben fordul elő. 

A szóképzésben az u rendkívül gyakori. 
A -li, -li, -lu, -lü, — -lik, -lik, -luk, -lük magánhangzója a mi nyelv

járásunkban rendesen u^: »eyluk« 'jóság' 7V; »dilengyluk« 'mendicatio' 8r; 
»gyegyeluk« 'pileus nocturnus' 8r; »iakluk« 'strofiolum' 8r; »tonluk« 'tibialia' 
8V; »csifluk« 'castellum' 9V; »tuzluk« 'salinum' 10r; »csakmakluk« 'ignitarium' 
10v; »mufftiluk« 'papatus' l l r ; »ziadelugile« 'nimium' 3V, 4 r; »kuvetlugile« 
'fortiter' 3V; stb.; a B részben: »iarama3lug« 30r; »tembelluk« 'pigritia' 31 r ; 
a Grammatikában: »badisahluk« 78v; »dalgali[*]k« ' ondagy amento' 78v; 
a D másik részében: »eyluk« 'jóság' 83 r; »szágluguna« 'egészségére' 84r-; 
»ácsluk-« 'éhség' 86r. 

A -síz, -siz, -suz, -SÜZ fosztóképzőnek szintén u a vokálisa a magyar
országi törökben: »kulakzuz igne« 'acicula' 8V; »tassakszusz« 'equus castra-
tus ' 15r, »auretszusz« 'viduus' 18v. 
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A birtokos személyragokban (1. 91. 1.): »basum« 'fejem';16 »gyendum« 
'én magam'; »gyozum« 'szemem'; »egpabun« 'ruhád'; »gyumlegun« 'inged'; 
»isun« 'munkád'; »konagumuz« 'a mi szállónk'; »ichumuz« 'mi ketten'; »haturu-
nus« 'az ön neheztelése'. A második személyben az u helyén gyakran fellép 
az affektív ü: »ierün« 'helyed'; »haturunü3« 'az ön neheztelése'. 

A harmadik sz. birtokos személyrag u hangjáról lásd a 91. lapot. 
A deklinációban (88. 1.): »benum« 'az én', »szenun« 'a te ' ; az anyag 

csekély és zavaros. A Grammatikában az »elimlering« genitivust találjuk, 
amely jellemző a Grammatikára, de nem a többi részekre. L. 88. 1. 

Az igéknél: »korkarum« 'félek'; »ierum, icserum« 'eszem és iszom'. Az 
aoristosnak nagyjában ugyanaz a magánhangzója, mint a mai köznyelv
ben, de az -ír, -ir, -ür képzőkben u magánhangzó van: »verursun« 'da-
bis' 28r; »gyorurum« 'látom' 30v; »inanurum« 'hiszem' 84r; »aluru3« 've
szünk' 50v; — persze váltakozások is előfordulnak (lásd 93.1.); — »biliurum« 
' tudom', »veriurum« 'adok'; — »uiudum« 'aludtam'; »gyeldum« 'jöttem'; »al-
dum« 'vettem'; »anlamadum« 'nem értettem'; »degyistermedum« 'nem vál
toztat tam meg'; — »uiudun« 'aludtál '; »nesitun« 'mit hallottál?'; — »katlan -
duk« 'vártunk'; »gydelum« 'menjünk'; »buldunuz« ' találtatok'; — »kalunusz« 
'maradjatok'; »alun« 'vegyetek'; »eileun« 'csináljatok'; — »istedukcse« 'ami
kor akarja'; »olmaduklerinden«'ex necessitate'; »gyordugunü3« 'amit ön lát ' . 

I t t , az igeragozásban, az w-nak a szerepe nem olyan jelentős, mint 
az előbb tárgyalt kategóriákban. Azokban az igeragozási alakokban, amelye
ket éppen idéztem, főleg olyan alakok fordulnak elő, amelyeknek a személy
ragjai a birtokos személynévmásokkal vannak Összefüggésben. Az igeragozási 
alakok másik csoportjában, a verbum substantivumban és azokban az alakok
ban, amelyeknek személyragjai a verbum substantivumra mennek vissza, 
nincsen u: »dusekteim« 'az ágyban vagyok', »kailim« 'beleegyezem', »deilim« 
'nem vagyok', »degiuliz« 'nem vagyunk'; — »eglenmeziz« 'nem maradunk; 
— »komisim« 'helyeztem'; »etmisim« ' tettem', »aldanmisi3« 'csalódtunk', 
»etmemissim« 'nem tet tem' ; — »isleieim« 'meg fogom csinálni'; »gyeieim« 
'fel fogom venni', »bicheim« 'kész vagyok kiszabni'. 

Az affectiv fi és a nem első szótag o hangja, amelyek gyakran kép
viselik az M-t, nem tartoznak ide, azokat külön tárgyalom (77. és 81. 1.) 

Mindezek a kérdések egy nagyobb komplexumba tartoznak, én most 
a kézirat anyaga szempontjából leegyszerűsítve tárgyaltam őket. 

Az i >> i változás és a magas-nyelvállású magánhangzók váltakozása 

A nyugat-ruméliai nyelvjárások egyik jellemző sajátsága, hogy bennük 
a mai köznyelv i hangja a szó belsejében, nem első szótagban az esetek túl
nyomó többségében mint i jelenik meg. (L. EintTMB, 13, 28, 49. 1.; magya
rul: MT Akad. Nyelv- és Irodalomtud. Osztály Közi., 1956, 11, 24, 43. 1., 
DTVidin 42, 52. 1.) Ez a jelenség a mi nyelvjárásunkban is megvan: »ahirende« 
ahirinde 'ultimo' 2V; »iedenü3« yedmüz 'étkeztetek' 84v; »U3[s]ür3une3« 'ön 
megfázik'; »hangyisze[&]na« 'kinek közületek?'; »mangyaszene« manc"asim 
'az ő evését' 84r ,v; »inger« inc'ir 'ficus' 22r; »altun szingyeri« a. sinc"iri 'arany
lánc' 9r; »demergy« demirc"i 'faber ferrarius' 19v; »peschente« pesç'trle 'törül-

16 A helyeket lásd az idézett fejezetekben. 
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közővel' 86v;»degermengy« degirmenc"'i 'molitor' 19v; »cseve[*]rurum«, »csever-
dum« 'converto' 25r; »gyeter« c"etir 'hozd' 32v, 33r; — »ende[*]rurum« 'lete
szem' 24r; »degyiste[*]rmedum« 'nem változtattam' 32v (sokszor r hang előtt). 

A nem első szótag magasnyelvállású magánhangzóinak fent jelzett 
fejlődése azonban a magyarországi törökben sokkal bonyolultabb, mint a 
vidini nyelvjárásban. Az előbbiben ti. az i > i változáshoz egy gazdagon 
kifejlődött magánhangzó-váltakozás csatlakozik, melyet a következő példa 
kon, illetőleg a következő csoportosításban fogok bemutatni. (HEFFENING-
49—50.) 

»gyendeni beklem c" endmi (2. P.) beklea 'caveat sibi' 4V; »uilaietenden« 
vilayeUnden 'az ő vilajetjéből' 41 r (háromszor); »hÍ3metenü3e« Mzmetinüz, 
'az ön szolgálatára' 44r; »yen[r]ende« yerinde 'az ő helyén' 85r; »etterenüzia 
ellerinüzi 'kezeiteket' 86v (az előző szótagban minden esetben e van) ; »ierunde« 
'az ő helyén' (fent ^-val); »ianunda« 'apud' 2V, 3V, 88r; »ianunda« 'apud te ' 
3 r; »altunda« 'alatta' 48r; »mabeinunde« 'intérim' 5r; »ardundan« 'versus' 5r; 
»eigye3un(i)e« 'bene' 34v (kétszer); »kimetunj« 'az ő értékét' 49r; »eÍ3unj« 
'aliquid bonj' 51 r; »vaktuna« 'idejében' 86r, — »uahtinda« 'idejében' 33v, 
»uahtinde« 31v ; »eu3ahibidan« 'gazdától' 42r. 

»verelmis« verilmis 'dátum' 14v; »degyisteliur« dec"isiíiur 'változik' 48r; 
»gyecsenurum« 'utor' 25 r; »gyeienurum« 'vestio' 24v, 32r; — »iapulmistur« 
'van csinálva' 48v; »dinulmis« 'dictio' 14v; »isidulmis« 'auditus' 7r; »darui-« 
'haragudni' 8r; »bichulmistur« 'szabatott ' 47v; »geiunmisim« 'fel vagyok 
öltözve' 37v; »3akuna« 'vigyázz !' 34r; »a3uli duriur« 'pendet' 35r. 

A 24v és 32r lapokon a »gyeienurum« 'vestio' és a 33v-n a »gyeynerum« 
'fel leszek öltözve' aoristosi alakokat találjuk; 27v: »ingyderum« 'turbó': 
inc'idirum. 

A »ka3an[m]logi« 'örökségelosztása' szóban a -luk képző van, még
pedig o magánhangzóval. 

Az »ichun« névutónak »ichon« alakja is van (39r); a »karon« 'stomachus' 
6r, »adom« 'passus' 9V, »csador« 'tentorium' 14r; »iaron« 'holnap' 33r, 33v (van 
»iarun« alak is, 1. 79. 1.) szavakban is -u-^-o-t találunk. 

Az u o-val váltakozik névmási alakokban: »benum« 'az én' 3 r, 5r, 37v, 
45r, 49r, 79r Gr, »benum[m]csi« 'az enyém' 83r, — »szenun« 'a te ' 3 r, 5r, 
»szenüm« 'ua.' 79r Gr, »szenuncsi« 'a t iéd '80 v Gr, — »onum ille« 'cum illó' 5r, 
»onum« 'az ő' 79v Gr, »onunci« 'az övé' 80v Gr, — »bizun« 'a mi' 79r Gr, — 
»3izun« 'a t i ' 29r, 30r, 86v stb., — »onlerun« (»onlerin«) 'az Ő' 80r Gr, — vö. 
»bizom« 'a mi' 42v, 43 r , »bizoncsi« 'a miénk' 43v, »ónom« 'az ő' 3 r, »3Ízon« 'a t i ' 
41 r ; a 48v lapon van egy genitivusi alakunk: »dunianon« 'a világnak a' (1. 89.1).; 
itt idézem a »iolonu3« 'az ön utazása' 44v alakot (vö. »haturunÜ3«, 1. 80, az u 
hang fejezetében). Azt is i t t említem, hogy a »szágluguna« 'az ön egészségére' 
84r szó »száglogone« alakban is előfordul (84v, 88r, 89v), s ez a szóban forgó 
kérdés szempontjából is, de egyébként is rendkívül figyelemre méltó alak; 

az aoristosban a többes első személyben az -uz végzet -02-zal váltako
zik: »aluru3« 'vesszük' 50v; »gyeluruz« 'jövünk' 85r; — vö. »isteros« 'akarjuk' 
30v, 86r; »gyidero3« 'megyünk' 38r-v, 85r, 86r; »ierosz« 'eszünk' 83r stb. (86r: 
»gyerosz«); »islero3« 'dolgozunk' 46r; »yaparoz« 'csinálunk' 45v; »neisteros« 
'mit akarunk?' 30v; »ne aparoz« 'quid uolumus' 45v; »neislero3« 'mit fogunk 
csinálni?' 46r; rendesen az o magánhangzós alakokat használják; 

»gydelum« 'eamus' 4V (1. 94. 1.) mellett van »alalom« 'vegyük' ada
tunk is 84v; 

6 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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»alun« 'vegyetek' 86v (1. 96. 1.) mellett van »iaikaion« 'mossa ki' 86v; 
»szukeslaion« 'szoruljatok összébb' 88r; 

»gyumleszüne« 'mindegyiknek' 88r [emellett: »gyumle3e[*]nj« aec. 33 r, 
»gyumlesze[*]nyi« 34r; »gyumle3onyi« uo.; »gyumleszuni« 84v]; »gyen[d]Í3üne« 
'neki' 49v; »birÍ3ünj« 'egyet közülük' 47r; »gairÍ3Üni« 'a másikat' 47r (kétszer); 
»gyitme3üne« 'menésének' 37r; »ichme3üne« 'ivásának' 44v, »cseszmeszüne« 
'vágásának' 88v. Tehát főleg a B részben, de a D-ben is. 

Egyéb magánhangzó-változások 

Az i eltűnése szó elején: »skengyederum« 'crucio' 27r; »stambolda« 49r. 
HEFFENING, Georgievits, 52. 1. 

Magánhangzó-előtét: »irenda« 'scalbrum' 10v (TS rende 'gyalu'). Az »ola-
zun« 'szükséges' alak valószínűleg tévedés (o lazum deil-idi 'ez nem volt 
szükséges') 88r. H E F F E N I N G , Georgievits, 50. 1. 

Elízió: Nyelvemlékünkben gyakori; különösen két egymás melletti 
magánhangzó közül az első sokszor eltűnik: »kapaga« 'maresallus' l l v ; »kapog-
lani« 'cubicularius' l l v ; »alagyat« 'vulpini coloris' 15v; »hemsirogli« 'nepos' 
19r; »skengyederum« 'crucio' 27r; »tegyribederum« 'probo' 27r; »nesitun« 
'quid audiuisti?' 42r; »tucsruk« 'saliva' 6V; »trup« 'rafanus' 20v; »haturna 
veriurum« 'moneo' 26v; »padsahi« 'padisahja' 42v. 

A nasil 'miféle?' szónak régi alakját őrizte meg az emlék a »nea^ul« 
48v alakban. 

Diftongizálódás: »cseine« 'mala' 5V. 
Delabializáció: ü > i: »tegyribederum« 'probo' 27r. 
u > o: »ionoz balugi« 'delfin' 17v, TS: yunus; »koion« 'juh' 20r. A stam-

bul szó nyelvemlékünkben »stambol« alakban van feljegyezve. HEFFENING, 
55. 1. 

A y, s, ç', c" palatálizáló hatása 

L. DTVidin 58. 
Példák: »iapcse« 'submisse' 3V; »ortangye« 'mediocriter' 3V; »bicsak« 

'culter' 10r; »szicsan« 'mus' 16v; »szakdics« 'paranimphus' 18v; »haber aligi« 
'hírszerző' 20r; »bicsakcsi« 'cultrarius' 20r; »szatigy« 'cupidenarius' 20r; »haligy« 
'tapetarius' 20v; »tarcsin« 'gingiber' 21v ; »acsik« 'lucidus' 22r, 36r; çigir- 'hívni' 
24v, 26r, 26v; »bagislarum« 'spendizo' 24v, 25r, 27r; »szicsra-« 'salto' 27v; »a3a-
gyik« 'egy kevés' 31 r; »chibuklea« 'verd ki' 34v; »chamasir« 'fehérnemű' 34v; 
»chikmadum« 'nem mentem ki' 41v ; »arsin« 'öl' 49r; »csikma« 'kimenni' 83 r; 
»acsim« 'éhes vagyok' 86r; nem látunk palatalizációt ezekben: »evgyaz« 'domun-
cula' 9V; »szukeslaion« 'szoruljatok összébb' 88r. 

A »szidergy« 'bubulcus' 20r valószínűleg sigirc"i-nek olvasandó. 

Magánhangzó-harmónia 

A magánhangzó-harmóniából nyelvjárásunk sokat megőrzött, de az 
ö > o, ü > u, i > i, i > i hangváltozások következtében ennek a jelenség
nek a rendszere nagyon visszafejlődött alakban van meg benne. Ilyen alakok 



A MAGYARORSZÁGI OSZMÁN-TÖRÖK NYELV 83 

keletkeztek, mint: »oyle« 'dél' 2r; »ote« 'túlsó' 2r; »iuksek« 'magas' 2V; »gye-
muk« 'borda' 6r; »iurek« 'szív' 6r; »inger« inc"ir 'füge' 22r; »dogri« 'hű' 30r; 
»nichun« 'miért?' 32r; »gyumlek« 'ing' 32v; »degyul« 'nincs' 83 r; »ugyren-« 
'megszokni' 84r; »icsun« 'miatt ' passim; »peschente« pesç'ir/e 'törülközővel' 86v. 

Egy-egy vegyes hangú szóban néha hasonulás történik, de ez ritka. 
Ide tartozik a hàne 'ház' szó, mely a nyelvjárásokban is sokszor fordul elő 
e magánhangzóval. Az IlLK-ban ilyen alakok vannak: »divanhana« 'pala-
t ium' 9V; »csatebhana« 'cancellaria' 13 r; »abhana« 'latrina' 9V; »gyebhana« 
'armamentarium' 13r; »tabhana« 'monetaria' 13r; »timarhana« 'hospitale' 13v; 
»csitaphana« 'biblotheca' 14v. Vö. H E F F E N I N G , 62.1. STACHOWSKT, Przyrostky 16. 

Magánhangzó-illeszkedés 

A magánhangzó-illeszkedésben különösen sok és a nyelv hangtani képét 
súlyosan befolyásoló változást látunk. A törvény persze nagyjából i t t is 
érvényesül: »buszabahlarda« 'his matutinis' 2V; »katlandugunuza« 'várása 
miatt ' 29v; »kalkarum« 'felkelek' 29v; »bizden« 'tőlünk' 29v; »zahmete« 'fárad
ságnak' 29v; »ierde« 'helyen' 83 r; »buldunuz« 'találtatok' 83 r; »iaramaz« 
'rossz' 83 r. 

De épp oly gyakoriak az olyan alakok, melyekben nincsen illeszkedés: 
»gyunden« 'naptól' 2V; »istedukcse« 'amikor akar' 2V; »usztune« 'supra' 2V; 
»iuksekte« 'in alto' 2V; »dusekte« 'ágyban' 29r; »haturunü3 kalma3ün« 'ne 
vegye rossz néven' 29v; »suilema« 'megbeszélni' 29r; »3echerum« 'megismerem' 
29v; »verurum« 'adok' 83 r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »gyema, icsma« 'enni 
inni' 83 r. 

Tanulságos a -lar többes jel viselkedése: »szabahlarda« 2V; »szacslar« 
5 r (kétszer); »kasz[s]lar« 5V; »burun deliklari« 5V; »dudaklar« 6r; 84r, »humusz-
lar« 6r; »ternaklar« 6r; »csizmeler« 8V; »mamuzlar« Sv) »kezlar aga« l l v ; »saraj 
agalari« 12r; »oklar« 14r; »mecstupleri« 14r; »daneler« 14r; »szuszlar« 'pro-
verbium' 14v; »duslar« 'Träume' 31 r , 31v ; »hazretleri« 35v; »adamlara« 35v; 
»chismelerj« 36r; »chismelerumj« 36v; »adamlar« 38r ,v, 48 r; »oinagyilara« 'ad 
saltatorem' 40v; »haberlerden« 41 r (40v: »ahbarlerden«, uo. »haberlerden«); 
»gyunlerde« 41 v ; »nameleri« 'újságokat' 41v ; »3U3lardan« 42r, »3U3lar« 43 r, 
»3uzlara« 47v; »turklerum« 'a törököknek a' 43v; »bazergyanlara« 45 r; »alda-
durlar« 45r »aldaduriurler« 45v (»e« : »a«-ból javítva?); »aldatma3ünler« 46r; 
»szu3larrumuzi« 48v; »olmaduklerinden« 47v; »renkleri« 'szineket' 51 r ; »elimler« 
'a tudományok' 77v Gr; »hazaler« 'erők' 78r (kétszer) Gr; »hazalerungh« 78r Gr; 
»hazalerhe« 78r Gr; »hazeleri« 78r Gr; »hazalerden« 78r Gr; »gyanler« 78r; 
»onlar ^ anler« 80r Gr; »onlerin ~ onlerun« 80r Gr; »onlere ^ anlara« 80r Gr; 
v o c : »onler ~ anlar« 80r Gr; »bunler« 80v Gr; »dosztlar« 84r; »dudaklar« 84r; 
»ezpableri« 86v; »kelecsleri« 'Schwerter' 86v; »oglanlar« 86v; »agalar« 86v (több
ször); »gyemuklar« 88r; »tuta[u]rler« 'fognak' 87v; »ada[katlan]urler« 87r; 
»gyemuklar« 'Knochen' 88r. 

A szóképzésben és a ragozásban nagyon zavarja a szabályos állapotot 
az u hang gyakorisága (1. 79 kk.). 

Az accusativus alakját a szóvégi magas nyelvállású magánhangzók 
képviselete szabályozza (1. 78. 1.). A dativus az esetek többségében normális; 
i t t-ott jelentkezik az -e a szabályos -a helyett, — feltűnnek a »doku3 buchuge« 
és »choge« alakok. Hasonló a helyzet a locativusban és ablativusban. A saat 

6* 
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'óra' ragjainak illeszkedése olyan, mint amilyen volt a köznyelvben a leg
újabb időkig: saatte(n) : Példák: 89 .1 . 

Az igeragozásban is hasonló a helyzet, de még határozottabban 
háttérbe szorul az illeszkedés. A seçerum 'megismerem' 29v; isteroz 'akarunk' 
30v; olurse 'ha lesz' 50v; bulmazsünüz 'Ön nem fog találni' 51 v ; c"eldum 'jöt
tem' 39v féle alakok talán még gyakoribbak, mint az illeszkedést mutatók. 
(L. az igeragozás alakjait, 92. 1.) 

Az alakok — hangulat szerint — változhatnak is. Van zemande és 
zemanda alak. 

Sajátságos a -ma suffixum sorsa. Akár nomen verbalét képez, akár 
imperativusi alakban szerepel, mindenképpen -ma: »gyitma« 'menni' 38v, 
40r; »iema« 'enni' 88v (kétszer); »iesma« 'inni' 83 r; »eyerlema« 'ne nyergeld 
fel' 15r; »szuilema« 'ne beszélj' 35v; »verma« 'ne adj ' 84r. 

Az enklitikus da 'is' megtartotta veláris magánhangzóját: »benda« 
'én is' 30r (»szenda« 'benned' 84r). 

HEFFENING, 5 8 - 6 3 . 1.; DTVidin, 31—60. 

Hosszú magánhangzók 

Abból a körülményből, hogy két régi szóban, amelynek kétségtelenül 
hosszú magánhangzója volt (sü 'víz', saat 'óra', 1. 69. 1-.), a hosszúságot fel
tűnő módon következetesen jelöli az emlék, ami a perzsa-arab hosszúságok
nál nem fordul elő, fontos következtetést lehet vonni: a perzsa-arab hosszú 
magánhangzók a magyarországi török nyelvben nem hosszú magánhang
zókkal voltak képviselve, hanem itt-ott félhösszú, néha nem különösebben 
rövid, de lényegében rövid magánhangzókkal és sok esetben közönséges 
rövid magánhangzókkal. Abban az irányban fejlődtek tehát, amelyet a köz
nyelvben és a többi nyelvjárásokban látunk. (Vö. DTVidin, 30.) 

A perzsa-arab hosszú és félhosszú a a köznyelvben — és emlékünk 
nyelvében is — bizonyos esetekben kétségtelenül megvolt. 

Pontos adatokat ezekre a hosszú magánhangzókra vonatkozólag nem 
lehet adni. Ott használom (néha) az à jelet, ahol egy nem rövid a-t ki akarok 
emelni. 

Mássalhangzók 

Spontán mássalhangzó-változás 

k > ç' — g > c" 

Nyelvjárásunk egyik jellemző sajátsága a palatális &-nak ç' (= t'é)-ve\ 
és a palatális g-nek c" (= dz)-vei való képviselete*; az elsőt a kézirat es, cÄ-val, 
a másodikat gy, gi-vel jelöli, — más átírási módok nagyon ritkán fordulnak 
elő (1. az átírásról szóló fejezetet). 

A k > ç'képviselet nem hangtörvényszerű, így pl. a 9. lapon a követ
kező megfeleléseket találjuk: »bicsmeg« 'vágni', »ipek« 'selyem', »iplik« 'filum,' 
»iukszuk« 'gyúszű', »csifluk« 'castellum', »dussekleri« 'ágyai'. Talán nem állandó 
alakokkal van dolgunk, egyes szavakat k-val is, ç'-vei is használtak. A g>c" 

* c" = a rendesnél palatálisabb cff. 
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változás általános. (Nem arról van szó, hogy török k, g hangokat délszláv 
[vagy albán] hangokkal helyettesítettek volna. A kérdés bonyolultabb.17) 

Példák a h képviseletére: »csifaet« 'satis' 3V < kifàet; »icsen« 'seiend' 
4V < iken; »tecsrar« 'ismét' 5r < tekrar ; »csuruk« 'putridus' 5V < cürük; 
»isemek« 'mingere' 6V, TS isemek; »u[k]szurmecs« 'sternutatio' 6V; »csurszi« 
'catedra' 13r < leürsi; »csupri« 'pons' 13r < küpri; »tüfek« 'bombarda' 13v < 
tüfek; »chekmech« 'húzni' 14 < céhnek; »mecstup« 'littera' láT<cmektup; 
»eilemecs« 'csinálni' 14y <eylemek; »frencs« 'nyugati ' 14v <frenk; »renkleri« 
51 r , »rencsi« 'színt' 51 r; »eresek« 'masculus' 7r < erkek; »gyulmecs« 'ridere' 
7r < gülmek; »gyemuk« 'os' 6r; »iurek« 'cor' 6r; »gyoguz« 'pectus' 6r; »pach« 
'castus' lv<päk; »cseszigy« Tatro' 8r < kesici; »tecse« 'hircus' < teke; 
»tilcsi« 'vulpes' 16r < tilki, »csupek« 'canis' 16v; »urumgyecs« 'aranea' 17v; 
»szum[l]ucs« 'sanguisuga' 17y; »peschir« 10r; »csirez« 'cerasum' 21 r < kirez; 
»mergyumecs« 'lens' 21v < mercümek; »rencs« 'color'; »-rengy« 22r; »gyocs« 
'kék' 22r; »ilcs« 'első' 22v; »mubarecs« 'szent' 22v; »csesz-« 'vágni' 24r; »ducse-
rum« 'effundo' 24v < dök-; »icsi« 'kettő' 28r; »csere« '-szór' 28r; »chim« 'ki?'; 
»fichr et-« 'gondolni' 30v; »lachin« 'de' 30v; »mumchin« 'lehetséges' 30v; »erchen« 
'korán' 30v; «3echis« 'nyolc' 31 r ; »szecser« 'saccarum' 21 v < seker; »3uchur« 
'köszönet' < sükür; »chere« 'szór' 32T; »chifaiet« 'elég' 32r. 

Több példát a B részből nem idézek, a következők a D részből valók: 
»gyocs« 'ég' 78v Gr. (»gyocs« 'kék' 22r); »csilisza« 'templom' 79r; »csim« 'ki?' 
80v; »benumcsi« 'az enyém' 80v; »bulaichi«, »bulaicsi« 'isten adja, hogy' 82r; 
»szevegyek« 82v (2r: »gyelegyecs«); »netecsi« 'nite-ki' 83 r; »benumcsi« 'az enyé
met' 83 r; »csebab« 'sült' 84v; »csifaet« 'elég' 84v; »csedi« 'macska' 84v; »csere« 
'^szor' 85r; »icsi« 'kettő' 86r; »tecslipszuz« 'fesztelen' 86v; »belchi« 'talán' 88v. 

Emellett a »cs«, »eh« a régi ç hangot is jelöli: »csók-« 'sok' 2r; »jcserde« 
'bent' 2V; »hics« 'egy sem' 3 r; »nicsun« 'cur?' 4r stb.; — »acha« 'nyisd ki' 29v; 
»3ecserum« 'megismerem' 29V; »gyech« 'késő' 30v; »chok« 'sok' 31v ; »gyerchek« 
'igaz' 31v ; — »csanak« ' tál ' 86v; »icsma« 'inni' 83 r; »icsun« '-ért' 84r; »hacsan« 
'mikor' 84v; »csók« 'sok' 84v; »gyecser« 'elhalad' 84v; »csorba« 'leves' 85 r; 
»bucsuk« 'fél' 86r. -, , , 

Példák a g > c" változásra: »bugiun« 'ma' 2r; »gyeçs« 'késő' 2r; »gyele
gyecs« 'in futuro' 2r; »hergyun« 'minden nap' 2r; »degyl«'nem' 2r és passim; 
»bugyegye« 'hoc vesperi' 2V; »gyegyeille« 'noctu' 2V; »gyeri« 'retro' 2V; »gyir-« 
'bemenni' 29v; »gyor-« 'látni' 30r; »ugyren-« 'sich gewöhnen' 83v. 

Emellett a »gy« jelöli a régi c hangot is: »nigye« 'quomodo' 4r; »ialangy« 
'mendax' 7V; »-gyeligy« 'jövő' 7V; »biligy« ' tudó' 7V; »bilmeigi« 'nem tudó' 7V; 
»gyazu« 'veneficus' 8r; »agyeptur« 'csoda, ha' 31 r ; »degisturegyek« 'ad mutan-
dum' 47r; »mangya« 'evés' passim; »gyumleszi« 'mind' 86v, 88v; »nigye« 'hogy' 
87r; »iszigyak« 'mieleg' 88r. - , 

H E F F E N I N G , 66. 1. (sovány anyag). -

Feltételes mássalhangzó-változások (váltakozások) 
Szó elején 

b- (p-) — Ist . p-: »bassa«---'»passa« l l v ; »bazar« 22v (kétszer); »badisah«, 
»badisahluk« 78v Gr; »bek« 'pek' 88v. 

17 Vö. RÄSÄNEN, Lautg. 149, EintTMB, 56. 1. és „Traces of the Turkish Language 
in Albánia" c. értekezésemét az ÄOH'XI I I . kötetében, 21 —22. 1. 
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t- — Ist. d-: »tevte[r]dar« l l v ; »tabak« 'szűcs' 19v; »tuch[turs]un« 
'álljon' 36v. 

d Ist. t-: »dat-« 'gusto' 26v TS tatmak. 
g- — Ist. k-: »garga« 'cornix' 17r. HEFFENING, 66. 1. 
k- > g- > c"-: »gyemuk« 'costa, borda' 6r (Vidin: gemik) ; »gyendi« 

'maga' 8r (TS kendi); »gyendum« 'magam' 85, »gyenduni« 'magadat' 84r; 
»gyendi« 86v, 87r. H E F F E N I N G , 64. 1. 

s- — Ist. z- : »szingyer« sincir 'monile' 8V (TS zincir); »szeitum« 'olea' 
21 r ; »szeman« 'tempus' 37r, 48v; »szira« 'quia' 47r; »sziade« 'nimis' 49r, 51 v . 

I. Az l úgy látszik nincs meg nyelvjárásunkban: »halda« (nem »halde«). 
Mit jelölhet az »ly« betűcsoport a »bolyuk bassa« 'centurio' 12v (== bölük 

basa) szóban? BLAU, i. m. 32. 
h- — Ist. 0: »humuszlar« 'humérus' 6r; »hambargy« 'obsonarius' 19v; 

»hipigy« 'restio' 20v. 
0 — Ist. h: »iszar« 'vár', »iszarlik« 79r Gr., »szeiszana« 'equus sarcina-

rius' 15a, N. KAKUK ZSUZSA: Nyt. Értek. 40 = Bárczi-Emlék, 154—7 (szó-
belseji változás seys-hane-ból.) 

0 — Ist. v-: »ururum« 'tango' 27v, 39r, »vurmistur« 86r. 
0 — Ist. y-: »bir il« 'unus annus' 22v, »iárum yl« 'sémi annus' 22v; »yl« 

9év' 46r; »igyrmi« 'húsz' 28r. Az olvasatok kétesek. 

Szó közepén 

-p- — Ist. -ft- »csipcsi« 'rusticus' 20r. 
-p- — Ist. -/-; »tecslipsuz« 'fesztelen' 86v. 
-rd- — Ist. -rt-: »iumurda« 'Ei ' 18r, de 18r: »iumurta«. 
-g Ist. -y-: »aga« passim; »kurbaga« 'testudo' 17v; »iogurt« 'lac coagu-

latum' 18r; »dogangy« 'accipitarius' 20r; »agacs« 'arbor' 21 r ; »szogan« 'caepa' 
20v; »bogda[i]<< 'triticum' 21v , »bagla-« 'concludo' 25r; »iagmur iagaur« 'pluit' 
27r. HEFFENING, 67. 1. 

-g- — Ist. -y-: »egri« 'ferde' 3V; »digren« 'furcinulla' 10r; »degermi« 
'rotundus' 10r; »beg« 'baro' l l v ; »duius« 'pugna' < dögüs 12r (26v: »dugy-«); 
»eglenma« 'ne maradj ' 49v; »eglenmeziz« 'nem maradunk' 85r. HEFFENING, 65. 

-y- < óoszm. -g- : »eierlerum« 'paro' 15r, uo. »eier« 'ephippium'. 
-h- — Ist. -h-^-y-^-k-: »bahbekleigy« 'vindemiator' 20r. 
-k- — Ist. -h- (< s): »akcsi« 'cocus' 20r. 
Régi w: »daulhana« 'timpana' 14r; »tevter-« 14v; »auret-« 'asszony' 18v; 

»euszahibi« 'hospes' 19v; »augy« Venator' 20r; »heute« 'hét' 22v, Vidin: hefte. 
-y- > 0: »bik« 'mistax' 6r. H E F F E N I N G , 53. 1. 
y mint hiátustöltő (az IHK rendszerint a régi állapotot képviseli): 

»ieelum« 'együnk' 84v; »beaz« 'albus' 22r; »csifaet« 'elég' 86r; »eileum« 'csinál
jatok' 87r; »biuk« 'nagy' 88v (kétszer); »padisah szarai« 'aula regia' 9V; »iaikaion« 
'mossatok' 86v. H E F F E N I N G , 56. 1. 

-z- — Ist. -d-: »kazi« l l r . 
-z-^-s- — Ist. -z-; »haz[s?]na-« ~ »haszna« l l v , 12r. 
A rj hangot nyelvjárásunk nem ismeri. 13r: »csank« 'campana',»csankluk«. 

Szó végén 

»espab« 47r — »eszpabi« 'ruha' 8V; »eszpabun« 'ruháid' 47r; » naip« 'prae-
positus' l l r ; »csatib« 'scriba' 12r; » akrep« 'scorpio' 17v; »gievab ver-« 'respon-

* 
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deo' 24v; »edep ederum« 'honoro' 25v; »murecsep« 'atramentum' 14v; »sarap« 
'bor' 21 r , »csitap« 'liber' 14r; »mecstup« 'littera' 14r, uo.: »-bi«, uo.: »-pler«; 
»csaget« 'carta' 14r; »divid« 'atramentarium' 14v; »tahta szinegi« 'cimex' 17v; 
»gyumlegi« 'indusium' 32v; »aldatmamagile« 'absque deceptione' 45v; »kapucsi-
liti« 'sera' 12v; »sepete« 'a kosárba', »uzum szepeti« 'torcular' 21 r ; »aldadu-
rum« 'decipio' 25r; »issidurum« 'audio' 26r, 42v, 86r; »ingyderum« ' turbó' 27v. 

-d — Ist. -t: »adiauriszi« 'hinnulus' 15r; »birkád« 'simplex' 28r (hatszor). 
-c" — Ist. -g<~^-k: »gyengy« 'pugna' TS cenk(-gi) 12r. L. 85. 1. 
A szóvégi k: részint megmarad, részint ç'-vé változik (1. 11. 1.), de g 

képviselete is van. A q rendesen megmarad, itt-ott g-vé válik, viszont a g-t 
— néha a szó belsejében is — egyes esetekben q képviseli: »bicsmeg« 'vágni' 
9r; Gr 81 r »-meg~-mak«; »balug« 'piscis' 17r; »kabug« 'squamma' 18v; »ag-
tausan« 'cuniculus' 16r; »depsermeg« 'carpio' 24r; »iakluk« 'strofiolum' 8r; 
»iakmurluk« 'pallium' 8V; »iak« 'butirum' 18r; »szakdics« 'paranimphus' 18^; 
»tabak« 'pellio' 19v (debbäg); »sevmeg« 'szeretni' 81 r Gr. 

régi -g: »3ag« 'sanus' 37r. 
HEFFENING, 63, 66. 1.; BTVidin 68. 
s — z: »tesz« 'cito' 2V; »ialunusz« 'solus' 3V; »azagig« 37r; »aszagyk« 

'parum' 3V (kétszer), 31 r; »bilmesz« 'er weiss nicht' 4r, 43v ; »iaramaz« 'peius' 
4r; »benszusz« 'sine me' 5 r; »iusz« 'arc' 5r; »győz« 'oculus' 5V; »gyozichi« 'oculi 
angelus' 5V; »agez« 'os' 6r; »gyoguz« 'pectus' 6r; »disz« 'genu' 6V; »szemiz« 
'pingvis' 7r; »besz« 'vászon' 9r; »toz« 'por' 13v; »szuszlar« 'proverbium' 14v; 
»kopuz« 'instrumentum musicum' 14v; »szeiz« 'atoglani' 15r (TS seyis) ; »horoz« 
'capo, kappan' 17r; »tavuz« 'pavo' 17r; »ionozbalugi« 'delfin' 17v; »domuszeti« 
'laridum, szalonna' 18r; »miraz« 'patrimonium' 18v; (eredeti s) »karpusz« 
'pepones' 21 r ; »koz« 'nux' 21 r; »gyuz« 'autumnus' 23 r; »iusz« 'száz' 28r; 
»szecsiz, dokuz« 'nyolc, kilenc' 28r; — »haturunü3« 'az ön neheztelése' 29v; 
»degiuliz« 'nem vagyunk' 29r; »3echis[s]<< 'nyolc' 31 r; »gyelmes« 'nem jön' 31v ; 
»gyaramaz« 'rossz' 48r, »gyararmaz« 47r; — »ierosz« 'eszünk'; »sziz« ' t i ' ; »iara
maz« 'rossz' 83 r; »tesz« 'gyors' 84v. L. DTVidin, 68—69. 

-z (-s) — Ist. s: »csauz« 12r, TS çavus. 
-m^-n: Hogy egy másoló, aki a szöveg nyelvét nem érti, a szóvégi m 

és n jeleit részint másolási hibából, részint a szóvégi nazálisok jelének fel
oldása alkalmával felcseréli, az nagyon jól elképzelhető. A mi török adataink
ban azonban igen sokszor és nem összevissza, hanem bizonyos rendszer szerint 
szerepel az »-m« és »-n« felcserélése, úgy hogy legalábbis egyes esetekben szó
végi m > n és n > m változásra gondolhatunk. Ezt a kérdést a kutatás 
(további adatok, jövevényszók vizsgálata) meg fogja oldani. Példák: »gyehen-
nen« 'infernus' 6r; »altum« 'aurum' 9r; »ilam« 'serpens' 17v (uo. »ilami«, uo.: 
»gylambalugi«, »iaiambalugi«); »szeitum« 'olea' 21 r; »uzun« 'szőlő' 22r; »kűri 
uzun« 'uvaesivae' 22r; »bairan« 'pascha (húsvét)' 22v; »makszun« 'loquax' 22v; 
»aldun« 'vettem' 41 v ; »szóm« 'finis' 43 r; »lazun« 'szükséges' 84v, 86v, 88r; 
»ierum[n]<< 'helyed' 86v, 88r; »tokin« 'jóllaktam' 84v; »táán« 'evés' 86r (»sze-
nüm« 'tiéd' 79vGr.; »onum« 'övé' 79vGr; »bizun« 'miénk' 79r. Gr. Vö. 90.1. 
(BLAU 209; burum 'orr'; K E M U R A — COR. 70: buíum 'mind', 72: izun^izum 
'engedély', tamän 'kész'.) Adatok számos nyelvjárásban. 

A jelenség összekeveredik az r\ > n, r\ > m, n^m fejlődéssel, illetve 
váltakozással, pl. onur\ 'az ő' > onum, onun. HEFFENING, 72—73. 1. 

-I — Ist. -r: »házul« 'kész' 85r. HEFEENING, 75. 1. 
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Mássalhangzó-csoportok 

-nd-, -nt- — Ist. -md, -mt-: »sindi« 'iam' passim, TS simdi; »kalentras« 
'scriptorium' 14v; »kuiungy« 'aurifaber' 19r, TS kuyumcu. 

-fi- — Ist. -ftl-: »csifluk« 'castellum' 9V. 
-r- — -nr-: »sora« 'postea' 2r. 
-t- — Ist. -rt-: »csigetum« 'hívtam' 26v, Vidin. 
-str- — Ist. -sr-: »mastrabada« 'in poculo' 37r. 
-kç- — Ist. -hç- : »bakcsevan« 'hortulanus' 20v; »bahcse« 'hortus' 20v; 

»ahche« 'pecunia' 51 r . HEFFENING, 66 — 67. 1. 
-hs- — Ist. -ks- (ostrum. eysik) »eh3Ík« 'fehlend' 33r. 
-ht- — Ist. -kt-: »uahtinda« 33v. 
-ç- — Ist. -*#-: »hi3mechar« 'serve!' 32, 36r, DTVidin 75. 

Metatézis 

»kerlangyk« 'hyrundo' 17r. 

Másodlagos hangok 

»techerar szóra« [sira] 'insuper' 4V < »tecsrar« 5r; »kumilluk« 'arenaria 
atramenti ' < kumluk 14v; »hipigyi« 'restio' 20v < ipçi; »ilcsi iaz« 'ver' 23 r; 
»chamarsirgyi« 'mosónő' 32v, 33v; »ru3Ígyare« 'szélnek' 34r; »elimbden« 'dalia 
scienza' 77r Gr. 

Alaktan 

Névszóragozás 

Superlativus 

»Enfena« 'pessime' 4r. 

Accusativus 

Nyelvemlékünkben, mint a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban általában, 
az accusativus végződése -i: »terechei ducsmecs« 'vetni' ( R E D H . : tereké 'grain, 
produce') 21v ; — »pengyerei« 'ablakot' 32r; »gyumlegi« 'inget' 32v; »anahtari« 
'kulcsot' 35r; »papuchi« 'papucsot' 36r; »sui« 'vizet' 37r; »zemani« 'időt' 39r; 
»ßaati« 'órát' 39v; »adamj« 'embert' 48 r; »doßtu(r)« 'barátot ' 40v; »hogyai« 
' tanítót ' 48r; — »elimi« ' tudományt ' 77r Gr; »elimleri« ' tudományokat' 77v Gr; 
»hazai« hassa[y]i 'erényt' 78r Gr; — »szofrai« 'asztalt' 86v, stb.; »agai« 'urat ' 86v; 
»nasibi« 'részt' 88r. 

Genitivus 

A genitivus alakjáról nyelvjárásunk alapján nem alkothatunk világos 
pet. Az A részben van: »adamlarun« 'embereknek a' 38v; a B részben fordul elő 
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a »dunianon« 'világnak a' alak, amely dunyanun alakra vezethető vissza 
és a 41 r lapon a b . szr.-gal ellátott tőből való kralinun 'a császárnak a' genitivus, 
s így — ha a névmások genitivusi alakjait is figyelembe vesszük — n a g y 
valószínűséggel állíthatjuk, hogy a főnevek genitivusi végződése -un ~ -on, 
-nun ~ -non volt. Hogy az u-s alakok gyakoribbak voltak, mint az o-s alakok, 
az valószínű, de nem biztos. 

A B részben (32v) találjuk az aganum alakot a »bundadur aganum 
gyumle seiler« 'hie habet dominus omnes suas res' hibás mondatban. I t t a 
»seiler« helyett »seileri«-nek kellene állni. Es az »aganum« szó bizonyára 
agam(n)un-ra, javítandó. (De a névmásoknál van genitivusi -m. Vö. 90. és 87.1.) 

A 43v oldalon bukkan fel a' »turklerum ascheri« 'a törökök katonái ' 
kifejezés. I t t is íráshibával van dolgunk? 

Több genitivusi alakot tartalmaz a kézirat D~része : »eliming« 'tudomány
nak a' 77r; »elimlering« 'tudományoknak a' 77v; »hazanung« 'erénynek a' 77v; 
»akrabungh« 'skorpiónak a' 77v; »benumcsinung« 'az enyémnek a' 80v; azonban 
ezeket a mi nyelvjárásunk bizonyára nem használta. (Vö. 65—6. 1.) 

Dativus 

A dativus alakja annyiban tér el a mai köznyelvi alaktól, amennyiben 
végződése veláris hangrendű szavak után — úgy látszik — sokkal gyak
rabban fordul elő palatális magánhangzóval, mint a köznyelvben: »zemane« 
'időnek' 2V, 48v; »tarafa« 'oldalnak' 2V; »iardume« 'segítségnek' 24v; »oldu-
guna« 'levésének' 33r, 35v; »ruzigyare« 'szélnek' 34r; »szepete« 'kosárnak' 34v; 
»choge« 'soknak' 38v; »doku3 buchuge« 'fél tízre' 39v; »berbere« 'borbélynak' 
40v; »tarza« 'módnak' 47v; »duchmeie« 'tallérnak' 49r; »duchana« 'boltba' 50v; 
»behaie« 'árnak' 51v , 52r; — »mangyaia« 'evésnek' 83v, 85r stb.; »alahe« 'isten
nek' 84r; »oraia« 'oda' 86v. 

A Grammatika a következő alakokat adja: »elimhe« ' tudománynak' 
77r; »elimlere« 'tudományoknak' 77v; »hazaieh« 'erénynek' 77v. Lásd 75. 1 

Locativus 

A locativus és az ablativus magánhangzója körülbelül úgy viselkedik, 
mint a dativus magánhangzója: »szemande« 'időben' 2r; »ahirende« ahirinde 
'a végén' 2V; »zemanda« 'időben' 2V; »iuksekte« 'magasban' 2V; »halda« 'állapot
ban' 50r; »aszada« asäda 'lent' 2V; »oile oldukte« 'ergo' 4V, 38r; »dusekte« 
'ágyban' 29r; »doßt[t]a« 'barátnál' 40r; »duniade« 'világon' 45v; »seherde« 
'városban' 51 v ; — »ierde« 'helyen' 83 r; »evde« 'házban' 83r stb.; »dasrada« 
'kint, kívül' 85 r; »iokarda« 'fent' 86v. 

- Ablativus 

»csoktan« 'régóta' '2 r ; »bundán« 'ettől, ebből' 2r, 3 r ; »gyunden« 'naptól ' 
2V; »iuksekten« 'magasból' 2V; »ierden« 'helyről' 3 r; »dasradan«. 'kívülről' 3 r ; 
»iraktan« 'távolból' 3 r; »taraftan« 'oldalról' 3 r; »istedugumuzden« 'ahogy 
akarjuk' 3V; »buhuszusztan oturi« jdz okból, ezért' 5 r; — »iedi ßaaten euel« 
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'hét órával ezelőtt' 31 r; »gyumlekten« 'ingről' 32v; »duaden euel« 'imádkozás 
előtt' 38r; »alahten« 'istenről' 38r; »choktan« 'sokból' 39r; »konaktan« 'vendég
fogadóból' 39v; »euden« 'házból' 39v; »arßlaniden« 'tallérról' 51v ; — »kahve 
altidan« 'reggeli miatt ' 83 r; »csebabten« 'sültből' 84v; »etmekten« 'kenyérből' 
84v; »ácsluktan« 'éhségtől' 86r; »nikoládan« 'N.-tól' 86v; »agadan« 'úrról' 86v. 

Aequativusi alakok 

»iapcse« 'submisse' 3V (CHLOROS: yapça\); »ortangye« 'mediocriter' 3V, 
»ortongye« 84r> »eigye« (iyrce TS) 'bene' 36v, »eigye3un(i)e« 'bene' 34v; 
»niche, nigye, negye« 'ne kadar, nasil' passim. Vö. az »olingye«, »varingye« 
2 r 'v gerundiumokkal. 

Névmások 
Személyes névmások 

Egyes szám 1. személy: Nom.: »ben« 79r Gr. Acc.: »beni« 79r Gr. Gen. 
»benum« 3 r , 5r, — 37v, 45r, 49r, — 79r stb., 83r, 84v; »benumcsi« 80v. Dat.: 
»bánna« 30v; »bana« 32r, 32v, 47r, — 83 r; »baga« 79r Gr. L o c : »bende« 47r. 
Abl.: »benden« 30v, 79r Gr. 

2. személy: Nom.: »szén« 79v Gr. A c c : »3eni« 36r, »széni« 79v Gr. Gen.: 
»szenun« 3 r, 79v Gr, »szenum« 5r; »szenüm« 79v Gr; »szenin« 79v Gr; »sze-
nun(csi)« 80v Gr, Dat.: »3ana« 43v , 83r stb.; »sza^a« 79v Gr. L o c : »szenda« 
84r, »szende« 86r. Abl.: »szendén« 79v Gr. 

3. személy: Nom.: »ol, o« 79v Gr. A c c : »anni« 46r; »oni ~ ani« 79v Gr. 
Gen.: »ónom« 3 r; »onum« 5r, 79v Gr; »onunci« 80v Gr! Dat.: »ana« 46r, 88r; 
»onga ~ ona« 79v Gr. L o c : »onda«passim. Abl.: »ondan« 5 r; »ondan« vei »anda« 
79v Gr. 

Többes szám, 1. személy: Nom.: »biz« 79r Gr. Acc : »bizi« 84v, 79r Gr. 
Gen.: »bizom« 42v, 43 r, »bizoncsi« 43v , »bizun« 79r Gr. Dat.: »bi3e« 51 r; »bize« 
79 rGr. Abl.: »bizden« 79r Gr. 

2. személy: Nom.: »SZÍ3« 44r; »sziz« 83r. Acc : »3ÍZÍ« 29v, 30v. Gen.: »3Ízun« 
29r, 30r, 86v stb.; »3Ízon« 41 r . Dat.: »szize« 30r, 49v; »313e« 42r. Abl.: »szizden« 
79v Gr. 

3. személy: Nom.: »onlar ~ anler«, »onler ~ anlar« (vocativus) 80r Gr. 
A c c : »onlari ^ onleri« 80r Gr. Gen.: »onlerin <•>- onlerun« 80r Gr. Dat.: »onlere -s* 
anlara« 80r Gr. 

A bu névmás 

A bu 'ez' névmás alakjai közül különösen a locativusi »bunda« fordul 
elő gyakran 'itt ' jelentéssel, — »bundan«-ra is vannak példáink. A Grammatika 
ezeket az alakokat adja (80r'v): »bu, buni, bunun, bunung, buna, bunda, 
bunden, bunler (kétszer), bunlering, bunlere, bunlerden«. 

A »csim« névmás 

Ugyancsak a Grammatikában találjuk a »csim« 'ki' névmás ragozását 
is (80v): , 
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Egyes szám a c c : »csimin« (a régi accusativusi alak 3. személyű bir
tokos személyraggal: kimin = kimi(si)ni 'egyrészüket' ?). Gen.: »csiming« 
vagy »csimun«. Dat.: »csime«. Abl.:- »csimden«. 

Többes szám, nom.: »csimler«. A c c : »csimleri«. Gen.: »csimlering«. Dat.: 
»csimlere«. Abl.: »csimlerden«. 

A kendi névmás 

»gyendi« 86v, 87r; »gyendum« 85 r; »gyendumj« 36v; »gyenduni« 84r. 

Birtokos személyragok 

Egyes szám, 1. személy: »szultanum« 34v (kétszer); »basumj« 'fejemet' 
35v; »gyozumj« 'szememet' 37r; »beijnumj« 'agyamat' 35v; »taragumi« 'fésű
met' 35v; »eszpabumi« 'ruhámat ' 37v; »haluma« 'állapotomnak' 24r; »hatu-
ruma« 'emlékezetembe' 35; »gygytlerum« 'legényeim' 84r. 

2. személy: »gyumlegun« 'inged' 33v; »aklün« 'eszed' 35 r ,v (háromszor); 
»e3pabun« 'ruhád' 47r; »isun« 'munkád' 50r; »chohan« 'kendőd'; »iuregun« 
'gyomrod' 84r; »iureguni« 'gyomrodat' 83 r; »ierüm[n]<< 'helyed' 86v; »haturuna« 
'emlékezetedbe' 35r; »karnunda« 'gyomrodban' 86r; »ianunda« 'melletted' 
3 r , 83r. 

Többes szám 1. személy: »ichumuz« 'kettőnk' 39v; »konagumuz« 'ven
dégfogadónk' 85r. 

2. személy: »haturunÜ3« 'az ön neheztelése' 47r stb.; »haturunus« 87r, 
88v, 86v; »ardünü3ta« 'önök mögött' 37v; »karda33[s]unÜ3« 'testvéretek' 
44v; »merhametünüze« 84v; »etlerenüzi« = ellermüzi 'kezeiteket' 86v; »gyerle-
r e [ = *]nüzi« 'helyeiteket' 86v; *refaetinüze 'érdemetek szerint' ' 87r; »gyum-
leszünüsz« 'ti mindannyian' 88v (így). 

3. személy: »adam tarafi« 'membrum' 6r; »meher tumuli« 'húgyhólyag' 
6V; »déri dolmaszi« 'bőrmellény' 8V; »gyegye eszpabi« 'vestis nocturna' 8V; 
»hangyi3i« 'amelyik' 46r; »szahibi« 'birtokosa' 86r. 

Az »árka gyemugye« 'spina dorsi' 6r kifejezés végén levő »e« bizonyára 
íráshiba. v 

Ragozás: 

A c c : »gyumleszenyi« 'mindegyikét' 34r; mellette »gyumle3onyi« 34r; 
»gyumleszuni« 84v, »gyumleszüne« 88r; »birÍ3üni« 'egyiküket' 47r; »gairÍ3Üni« 
'másikat' 47r (kétszer); »kimetunj« 'értékét' 49r; »eÍ3unj« 'aliquid boni' 51 r ; 
»mangyaszene« 'ételét' 84r,v. 

Gen.: »kralinun« 'királyának a' 41 r . 
Dat.: »hangyÍ3ena« 'melyiknek?' 43v; »szágluguna« 'egészségének' 84r; 

»gyendÍ3üne« 'neki' 49v; »vaktuna« 'idejében' 86r; »gyumleszüne« 'mindnek' 
88r; »eigye3un(i)e« 'bene' 34v (kétszer). 

L o c : »ianunda« 'mellette' 2V, 32v; »altunda« 'alatta ' 48r; »uahtinda« 
'idejében' 33v; »uahtinde« 31v ; »ierunde« 'helyén' 88r, »ierende« 85r; »halanda« 
'állapotában, helyzetében' 7V: 1. 77. 1. 

Abl.: »ardundan« 'hátulról' 5 r; »iu3Índen« '-ért, miatt ' 42r; »(türk) 
uilaietenden« 'a (török) birodalomból' 4 P (kétszer). Az »eu3ahibidan« 'házi
gazdától' kifejezés talán hibás, 42r. 
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Igeragozás 

Verbum substantivum 

Vö. HEFFENING, 83 kk. 
Praesens: 
Egyes szám: 1. sz.: »ben kailim« 'egyetértek' 38v. 
2. sz.: »eimÍ3Ün, hosim^ün« 'jól vagy?' 44r; »acsmÍ3Ün« 'éhes vagy?' 84r; 

»nigye3Ün« 'hogy érzed magad?' 50r; »nerede3Ün« 'hol vagy?' 32r. 
3. sz.: »bukadardurur« 'ez abból áll' 26r; »vardur« 'van' 26r, 47r. Lásd 

még: »degyildur«. 
Többes szám: 1. sz.: »dogri küllülu3 iz« (r. kulunus vagy »kulenuz«) 

'a t i hű szolgáitok vagyunk' 30r. 
2. sz.: »adamlar3Ünu3« 'emberek vagytok' 38r; »nigye3ünü3« 'hogy 

érzitek magatokat?' 44r; »evdemiszünüsz« 'otthon vagytok?' 86r. 
3. sz.: »dur«, »tur« passim. 

Praeteritum definitum: 

1. sz.: »szeirde idum« 'sétálni mentem' 40r. 
2. sz.: »nerede idun« 'hol voltál?' 40r, 87r. 
3. sz.: »nigye idj« 'milyen volt (az utazásotok)?' 44v. 

Conditionalis: 

»oileisze« 'si ita est' 4V; »isze« 'ha . . . van' 42r. 

var — yok : 

»vardur« 26r; »varidi« 26r. »ioktur« 'nincs' 4P . 

Tagadó alakok: 

Praesens: 

Egyes szám 1. sz.: »deilím« 'nem vagyok' 36v, 88v stb. 
2. sz.: »deÜ3ün« 36v. 
3. sz.: »degyildur« 38r. 
Többes szám 1. sz.: »degiuliz« 29v. 

A wr-praesens 

1. sz.: »biliurum« 'tudom' 41 r stb.; »veriurum« 'adok' 26v; »gyeliurum« 
'jövök' 39v stb. 

2. sz.: »biliurmi3ün« 'tudod-e?' 50r; »gyeliur3in« 'jössz' 39^ »gyeliurszun« 
'jössz' 87v. 

3. sz.: »biliur« 'tudja' 2V stb.; »gyeliur« 'jön' 33r stb.; »buluniur« 'tartóz
kodik vhol, található' 46r; »vu[a]riur« 'megy' 86v stb.; »duriur« 'áll' 35r; 
»szuileniur« 'meg van mondva' 43v . 

A »iagarur« 'yagiyor, esik' 27r (kétszer) alak nem feltétlenül hibás. 
Tagadó alakok: »bulamaiurum« 'nem találhatom meg' 34v; »gyelmeiur« 

'nem jön' 41 r . 
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Aoristos 

Egyes szám: 1. sz.: »kalkarum« 'felkelek' 85r; »katlanurum« 'várok' 30r; 
»korkarum« 'félek' 85r; »inanúrum« 'hiszek' 84r; »uerurum« 'adok' 51v ; »3eehe-
rum« 'megismerem' 29v; »ierum, icserum« 'eszem és iszom' 84r stb.; »gyoru-
rum« 'látok' 30v; »gyeyne[i]rum« 'fel fogok öltözni'; »ederun« 'teszek' 36r: 
hibás? 

Tagadva: »bilmem« 'nem tudom' 39r; »inanmam« 'nem hiszem' 43v; 
»uermem« 'nem adok' 52v stb.; »bilmen« 'nem tudom' 35r, 37v. 

2. sz.: »kalkar3Ün« 'felkelsz' 31v ; »korkarszün« 'félsz' 85r; »uiur3Ün« 
'alszol' 32r; »eder3Ün« 'teszel' 32r, 89r stb.; »verursun« 'dabis' 28r; »uerur3Ün« 
'adsz' 51 r ; »izter3ün« 'akarsz' 50v; »isztermiszün« 'akarod-e?' 88v; »szever-
szin« 'szeretsz' 81 r Gr; »gyderszün« 'mégy' 83r. 

Tagadva: »gyeienme3ün« c"'eymmessün 'nem öltözöl fel' 32r; »gyor-
me3mi3un« 'látod-e?' 33v; »gyorme3mÍ3Ün« 35r stb. 

3. sz.: »3uiler« 'mondja' 43 r; »gyirur« 'bemegy' 30r; »chalishur« 'dolgo
zik' 45v; »szever« 'szeret' 81 r Gr. 

Tagadva: »gyelmes« 'nem jön' 31v stb.; »bilmes« 'nem tudja' 43v; »gyara-
masz« 'rossz' 47r, 48r; »bulunmaz« 'nem tartózkodik vhol' 86r. 

Többes szám: 1. sz.: »aluru3« 'vesszük' 50v; »gyelurusz« 'jövünk' 85r 

(kétszer); >>[y]aparoz« 'csináljuk' 45v; »islero3« 'csináljuk' 46r; »isteros« 'akar
juk' 30v, 48 r, 86r; »gyidero3« 'megyünk' 38r, 85r stb.; »iero3« 'eszünk' 83 r; 
»gyerosz« 'ua.' 86r; »szeveriz« 81 rGr. 

Tagadva: »eglenmeziz« 'nem maradunk' 85r. 
2. sz.: »anlar3ünü3« 'megértitek' 31v ; »uiur3ünü3« 'alszotok' 30v; U3[s]ür-

3une3' ön megfázik' 36v; »isler3unu3« 'csináljátok' 37r; »iszterszünüsz« 'akarjá
tok' 86r; »istermi3ünü3« 'akarjátok-e?' 50r; »Í3Ídur3ünü3« 'halljátok' 40v; 
»3uiler3ünü3« 'mondjátok' 42r; »gyorurszenesz« 'látjátok' 88v; »szeverziz« 
'szeretitek' 81 r Gr. 

Tagadva: »bulma3ünü3« 'nem találjátok' 51v ; »vtanma3mÍ3ünÜ3« 30r. 
3. sz.: »aldadurlar« 'becsapják' 45r; »3uilerler« 'mondják' 41 r stb.; »sze-

verler« 'szeretnek' 81 r Gr. 
Tagadva: »inanmazlar« 'nem hiszik' 42r; »bilmezler« 432. 

Az aoristos praeteritum definituma 

Ez a kategória csak a Grammatikában szerepel (81r), mégpedig teljes 
paradigmával: »szeverdum, -din, -idi, -duk ~ -lerduk, szeverdis ^ szeverler -
dis, severleridi ~- szeverlerdiler«. 

Az aoristos a Grammatikában 

81 r (indicativus) : »ben severum 'io amo', szén szeversin, ol szever 
biz szeveriz, sziz szeverziz, onler szeverler«. 

81v (futurum): »szeverum« 'ioamaro', „szeverszir io quello amara" [csonka 
és hibás], »szeveriz, szeversziz, szeverler«. 

Praeteritum definitum 

Egyes szám: 1. sz.: »aldum« 'vettem' 40r; »buldum« 'találtam' 83r; 
»uiudum« ' a lud tam '31 r ; »icstum« ' i t tam' 84v; »iedum« 'ettem' 84v; »isitum« 
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'hallottam' 32r stb.; »gyeldum« 'jöttem' 39v; »gyordum« 'láttam' 31 r; »szev-
dem« 'szerettem' 81 r Gr. 

, Tagadva: »chikmadum« 'nem merítem ki' 41 v ; »anlâmadum« 'nem 
értettem meg' 32r; »degyistermedum« dec" istirmedum 'nem változtattam 
meg' 32v. 

2. sz.: »aldun« 'vettél' 41v ; »uiudun« 'aludtál' 31 r ; »nesitun« 'mit hallot
tá l? ' 42r; »gyordun« 'láttál ' 31 r; »szevdung« 'szerettél' 81 r Gr. 

3. sz.: »aldati« 'becsapta' 30v; »szevde« sevdi* 'szeretett' 81 rGr. 
Többes szám: 1. sz.: »katlanduk« 'vártunk' 87v; »szevduk« 'szerettünk' 

81 rGr. 
2. sz.: »buldunuz« 'találtátok' 83 r; »doidunusz« 'jóllaktatok' 84v; »iede-

nüsz« yedmüs 'ettetek' 84v; »okudunü^mj« 'olvastátok-e?' 41v ; »szevdis« 
'szerettetek' 81 r Gr. 

Tagadva: »isitmedunü3mi« 'nem hallottátok?' 41 v . 
3. sz.: »eilediler« 'csinálták'. 

Praeteritum indefinitum 

Egyes szám: 1. sz.: »etmisim« 'csináltam' 30v; »komisim« 'helyeztem 
(vhova)' 35r; »ugyrenmisim« 'tanultam' 84r. 

Tagadva: »etmemissim« 'nem tet tem' 39v. 
2. sz.: »demisszun« demissun 'mondtad' 30v; »ku[o]mis3Ün« 'helyez

ted' 35r; »ugyrenmisün« 'tanultál ' 84r. 
3. sz.: »urmis« 'ütött ' 39r stb.; »vurmistur« 86r; »olmistur« 'lett' 31v , 43 r; 

»gyechmisdur« 'elmúlt' 32v; »dusmistur« 'leesett' 43v; »bulmis« 'talált' 42v. 
Tagadva: »iememistur« 'nem evett ' 88v. 
Többes szám: 1. sz.: »aldanmisÍ3« 'tévedtünk' 39v; »baslamisz[s]iz« 

'elkezdtük' 88v. 
A Grammatika torz alakban adja ezt a kategóriát (81v): »szevd[m]i-

l[s]idum« 'io havevo amato' (az »s« betűnek van egy olyan alakja, amely 
az »l«-lel könnyen összetéveszthető), »szevmil[s]idin« 'tu havei amato' , »szev, 
mil(s)idik« 'noi haveviamo amato' , »szevmil[s]idigiz« 'voi havevate amato'-
»szevmilidiler« '(voi) avevano amato'. 

Praesens optativi 

Egyes szám: 1. sz.: »gyeieim« 'hadd öltöztessem fel' 36r; »isleieim« 'végre 
kell hajtanom' 34v stb.; 'hadd csináljam meg' 36v; >>kabi[l] olur3e bicheim« 
'si potero faciam' 50v. 

3. sz.: »ola« 'legyen' 42r, 50v, 86r; »alah kurtára« 'deus te liberet' 4r. — 
A Grammatikában: »ol szeveh« 'amara quello' 81v . (HEFFENING, 86, 88. 1.: 
vére 'adj ' nem optat . 3. sz., hanem imperat. 2. sz., vö. DTVidin 88 lent.) 

Többes szám: 1. sz.: »gyidelum« 'menjünk' 38v stb.; »3uileielum« 'mond
juk meg' 44r; »donelum« 'térjünk vissza' 85 r; »ieelum« 'együnk' 84v; »alalom« 
'vegyük' 84v; »etmeielum« 'ne csináljuk' 39r; >>szevelun[m] h[b]is« 81v Gr; 
»szeve(h)luk[?m]<< 'amaremo noi' 81v Gr. 

2. sz.: »szeveh[sz]iz« 'amarete voi' 81 v Gr. 
3. sz.: »szeve(h)ler« 'amarano quelli' 81 v Gr. 
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Praeteritum optativi 

»(alah) vereidi« 'deus det' 4r (háromszor); »alah vereidi turche ugy(e)re-
neidum« 'utinam possem addiscere turcice' 4r. 

A buïayçi-Yal alkotott optativus a Grammatikában 

A Grammatikában van egy optativusi forma, amely a bulayçi 'bár lenne, 
hogy' szóból -f az optativusi alakból áll. A bulayçi szó Vidinben bolay-ki-
nek hangzik, lásd: DTVidin, 381 és az ott idézett irodalmat. I t t nem valami 
különleges optativusi alakkal van dolgunk, hanem a szokásos optatívusszal, 
amely egy határozó-féle főmondattal van megerősítve. 

A Grammatikában ezeket az alakokat látjuk (82r): »bulaicsi szevem — 
iddio volesse che io amassin, szevesin — che tu amasin, szeve — quello amasse, 
bulaichi szeveiz — iddio volesse che noi amassimo, szevesiz — voi amaste, 
szeve(r)t[l]er — quelli amassero«. »bulaicsi szeveidum — iddio volya che io 
ho amato, iddio volya che io habbia amato, szever[i]din — tu habbi amato, 
szeveidi — quello habia amato, bulaicsi szeveiduk — iddio volya che noi 
habbiamo amato, szeveidiler — quelli habiano amato«. 

Conditionalis 

»alur3em« 'ha veszek' 35r; »gyelme3e« c'elmesse 'ha ő nem jön' 33v; 
»olur3e« 'ha lesz' 50v; »olma3e« olmasse 'ha nincs' 87r; »degyulisze« 'ha nem' 
83 r; »du3[s]tÍ3e« 'ha elestek' 43v; »ei olurdi isle3eler idi« 'bonum esset si face-
rent' 45v . Vö. ezekkel a konstrukciókkal: »kalkar3ün 3abah egyer dus iste-
me3Ün« 'debes mane surgere si non uis somniare' 31v ; »ahche is tenim bahali 
tutma« 'si uis habere pecuniam non nimis charo pretio teneas' 51 r ; »kahve 
altidan gyderszün ben szana verurum« 'ha a reggeli miatt akarsz kimenni, 
akkor azt én adok neked' 83r. (Georgievits: »tseuertson« 'si ames', HEFFENING 
szerint hibás. Nem.) 

A Grammatika (82v) a következő paradigmát adja (a többes számú alakok 
hibásak vagy zavarosak): sing. »egyer szeuszen[így], szevszen, szevse(n), 
plur. egyer szeveiz, szeveszi, szeverlersze; praet. sing. egyer szevszeidum, 
szevszeiding, szevszeidi(n), plurale: szevszeidung 'se noi habbiamo amato' , 
szevszeidiz, szevszeidiler«. 

Imperativus 

Egyes szám: 2. személy: »suile« 'mondd' 31 r; »gyeter« c"etir 'hozd' 32r 

(»gyetera« 32v s másutt); »uer« 'adj ' 32v; »al« 'vegyél' 34r; »gyit« 'menj' 38v; 
»eile« 'csináld' 38v; »szev szén« 'ama tu ' 81 v Gr (kétszer; másodszor bizonyára 
hibásan sevesin helyett); — »gyirma« 'ne menj be' 29v; »tutma« 'ne tartsd ' 
51 r ; »verma« 'ne adj ' 84r; »korkma« 'ne félj' 84r; — »beklea« 'várj ' 4V; »koia« 
'hagyd' 24r; »kalka« 'kelj fel' 29r; »acha« 'nyisd ki' 29v; »kapaia« 'csukd be' 
32r, 84v; »eileia« 'csináld' 35v; »baglaia« 'kösd meg' 36v; »dugymelea« 'gom
bold be' 36v; »katlana« 'várj ' 37r; »islea« 'dolgozz' 37r; »baka« 'nézd' 39v; 
»buiura« 'parancsolj' 50r; »gyora« 'nézd' 43 r; »ena« 'szállj le' 83 r; »iea, icsa« 
'egyél, igyál' 84r; »csesza« 'vágj' 84v. 

Tagadó formákhoz — úgy látszik — nem járul az a. 
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»uer3Ün« 'adjon' 38v, 44r, 88v; »gyelszün« 'jöjjön' 49v; »e[i]li[e]szün« 
'csináljon' 87r; »szevsun ol« 'szeressen' 81v Gr; »bakma3Ün« 'ne nézzen' 34r; 
»iemeszün« 'ne egyen' 84v; »kalmaszun« 'ne maradjon' 86v / 87r, 88v. 

Plur. 2. P . »gyirur[n]<< 'lépjen be' 30r; »alun« 'vegyen' 86v; »uturun« 
'üljön le' 86v; »koiun« 'tegye le' 86v; »iaikaion« 'mossa meg' 86v; »hazerlaiun« 
'készítse elő' 86v; »eileun« 'csinálja' 87r; »szukeslaion« 'szoruljatok összébb' 
88r; »kalunusz« 'maradjatok' 88r; »szevin sziz« .'szeressetek' 81v Gr. 

3. P. : »aldatma3Ünler« 'ne csaljanak' 46r. 

Participium praesentis 

»gyelene« 'a jövőnek' 85r. 

Participia perfecti 

-duk 

a) »oile oldukte« 'ergo' 4V; b) mit possessiven Personalsuffixen: »oldugum« 
'hogy vagyok' 42v; »istedugun gyibi« 'ahogy akarod' 29v, 47v (84r); »bichtu-
guna« 'szabatásának' 46v; »iemedugun« 'amit nem ettél' 88v; »oldugi« 'ahogy 
van' 47v; »gyordugi gyibi« 'ahogy ön látja' 44r; »olduguna« 'hogy van' 33v; 
»gyordugumuze« 'ahogy látjuk' 30r; »isztedugumuz« 'amit akarunk' 85r; »gyor-
dugunü3« 'amit ön lát' 47r; »katlandugunu3a« 'hogy várt ' 29v; »gyordugunü3« 
'amit látott ' 47r; »suileduklerunj« 'amit mondott ' 41 r , 44r; »olmaduklerinden« 
47v; »olmadukche« 'ha nem lehet' 47v. 

-mis: 

»uiumislere« 'alvóknak' 31 v ; »ben ugyrenmis degyulim« 'io no son accustu-
mato' 83v; »szevmis« 'amato' 83r. 

Participium instantis 

-ec"ek: 

»degisturegyek eßpab« 'váltandó ruha' 47r; »szevegyek« 'côsa di amare' 
82v Gr. 

Infinitivusok 

-mak 

»corkmak« 'félni' 38r; »olmak uar« 'hoc potest esse' 42v; »aldatmamagile« 
'ha nem csalnak' 45 v ; »szevmek« 'szeretni' 82v Gr. stb.; »-meg« 8 F Gr. 

-ma (-ma, -me) : 

Nyelvemlékünkben (a beszélgetésekben) igen gyakori az a szerkezet, 
melyet a következő példák szemléltetnek: »vardur 3Í3unile be(i)rsei 3uilema« 
'ego habeo aliquid uobiscum loqui' 29r; »vtanma3-mi-3ünü3 bukadar uiuma« 
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'nem szégyelli magát, hogy ennyit alszik?' 30r; »dun demisszun [demissun] 
benden euel kal[k]ma« 'tegnap azt mondtad, hogy előbb kelsz fel, mint én' 
30v; »mumchin deildur bánna erchen kalkma« 'nekem lehetetlen korán fel
kelni' 30v; »hazederum gyech uiuma, dahi gyecs iaron kalkma« 'szeretek 
inkább később aludni és reggel későn felkelni' 30v; »nere Í3ter3ün gyitma« 
'hová akarsz menni?' 40r; »bir ei doztu(r) ziaret etme gyiderum« 'egy jó 
barátot meglátogatni megyek' 40v; »sindi ne ister ish[l]eme« 'mit akar maga 
most csinálni?' 44v; »nigye korkar3Ün [r. korkmagsün] buni 3uilema« 'quo-
modo audet hoc dicere' 48r; »neister3Ün uerma« 'quantum uultis dare' 51v ; 
»mun(m)chin deildur oile behaie uerma« 'nem lehet ilyen áron adni' 52r 

(KONONOV, TpaMM. Typ. A3. § 1027; 84r: »uerma«'ne adj'); »iektur ianunda(r) 
bur[l]ma netecsi gairi[i]erde avlama« 'jobb otthon valamit előkeresni, 
mint másutt (ételt) vadászni.' 83 r; »ugyre(n)misim evde iema netecsi evden 
csikma« 'ahhoz vagyok szokva, hogy inkább otthon eszem, semhogy kimen
jek' 83 r; »ben ugyrenmis degyulim szabati iema« 'nem szoktam enni reggel' 
83r; »zarar deildur az gyema daha icsma« 'nem árt egy kicsit enni és inni' 
83v; »zeman-mi-dur mangyaia gytma« 'ideje ebédre menni?' 85r. 

Ez a szerkezet Vidinben is megvan. DTVidin 94: »soqaga utaniyim 
çikmaga« 'szégyellek az utcára menni' stb. Az infinitivus dativusa szerepel 
itt . A vidini nyelvjárás az infinitivus &-ját g alakban máig megőrizte, a magyar
országi törökben ez a k (g) évszázadokkal előbb eltűnt. 

De a g-t a mi emlékünk is mutatja. A Gr-ban (82v) a »szevmek« infiniti-
vusi alak mellett »szevmege« 'ad amare' alakot is látunk. 

Feltűnő a suffixum magánhangzója, mely rendesen a palatális szavak
ban is a: c"itma, yewa, içma, soylema, verma. Vö. DTVidin, 48. 

Ujabb adalékok a boszniai török nyelv, ismeretéhez 

A tárgyalt nyelvemlék — mint láttuk — a boszniai török nyelvvel 
mutat egyező sajátságokat. Ez már akkor világos volt, mikor feldolgozásá
hoz 1964 tavaszán hozzáfogtam. Mindjárt kértem tehát a Magyar Tudomá
nyos Akadémiát, tegye lehetővé, hogy a nagyon kevéssé ismert boszniai 
török nyelvről szóló ismereteimet Jugoszláviában bŐvíthessem. Az Akadémia 
készséggel támogatta kérésemet, s így 1966. október 25-től november 22-ig 
a jelzett célból Jugoszláviában tartózkodhattam. 

Munkám voltaképpen három részre oszlott. Először három hetet — 
Szarajevóban — arra fordítottam, hogy megbeszéltem problémáimat az ottani 
szakemberekkel. Szarajevóban tudvalevőleg magas tudományos színvonalú, 
intenzív munka folyik a török történeti források tanulmányozásában és 
kiadásában. Nedim Filipovic, a Keleti Intézet (Orijentalni Institut u Sara-
jevu) igazgatója, Bronislav Dzurdzev, Hamid Hadzibegié professzorok, Hazim 
Sabanovic, a Keleti Intézet munkatársa, Dervis M. Korkut (Arhiv grada 
Sarajevo) lényegesen hozzájárultak ismereteim bővítéséhez. Ezzel egyidejűleg 
— részint a fent említett tudósok útmutatásai alapján — könyvtári munkát 
végeztem a Keleti Intézet és főleg az Országos Múzeum könyvtárában. Végül 
egy hetet az stari-bári török nyelvjárás megismerésére fordítottam. 

Boszniában számba vehető török település éppúgy nem volt, mint Albá
niában és Magyarországon. A török nyelv használata azonban az említett 
három országban nagyon különbözik egymástól. Albániában és Boszniában 

7 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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a lakosság jó része át tért az iszlámra, s már ez magával hozta a török nyelv 
használatát, a kétnyelvűséget, legalábbis bizonyos társadalmi rétegeknél. 
Az albán és bosnyák nyelv török jövevényszavainak száma hétezer körül 
van. Ezzel szemben Magyarországon nem volt áttérés, a magyarságnál a 
török nyelv használata teljesen ismeretlen volt, oszmán-török jövevény
szavaink száma vagy ezer volt s ebből ma már csak vagy száz él. Nagy különb
séget okozott természetesen az is, hogy a török hódítás nálunk csak másfél 
századig, a Balkánon pedig fél ezredévig tar tot t . 

A török uralom megszűntével természetesen lényegesen megváltozott 
a helyzet. Magyarországon teljesen eltűnt a török világ, s csak kuriózum
számba menő műveltségi nyomokat hagyott. Albániában a kétnyelvűségnek 
nyomai is alig maradtak meg, — legfeljebb a sok török jövevényszóban, 
a vallási élettel összefüggő nyelvi emlékekben (mevlud; 1. Traces of the Turkish 
Language in Albánia c. dolgozatomat: Acta Or. Hung. XI I I , 1961), Boszniá
ban azonban a magasabb műveltségi színvonal biztosította a kétnyelvűség 
nyomainak, illetőleg emlékeinek fennmaradását. Az említett országokban 
törökül beszéltek a hadseregben, a közigazgatásban, az iskolában, részben 
a kereskedelemben is, de Boszniában kialakult s az anyanyelv mellett hasz
nálatban volt egy szláv hatás alatt fejlődött török nyelv is, és egy magas 
színvonalú török—arab—perzsa nyelvű műveltség is kifejlődött. OTTO BLAU 
kiemeli,18 hogy a janicsárok jó része bosnyák, s ezek hozzájárultak egyrészt 
a délszláv nyelv használatához a Török Birodalomban, másrészt a török nyelv 
terjesztéséhez Boszniában. A birodalom vezetői között sok volt a bosnyák 
származású. Bosznia tehát a rigómezei csata után sok tekintetben szervesen 
összekapcsolódott a török birodalommal.19 

A bosnyák-török nyelv nem volt anyanyelve senkinek, de az anya
nyelve mellett sok ember beszélte. BLAU idejében20 a vilajetnek 1 300 000 
lakosa volt, ebből körülbelül félmillió mohamedán, a többinek 5/8-a ortodov, 
a maradék katolikus. A lakosság szláv anyanyelvén beszélt, de — különösen 
a városokban — többé-kevésbé beszélt törökül is. 

Ez a nyelv kihalt. Szarajevóban ezelőtt száz évvel általános volt az 
ismerete, ma it t csak nagyon ritkán, véletlenül lehet törökül beszélő embert 
találni, pl. olyat, aki Jugoszláviának távolabb eső, törökök lakta területéről 
vetődött ide (Koszovó, Macedónia, — Jugoszláviában még 100 000 török él) 
vagy hosszabb ideig tartózkodott Törökországban és történetesen ide került. 
Ugyanaz történt Boszniában, amit Albániában megállapíthatunk: Albániá
ban száz évvel ezelőtt lépten-nyomon akadt olyan albán, aki többé-kevésbé 
tudot t törökül is — ma már az olyan öreg ember is ritka, aki emlékszik 
néhány szóra. 

A boszniai török nyelvet BLAU még leírhatta volna. Mond is egyet-
mást, de nem sokat. Igaz, hogy ő „nyelvemlékeket" közöl, irodalmi alkotáso
kat, de igyekszik megőrizni a szövegek boszniai jellegét. Azonban annyira 
az isztambuli nyelv hatása alatt áll, hogy ezt nem tudja rendesen megcsinálni. 

18 Bosnisch-türkische Sprachdenkmäler. Leipzig 1868 ( = Abh. für die Kunde des 
Morgenlandes. V. Band. No 2.), 13. — MENZEL, Das Korps der Janitscharen ( = J b . 
der Münchener Orient. Ges. 1902/03), 6. („Man nahm die Knaben für das Korps der 
Janitscharen besonders von den Griechen, Serben, Bulgaren, Kroaten.") 

19 A. CAFEROGLTJ, Ayasofya kütüphanesindeki yazma bir sirp lûgati münasebetile. 
In: Ülkü, say^ 43, eilt VIII (1936), 2 7 - 3 3 . 

20 OTTO BLAU, i. h. 
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Igaz ugyan — okoskodik BLAU (17. 1.) —, hogy Boszniában az isztambuli ö 
és ü hangok o-val, illetőleg w-val vannak képviselve, de a műveltek itt is 
tudnak ö-t és ü-t ejteni, és félreértésekre is vezethet az, ha az ö-t az o-tól, 
az ü-t az u-tó\ nem különböztetjük meg; ezért ő pl. a bosnyák-török urti 
' takaró' helyett ürtü alakot ír. A boszniai török nyelv szavait (Icupri 'híd', 
corap 'harisnya' 21. 1.) összekeveri a bosnyák nyelv török elemeivel (cuprija, 
carapa), — összefogván a dolgokat azzal a formulával, hogy ez szláv ajkon 
így alakult. 

Összekevert anyagot találunk BLAunak „Lautveränderungen" c. feje
zetében is (18 — 41. 1.). Egyénektől hallott alakokat, vagy éppen népi szövege
ket természetesen nem ad. Pedig akart adni valami ilyet. A 18. lapon fent 
azt mondja: „ich werde unten eines der mitgeteilten Gespräche nach vul
gärer Aussprache transkribieren". Ha azonban végignézzük a beszélgetéseket, 
azt látjuk, hogy egyik sem adja a népies kiejtést. 

Ami pedig az írásbeliséget illeti, itt azt a sajátságos, de jól érthető 
jelenséget látjuk, hogy a politikai és vallási hódítók írása előtérbe került. 
Török írású szerb-horvát nyelvemlék sok maradt ránk, ellenben cirillicávál 
írott török emlékünk alig van. (A török írásos szláv nyelvemlékek kutatása 
természetesen a boszniai török nyelv szempontjából is gazdag eredményekkel 
fog járni, ezek tele vannak török elemekkel.) 

Török írásos szláv nyelvemlékeket dolgozott fel BLAU többször emlege
t e t t munkájában s munkáját folytatta két bosnyák tudós, ki egy PATSCH 
által szerkesztett sorozatban a következő müvet adta ki: „Scheich SEIFUDDIN 
E F . KEMURA und Dr. VLADIMIR COROVIÓ, Serbo-kroatische Dichtungen bosni
scher Muslime aus dem XVII. , XVIII . und XIX. Jahrhundert . Sarajevo 
1912. ( = Zur Kunde der Balkanhalbinsel. I I . Quellen und Forschungen — 
Heft 2.) XXVII I + 75 1." A kis kötet költeményeket tartalmaz, a Potur 
Sahidijjét, egy szláv—török verses szótárt, melyet már BLAU kiadott és egye
beket, a török szavak jegyzékével. Bevezetésében áttekintést ad a török írásos 
szláv irodalomról. 

E nyelvemlékek kutatásának nagy jövője van. FILIPOVIÓ professzor 
a Keleti Intézet kézirattárának anyagából vagy huszonöt kéziratot bocsátott 
rendelkezésemre, mely török betűs szláv szövegeket tartalmaz, többek közt 
egy Birgevít törökül és szerb-horvátul (török írással, vokalizálva)^ Óriási 
anyagot adnak a szerb-horvát nyelv török jövevényszavai is. ABDULA SKALJIÓ 
litografált műve, a „Turcizmi u narodnom govoru i narodnoj knjizevnosti 
Bosne i Hercegovine (Sarajevo 1957)", mely az idén nyomtatásban is meg
jelent, vagy 8000 tételt tartalmaz. Ez félig turkológiai, félig szlavisztikai 
kutatási terület. Több idevágó értékes dolgozatot adott ki STANISLAW STA-
CHOWSKI. Én csak a török alapján dolgozom. 

Nagyon kevés a mennyisége a turkológiai anyagnak, a cirillicávál írott 
török nyelvemlékeknek. Ilyet CiRO TRUHELKA közölt „Bosnicom pisani turski 
tekstovi" c. cikkében, a Glasnik Zemaljskog Muzeja u Bosni i Hercegovini 
XXVI. kötetében, 1914-ben (551 — 553. l.).Az egész anyag egy nyolc és egy 
négy soros dal 1590/91-ből; a következőkben többször fogom idézni. 

Jó volna ismerni azt az anyagot, melyet a „Palinicev bosanski zbornik"-
nak nevezett kézirat tartalmaz. (Seid M. TRALJIÓ, „Palinicev bosanski zbor-
nik", a Zbornik Historijskog Instituta Jugoslavenske Akademije (Zagreb) 
I. kötetében (1954). A 169. lapon levő kivonatban a következőket írja: 
,, . . . eine grössere Anzahl Gedichte in türkischer Sprache, die Nikola Palinic, 

7* 
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Sohn des Matko, Mitte des XVII . Jhds . in bosnisch-cirillischer Schrift abge
schrieben hat. Da das einer der sehr seltenen Fälle der cyrillischen Traskrip-
tion türkischer Tezte ist, so beabsichtigt der Verfasser des Artikels diese 
Gedichte nachträglich zu veröffentlichen".) 

H. .Sabanovic kollégám felhízta a figyelmemet arra, hogy nagy haszon
nal lehetne kutatni hasonló emlékek után a boszniai ferencrendi kolostorok
ban (Fojnica, Kresevo, Sutjeska, Visoko). 

Nagy hasznát vettem D E R V I § KORKUT kiadványának: Turske ljubavne 
pjesme u zborniku Miha Martelinija Dubrovcanina iz 1657. g. (Or. Inst. u. 
Sarajevu. Prilozi za orijentalnu filologiju, sv. VII I—IX. 1958—59. Sarajevo 
1960). Olasz átírású szövegek. 

Mindezek alapján a bosnyák-török nyelv jellemző tulajdonságait csak 
nagy vonásokban és töredékesen tudom összeállítani. A nyugat-ruméliai 
8 kritérium — mint ezt már EintTMB című munkámban megállapítot
t am — megvan. 

1. BLATT (17. 1.) megmondja, hogy a köznyelvi bldü 'meghalt', oldi 
' lett ' , örtü ' takaró' szavak népi kiejtése Boszniában uldi, oldi és urti, és fej
tegetéseiből megállapítható, hogy a magas nyelvállású szóvégi magánhangzó
kat — éppúgy, mint Vidinban — minden esetben i képviseli. 

Ezt megerősíti Martellini. Az ő feljegyzéseihez először is meg kell jegyezni, 
hogy — mint a többi emlék — megkülönböztetik az *-t az i-től. Az előbbit 
»e«-vel, az utóbbit »i«-vel jelzik: »bulandi« 'zavaros lett ' 1:1,21 »seli« 'árja' 1:1; 
»mi« kérdőpartikula (a után) 1:1; »deli« 'bolond'; »mi«kérdőpartikula (e után), 
ellenben »eschumun« iskumun 'szerelmemnek a' 1:1; »akel« 'ész' 1:1; »aider« 
'mondja' 1:5; 2:3; »saghen« Ist. sakm 'vigyázz' 3:1; »kescgliar« Ist. kislar 
'áttelel' 4:1. Ha mármost — ezt tudva — megnézzük a Martellini-szövegeket, 
azt találjuk, hogy a régi Boszniában ugyanúgy viselkedik a szóvégi i, u, ü, 
mint ma Vidinben, illetőleg ahogyan BLAU mondja. Most idéztem Martellini-
től a »bulandi« és a »mi« példát; más példák: »uari« 1:2 = Ist..var'mind'— 
3. sz. b. szraggal: vari; »selamumi« 'köszönésemet' 2:1; »cieruani« 'karavánja' 
2:2; »karmsi«, vö. Ist. kirmizi 'piros' 3:5; »kumrim« 'gerlicém' 4:2—6 (egy
szer: »kumrum«). 

TEUHELKA szövegében, az első dalban (I): »nazlu« 'kacér', feltűnő 
módon w-val, — a szöveg régi, lehet a dalnyelv hagyományos voltára is 
gondolni; »uiukude« 'alvásban', — megint szóvégi u, igaz, hogy ragozott 
alakban; »iuzumi« 'arcomat'; »iuzine« 'arcához'; »karmzi« 'piros'; »bulbuli« 
'fülemülét'; »dudie« < duduya 'papagájtól' (így): »kumrie« 'gerlicétől'; »iuri« 
'menj ' ; »ogli«'fia'; »nazari« 'pillantást'. A második dalban (II): »sevdudumi« 
'kedvesemet', »cturdunmi« 'láttad-e'? 

2. A -mis rag mindig i-vel van írva. Az olmus, yazilmis-íéle alakok 
(BLAU, 66: 42, 47, 49) BLAU önkényes átírásai. Martellini: »kurulmisc« a 
kurul- igéből 2:2; »olmisc« 'lett ' 3:3,4; »salmisc« 'helyezett' 3:4. 

3. Az -i- > -i- változást nem látom. 
4. Az ö > o, ü > u változás általános, bár ebben a tekintetben sem 

a török írás, sem a cirillica, sem az olasz átírás nem ad felvilágosítást. Fontos, 
sőt feltétlenül döntő, amit BLAU műve 17. lapján erről mond (1. fent). Magam 
is hallottam beszélgetés közben Szarajevóban — művelt embertől — az 
efendum alakot (mindig így mondta az illető). Az bizonyos, hogy a műveltek 

1 Az első szám a dal számát, a második a strófáét jelzi. 



A MAGYARORSZÁGI OSZMÁN-TÖRÖK NYELV 101 

és félműveltek sokszor ejtettek ö-t és ü-t. SAX dzüldi 'nevetett ' alakot ad 
(ZDMG XVI, 758). 

5. Az a, e vokalizmusú suffixumokra ilyenféle példák vannak: Martel-
lini: »bascie« 'fejbe' 1:1, »iare« 'kedvesnek' 1:2, »bunda« 'itt ' 1:2; »aie« 'hold
nak' 1:3; »umrume« 'életemnek' 1:3; »hacipaié« häk-i paye' a láb porához' 1:3; 
»Leilasuna« 'Lejlájának' 1:5. Ezek a példák a négy strófából álló első dalból 
valók; szabályos alak csak kettő van benne, a »bunda« és a »Leilasuna«, a 
többi a dalnyelv hagyományos alakja (a 4. strófában még »karé« 'fekete' 
alak is van, — vö. DTVidin 401). így megy ez tovább; a 6. versben »deriadé« 
'tengeren' — »karadé« 'szárazföldön' alakpár van. Mindebből az látszik, hogy 
az illeszkedés a beszélt nyelvben nagyjában szabályos, a költői nyelvben 
a y are 'kedvesnek' típusú alakok használatosak, ilyenek azonban a beszélt 
nyelvben is — különösen „úri" beszédben — előfordulnak. 

6. Az ö > ü (u) változás Boszniában nagymértékben el volt terjedve 
(vö. a DTVidin 34. lapján található térképvázlatot). 

TRTJHELKA I.: »duzler« 'szemek'; »durdum« ' láttam'; »utrsiniz« (így) 
'ötersiniz'; »uteriz« 'énekelünk'; I I . : »durdunmi« 'láttad?' (még kétszer dur-). 
A göz 'szem', gör- 'látni' leginkább megtartják eredeti ö magánhangzójukat 
és itt még ezek isw-val szerepelnek. (Vö. a Karaduzovic családnevet, itt 103. 1.) 
De már a Martellini-szövegekben, mindjárt az első dal első strófájában »gior-
dum« alakot találunk s a negyedik strófában »giosi« 'szemet' alak van s ugyan
i t t »gionul« 'szív', az 5. strófában: »ulen« 'meghaló'. A második dal harmadik 
strófájában: »giucup« 'göcüp', »giusup« 'cözüp', »gioksun« 'kebledet', »upup« 
'csókolva', »ut[l]durmeli« 'meg kell (engem) ölni', »dughmeli« 'meg kell 
(engem) verni'. Az ö tehát itt a kérdéses szempontból körülbelül úgy visel
kedik, mint Vidinben. 

1. A g itt is mindig megmarad. 
Truhelka II . : »cag'br-« 'hívni'; »sevdudumi« 'kedvesemet'. — Martellini: 

»cirpugium« 'szempillám' 1:2; »doghar« 'felkelő' 1:3; »xatorgighum« 'hogy
létem' 1:3; »bagrun« [így] 'belsőmet' 1:4; »daghleri« 'hegyeket'; »degildur« 
'(ők) nem' 2:1; »dughmelerun« 'gombjaid' 2:3; »gioksun« 'kebledet' 2:3; 
»dughmeli« 'meg kell verni' 2:3; »oldughum« 'levésem' 3:1; »aldughi« 'vevése' 
3:1; »aghu« 'méreg' 3:6; »beghler« 'urak' 7:5; »sagh« 'egészséges'; »dagh — 
bagh — sagh« 'hegy — kert — egészséges' 9:5. 

8. A y-praesensra nincs adatom. Stari-Bárban megvan, de ezzel külön 
kell foglalkozni. 

Az IHK török nyelve és Georgievits török közlései 

Georgievits török közléseit W. HEFFENTNG dolgozta fel „Die türki
schen Transkriptionstexte des Bartholomaeus Georgievits aus den Jahren 
1544—1548. Ein Beitrag zur historischen Grammatik des Osmanisch-Türki-
schen" c. munkájában,22 mely nagy szorgalommal és nagy gonddal készült, 
de nem eléggé kritikus és ma már meglehetősen elavult. 

Georgievits magyarországi horvát családból származott, 20 éves kora 
körül a mohácsi csatában török fogságba került, s vagy tíz évig nehéz hely-

22 Deutsche Morgenländische Gesellschaft, Leipzig 1942. ( = Abhandlungen für 
die Kunde des Morgenlandes XXVII, 2). 
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zetekben tengődött Törökország különböző részein; Isztambulban évekig 
tartózkodott. 1547-ben vitája volt egy mohamedán teológussal Nagyváradon. 
Több munkája van (pl. „De Turcorum ritu et caerimoniis" 1544), ezeknek 
több kiadása, bennük török szavak és szövegek találhatók, — mégpedig 
1. egy nagy török szójegyzék (HEFFENING, 20—25. 1.); 2. egy „dialógus" 
(uo. 25—27. 1.); 3. egy „prognoma" (6 sor); 4. a Pater noster, 5. az Ave Maria, 
6. a Credo és 7. egyéb kisebb feljegyzések. Ebből semmi sem eredeti, az egész 
Georgievits alkotása. A szöveg tehát nem elsőrangú s még hozzá nehéz átírási 
problémákat ad. 

Elsősorban nyugat-ruméliai sajátságokat mutat . 
1. A magas nyelvállású szóvégi magánhangzók közül csak az i-t ismeri. 

HEFFENING (26. 1.) varrni, yokari-íéle alakokat olvas, mert hiszen a törökben 
ez a szabályos alak. Igen, de a nyugat-ruméliai nyelvjárásokban varrni és 
yokari a szabályos alak. HEFFENING kivételesnek tartja az * hangnak »e«-vel 
való átírását (43. 1.) — de idéz rá a csekély anyagból vagy húsz példát —, 
s azt mondja, hogy Georgievits nem tesz különbséget az i és * között, holott 
általában pontosan különbséget tesz; reá a »kézi« 'leánya' átírás jellemző, 
mely kizi-n&k olvasandó. Az i hangnak »e«-vel való jelölése az IllK-ban is; 
más nyelvemlékekben is világosan megállapítható. (Emellett az »e« az e han
got is jelöli.) 

2. A -mis suffixum csak i magánhangzóval fordul elő. 
3. Az evme (Vidin) típus is megvan Georgievitsnél (»ettigleremozi« = 

ettiglerimozi 'tevésünket', »peyner« peynir 'sajt'). 
4. ö > o, ü > u, 1. DTVidin, 27. Georgievitsnél egyetlen ö vagy ü sem 

fordul elő, helyükön, a »dorth« 'négy' esetét kivéve, mindenütt »u« van, de 
H E F F E N I N G az isztambuli nyelv alapján a megfelelő esetekben ü-t, a »dorth« 
'négy' esetében ö-t olvas. Vö. albániai dort AOH XII I , 17. 

5. A -lar, -1er típusú suffixumok vokalizmusa Georgievitsnál a „nor
mális" (HEFFENING) használatot tükrözi. 

6. Az ö > ü (»u«) változás Georgievits török nyelvében általános. 
L. a 4. pontot; HEFFENING, 47. 1., § 5; DTVidin, 33—40. 

7. Az intervokalikus g Nyugat-Ruméliában is, Georgievitsnél is meg
maradt. 

8. A y-praesensre Georgievitsnél nincs adat. 
Georgievits török nyelvében tehát egy nyugat-ruméliai nyelvjárás 

jellemző vonásai látszanak. Ez világos, de most jönnek a bonyodalmak. 
Azt várnánk ti. , hogy Georgievits, mint horvát ember, a nyugat-ruméliai 
nyelvjárások nyugati változatát, a bosnyák-törököt beszélte. Erre vall 

a második szótagbeli i > a: IHK »iakan« 'prope' < yakm (1. fent, 
77. 1.) — Georg, »charangsia« 'formica' < karinca ( H E F F . 53. 1.), azután 

a nem első szótagbeli w-nak o-ra való változása: IHK »bizun« ~ »bizom« 
'a mi' (1. fent 81. 1.) — Georg, »bizom« ( H E F F . 49—50, 54, 61. 1.), — mind
két nyelvemlékben számos példával; 

a szóvégi n eltűnése: Georgievits »itsi« '-ért' — Ist. icün — Küstendil: 
ici (saját feljegyzésem 1953-ból, 1. DTVidin, 74; ezt a jelenséget i t t említem, 
bár boszniai adatom nincsen. HEFFENING inkább hibának gondolja, de nem az.) 

Mindezek a bosnyák-török sajátságok megvannak Georgievits török 
nyelvében. 

De hiányzik Georgievitsnél a boszniai török nyelv legfontosabb krité
riuma: a köznyelvi £, g-nek ç'-vei és c'-vei való képviselete. A dolgot azonban 
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meg lehet magyarázni: Georgievitsnél nincsenek délszláv jövevényszók* 
ellenben magyar elemek vannak: »dil« 'meridies', »on« 'plumbum', »nielf« 
'lingua', »hass« 'venter' (»eleuen« 'lebendig', — ez talán csak alkalmi átvétel, 
vö. HEFFENING, 91, 96 — 97. 1.). Ezek Magyarországon kerültek bele az ő 
Törökországban szerzett nyelvtudásába és itt kerültek bele, a magyarországi 
bosnyák-török nyelvbó'l a bosnyák-török nyelvi sajátságok is. A k, g hangok
nál azonban megtartotta a törökországi kiejtést. 

Georgievits nyelve tehát egészen más alakulat, mint ahogyan HEFFENING 
gondolja (90—93. 1.), nem kisázsiai és az Isztambulban beszélt nyelvjárások 
jellemzők rá elsősorban, hanem a magyarországi bosnyák-török nyelv. 

Az stari-bári török nyelvjárás 

Mikor 1956 szeptemberében Albániában jártam, megismerkedtem Táhir 
Dizdárí tiranai könyvkereskedővel, aki az albán nyelv török elemeivel fog
lalkozik s ezekről egy 7000 szót tárgyaló munkát írt. Munkája nem szaktudós 
műve, de rengeteg adat van benne. A Studime Filologjike, a tiranai egyetem 
egyik folyóirata, Huazime orientalizmash ne shqipet (Emprunts d'orientalismes 
en albanais) címen most — úgy látom, rövidített — részleteket közöl belőle. 

Tőle hallottam, hogy Bar-ban, a régi Antivariban, a montenegrói kikötő
városban, beszélnek egy török nyelvjárást, mely erősen eltér az ismert bal
káni nyelvjárásoktól. Elképzelhető, mennyire érdekelt ez a nyelvjárás. Albániá
ban egyetlen török falut vagy települést nem találtam, nincs ilyen Hercegoviná
ban és Boszniában sem. Hogy Montenegróban van, arról sem beszélt nekem 
senki, csak Dizdárí. Érdeklődtem, de azt a választ kaptam, hogy Bárban 
törökök nincsenek. Az ősszel (1966) Szarajevóban beszéltem szaktársaimmal 
a kérdésről, s egyikük, Vanco Boskov, pár nap múlva arról értesített, hogy 
Bárban, illetőleg egy Bár melletti faluban valóban beszélnek törökül, — 
Szarajevóban él egy nyugdíjas tisztviselő, aki évtizedekig dolgozott Bárban 
s az közelebbi adatokkal fog szolgálni. Meglátogattuk az illetőt, s ő meg
erősítette a fenti értesüléseket. A falu neve Star i=Eski-Bar ('régi Bar') , 
négy és fél kilométerre van Bar-tól. Említett látogatásunk alkalmával 
a háziasszony megjegyezte, hogy az eszki-báriak sajátságos török nyelven 
beszélnek, a gyermek neve náluk bagana. Többet nemigen tudtak mondani 
a nyelvjárásról, s nem sikerült kapcsolatba kerülnünk azzal a pár bari ember
rel sem, akik Szarajevóban élnek. Csak hat napom volt már a munkára, 
ebből négy nap az utazás Bárba és vissza, de elhatároztam, hogy ha két napra is, 
lemegyek Bárba. Filipovic professzor és Svetozar Markovié bölcsészetkari 
dékán melegen támogatták az ügyet, kitűnő kísérőt is adtak mellém, Vasja 
Sterlé szlovén származású fiatal turkológus személyében, aki nemcsak min
dent megtett, hogy segítségemre legyen, hanem lelkesen vállalkozott arra is, 
hogy a nyelvjárás részletes ismertetését meg fogja csinálni. November 15-én 
megérkeztünk Bárba, másnap átmentünk Eszki-Bárba. 

Rendkívül nehéz helyzetben találtuk magunkat. Első utunk természete
sen a falu kávéházába vezetett, amelyet mozgósítottunk, de a 8 — 10 vendég 
között törökül tudót egyet sem találtunk. Kiderült, hogy egy három nyelvű 
(szerb, albán, törcjk) területen vagyunk, ahol a szerb nyelv van általános 
használatban, de emellett beszélnek albánul és törökül is. Elvezettek bennün
ket egy Karaduzovic (Karagöz-) nevű, sajnos igen öreg gyümölcskereskedő-
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hoz, egy közismert török család tagjához, aki szíves volt hozzánk, de kora 
és elfoglaltsága miatt nem foglalkozhatott velünk. Sikerült azonban kap
csolatba kerülni az ő testvérével, akinek forgalmas cukrászdája van. Próbál
tunk kapcsolatot keresni másokkal is, de ezektől használható anyagot fel
jegyezni nem tudtunk, s a cukrászdában sem fordult meg senki, aki munkánk
ban segíthetett volna. 

De a Karaduzovic családdal szerencsénk volt. A családfő maga nem 
volt használható, ő kilenc évig volt Törökországban, s beszédjén ez erősen 
meglátszott. Ellenben a leánya, Szemíha, aki a cukrászdában kiszolgált, az 
eszki-bári nyelvjárást beszélte és nagy örömmel foglalkozott velünk. Persze 
nem vált javára a munkának, hogy valami cukrozott almát árult, a gyerekek 
özönlöttek erre a csemegére, s ő sokszor a pult mellől vetett oda nekünk egy-
egy adatot, melyet én a rossz fülemmel néha egyáltalában nem hallottam. 
De egy ideig mellettem ült az asztalnál s ekkor jegyeztük le a példamondato
kat. Vasja Sterlé fáradhatatlan volt, igyekezett megfigyelni mindent, sőt 
sikerült neki kapcsolatba kerülni Szemíha testvérével, egy értelmes fiatal 
férfival, aki Bárban dolgozott s nagy segítségére volt kísérőmnek. (Vehbija 
Karaduzovic. Vehbi arab név, az -a szerb végzet.) Vasja Sterlé főleg a nyelv
tani paradigmákat írta össze s a többi anyagot ellenőrizte Vehbija segít
ségével. 

Ilyen módon sikerült valamelyes megbízható anyagot összehozni. Vasja 
Sterlé átadta nekem a saját feljegyzéseit s mindent részletesen megbeszéltünk. 

Ennek az alapján ismertetem a nyelvjárást a következőkben. 
Előre bocsátom, hogy — mint mindjárt látni fogjuk — a stari-bári 

nyelvjárás tipikus nyugat-ruméliai nyelvjárás, de sem a boszniai, sem a 
magyarországi bosnyák-török nyelvjárás kérdését nem oldja meg, bármily 
fontos egyébként ezeknek a nyelvjárásoknak a szempontjából is. Ügy látom, 
nagyon régi település, mely századokon keresztül elszigetelve fejlődött. 

A nyelvjárás lényegében a köznyelvi m a g á n h a n g z ó - r e n d s z e r t 
mutatja. 

Feltűnő az ö és ü hangok megőrzése; Boszniában az ö, ü hangokat o, u 
képviseli, az ö, ü megmaradása az albániai törökre jellemző. (L. Acta Or. 
Hung. X I I I , 16 —18.) Példák: yüs 'száz'; cöyli 'falusi'; yürtler 'mennek'; 
cüzel 'szép', cögler 'ég', cörmisik ' láttuk'; ülmis 'meghalt'; türci 'dal'; bükanam 
'nagyanyám'; cün 'nap'; cütür 'elvinni'; cörül- 'látszani'; bürüm = buyurun; 
dügünciler 'lakodalmas nép'. 

Az ö > ü változást látjuk a következő szókban: dün- 'visszatérni'; 
cüpri 'híd'; ül- 'meghalni'; cütür- 'elvinni'. Nem látjuk a következőkben: 
cöyli 'falusi'; cögler 'egek'; cör- 'látni'. 

Jelentkezik a magas nyelvállású szóvégi magánhangzók nyugat-ruméliai 
törvénye: cöyli 'falusi'; ovayçi 'mezőre'; skolayçi 'iskolába'; alti 'hat ' ; cüpri 
'híd'; akilli 'okos'; baganalari 'gyermekeket'; türci 'dal'; onunói 'tizedik'; 
çasi 'piac'; salli 'kedd'; buni 'ezt'. 

A -mis suffixumnak csak ez az egy alakja van: anglamamisim 'nem értet
tem'; citmisim 'mentem', beklemisim 'vártam', cörmisik ' láttuk', ülmis 'meg
halt ' ; dogmis 'született '; yasamis 'élt'. 

A szóbelseji i > i változás: bu bize begenili 'ezt mi kedveljük'; cendinm 
'az ő'; benim ehm 'az én kezem'; senin 'a te ' ; -misim: 1. az előző bekez
désben; celdim ' jöttem'; biz celmisik ' jöttünk'; siz celmisimz 'jöttetek';, cörül-
mesm 'nem szabad, hogy lássák'; yigirmi 'húsz'. 
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Fontos jelenség, hogy az u a suffixumokban Stari-Bárban alig szere
pel; ez megint erősen elválasztja a bosnyák-töröktől. 

i > ü változás: dülher 'bájos'. 
A m á s s a l h a n g z ó - r e n d s z e r legfeltűnőbb sajátsága a palatá

lis k-nák és <7-nek ç-re, illetve c-re való változása: cöyli 'falusi'; ici 'kettő' ; 
seçis 'nyolc'; türci 'dal'; celiçen 'gelirkerí — de: okller ' tanulnak', cüzel 'szép' 
cögler 'egek'; becir 'ló' (jegyeztünk heygir alakot is, de becir-t kétszer); cenç 
'fiatal'; cel- 'jönni'; cör- 'látni'. (A palatalizáció fonetikai jellegét az egyes 
esetekben nem tudtuk megállapítani.) 

A szóközépi és szóvégi g — mint minden nyugat-ruméliai nyelvjárás
ban — megmaradt (néha a g is): hagana 'gyermek'; yemegi 'ételt '; dogmis 
'született'; hegen- 'megkedvelni'; yigirmi 'húsz'. 

A szóközépi és szóvégi y és r hajlik az eltűnésre: — alisiyler 'foglalkoz
nak'; düneyler 'visszatérnek'; heciriyle 'lovával'; yürller 'mennek'; okller 
' tanulnak'; kaynatiri, kaynatiriy 'főz'; kaynatirmayler 'nem főznek'; hegeniylei" 
'kedvelik'; çasi 'piac'. 

A szókezdő h rendesen eltűnik: ava 'időjárás'; açm (< haçan) 'mikor, 
ha'; ásta 'beteg'; em de'. Másodlagos h-: hafetersm efendi 'bocsánat, uram'; 
az intervokalikus h gyengül: daha 'még'. 

A szóvégi m^n sajátságos jelenségével (1. 87.1.) i t t is találkozunk: evic'i 
hemm anamim yasay be§ adam (helyesebben: anamim eviçi . . .) 'anyám házá
ban öten élnek' (Szemíha adata — testvére megerősítette); hürüm < buyu-
run 1. lent. 

A szóvégi zöngétlenülés főleg a -z hangnál jelentkezik: yüs 'száz'; seçis 
'nyolc'; yildis 'csillag'; bis 'mi'; sis ' t i ' ; celdinis ' jöttetek'. Anderer Fall: 
cenç 'jung'. 

A szóvégi -n néha eltűnik: ici 'icün', 1. DTVidin, 74; az igeragozásban 
a köznyelvi gelmissin ('te jöttél')-féle alakoknak Eszki-Bárban celmisi-féle 
alakok felelnek meg. L. lentebb, az igeragozási példáknál. 

Az a l a k t a n fő vonásai a következők : 
Többesjel: haganalar 'gyermekek'; olar 'ők'; bular 'ezek'; cögler 'egek'; 

okller ' tanulnak'; düneyler 'visszatérnek'; celmisler 'jöttek';bular-dirler 'ezek . . .; 
kaynatirmayler 'nem főznek'; hegeniyler 'kedvelik'. Vö. DTVidin, 45. 

Birtokos személyragok: (henim) anam, (senin) ana[n\), (onun) anasi 
'az én anyám' stb.; babám 'apám'; efendim 'uram'; bizim anam, sizm anan, 
olarin anasi 'anyánk' stb.; hemm hasim 'fejem'; hemm elim 'kezem'; sizm 
hasin 'fejetek'; henim tëze 'nagynéném'. 

Nevragozás: Acc : yemegi 'ételt'; baganalari 'a gyerekeket'; buni 'ezt'; 
dnami 'anyámat ' . Gen.: aym 'a hónapnak a'; dügüncilerin 'a lakodalmasok
nak a'; henim- 'az én'; olarin 'az ő . . . -uk'; anamim 'anyámnak a'; ana-
sinm 'anyjának a'. Dat.: skolaya 'iskolának, iskolába'; cöyliye 'a falusinak'; 
bize 'nekünk'; size 'nektek'; olara 'nekik'; béna 'nekem' (HEFFENING, 92. 1.). 
L o c : evde 'otthon, házban'. Abl.: evden 'házból'. 

A határozói esetek kifejezésére új alak is fejlődött a nyelvjárásban, 
mégpedig az iç 'belső' szóból. (Vö. a magyar -ha(n), -be(n) ragok eredetét.) 
A skolaya 'iskolába' alak skolayçi-val helyettesíthető. A skolayçi jelentése 
'iskolába, iskolában' (1. a példamondatokat); akçiyaneyçi (ahçi—häne—ici) 
'a konyhában'; ovayçi 'a mezőre'; eviçi 'házban'. — oniyle 'onun ile'. » 

S z á m n e v e k : bir, ici, iïç, dört, bes, alti, yedi, seçis, dokus, on, 
yigirmi, otus, kirk, elli, altmis, yetmis, seksen, doksan, yüs, bin, onunci. 
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Kérdőpartikulák: -li: 1. lent: szbh. elemek a nyelvtanban; -i: éelmisler-i 
olar 'eljöttek-e ők?' (ritka). 

Az i g e r a g o z á s is számos újítást mutat . 
Nagy meglepetésemre megtaláltuk a ?/-praesenst (DTVidin, 84), a 

-í/or-praesensre nincs példánk: çikay 'kimegy'; cidey 'megy'; cidey'm 'megyek'; 
anlamayim 'nem értem' ; yagmay 'nem esik' ; yürlle1 'mennek' ; olcíler ' tanulnak' ; 
yasay 'él'; düneyler 'visszajönnek'; pekleysik 'várjuk'; kaynatiriy 'f5z'; begenim 
'kedvelem'; kaynatirmayler 'nem főznek'; ugyanez az ige minden sze
mélyben : 

kaynatiriym kaynatiriysik 
kaynatiriysi kaynatirtfsinis 
kaynatiriy kaynatiriyler 

[VASJA STERLE jegyezte fel; a többes első személyhez megjegyzi: (y)iz + 
ik > is + ik > isik]; tagadó alakban: 

kaynatirmaylm kaynatirmaylsik 
kaynahrmaylsi kaynatirmaylsims 
kaynatirmay kaynatirmaylef 

begenim 'kedvelem' begenisik 
begenisi begenisinis 
begeni begeniyler 

Aoristos: benim babám cehr 'jön az apám'; hafetersm efendi 'bocsánat 
uram! ' ; olurdi 'ha volna'; evlenirdim (oniyle) 'elvenném'. 

Praeteritum definitum: çiktim 'kimentem'; 

celdim jöttem' celdik 
celdm celdmis 
celdi celdiler 

Tagadó alakban: 

celmedim celmedik 
celmedm celmedinis 
celmedi celmediler 

Praeteritum indefinitum: arjlamamisim 'nem értettem'; citmisim 'men
tem'; beklemisim 'vártam'; éelmemis 'nem jött ' ; sagilmis 'meggyógyult'. 

Egy paradigma: 

celmi§im celmisik 
celmisi celmisinis 
celdi . . celdiler 

A paradigma Vehbija Karaduzovic-tól származik; hangsúlyozta, hogy 
a -mis forma a 3. személyben nagyon ritka. Tagadó alakú paradigma: 

celmemisim celmemisik 
celmemisi celmemisinis 
celmedi celmediler 
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Imperativus: vera 'add'; bürüm 'parancsolj'; bura 'parancsolj' (büranis); 
éütürsün 'vigyen el'; cörülmesm ' ne lássák'. 

Gerundium: éeliçen 'jövetel(em)ben: amint jönnek' (gelirken). 

Szerb-horvát elemek a nyelvtanban: (R. MOLLOV et M. MOLLOVA: Lingu. 
Balk. XI , 124): 

A nyelvjárás nyelvtanában szerb-horvát elemek mutatkoznak. 
benga"én őt ' 6e?i= 'én' + szbh. ga, az on 'ó" névmás accusativusi 

alakjainak egyike, egyébként is szerepel a szbh. névmások ragozásában. 
L. a példamondatokat. 

mi 'nekem': a szbh. ja 'én' névmás egyik ativusi alakja. L. a 19. pél-
damondatot. 

te 'téged': a szbh. ti ' te ' névmás egyik daccusativusi alakja. L. a 31. 
példamondatot. 

ti 'neked' : szbh. ti ' te ' névmás egyik dativusi alakja, — 1. a 28. pél
damondatot. 

li kérdőpartikula: a szbh. M '-e?, vajon?' átvétele. L. a példamondatokat. 
Átkerült a nyelvjárásba a szerb-horvát a 'de' kötőszó. L. a 19. példa

mondatot. 
A mondattanban feltűnnek bizonyos szerkezetek és az idegenszerű 

szórend. 
A 'nekem van' kifejezés éppúgy fejeződik ki, mint a magyarban: cöyliye 

var ici beéir 'a parasztnak két lova van' ; açm mi var-imis alti yil 'mikor hat 
éves voltam' ; bu bize (size, olara) begenili 'ez nekünk (nektek, nekik) tetszik' 
(= buni bis begenisik, buni sis begenismis, buni olar begeniyler). 

A szórend — úgy látom — ez: alany, állítmány, tárgy, határozó. L. a 
példamondatokat; ezek a Szemíha mondatai, — bátyja szerint ezeknek a 
szórendje helytelen, neki i t t valami nyelvhelyességi szempontja volt, Szemíha 
azonban a kijelentő mondatokban rendesen ezt a szórendet használta. A kiemelt 
mondatrész előre kerülhet. A birtokos jelző szórendje lehet fordított, vö. DTVi-
din, 114). 

Példamondatok: 

1. cöyli çikay óendinm beéir eHe ovayçi. 2. ava-dir cüzel. 3. yagmay yagmur. 
4. cöyliye var ici becir. 5. baganalar yürlle skolayçi. 6. olar olcileX skolayçi. 
7. anam kaynatire1 yemegi baganalar ici akçiyaneyçi. 8. biz celmisik. 9. cögler-
dir mavi. 10. ben kaynatireTm. 11. sen kaynat%reTsi. 12. eviçi benim anamim 
yasay bes adam. 13. seninanan-dir cenç (?) .lá.benimanam-dír daha cenç yokse 
senm anan. 15. açm o olurdi dülber, ben evlenirdim onieHe. 16. açm mi var
imis altiyil, citmisimskolaya. 17. baganalar düneyler skoladan. 18. olar ahsieHe1 

skolaya okuma. 19. ben-ga beklemisim vafir, a o celmemis. 20. o imis vafir ásta, 
em sagilmis. 21. bular-dirler akilli. 22. ici alma vera mi. 23. yoldan celiçen 
cörmisik baganalari celiçen skoladan. 24. bir cöyli ülmi§. 25. birbagana dogmis. 26. 
bükanam yetmis yil yasamis. 27. cideyim uyuma. 28. vera mi öni, açm ti deyim. 
29. anglamamisim. 30. benim tëze onunci cünici aym celmis cörmane ('látoga
tóba5). 31. seytan te éütürsün. 32. éidey-li isl\p.)a? „geht es gut?". 33. ebet 
[elbet?] éörülmesm ('nem szabad, hogy lássák'). 34. evden çiktim. 35. buni 
begenim. 36. anamim eviçi yasay yigirmi-çisi (Vehbiya). 37. onun anasmm, 
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eviçi . . . (Vehbiya). 38. benim anamzm eviçi yasay bes adam (Vehbiya). 39. olar 
celmediler. 40. celmisim-li ben? 41. celmisi-li sen? 42. celdi-li o? 43. celmisik-li 
bis ? 44. celmisinis-li sis ? 45. celdiler-li olar ? 46. celmisler-i olar ? 47. sis kayna-
tirmayismis. 48. olar kaynatirmayle?'. 49. buni begenim. 50. buni sen begenisi. 

1. i w o begeni. 52. 6% 6Ï2e begenili. 53. pekleysik celmegi dügüncilenn. 54. Äa/e-
tersm efendi. 

SZÓJEGYZÉK 

a 'de' 
açm 'ha, mikor' 
adam 'ember' 
akçiyane 'konyha' 
akilli 'okos' 
alis- 'járni (iskolába)' 
alma 'alma' 
alti' hat ' 
altmis 'hatvan' 
ana' anya' 
angla- 'megérteni' 
ásta 'beteg' 
ava 'időjárás' 
ay 'hónap' 
bagana 'gyermek' 
bas 'fej' 
becir 'ló' 
beg 'úr' 
bégen- 'megkedvelni' 
bekle- 'várni' 
ben 'én' 
bes 'öt' 
beygir 'ló' 
bir 'egy' 
biz 'mi' 
bükana 'nagyanya' 
bür = buyur-
büük-baba 'nagyapa' 
cel- 'jönni' 
cenç 'fiatal' 
cendi '6, maga' 
óit- 'menni' 
cögler 'egek' 
cör- 'látni' 
cuma 'péntek' 
cumaretesi 'szombat' 
éün 'nap' 
cütür- 'elvinni' 
cüzel 'szép' 
çasamba 'szerda' 

çasi 'vásár' 
ciíc- 'kimenni' 
çisi 'személy' 
cöyli 'paraszt, falusi' 
cüpri 'híd' 
daha 'is, még' 
de- 'mondani' 
dir 'van' 
dog- 'születni' 
doksan 'kilencven' 
dokus 'kilenc' 
dört 'négy' 
dügünciler 'lakodalmi nép' 
dülber 'szép, bájos' 
dün- 'visszatérni' 
efendi 'úr' 
el 'kéz' 
elli 'ötven' 
em 'de' ( < hem) 
ev 'ház' 
evlen- 'elvenni, megházasodni' 
ga 1. 107. 1. 
hafetersm 'bocsánat !' 
ici 1. '-ért, -nak' 
ici 2. 'kettő' 
ilan 'kígyó' 
imis 'volt' 
isla 'jól' 
kirk 'negyven' 
mi 'nekem' 
li kérdőpartikula 
o o' 
oki-, oku- 'olvasni, tanulni' 
ol- 'lenni' 
on 'tíz' 
oros 'kakas' 
otus 'harminc' 
ova 'mező' 
pazaretesi, pazar-ertesi (ètesi) 'hétfő' 
pekle- 'várni' 
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pesembe 'csütörtök' 
sagil- 'meggyógyulni' 
salli 'kedd' 
seçis 'nyolc' 
seksen 'nyolcvan' 
sen ' te ' 
seboy 'viola' 
seytan 'ördög' 
skola 'iskola' 
te 'téged' 
téze 'nagynéni' 
ti 'neked' 
türci 'dal' 
uyu- 'aludni' 
üc 'három' 
ül- 'meghalni' 

RÖVIDÍTÉSEK 

L. a DTVidin rövidítéseit is. 

ALH = Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae 
AOH *= Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 
CHLOROS = I. CHLOROS, Lexikon turko-hellenikon. Istambul 1899. 
DTVidin = J. NÉMETH. Die Türken von Vidin. Spaehe, Folklore, Religion. Budapest 

1965. (Bibliotheca Orientalis Hungarica. X.) 
EintTMB = j . NÉMETH. Zur Einteilung der türkischen Mundarten Bulgariens. Sofia 

(Bulg. Akad. d. w.). 1956. 
Gr = az Illésházy-kézirat Grammatika része 
HEFFENING = W. HEFFENING, Die türkischen Transkriptionstexte des Bartholomaeus 

Georgievits aus den Jahren 1544—1548. Leipzig 1942. (DMG. Abh. für die Kunde 
des Morgenl. XXVII, 2.) 

Ulk = Illésházy-kézirat 
Ist. = Isztambuli alak 
KNIEZSA, MHT = KNIEZSA L, A magyar helyesírás története. Budapest 1952. 
MENGES, Gloss. Ost-Türk. I I . = K. H. MENGES, Glossar zu den volkskundlichen Texten 

aus Ost-Türkistan I I . Mainz 1955. (Akad. der Wiss. Abh. der Geistes- und 
Sozialwiss. Klasse, Jahrg. 1954, Nr. 14). 

óoszm = óoszmánli 
RADL. , Wb. =a W. RADLOFF, Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte I—IV. 

Spb. 1893 — 1911. 
RÄSÄNEN, Lautg. == M. RÄSÄNEN, Materialien zur Lautgeschichte der türkischen Spra

chen. Helsinki 1949. (Studia Or. XV.) 
R E D H . == JAMES W. REDHOUSE, A Turkish and English Lexicon. New Impression. 

Constantinople 1921. 
SAMY B E Y , DictTF = Ch. Samy-Bey Fraschery, Dictionnaire Turc-Francais. Constan

tinople 1885. 
TS = Mehmet Ali Agakay, Türkce Sözlük.3 Ankara 1959. 
TTS = XIII.Yüzyildan Günümüze Kadar Kitaplardan Toplanmis Taniklariyle Tarama 

Sözlügü. Istanbul—Ankara 1943 — . 

r. = recte, [ ] = a kéziratban javítandó, magyarázandó; ( ) = a kéziratban törlendő. 

vafir 'nagyon, sokáig' 
var 'van' 
ver- 'adni' 
yag- 'esni (eső, hó)' 
yagmur 'eső' 
yasa- 'élni' 
yedi 'hét' 
yemek 'étel' 
yetmis 'hetven' 
yil 'év' 
yildis 'csillag' 
yigirmi 'húsz' 
yokse 'vagy, pedig' 
yol 'út ' 
yüri- 'menni' 
yüs 'száz' 
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Az afrikai nevek és szavak magyar írásmódja 
10. Afrikai nyelv- és népnevek jegyzéke 

A következőkben az általam összegyűjtött névanyagot mutatom be 
az eddig ismert alak- és írásváltozatok és a magyar írásmódra való javasla
tom feltüntetésével együtt. A kiválasztott anyag csak egy kis hányada a teljes 
afrikai nép- és nyelvnévanyagnak. A válogatást az alábbi szempontok szerint 
végeztem el: 

a) a társadalmi és politikai szempontból legfontosabb törzsek és nyelvek 
neve okvetlenül benne legyen, pl. szuahéli, hausza, joruba, eve, fülbe, szongai 
zulu, kaffer stb.; 

b) felvettem a tudományos szempontból fontosabb (leírt, feldolgozott) 
törzsek, nyelvek nevét, pl. vai, temne, igbo, efik; 

c) néhány jellegzetesebb nevet, amely hangalakja vagy írásmódja révén 
jelen problémánk szempontjából érdekes lehet: adyukru, midob, nyangbo, 
katla (szudáni) — kgatla (bantu). 

A szótári anyag négy részből áll. Az első három a tulajdonképpeni 
törzsi és nyelvi névanyag, amelyben azért gyűjtőnevek is szerepelnek, ha azok 
eredeti nevek, pl. mande, kva stb. nyelvek. Az utolsó, IV. részben csak nyelv
tudományi névanyag szerepel. Ezek többsége földrajzi jellegű nevekből áll. 

A három első rész közül a legelső a szu dán-guineai, a második a bantu 
és a harmadik a koiszan anyag. A szu dán-guineai nyelvek közé felvettem 
a csádi nyelvágat is, amelyet több kutató, így J . H. GREENBERG hamitának 
minősít. A szudáni anyagban a szócikkek mellett a leggyarabban használt 
európai tudományos elnevezéseket felvettem utaló címszavakként, a másik 
két anyagban ez csak kivételesen fordul elő. A bantu részben a címszó leg
többször a prefixum nélküli anyag, de az alakváltozatokat i t t is külön kiemel
tem a címszó után.1 

Az írásjavaslat mellett „(?)" jellel tüntet tem fel azt, hogy a megoldást 
ideiglenesnek találom (a kérdőjellel el nem látott javaslatok állandósága is 
viszonylagos, amint említettem). A bantu adatok mellett csak a prefixum 
nélküli és a nyelvet jelentő ki- prefixumos típusú javaslatot tüntetem fel. 

Az adatokat az alábbi források szerint állítottam össze: 
angol: GEEENBERG (rövidítve: G), WESTERMANN—BRYAN (WB) [nyu

gat-afrikai nyelvek], C. F . és V. F . VOEGELIN (CFV), MURDOCK (M) 
* Az első közleményt 1. NyK. LXVIII, 381 — 96. 
1 Cikkemben a szokásos nyelvtudományi terminológiát több esetben módosítanom 

kellett. Ilyen volt a „homonímia" esete is. Ilyen a „ragadványnév" használata az afrikai 
nevekre, amelyek ebben az esetben nem személynevek és a ragadványnév nem kiegészítő 
velejárója az eredeti névnek. De ilyen a „címszó", és „szócikk" elnevezés is, amely nem 
szavakra, hanem nevekre vonatkozik. 
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francia: DELAFOSSE (D) [szudáni], VAN BULCK [bantu és kőin] (B) 
német: K IECKERS, SCHMIDT 
A feldolgozott nevek szócikkeinek adatai az alábbiak szerint vannak 

rendezve: 
A címszavak vagy utaló címszavak a szó-, illetőleg nyelvneveknek az 

angol, francia stb. tudományos irodalomban használt legfontosabb változa
tait tüntetik fel. A változatok lehetnek névváltozatok vagy írás változatok. 
A névváltozatok nem. betűrendben követik egymást, hanem gyakorisági, 
fontossági sorrendben. Ezzel szemben az írásváltozatok a megfelelő névválto
zat után betűrendben következnek. A javaslatok a címszavak után tőlük 
„ —" jellel elválasztva következnek. Ha külön nem tüntet tem fel azt, hogy 
melyik vonatkozik a nyelvre, melyik a népre, egyformán vonatkozhatnak 
mindkettőre. A javaslatok úgyszintén fontossági sorrendben követik egymást 
(kivéve, ha esetleg különböző csoportra vonatkoznak, amikor is egyenérté
kűek). Amennyiben van külön név a nyelvre és külön a törzsre, az előbbi 
megelőzi az utóbbit. 

A címszó alatt római szám van a szudáni anyagban (I—XVI közt) és 
nagybetű (A—S) a bantu anyagban. Ezzel némi földrajzi támpontot kíván
tam nyújtani az olvasónak. Pontosabb megjelölésre (pl. országhatárok közé 
való szorításra) sem a hazai, sem általában a meglevő anyag hiányos volta 
miatt nem vállalkozhattam. A szám vagy a betű a nyelv, ill. nép földrajzi 
helyzetére utal DELAFOSSE, ill. VOEGELIN (aki GUTHRIE osztályozását követi) 
szerint. Megjegyzem, hogy az általam felvett anyag nem mindig szerepel 
DELAFOSSE, ill. VOEGELIN jegyzékében, a hiányos eseteket magam helyez
tem el az ő csoportjaik közé. 

. 
A szudáni anyag földrajzi felosztása az alábbi: 

I = Nílusi-csádi nyelvek (a Nílus völgyében Aszuántól délre Fasodáig, 
nyugaton pedig a Líbiai-sivatagig, egészen a Tibesztiig terjedő területen) 

I I = Nílusi-abesszíniai nyelvek (az előbbitől délre a Fehér- és a Kék-
Nílus völgyében, délre a Stefánia- és Rudolf-tavakig) 

I I I == Nílusi-egyenlítői nyelvek (az előbbitől délre a Viktória-tó és az 
Indiai-óceán közti vonalig terjedő területen) 

IV = Kordofani nyelvek (Kordofan délnyugati részén) 
V == Nílusi-kongói nyelvek (a I I . és I I I . csoporttól keletre az Ubangi 

felső folyásának elejéig terjedő területen) 
VI = Ubangi nyelvek (a folyó környékén, északra azonban messzebb, 

az I. csoport határáig terjedő területen) 
VII == Sári-Uadai nyelvek (nagyjából e folyók közti területen, de a 

közbeékelt VIII . csoport területét kihagyva) 
VI I I == Sári nyelvek (a középső és felső Sári környékén) 
I X = Niger-csádi nyelvek (az I. és VII. csoporttól keletre nyugaton 

a Niger folyóig, északon a Szahara területe a tuaregektől sűrűbben lakott 
részekig) 

X = Niger-kameruni nyelvek (a VI. csoporttól keletre, a VII. csoporttól 
délre fekvő területen) 

X I = Alsó-nigériai csoport (az idzso nyelv), a Niger alsó folyása mentén 
X I I = Voltai nyelvek (a Volta felső folyásától keletre a Nigerig, nyu

gatra a Báni folyó völgyéig terjedő területen) 
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X I I I £= Elefántcsontpart-dahomeyi nyelvek (az előbbi csoporttól délre, 
a X. csoporttól keletre fekvó' tengerparti területen) 

XIV == Niger-szenegáli nyelvek (a Niger felső folyása mentén, északon 
a Szaharáig, nyugaton a tengerparti részekig fekvő területen) 

XV = Elefántcsontpart-libériái nyelvek (nyugatra Monroviáig) 
XVI = Szenegál-guineai nyelvek (a legnyugatabbra fekvő területeken, 

a „fülbe" azonban más nyelvek közé ékelve egész Nyugat-Afrikában meg
található) 

A bantu névanyag földrajzi felosztása a következő (a kézirat elké-
gzültekor érvényes országneveket használom): 
A övezet = Főleg Kamerun, kisebb mértékben Gabon, Kongó (Brazzaville) 

és a Közép-afrikai Köztársaság területe 
B === Gabon és Kongó (Brazzaville és Léopoldville területe) 
C = Kongó (Léopoldville és Brazzaville) és a Közép-afrikai Köztársaság 

területe 
D =es Kongó (Léopoldville), Burundi, Tanganyika és részben Uganda területe 
E = Főleg Uganda, Kenya és Tanganyika területe 
F = Tanganyika területe (a Tanganyika- és Viktória-tó között) 
G == Tanganyika, Kenya, Zanzibar, Pemba és a Komoro-szigetek területe 
H = A két Kongó és Angola területe 
K = Észak-Rhodesia és Angola, valamint részben Kongó (Léopoldville) és 

Becsuánaföld területe 
L = Kongó (Léopoldville) és Észak-Rhodesia területe 
M sp Tanganyika, Észak-Rhodesia, Nyaszaföld és Kongó (Léopoldville) 

területe 
N = Tanganyika, Nyaszaföld, Észak-Rhodesia és Moçambique területe 
P = Tanganyika, Moçambique és Nyaszaföld területe (az előbbi csoporttól 

keletre) 
R = Angola, Délnyugat-Afrika és Becsuánaföld területe 
S == Dél-Rhodesia, Moçambique, Dél-Afrika, Becsuánaföld, Bászutoföld és 

Szváziföld területe. 

A kőin névanyagban szavakkal kifejtve adom meg a földrajzi elhelyez
kedésre vonatkozó tudnivalókat. 

A dokumentációs rész pontosvessző után következik, először az angol 
anyag (ang.), majd a francia (fr.), végül a német (ném.). Ha a névanyag 
a nép és a nyelv, a saját és az idegen elnevezés szerint csoportosítható, az ' 
alábbi rövidítések adnak erre vonatkozó tájékoztatást: 

p . = saját név 
a. = idegen név 
1. 3= nyelvnév 
e. s= népnév, törzsnév, ül. ezek összetételei, tehát lp. [ = a törzs által 

saját nyelvének adott név], ep. [ = a nép által saját népének adott név], 
la. [ = a nyelv neve, amelyet idegen néptől kapot t ] , ea. [ = a nép, törzs 
neve, amelyet idegen népektől kapott] . Ahol ez a megkülönböztetés nincs, 
vagy csak az egyik fajta rövidítés áll, az annyit jelent, hogy az adatok egyálta
lán nem, vagy csak korlátozott mértékű megkülönböztetést tesznek lehetővé. 

A felsorolt névváltozatok abban a sorrendben követik egymást, ahogy 
a forrásokban találtam őket. Ezek szerzőnként különbözően vannak csopor-

8 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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tosítva. MURDOCK feltehetően a leghasználatosabbnak vélt elnevezéssel kezdi, 
a többi ezután, zárójelben következik (a zárójelet elhagytam). Sajnos MURDOCK 
nem kezeli külön a saját nevet az idegentől, de még a népnevet sem a nyelv
névtől. DELAFOSSE először a franciásan átírt névalakot közli, másodszor, 
ugyanezt fonetikus átírásban, utána következik a többi név- vagy alak
változat. A szudáni anyagban a kezdőbetű mindig kisbetű, kivéve MURDOCK 
anyagát, ahol mindig a nagy kezdőbetűt hagytam meg. A bantu anyagban 
akkor is megtartottam a forrásokban talált írásmódot, ha a prefixumot követő 
tövet nagybetűvel írták. Meghagytam az idézőjelet is egyes adatok írásában, 
amellyel a szerző azt jelzi, hogy ragadványnévről van szó.2 

A szudáni anyagban nem minden forrást adtam meg, ha az nem tér t 
el a legfontosabb forrás (WESTERMANN—BRYAN) adataitól. De ha másféle 
források néhány olyan idegen törzsnevet sorolnak fel, amelyet WESTERMANN— 
BRY AN nem tartalmaz, ezeket a WB anyag végére csatoltam külön forrás
megjelölés nélkül. GREENBERG adatait mindig feltüntettem, mivel a szerző 
a pillanatnyilag leginkább elfogadott nyelvi osztályozást állította fel. Amikor 
GREENBERG neve hiányzik, ez annyit jelent, hogy a név nem szerepel az ő 
osztályozásában. GREENBERG egyébként csak a szudán-guineai anyagot cso
portosította, mivel a bantu nyelveket ő e nyelvcsalád egyetlen tagjának 
tekinti, s velük részletesen nem foglalkozik. 

Számos szócikkhez szöveges magyarázat tartozik. Helykímélés céljá
ból igyekeztem tömöríteni a mondanivalót. Az it t használt fontosabb rövidí
tések: ny. = nyelv, nyj. = nyelvjárás, cs. = csoport, sz. = szerint. 

I. Szudán-guineai névanyag 

abanda lásd banda 
abangba lásd bangba 
abukaya, avukaya lásd mittu 
acholi, acoli, gang — acsoli; ang. G. acholi, M. Acholi, Atscholi, Gab, Gang, Makdschuru, 

II Shuli ; fr. gang, gan, gani, aóoli, suli, ëefalu, obbo, farajoke ; ném. atyoli, acooli 
adangme lásd gan, gä 
adyukru — adyukru; ang. WB. p. adyukru, adiukru, a. adyukru, ajukru, adjukru, 

XIII adyoukrou, dabu, buburi, G. adyukru, M. Ajukru, Adioukrou, Agyukru, Burburi, 
Ogykru ; fr. ad'ukru, ag'ukru, og'ukru; ném. adyukru 

afo lásd igbo 
ahlo, aholo, ahlö — aholo; ang. WB. lp. ago, la. ahVb, ep. bogo, ea. ahlo, G. ahlő, M. Ahlo, 

XIII Achlo, Bogon, Ogo ; fr. axolo ; néni. ahlo, acholo 
akan — akan; ang. WB. a. akan, G. akan, M. Akan; fr. akä 

X I I I 
akpafu — akpafu; ang. WB. lp. siwu, la. akpafu, sifu, ep. mawu, ma'u, ea. akpafu, 

XII I apafu, bafu, befunya, bavüne, apafo, G. akpafu, M. Akpafu, Lolobi, Matuka, 
Siwu; fr. akPafu, akpafou; ném. akpafu 

akposo lásd kposo 
amadi — amadi, madi; ang. G. amadi, CFV ma'di, madi, M. Amadi, Amago, Aogo, 

V Madi, Madyo ; fr. amadi, morou, moru 
anyi, asoko — anyi, aszoko (?); ang. WB. p . nzima, nzema, a. amanya, amanahea, 

XIII amrahia, amrehia, asoko, zimba, awa, gura, aploni, aploniyo,agni (fr.), G. anyi, 
M. Anyi, Agni, M. sz. az asoko az abure egyik nyj-a; fr. ani, an'i, aowim, 
awőnwi, bonnai, D. sz. az asoko csak egyik nyj. 

2 Mivel a francia anyagot csak egy szerző (vagy DELAFOSSE vagy VAN BULCK) 
képviseli, külön csak akkor jelzem a szerzőt, ha szöveges magyarázatban hivatkozom rá. 
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ashanti, asanti lásd twi 
asoko lásd anyi 
avatime, kedemonie — avatime inkább nyelv, kedemonie inkább nép; ang. WB. lp. 

XI I I siyase, la. avatime, ep. kedemmye, kanema, ea. avatime, G. avatime, CFV. 
avatime, siyase, M. Avatime, Afatime, Kedemane, Siya; fr. kedemon'e ; néni. 
avatime 

avikam — avikam, brinya csak nép, brinyan csak nép; ang. WB. p . avikam, a. brignan 
XII I (fr.), brinya, gbanda, kwakwa, lahu, avekam, G. avikam, M. Avikam, Avekwom, 

Brignan, Brinya, Gbanda, Kwakwa; fr. avikçm, avekwçm, gbända, brinä, 
kwakwa, lahu 

azande lásd zande 
bagirmi, bagarmi, barma — bagirmi, bagarmi, barma, bagrimma; ang. G. bagirmi, 

VII CFV. bagirmi, bagarmi, barma, tar bagrimma, begarmi, bögre, tomo, M. Bagirmi; 
fr. barma, barma, ,,baguirmien", bagarmi, begarmi, bagirmi, bagrimma, bögre, 
tomo; néni. bagrimma, barma, bagirmi 

balante, ballante — balrínte; ang. WB. p. balant, bêlante, a. balante, balant, balanta, 
XVI bulanda, brassa, G. balante, M. Balante, Ballante; fr. balät; néni. bulanda, 

balante 
baie, santrokofi — baie, szantrokofi; ang. WB. Ip. sele, la. santrokofi, ep. bals, ea. 

XI I I santrokofi, G. santrokofi, M. Santrokofi; fr. balé; ném. santrokofi, baie 
bamana, bambára, minianka — bamana, bambára, minianka inkább nép; ang. WB. 

X I I p. bamana, bambára, babára, syeneye, sendeye, a. bamana, bambára, minianka, 
minia, tagba, tagwa, G. minianka, M. Bambára, Banmana (nyilván: Bamana) ; 
fr. bamana, min'änka, seneRe, sendere, s'ena, .s'ene; ném. bamana, bambára 

bambára1 — bambára, bamana; ang. WB. lp. bamana koma, la. bambára, ep. bamananke, 
XIV ea. bambára, G. bambára; fr. bambára, bamana 

bambára2 lásd bamana 
bamum, mom — bamum, bamom, mom; ang. WB. p. fuphmÁm, a. bamun, bamum, 

X bamoum, M. Mum, Bamoum, Bamum, Banun, Mom ; fr. mom, bamom, bamum, 
banum ; néni. bamum 

banana, bana lásd massa 
banda, abanda — banda, abanda; ang. G. banda, M. Banda; fr. banda, abända 

VI 
bandi, gbandi — bandi, gbandi; ang. WB. p. bandi, gbande, a. bandi, gbandi, gbande, 

XIV mamborja, mamboma, G. gbandi; fr. gbandi, g ändi 
bangba, abangba — bangba, abangba; ang. G. bangba, M, Bangba, Abangba, Amiangbwa, 

V Bomba, Mangba; ír.'bagba, bamba, abägba 
banziri, gbanziri — banziri, gbanziri; ang. G. banziri, CFV. gbanziri, M. Banziri, 

VI Gbanziri; fr. banziri, gbanziri; ném. banziri 
barea, barya — barea, baria; ang. G. barea, M. Barea, Baria, Barya; fr. baria, barya, 

I barea, nere, mogoreb, marda, kolkotta ; ném. baria 
barein, barain — barein, barain; ang. WB. lp. barein, la. barein, e. barein, baraïn, barain, 

IX G. barein, M. Barein, Barain 
bari — bari; ang. G. bari, M. Bari; fr. bari, jilio; ném. bari 

I I I 
barma lásd bagirmi 
basa1, bassa, bassa-bénoué— basza, baza, basza-benue,baza-benue, basza-kaduna(?), 

X baza-kaduna (?); ang. WB. sz. a kamuku külön nyj., a bassa és a bassa-
komo vele egy csoportba tartozó nyj., ezzel szemben a bassa-kaduna nép hausza 
ny.-t beszél; G. basa; CFV. sz. a kamuku-basa nyj. cs.: a) kamuku, bassa-
kaduna, kenfi, finda, mafinda (e három utolsó név / betűje helyesen j (dzs); 
b) basa, basawa, c) basa-komo, 1. bassa-niger, M. lásd bassa-niger; fr. D. sz. 
kamuku a bassa-bénoué, basa egyik nyj.-a 

basa2, bassa, bassa-niger — basza, baza, basza-komo (?), baza-komo (?), basza-
X niger (?), baza-niger (?); ang. WB. sz. bassa-komo, G. basa, CFV. sz. 

basákqmo, basa-komo, M. Basa, Bassa, és a vele rokon Basakomo ( Bassa -
Komo), ül. Kaduna ; fr. bassa-niger, basa 

bassa, gbasa — basza, baza, gbasza; ang. WB. lp. baso, la. bassa, gbo, mani, ep. báasa, 
XV ea. bassa, féla, basso, gbasa, G. bassa, M. Bassa, Basa, Basso, Gbasa ; ír. bassa 

(basa), gasa; ném. éctsa, gbasa 
basari — baszari, bazári; ang. WB. p. basar, a. basari, ayan, biyan, wo, G. basari, 

XVI M. Bassari, Basari, Biyan; fr. bassari (basari), biyan, ayan, wo 
bassa-bénoué lásd basa1 

8* 
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bassa-niger lásd basa2 

bassari, tobote — tobote, baszari, bazári i nkább nép ; ang . W B . p . tobote, tebote, a. tobote, 
X I I cemba, chamba, tschamba, tschamina, bitshamba, bassari, basari, G. bassari, 

M. Basari, Bassari, Bedjelib, Ntachan, Tobote; fr. bassari (basari), tobote; 
néni . tobote, bassari 

basiri, basili lásd sere 
beir lásd murle 
berta — berta; ang . G. berta, M. Berta, Barta, Béni, Shangul, Gamila, Scioghile, Shangalla ; 

I I fr. berta, mugo, dalia, dóba; ném. berta 
berti — berti; ang . G. berti, M. Berti; fr. siga, sigato, sulgu, kurmu, bayti, berti 

I 
bini lásd edo 
bisa lásd busa * 
bo, ibo, igbo — bo, ibo, igbo; ang . W B . p . ibo, a. igbo, ibo, G. bo, M. Ibo ; fr. bo, ibo, 

iswama ; ném. ibo, bo 
bola, bolewa — boleva, bola; ang . W B . p . bolewa, a. bolewa, bolawa, bolea (eur.), borlawa 

I X (eur.), G. bolewa, M. Bolewa, Bole, Borlawa, Fika; fr. bola, bole, bolawa 
boritsu — boritszu; ang . W B . p . boritsű, a. boritsu, difu, afiteng, G. boritsu; fr. boritu 

X 
bozp, soninke, sarakolle — bozo, szoninke, szarakolle; ang . W B . p . soninke (gyűj tő 

X I V név) , W B . sz. bozo (sorko, sorogo) külön n y j . , G. bozo, M. a) Bozo, b) Soninke, 
Sarakole, Seraculeh ; fr. D . sz. sarakolle egyik neve soninke, bozo v. boso ül . 
sorko, sorogo kü lön ny . 

bini u ma. Inul du ma — b ml urna; ang . W B . p . yidena, yedina, a. buduma, G. buduma, 
I X M. Buduma, Boudouma, Jedina, Yedina; fr. yedina, yedina, yeddina, buduma, 

budduma, bidduma; néni . yedina, buduma 
bulom, serbro, sherbro — bulom, serbro; ang . W B . p . bulom, a. bulom, bullom, bolom, 

bullun, sherbro, mampa, amampa, G. bulom, M. sz. ké t kü lön cs.: a) Bulom, 
X V I Bolom, Bulem, Bullom, b) Sherbro, Mampua ; néni . Kieckers sz. bulom és 

mampwa k é t kü lön ny . 
busa, bisa — busza, bisza; ang . W B . lp. busa (Dahomeyben) , bisa (Felső-Voltában), 

X I V la. zugweya, busanchi, ep . busano, bisano, ea. busanse, boussancé (fr.) [Felső-
Vol tában] , W B . sz. a nye lve t az a lábbi népek beszélik: boko vagy bokolawa 
vagy bokoberu vagy boko bussawa, busagwe vagy bisagwe vagy bisa, „kamberi 
beri-berV, kyenga vagy kyengawa vagy kenga vagy tyenga, shanga vagy shangawa 
Nigér iában, G. busa, M. sz. k é t cs.: a) Busa, Boussa, Busawa, b) Busansi, 
Bisa, Bisano, Bisapele, Bousanou, Bouzantchi, Busanga, Bussansi; fr. boussa, 
busa, bisa, bisä, biső, bçko 

bwem lásd lefaila 
ehi lásd twi 
copi lásd madi 
daza lásd tubu 
dinka — dinka; ang . G. dinka, M. Dinka, Denkawi, Jang;ív. dinka, dinka,denka, feng, 

I I d'ang, d'en, p lur . dink ; ném. dinka 
do lásd edo 
doghosie lásd dorhossie 
dorhossie, doghosie — dogoszie; ang . W B . p . dokhobe, doghohe a. doghosie, dorhossie 

X I I (fi*'); doyosye, G. doghosie, M. Dorosie, Dokhosie, Dorhosye ; fr. dorhossie, doRos'e; 
ném. Dorosye 

dyola — dyola; ang . W B . dyola, diola, jola, yola, G. dyola, M. Diola, Dyola, Y óla; fr. 
X V I diola, d'ola, yola ; ném. dyola 

dyula — dyula; ang . W B . lp. dyula kä, la. dyula,- jula, dyoula (fr.), dioula (fr.), ep . 
X I V dyular)ke, ea. dyula, dyoula (fr.), dioula (fr.), jula, wankara, wangara, va, febe, 

ndyura, kaga, sogha, dyokeren, G. dyula, M. Diula, Dioula, Dyoura, Gyula; 
fr. d'ula, g'üla, d'ura 

edo, do, bini — edo, do, bini; ang . G. bini, M. Edo, Bini; fr. do, edo, bini vagy „bénin" ; 
X ném. do, edo 

efik — e//fe; ang . G. éjik, M. jEJ/ifc; fr. D . sz. fi v agy efik vagy i&î'bïo vagy ,,calabar" 
X vagy moko ; n ém. e/i& 

ewe — e v e ; ang. W B . lp . evegbe, la. siyikpe, sinyigbese, sinyigbe, ea. ewe, ew, ehwe, 
XIII bubutubi, benigbe, bayikpé, manyigbe, ayigbe, hűa, G. ewe, M. Ewe, Eibe, Ephe, 

Krepe; fr, éhoué, ehwe, ewe, e/e, eve, yeioe, weg e, anlo, awuna ; ném. e/e, ewe 
fanti, tefo, fante — fanti, tefo; ang . M. Fáni, Fante; fr. fonti, fänti, ny j . : as in , í'e/o, 
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X I I I wasaw, wasa, fanti, agwa, amina 
ful lásd fulbe 
fulani lásd fulbe 
fulbe, fulani, peul, ful, fulfulde — fulbe, fulfulde nyelv , fulani nép ; ang^ WB. lp. ful-

X V I fulde, la. fulani, fula, peul (fr.), poular (fr.), ep . fulöe, sing. pulo, ea. fulani 
(eur.), ful (eur.), fula (eur.), fulani, fulata, felata, peul (ír.), töucouleur (fr.), 
tukulor, G. fulani, M. Fulani, Fellani, Fellata, Filani, Foulah, Ful, Fulbe, 
Peul, Pullo ; fr. peul, pular, fulfulde, fuVbere, ful,. pul, fula, fulani, fellata, 
felläniya n é m . pula, ful 

fulfulde lásd fulbe 
gan1, gâ — gan, ga; ang . W B . Ip. gä, la. gan, gan-lobi, ep . gä, gané, ea. gan, gan-lobi, 

X I I padogho, bodoro törzs ez t a nye lve t beszéli, G. gan, M. Gan, Ben, Oanne, Oanra, 
Gben, Ngan 

gan2, gä, adangme — gan, ga, adangme; ang . W B . sz. k é t kü lön n y j . , a) lp . gä, la. gä, gt, 
X I I I ep. gê, ea. gedyi, nkranfő, b) lp . adangme, la. adangme, ep . danmeli, ea. adangme, 

adangbe, G. gan, M. Ga, Gan; fr. D. sz. adangme kü lön ny . ; ném. Ga, Gä 
gang lásd acholi 
gbandi1 lásd bandi 
gbandi2, ngbandi — gbandi, ngbandi; ang . G. gbandi, CFV. mongbwandi, mongwandi, 

VI M. Ngbandi, Angbandi, Gbandi, Mogwandi, Mongbwandi, Wangandi ; fr. gbandi, 
gbändi, ngbändi, mongbändi, mongwändi; ném. mongwandi, gbandi, ngbandi 

gbasa lásd bassa 
gbea lásd manja 
gberese lásd gerze 
gerze, guerzé, kpelle, gberese — gerze, kpelle; ang . W B . lp . kpeles-woo, la. kpelle, e p . 

X I V kpelerja, sing. kpele, ea. akpsde, kpelese, kpelesetini, kperese, gberese, gerze (fr.), 
guerzé (fr.) kpese, kpelema, kpejesia, pessi, pcssy, pessa, G. kpelle, M. Kpelle, 
Gbese, Gerse, Kpese, Pessy ; fr. guerzé, gerze, gberese, gbese, kPele, kPwesi, pesa, 
„pessy", ,,barline" ; n ém. kpelle, kpese 

gola — gola; ang . W B . lp . egola mie, la. gola, ep . gola, ea. gúla, G. gola, M. Gola; fr. 
X I I I gola, gora, gura ; n ém. gola 

golo, gor,o — golo, goro; ang . G. golo, M. Golo ; fr. croZo, <7öZo, <7<5ro; ném. golo 
VI 7 

gre Jásd grebo 
grebo, gre — grebo, gre; ang . W B . p . grebo, a. boezonyo, G. grebo, CFV. grebo, gweabo, 

X V krebo, M. Grebo, Gweabo, Kre, Krebo, Trebo ; fr. gr^, grre, grebo, gedebo, krebo, 
krepo ; ném. grebo, gre 

guang, gwan — guang, gvang (?); ang . W B . lp . agbanyitb, rjbanyato, la . guang, gonja, 
X I I I ep. rjgbanyà, sing. kagbana, ea. gonjava, ntafo, gwan, gbandja, gibya, ngbangje, 

ngbanye, G. guang, M. a) Gwan, Akripon, b) Guang, Bandja, Gbandja, Gibya, 
Gonya, Gwan, Gwanya, Ngbanye; fr. gouan, gwä, gwan, akripő; n ém. guang 

gurma — gurma; ang . W B . p . binumba, sing. bimba, a. gurma, gourma (fr.), gurmance, 
X I I gurmantche (ang.), gourmantche (fr.), G. gurma, M. Gurma, Gourmantche; fr. 

gourma, gurma, bi; n ém. gurma 
gurunsi, nuruma, grussi — gurunszi, gruszi, nuruma; ang . W B . sz. gyű j tőnév , G. 

X I I nunuma, M. Grunshi, Gorise, Gourounsi, Gruinse, Grussi, Gurunsi; fr. nourouma, 
nuruma, nunuma, nibulu, guresi, grusi, gurunsi, grunsi ; n é m . nibulu, grussi, 
gurunsi 

hausza, hausa, haussa — hausza; ang . G. hausa, M. Hausa, Haoussa; fr. haoussa, hausa, 
I X a/«o, afnu, kendyi, abakpa, sese, zägwe, marhába, gamberi ; ném. hausa, haussa 

ibibio — ibibio; ang . G. ibibio, M. Ibibio, Agbisherea ; fr. D . sz. azonos az e/ïfc-kel 
X 

ibo lásd bo 
igbo, sopon, afo, afao, afu — szopon, afo, igbo (?); ang . W B . n e m t a r t j a ny i lván , 

X G. afo, M. Afo, Afao, Afu; fr. sopon, sopő, asopö, esopő, okam, wakande és n y j . : 
ndajanawe, árun, adun, ig o, imában v a g y afo 

ijo lásd jo 
jo , ijo — idzso, dzso; ang . W B . p . ijo, a. ijaw, ijoh, ijo, G. ijo, M. Ijaw, Ijo ; fr. djo, 

X I /o, ijo, id'o, ud'o, „bonny", „new calabar'' 
jur, diur, luo, lwo — dzsur, dyur, luo, Ivo; ang . G. jur, M. a) Jur, Djur, Gour, Luo, 

I I Lwo, b) Luo, Jaluo, Luwo, Nilotic Kavirondo, Nyifwa; fr. diour, d'ür, jür, 
luö, ber ; n ém. dyur 

kanuri — kanuri; ang . G. kanuri, M. Kanuri, Béribéri, Kanoury ; fr. kanouri, kanuri, 
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I bçrnu, barnu, .baribari, balibali, aza, kaga, kagatan, zanzanti, bino, maják, 
kaniki ; néni. kanuri csoportnév, Bomu ezen belül külön ny. 

kassele, kasele — haszele, akaszele ; ang. WB. Ip. ce, la. kasele, ep. akasele, ea. kasele, 
XII kassele, camba, cansi, charnba, chamsi, G. kassele; fr. kassélé, kasele, akasele, 

fámba, Óamba, Väsi; ném. akasele, tèamba, mono, kasele 
katla — katla; ang. G. kotla, CFV. kotla, akalak, M. Katla ; ném. katla 

I 
kedemonie lásd avatime 
kenuz, kenuzi — kenuz, kenuzi; ang. G. kenuz, M. Kenuzi, Béni, Kanz, Kenozi, Kenous, 

I Kunuzi, Nubi; fr. kenus, kenuz, kenzi 
kotoko, logone — kßtoko, logone; ang. WB. p. a) kotoko daa, b) lagwane, a. a) kotoko, 

IX b) logone, WB. sz. a) és b) különböző nyj., de kotoko a neve több nyj. csoport
nak is, G. kotoko, M. Kotoko, Logone, Makari ; fr. kotoko, logone, logon, malogom, 
busó, beddé, bal, makari; ném. logone, kotoko 

kpelle lásd gerze 
kposo, akposo — kposzo, akposzo nép; ang. WB. Ip. ikposo. la. kposo, ep. akposo, ea. 

XIII kposo, kposso, G. kposo, M. Akposo, Kposo ; fr. kposso, akPoso, akposo ; ném. 
kposso 

kpoto, okpoto — kpoto, okpoto; ang. G. kpoto, CFV. okpoto-mteze, M. Okpoto-Mteze 
X a bantoid cs.-ban és az Okpoto, Akpoto az Idoma cs.-ban; fr. kpoto, okPoto, 

ném. kpoto 
kra, krawo, krawi, kru — kra, kru, kravo, krao, kravi; ang. WB. kru, ea. mena yu, 

XV klao, G. kra, CVF. fera, krawi, mena, yu, klao, M. Kru, Crau, Krao, Karán, 
Kra; fr. kra, krawo, krao, krawi, kru, nana, nana; ném. kra, krawo, krawi, kru 

kravi lásd kra 
krawo lásd kra 

i kreish, kreys lásd kredj 
kredj, kreish, kreyS — kredzs, kreis; ang. G. kredj, CFV. kresh, kreish, kpala, kpara, 

VI M. Kreish, Gbaya, Kapala, Krech, Krejy, Kreki; fr. kredj, kre], kreoV, kreé, 
kreyS, fertit; ném. kredj 

kru — kra 
kulango — kulango; ang. WB. Ip. kolárjö, kpélégó, kólayo, la. kulango, ep. kolä-mbio, 

XII sing. kolayo, kolambo, sing. kolarjo, ea. kulango, koulango (fr.), rjkoramfo, rjgorafo, 
kolamvo, nabe, nambai, zazere, ngwala, G. kulango, M. Kulango, Kolano, Koulango, 
Kulambo, Ngoulango, Parkhalla; fr. koulan, kulä, ngorä, kulango (ország), 
kulâmvo (lakosok), kPaRala, pakalla 

kwa, kwadya — kva; ang. G. kwa ; fr. koua, kwa, kwad'a, kwadre; ném. kwa 
XV 

lefana, leiemi, h wem — lefana, leiemi, bvem; ang. WB. p . leiemi, a. lefana, leiemi, 
X I I I G. lefana, M. Buem, Balemi, Boem, Bwenum, Lafana, Lefana; fr. bouem, 

bwem, lefana; ném. lefana, ném. sz. &oe, &ue, boem, buem külön nyelv 
legba, logba — legba, logba; ang. WB. logba, legba, dompago; fr. legba, debba; ném. 

XI I legba 
leiemi lásd lefana 
lipke — likpe; ang. WB. Ip. sekpelé, likpele, la. likpe, ep. bakpelé(nya), ea. Zi&pe, mw, 

X I I I G. likpe, M. Likpe, Bakpele ; fr. likpé, UkPe; ném. Zifcpe 
logba1 lásd legba 
logba2 — logba; ang. WB. Ip. sekpana, la. sinugbe, ep. akpana, ea. logba, banugba, G. 

X I I I logba; ném. Zogr&a 
logbari lásd logo 
logo, logbari — logo, logbari; ang. G. Zogro, CFV. lugbara, logbware, lugware, lugori, 

V lubar\, M. Lugbara, Laccara, Logbwari, Louagouare, Lubare, Lugbari, Lugori, 
Lugwaret; fr. logbouari, logbwari, lugware, mogwari ; ném. logbwari 

logone lásd kotoko 
madi, copi — madi (?), csopi (?); ang. G. madi, CFV. ma'di; M. Madi ; fr. madi, 

Sopi ; ném. macii 
malinké, mandingo — malinké, mandingo inkább nép; ang. WB. Ip. malirjka, malirjke 

XIV ka, la. malinké, mandinka, mandingo, ep. malirjke, malirjka, manerjka, manderjka, 
mandirjkoká, ea. malinké, mandinka, manenka, maninka, G. malinké, M. 
Malinké, Manding, Mandingo, Wangara ; ném. malinké 

mande gyűjtőnév"— mande; ang. G. mande, M. Mande; fr. mandingue, mandingo, 
XIV^ mande, mandi, mang, mani, mali, melli, wägara, käga, sogo, soRo ; ném. man-
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mandingo lásd malinké 
mandjak, mandyak — tnandzsak, mandyak; ang. WB. p. mandyak, mädyak, mandyako, 

XVI a. mandyak, mandjaque (fr.), manjaco (port.), kanyop, G. mandjak, M. Mandyako ; 
fr. mandjak, mäjak, mänd'ago, kan'op; nem. kanyop, mandzak, mandyak 

manja, manjia, gbea — mandzsa, gbea; ang. G. manja, CFV. mandja, M. Mandja, 
VI Mangia; fr. mandjia, mâjya, maja, gbea; nem. gbea, mandjia, mandyia 

mangbetu, mangbutu, mongbuti, mombuttu — mangbetu, mangbutu, mombutu; 
V ang. G. mangbetu, G. sz. két külön ny.: a) mangbetu, b) mangbutu, M. sz. két 

es.: a) Mangutu, Mangbutu, Momboutou, b) Mangbetu, Mambecto, Mombattou, 
Monbuttu, Mqngbutu, és egy Mangbetu összefoglaló csoport; fr. mangbétou, 
mägbetu, mägbatu, mambçktu, mambettu, mombuttu; ném. mangbetu 

mangbutu lásd mangbetu 
masa, massa, banana, bana — masza, bana inkább nép, banana inkább nép; ang. WB. 

I X lp. masana, la. masa, ep. masa, ea. masa, walia, bana, banana, G. masa, M. 
Masa, Bana, Banana, Massa; fr. massa, banana, walia 

masai, massai, maasai — maszat; ang. G. masai, M. Masai, Massai; fr. massai, mâsai 
I I I 

mende — mende; ang. WB. lp. mende yia, la. mende, ep. mende, ea. hulo, huro, koso, 
XIV boumpé (fr.), kossa, kosso, G. mende, M. Mende, Kossa, Mendi; fr. mendé, 

mende, mendi, koso, wuro, komboya ; nom. Mende külön csoportnév is, mint 
népnév: Mende, Mendi 

midob, meidob — midob (?); meidob (?); ang. G. midob, M. Midobi, Meidob, Mydob ; 
I Jebel Midob környékén Darfurban 

mittu, abukaya, avukaya — mittu, abukaja, avukaja; ang. G. avukaya, M. sz. két 
VI külön es.: a) Avukaya, b) Mittu; fr. mittou, mittu, abukaya, avukaya, mittu-

madi, amadi, avokaya, abokeia ; ném. avukaya, abukaya, mitu 
mo lásd mosi 
mom lásd bamum 
mombuttu lásd mangbetu 
mongbuti lásd mangbetu 
more lásd mosi 
mosi, mossi, mo, more — moszi, mo, more nyelv; ang. WB. lp. more, mole, la. mossi, 

XII ep. mosi, moisi, moji, ea. mossi, mose, gurmake, bemba, bembra, G. mosi, M. 
Mossi, Mole, Moshi; fr. 1. mo, mö, möre, möle, e. mösi, möse, mossi; ném. 
more, m,osi, mossi, mo, mole, e. mossi, muschi 

murle, beir — murle (?), beir; ang. G. mûrie, M. Murle, Ajiba, Beir, Irenge, Merule, 
I I Mourle, Murule; fr. mourle, beir 

musgu, muzgu, muzuk — muzgu, muzuk; ang. WB. p. mulwi, mamzjkoi, a. musgu, 
IX muzgu, mousgou (fr.), mùzùgù, musgow, musuk, G. musgu, M. Musgu, Mousgou, 

Musgum, Musuk; fr. mousgou, musgu, muzuk; ném. musgu 
muzuk lásd musgu 
nuba — nuba, núbiai; ang. G. nuba, M. sz. két csoport a) Anag (Nuba), b) Barabra, 

I Berberi, Nile Nubians ; fr. nouba, nuba, „nubien", nöb, barabra, berberi, barabira, 
boromu, don; ném. nuba 

nupe — nupe; ang. WB. lp. ezi nupe, la. nupe, ep. nupeci$i, nupenci^i, ea. nupe, nufawa, 
X abawa, ampeyi, nife, anupe, anupecwayi, anuperi, takpa, tapa, G. nupe, M. 

Nupe; fr. noupé, nupe, nufe, nife, tappa; ném. nupe 
nyangbo — nyangbo; ang. WB. p. batrugbu, a. nyangbo, batragbo, G. nyamgbo ; ném. 

XI I I nyangbo 
nyamnyam lásd zande 
okpoto lásd kpoto 
pesa lásd gerze 
peul lásd fulbe 
reshe — rese; ang. WB. lp. tsureshe, la. reshe, ep. bareshe, ea. reshe, gungawa, yaurawa 

XII I yauri, yawuri, G. reshe, M. Reshe, Bareshe, Gungawa 
sarakolle lásd soninke 
senufo, sénoufo — szenufo: fr. sénoufo, senufo, s'ena, s'ene; ném. senufo 

XII 
sere, basiri, basili — szere, baziri, bazili; ang. G. sere, M. Sere, Abire, Basiri, Chere, 

VI Serre, Shaire, Sheri, Siri ; fr. seré, sere, sere, basiri, basili 
serer, serrer, sérère — szer er; ang. WB. sz. két nyj.: Serer non (nőne) és serer sin (sine-

XVI sine), G. serer, M. Serer, Kegueme, Sarer, M. sz. a Sin (Sinsin) és Non (Nono) 
külön es.; fr. sérère, serer, kegem, nd'egem, „sérère-sin" ; ném. serer 
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sherbro, serbro lásd buloni 
shilluk — silluk; ang . G. shilluk, M. Shilluk ; fr. chilouk, Siluk, silluk, polo, dembo ; ném. 

I I shilluk 
sisala — sziszala; ang . W B . lp. sisale, la. sisai, pasala, debe, tamboboba, galebagla, kwama, 

X I I ep . la-isa, sisala, ea. sisala, hissala, issala, sisai, G. sisala, M. Isala, Debe, 
Oalebagba, Hisala, Isalen, Pasala, Sissala, Tamboboda ; fr. sissala, sisala, isala, 
kwama, bagbald ; ném. isala, sissala 

siti — sziti; ang . W B . p. kira, a. siti, sitigo, konosarala, paxala, G. siti, M. Vagala, Site, 
X I I Vagele; ném. süti 

songoi, songhai — szongai, szongoi; ang . WB. lp. sorjai kine, koira kine, jene kine, 
X I V la. songhai, songhay, sonrhaï (fr.), sonraïh (fr.), ep . sorjai, sőyri, sőyoi, ea. 

songhai, habe, kúria, G. songoi, M. Songhai, Songhoi, Sonhray (!); fr. songoi, 
songy, sonay, sőggy, sőgay, kúria; n é m . songhai 

soninke, bozo — szoninke, hozó; ang . W B . sz. külön nyj .: p . a) soninke, b) bozo, a. a) 
X I V soninke, marka, markanka, b) bozo, sorko, sorogo, G. soninke; fr. a) sorko, sorogo, 

korongoy, boso, bozo, b) sarakollé, soninke; ném. soninke, sarakolle, ném. sz. 
Bozo külön n y . 

sopon lásd igbo 
susu — szuszu; ang . W B . p . soso (nagyon zá r t o), a. susu, sosso, sussu, soussou (fr.), 

X I V sosso (port .) , M. Susu, Soso, Soussou; fr. soussou, susu, soso; ném. susu, soso 
teda lásd tubu 
tefo lásd fanti 
tem — tem; ang . W B . lp . tem, la. tem, ep . temba, tembia, s ing. temne, ea. tem, tim, timu, 

X I I kotokoli, M. Tem, Cahucho, Kotokoli, Temba, Timu, Tsautsho ; fr. tem, tim, 
temba, k'amba, brinni, kotokoli, őaucő ; ném. tem, kiamba 

temne, timne — temne, timne; ang . W B . 1. temne, ep . a-temne, sing. o-temne, ea. temne, 
X V I timne, timene, timmannee, G. temne, M. Temne, Timne; fr. timné, timne, temne, 

temene, „timmanee" ; ném. temne, timne 
teso — teszo; ang . G. teso, M. Teso, Bakedi, Bateso, Iteso, Kedi, Kedo, Kidi, Wakedi 

III 
tíefo lásd kiefo 
tobote lásd bassari 
tubu, tibu, teda, daza — tubu, tibu, teda, daza; ang . G. teda, M. ké t külön csopor tot 

I t a r t nyi lván: a) Daza, Dasa, Dzagarda, b) Teda, Tebu, Tibbu, Toubou, Tubu; 
fr. 1. toubou, tubu, tibbu, teda, däza, gorän, e. toubou, tibbou, téda, tou, tibesti, 
kaouar, boulguéda, daza, kécherda, kréda, karra; ném. teda, tibbu, és tabu, 
dazagada k é t kü lön ny . 

twi, chi, asanti, ashanti — tvi, asanti, aszanti, esi; ang . W B . lp. twi kasa, la. simú, 
XIII simúse, sekópo, sekóbó, sidabé, ep . twi, atwi, twifo, • sing. otwini, ea. twi, tshi, 

otwi, otshi, tö, ton, tonawa, blu, bakopó, madabé, bakóbonya, G. twi, M. Ashanti, 
Asante; fr. 1. tchi, 6i, tibi, t'i, k'i, oci, ók'i, okin, asänti, e. adansi, denkira, 
amansi, assanti, achanti, ahato ; n ém. asanti, tsi, twi 

vai — vai; ang . W B . p . vai, vei, a. vai, vei, vy, kondo, kono, karó, terebendyula, gallinas, 
X I V G. vai, M. Vai, Gallina, Vei; fr. va'%, vai, vey, karó, karú; ném. vei, vaï 

zaghawa, zagawa — zagava; ang . G. zaghawa, M. Zaghawa, Soghaua, Zegaoua, Zorhaua ; 
I fr. zaghaoua, zagawa, zggawa, berri, bela, bele, bedé, bedeyät, wan'a ; ném. zagawa 

zande, azande, nyamnyam, nyam-nyam — zande, azande; ang . G. zande, M. Azande, 
VI Asandeh, Niam-Niam, Sande, Zande; fr. zandé, zände, azande, n'amn'am, 

man'an'a, omad'aka, babungera, makkarakka, makraka, makarka, makalaka, 
digga ; ném. sandeh, zande, nyam-nyam 

zerma, jerma, djerma — zerma, dzserma; ang . WTB. lp. zárma, la. zarma, dyerma, ep . 
X I V zárma, ea. zarma, dyerma, dyabarma, dyarma, djerma, zabarma, zabirmawa, 

M. Zerma, Djerma, Dyerma, Zaberma ; fr. zerma, jerma, zaberma; n ém. zerma 
wolof — volof; ang . W B . la. wolof, volof, ouolof (fr.), ep . wolof, ea. wolof, W B . sz. az 

X V I ország sa já t neve dyolof, innen a jolof, dyolof s t b . név , amelye t az európa iak 
m i n d a népre , m i n d a nyelvre a lka lmaznak , G. wolof, M. Wolof, Djoloff, Jaloff, 
Jolof, Ouolof, Yallof ; fr. ouolof, wolof, volof, g'olof, d'olof, valaf ; ném. wolof 

' wule — vule; ang . W B . a. ule, oulé (fr.), tara, tarase, pwe, M. Wala, Oule, Wile, Wule; 
X I I fr. oulé, ule, wule, wulewule ; ném. wule összefogl. n é v 

yoruba — joruba; ang . W B . p . yoritbä, yobbá, a. yoruba, nago, nagot (fr.), anago, G. 
X yoruba, M. Yoruba; fr. yorouba, yoruba, yariba, ayo, eyo, egba, nago, ayaji, 

aku; ném. yoruba, egba 
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II . Bantu névanyag 

basa, bassa — basza, basa; ang. M. Bassa, Basa; fr. BaSa (?) 
A 

chaga — csaga, dzsaga, (ki)csaga, (ki)dzsaga; ang. CVF. caga, shaka, chagga 
E dschagga, M. Chaga, Chagga, Dschagga, Jagga, Wadschagga ; fr. tchaga, KiTshaga 

chwana, cvana — csvana, (sze)csvana; ang. CFV. tswana, setswana, chwana, chuana, 
S cuana, coana, tschwana; fr. tchwana, SeTchwana ; ném. tsuana 

dinga, kidinga — dinga, (ki)dinga; fr. KiDinga, IDzing 
C 

duala — duala; ang. M. Duala, Diwala, Douala, Dwela ; fr. douala ; néni. duala 
A 

ewondo — evondo (?), jaunde; ang. CFV. ewondo, jaunde, yaunde, M. Yaunde, Jaunde, 
A Yadunde, Yaounde; fr. EWondo; ném. yaunde 

fang — fang; ang. CFV. /a^, pangwe, pamue, fän, pahouin, M. Fang, Fan, Fanwe, 
A M fang, Mpangwe, Pahouin, Pangwe; fr. /angr, /ow, mpangwe, fangwe, fang, 

pahouin; ném. /a«# 
ganda — ganda, (lu)ganda; ang. CFV. Ouganda, M. Ganda, Baganda, Waganda; fr. 

E ganda, LouGanda; ném. ganda 
gikuyu, kikuyu — kuju (?), (gi)kuju, (ki)kuju; ang. CFV. gekoyo, M. Kikuyu, Akikuyu, 

E Gikuyu, Wakikuyu; fr. GiKouyou 
herero, otiherero, ovaherero — herero, otiherero (?), ovaherero (?); ang. CFV. 

R otjiherero, otyiherero, M. Herero, Damara, Ovaherero ; fr. OtjiHerero, ovaherero ; 
ném. herero 

honde .— honde, (ka)honde (?); fr. honde, KaHonde, KaOnde 
M 

hunde — hunde, (ru)hunde (?); ang. M. Hunde, Bahunde; fr. RouHounde 
D 

kgathla — kgatla (?), (se)kgatla (?); ang. M. Kgatla, Bakgatla, Bakxatla ; fr. SeKgathla ; 
S ném. kxatla 

kingwana — ngvana, (ki)ngvana; fr. KiNgwana 
H 

koongo, kongó, kikoongo, kikongo — kongó (?), (ki)kongo (?); ang. M. Kongo, 
H Bacongo, Bakongo, Makongo ; fr. D. Kikoongo, VB. kongó, xikongo ; ném. kongó 

luba, kiluba, ciluba, luba-lulua — luba, (ki)luba, (csi)luba; ang. CFV. tschiluba, luva, 
L M. Luba, Balouba, Balunga, Baluva, Bulaba, Louba, Turruba, Waluba; fr. 

louba, KiLuva, KiLouba, Tchi-Louba, BouLouba-Loulouwa 
lunda — lunda, (csi)lunda; ang. CFV. cilunda, ndembo, ndembu, M. Lunda, Ahinda, 

L Arunda, Balonda, Balouniou, Bamlunda, Kalunda, Lounda, Malhundo, 
Valunda; fr. lounda, OuLounda ; ném. lunda 

mbunda — mbunda, (ki)mbunda, (szi)mbunda (?); ang. CFV. mbuunda, gimbunda, 
K kimbunda, M. Mbunda, Ambunda, Mambunda ; fr. MaMbounda, SiMbounda 

mbundu, umbundu, kimbundu — mbundu, (ki)nibundu; ang. CFV. R) m'bundo, 
R és H quimbundo, kimbunda, nano, mbali, mbari, H) mbundu, ndongo, nbundu, 

n'bundo, M. Kimbundu, Ambundu, Mbundu; fr. OuMboundou, OviMbou-
ndou; ném. mbundu 

mwezi, nyamwezi, kinyamwezi — mvezi, nyamvezi, (ki)nyatnvezi; ang. CFV. nyam-
F wesi, namwezi, M. Nyamwezi, Banyamwezi, Wanyamwezi ; fr. mwezi, Kinya-

Mtoezi ; ném. nyamwezi 
ndebele — ndeebele, (szi)ndebele, (iszi)ndebele (?); ang. CFV. isindebele, tábele^ 

S iebel, M. Ndebele, Amandebele, Landeen, Matabele, Tebele ; fr. BiNdebele ; 
ném. tebele 

ngala, lingala, mangala — ngala, (li)ngala; ang. M. Ngala, Bamangála, Bangala 
C Mangala, Mongollá, Ngola, Wangala 

ngoombe — ngombe, (li)ngombe; ang. CFV. ngombe, M. Ngombé, Bangombe, Bo-
C ngombe, Gombé; fr. ngoombe, LiNgoombe 

nkonde — nkonde, ngonde; ang. M. Ngondé, Konde, Nkonde, Wangonde ; fr. nkonde 
N 

nkundo — nkundo, (lo)nkundo; ang. M. Nkundo, Bankundu, Elanga, Gundo, Inkundo, 
C Kundu ; fr. LoNkoundo, Nkoundo * 

pemba — pemba; ang. CFV. phemba, M. Pemba, Wapemba ; fr. pemba 

i 
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ronga — ronga, (si)ronga; ang. CFV. shironga, M. Ronga, Baronga ; fr. ChiRonga, 
B sironga ; ném. ronga 

ruanda, rwanda, kinyarwanda, kirundi — ruanda, rvanda, (kinya)rvanda, (ki)rundi; 
D ang. CFV. ruanda, rwanda, nyaruanda, unyarwanda, M. a) Ruanda, Banya

ruanda, Rwanda, b) Rundi, Barundi, Warundi ; fr. rwanda, KinyaRwanda, 
RounyaRwanda ; néni. rundi 

sanzi, kisanzi — szanzi, szandzsi (?), (ki)szanzi (ki)szandzsi (?); ang. M. Kisanji, 
D Cisanje, Kissandschi, Quissanje ; fr. KiSanzi 

sengo, losengo — szengo, (lo)szengo; ang. CFV. losengo ; fr. LoSengo 
C 

shambala, kishambala — sambala, (ki)sambala; ang. M. Shambala, Sambara, Wa-
G sambara, Washambakt ; fr. chambala, KiChambala 

shona — sona, (csi)sona (?); ang. CFV. chishona; fr. chona 
S 

suto, sutho, sessutho, sotho — szuto, (sze)szuto; ang. CFV. suthu, sesotho, sesuto, M. 
S Sotho, Basotho, Bassouto, Basuto ; fr. sotho, SeSoutho, sesut'o; ném. sotho 

swahili, szuahéli, kiswahili — szuahéli, (ki)szuahéli ; ang. M. Swahili, Soahili, Suaheli, 
Gr Wasuaheli; fr. KiSwaheli, Swaheli ; néni. Suaheli 

swazi — szvazi, (iszi)szvazi; ang. CFV. swati, isiswati, tekela, tekeza, M. Swazi, Ama~ 
S swazi; fr. swazi, IsiSwazi; néni. swazi 

teke — teke, (ki)teke; ang. M. Teke, Bateke; fr. KiTeke, ITeke, NTege 
B 

tonga — tonga, (csi)tonga; ang. CFV. citonga, plateau tonga, M. Tonga, Abatonga, 
M Atonga, Batoka, Watonga ; fr. TchiTonga 

tsonga, shitonga — tszonga, (si)tszonga (?), (si)tonga (?); ang. CFV. shitsonga, 
B thonga, shithonga, tonga, M. Thonga, Bathonga, Tonga; fr. ChiTonga, Sitonga; 

ném. tonga, dlonga 
tswa — tszva, (si)tszva; ang. CFV. shitswa, sheetswa, xitswa, M. Tswa, Batswa; fr. 

B ChiTswa, êipwa 
venda — venda, (csi)venda; ang. CFV. cevenda, tshivenda, M. Fendo, Bavenda, Bavesha, 

S Bawenda, Vhavenda; fr. TchiVenda, civenda; ném. venda 
zulu — zulu, (Í8zi)zulu; ang. CFV. isizulu; fr. IsiZoulou, isizulu 

S 
xosa — kaffer, xhosza, xosza, (iszi)xhosza, (iszi)xosza; ang. CFV. isixosa, kaffer, 

S kaffir, M. Xosa, Amakosa, Amaxosa, Kaffir, Xhosa; fr. IsiXhosa, isiX'osa, 
xhosa ; ném. xo.sa, to/ir f 

yao — JOOJ (ki)jao; ang. CFV. ciyao, ayo, djao, adswa, adsoa, ayawa, achawa, hiao, 
P /w/ao, haiao, veiao, wajao, M. Fao, ^ácÁatra, Adjao, Adsawa, Adsoa, Ajawa, 

Ayo, Hiao, Mudsau, Mujano, Mujoa, Myao, Veiao, Wahaiao, Waiyau, Wayao ; 
fr. KiYao ; ném. yao 

yaunde lásd ewondo 
A 

yeembe — jembe, (ki)jembe; fr. Yeembe, KiYeembe 
L 

III. Kőin nyelvek 

bushman — busman, szán; ang. busman, san; fr. bochiman; néni. Buschmann 
Délnyugat-Afrika 

auen — auen, jjkaujfen; ang. M. Auen, //kau/fen 
Délnyugat-Afrika 

dama, daniara — dama, damara, hegyi damara, pásztor damara; ang. M. Berg-
Délny.- dama, Haukoin,, Mountain Damara; fr. B. sz. 2 cs.: a) Vieh-dama, Cattle-
Afrika Dama, damas pasteurs, b) Berg-Dama, Hill-Dama, damas des montagnes 

go-kwe — gokve, go-kve; ált. így 
Délnyugat-Afrika 

griqua — grikva (?); ang. M. Grigriqua, ált. griqua 
Délnyugat-Afrika s 

hiechware — hicsvar (?), hicsvare (?); ang. CFV. hie, hietjware, M. Hiechware, 
Délny.- fr. hiechuare 
Afrika 



I. táblázat 

Afrikai mássalhangzók átírása. 

Az egyenlőségi jel bal oldalán az afrikai hang jele, jobb oldalán magyar átírási egyenértéke(i) áll(nak) 

labio-
alveoláris bilabiális 

labio
dentális dentális alveoláris 

poszt-
alveoláris prepalatális 

labializált 
prepalatális 

palatális veláris 
labializált 

veláris 
labioveláris labio-

palatális uvulár is glottális 

zárhang 

zöngétlen 
ejektíva k' = k 

zárhang 

zöngétlen 
aspirált ph = ph th = th ch = kh kh = kh,p 

zárhang 

zöngétlen p í = p t P = P t = t t = t c = k k = k ' k w = k , k v k p = k p , p q = k , q ? = %e 

Teljes zár zárhang zöngés 
imptozíva b = b , g b d*=d, gd zárhang 

hehezetes 
zöngés b h = b h , b d h = d h , d g n = g h , g 

zárhang 

zöngés b = b d = d d = d d = d J = g g = g g w = g , gv g b = g b , b 

zárhang 

zöngés 
laringalizált 

?bd = 
b d / b d ?b==b, cb ? d = d , <d ? J = g> cg 

Teljes zár 
affrikáta 

zöngétlen ts = tsz tS = ts tS = ts t t [ = t f 

nyitás 
affrikáta 

zöngés dz s» dz (I3 = dzs dz j =dzs dq = dv 

Teljes zár nazális zöngés mh==mn m = m n = n p = n r j = n rjw==n, nv r j m = n m 

s = sz S = s 
' 

réshang 

zöngétlen $ = f f = f e=th s = sz S = s r6 = S ,6q = st ç = h, eh x = h, eh JA& = f 
' y=h., eh 

réshang 

zöngés 
ejektíva s' = sz 

Szűkebb 
rés réshang zöngés ß = v v = v z = z 3 = zs Zj = z s ZjTT = ZSV 3X = j Y = h , c h \yJ' = V réshang 

zöngétlen 4 = 1 4 = i 

réshang 

zöngés Í3 = 1 

réshang 

zöngés 1 = 1 TC = 1 

Nyíltabb réshang 
zöngétlen j = r M = f H = f h = h 

res réshang 
zöngés V = V 3. = r, zs j = j Y T =h, eh W = V q = V 

réshang 

zöngés 
laringalizált ?i=j» 'i ? w = v , 'v 

Pergetett 
hang
képzés 

pergetett zöngés r = r • Pergetett 
hang
képzés egyper-

getésű zöngés z = r -
• 
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hot tentot , khoin — hottentotta, kőin 
Délnyugat-Afr ika 

kindiga, hatsa, hadzapi — kindiga, hatssa, hadzapi; ang . M. Kindiga, Hadzapi, Hatsa, 
Észak- Kangeju, Tindega, Wakindiga, Watindega 

Tangany ika 
korana — korana; ang . M. Korana, Ikora 

Délnyugat-Afr ika 
kung, /kung — kung, .'kung; ang . CFV. Ihung, IJcüij, qkung, M. Kung, Hcung 

- Délnyugat-Afr ika 
masarwa-tati, hou-kwe — maszarva-tati, hu-kve (?), hukv'e (?); fr. hou-kwe 

Délnyugat-Afr ika 
nama — nama; ang . M. Nama, Naman, Namaqua 

Délnyugat-Afr ika 
naron — naron; ang . M. Naron, jfaikwe 

Délnyugat-Afr ika 
nogau •— nogau 

Délnyugat-Afr ika 
sandawe — szandave; ang . Sandawe, Wassandaui 

Eszak-Tangany ika 
xam — xam, jxam; ang . M. Xam, Cape Bushmen, /xam; fr. /xam 

Délnyugat-Afr ika 

I V . T u d o m á n y o s ( g y ű j t ő ) n y e l v n e v e k 

Ádamawa-Eas te rn — Adamaua-Keleti (Greenberg t e r m i n u s technicusa) 
Benue-Congo — Benue-Kongói ( „ ,, ,, ) 
Chad — Csádi ( ,, „ ,, ) 
Chari — Sári (Delafosse ,, ,, ) 
Gur — Gur 
Khoisan , Khoin — Koiszan, kőin 
Kordofan — Kordofani 
K w a — Kva 
Nilo-Saharan — Nilus-szaharai (Greenberg t e rminus technicusa) 
Nubian — Núbiai 
Sudanian , Sudano-Guinéen — Szudáni, szudán-guineai 

Togorest, Togo Remnant — Togói, tógái elszigetelt nyelvek (?) 
Oubanguien — Vbangi 
Western Atlantic, Westat lant isch — Nyugatatlanti 

F O D O R I S T V Á N 

I r o d a l o m j e g y z é k 

A m a g y a r helyesírás szabályai , 10. k iadás B u d a p e s t , 1959. 
B E T H L E N T A L V Y G É Z A : A Z ázsiai nye lvek á t í r á s á n a k kérdéséhez. MNy. L X (1964), 213 — 7. 
V A N B U L C K , G.: Les langues b a n t o u e s . Anto ine Meil let—Maurice Cohen: Les langues 

d u monde . Pa r i s , 1952, 847 — 904. 
V A N B U L C E , G. : Les langues kho in . Anto ine Meil let—Maurice Cohen: Les langues d u 

monde . Pa r i s , 1952, 905—40. 
D E L A F O S S E , M A U R I C E : Langues d u Soudan e t de la Guinée , A N T O I N E M E I L L E T — M A U R I C E 

C O H E N : Les langues d u m o n d e . Par i s , 1952, 737—845. 
F O D O R I S T V Á N : A Z afrikai nve lvek osz tá lyozásának p rob lémá i . N y K . L X V I I (1965), 

41 — 111. 
G R E E N B E R G , J O S E P H H . : The Languages of Afrika. B looming ton , 1963. 
K I E C K E R S , É . : Die S p r a c h s t ä m m e der E r d e . Heidelberg, 1931. 
L A D E F O G E D , P E T E R : A Phone t i c S t u d y of W e s t African Languages , An A u d i t o r y - I n s t r u -

m e n t a l Survey . Cambridge , 1964. 
M U R D O C K , G E O R G E P E T E R : Africa, I t s Peoples and The i r Cul tu re H i s to ry . N e w York— 

Toron to —London, 1959. 
S C H M I D T , W . : Die Sprachfamil ien u n d Sprachenkre ise der E r d e . Heidelberg, 1926. 



124 FODOR ISTVÁN 

V O E G E L I N , C. F . a n d F . M.: Languagesof t h e Wor ld , African Fasciele One. Anthropologi-
cal Linguist ics , Volume 6, N u m b e r 5, I n d i a n a Univers i ty . Bloomington, 1964. 

W E S T E R M A N N , D I E T R I C H — B R Y A N , M. A. : The Languages of W e s t Africa. L o n d o n -
New Y o r k - T o r o n t o , 1952. 

lit táblázat 

Afrikai magánhangzók átírása 

Az egyenlőségi jel bal oldalán az afrikai hang jele, 
a jobb oldalán a magyar átírási egyenértéke áll 

i = i u = u 

í = i O = u 
e = e e = e, ö o = o 

e = e o = a 
a = a d = a 



Trubetzkoy nyelvelméletének és fonológiájának lélektani és 
logikai alapja* 

Negyedszázada jelent meg IST. S. TRUBETZKOY nyelvészeti és fonológiai 
munkásságának összegezése, posztumusz életműve, a Grundzüge der Phono
logie (Prague, 1939) a Travaux du Cercle Linguistique de Prague 7. köteteként. 

Trubetzkoy műve befejezetlen, nem végleges szövegezésében és nem 
teljes anyagában. Kb. kétszáz, legkülönbözőbb alkatú nyelv rendszertani fel
dolgozásának eredményét már nem értékelhette ki elméletileg. Fennmaradt 
tervezete mutatja: műve végleges szövegezésben elméletileg tökéletesebb, 
logikájában szabatosabb, példatárában pedig megfelelőbb lett volna. 

Trubetzkoy is filozófiai előfölte véssél közeledett tudomány tárgyához. 
Tudatosan igyekezett mentesülni korának pszichologizmusától és a pozitiviz
mus szubjektivitásától. Tulajdonképpeni tudomány tárgyában, a fonológiában 
céltudatos logikai szemléletre és meghatározásra törekedett. Az oksági deter
minációt gyakran a viszonyszerkezettel adott meghatározottságában értel
mezte;1 fonológiai vizsgálódásának maradandó értéke éppen a szerkezeti 
determinációnak tudatos érvényesítésében és gyakorlati alkalmazásában van. 

Fonológiájának logikai alapra helyezésével irányt és korszakot nyitott 
a nyelvészet tekintélyes területén: a logikailag megokolt nyelvészeti munka 
szükségességét vallotta, újból meghirdette a nyelvi jelenség logikailag sza
batos tárgyalásának és meghatározásának követelményét. 

Fonológiájában szakítani tudot t nagyjából SAUSSURE logikaellenes 
pszichologisztikus álláspontjával is. 

Korának logikai forrongásából a viszonylogikát és a terjedelmi logikát 
fogadta el; a tartalmi, a tárgylogikát mellőzte. Logikája., elv- és fogalom
rendszere nem volt adekvát és sokszor gátolta nyelvészeti kibontakozását. 
Logikai igyekezete azonban mindenkor értékes. 

A legáltalánosabb kategória-rendszert Saussure-től vette — pszicho
logisztikus mozzanatával együtt. Saussure-re támaszkodik az „éles elhatáro
lás" pozitivisztikus elméletében is. 

A legfelsőbb kategóriák értelmezése természetesen lehat az elemi fonoló
giai tények magyarázatára is és sok logikai meghatározását determinálja. 
Az általánosságot, a nyelvet, nyelvalkatot alanyi elvonásnak, absztrakciónak 
tar tot ta , tartalomtól mentes viszony szerkezetnek, szabályok, normák egy-

* A szerző dolgozatában a szerkesztőség bizonyos módosítások végrehajtását tar
totta szükségesnek. Minthogy azonban erre gyakorlati okokból nem volt mód, a dolgoza
tot változtatás nélkül közöljük abban a meggyőződésben, hogy az jelen formájában is 
kellő mértékben hozzájárul a benne tárgyalt kérdések tisztázásához. — A szerkesztő 
bizottság. 

1Vö. VIGGO BRÖNDÄL, Linguistique structurale. Acta Linguistica I (1939), 6. 

\ 
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ségének. Gyakorlati nyelvészeti munkájában természetesen nem nélkülöz
hette a tartalmi mozzanatot; elmélete így néha ellentmondó, gyakorlata 
viszont helyes.2 A hagyományos nyelvészeti szemlélet hatását főképpen a 
fonológia jelentőségének hangsúlyozásánál találjuk. 

Filozófiai szemlélete szükségképpen determinálja logikáját és tudomá
nyos állásfoglalását, egész életművét, minden egyes meghatározását. Állás
foglalásának és alkalmazott logikai elvének, tételeinek kimért felsorolása, 
fogalmainak tömör meghatározása elégtelen lenne a következmények szaba
tos, világos és gyors áttekintésére. Ezért megkíséreljük filozófiájának jellem
zését, megállapítjuk logikai elvét, idézzük tételeit és fogalmait, kifejtjük 
következményeit. Célunk nem a kritika, inkább a megmutatás és a helyesbítés 
felvetése, vagy legalább szükségességének jelzése. Trubetzkoy fogalmainak 
azonosítása, minősítése és meghatározása megmutatja lélektani kiindulását 
az általános nyelvi kategóriákban, tudatos logikai igyekvését fonológiájában, 
elvitathatatlan hozamát és egyben hiányát is. Az indításokban gazdag, 
töredékében is nagyhatású mű taglalásának meg kell állapítania a műnek 
minden maradandó értékmozzanatát, de természetesen hiányát és a belőle 
háruló feladatot is. Az érték és a hiány megmutatása, érvényesítése, illetőleg 
helyesbítése a nyelvészetnek kötelező feladata. 

Taglalásunk tárgya kizárólag a „Grundzüge der Phpnologie" című 
műnek viszonylag zárt rendszere. Trubetzkoy állásfoglalásának összegezését 
mindig a mű megfelelő lapszámának minden mellékjeltől mentes feltüntetése 
zárja le. 

I. 

Trubetzkoy nyelvelméletének lélektani és logikai alapja 

A nyelvészeti kategóriákat, legáltalánosabb fogalmakat Trubetzkoy 
könyvének bevezetésében tárgyalja alig húszegynéhány lapon; jelentősége 
mégis elhatározó: determinálja egész művét. 

A konkrét beszédmegnyilvánulás (Sprechakt) mindig meghatározott idő
ben és helyen hangzik el egy meghatározott beszélő ajkáról. A beszélő meg
határozott tárgyi körülményt közöl hallgatójával. A beszéd előföltétele a két 
beszélgető tudatában meglevő nyelvalkat (Sprachgebilde). Ez a nyelvalkat 
általános, állandó, ott van a nyelvközösség minden tagjának tudatában, 
alapja minden egyedi, múló beszéd-megnyilvánulásnak. Csak annyiban van 
létjogosultsága, amennyiben a konkrét beszédmegnyilvánulások rá vonatkoz
nak, amennyiben lehetővé teszi megvalósulásukat, vagyis amennyiben önmaga 
aktualizálódik a beszédtényben. Konkrét beszédmegnyilvánulás nélkül nem 
lenne nyelvalkat (Sprachgebilde); a kettő kölcsönösen föltételezi egymást, 
ugyanazon jelenségnek, a „nyelvnek" (Sprache) elválaszthatatlanul kapcsolt 
két arculata. Lényege szerint a kettő mégis teljesen különbözik, ezért mind
egyiket külön kell tanulmányozni (5). 

A beszéd (Sprechakt, parole) és nyelvalkat (Sprachgebilde, langue) 
különbségét Saussure szerint értelmezi: mindennek, ami a nyelv (Sprache) 

2Vö. A. MARTINET, Trubetzkoy et le Binarisme. Wiener Slavistisches Jahrbuch 
1964, 37. 
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körébe tartozik, tehát mind a beszédnek (Sprechakt), mind a nyelvalkatnak 
(Sprachgebilde) két mozzanata van: a jelölő (bezeichnende, le signifiant) és 
a jelölt (bezeichnete, le signifié); minden nyelvi tény e kettőnek kapcsolata, 
egymásravonatkoztatottsága. A beszéd (Sprechakt) jelöltje mindig valamilyen 
konkrét, egységes értelmű, egész-jellegű közlés. A nyelvalkat jelöltje ezzel 
szemben csupa absztrakt szabály: szintaktikus, frazeológiai, morfologikus és 
lexikális; ezek szerint a szabályok szerint szabdaljuk részekre és rendezzük 
a konkrét jelentések világát (die Welt der Bedeutungen). A nyelvalkat szó
jelentése sem egyéb absztrakt szabálynál, vagy fogalmi sémánál; ehhez 
viszonyul aztán a beszédben^ (Sprechakt) fölmerülő konkrét jelentés. A beszéd 
jelölője hallható fizikai jelenség, konkrét hangáramlás. A nyelvalkat jelölője 
teljesen anyagtalan lényegű s megint csak szabályokból áll: ezek szerint 
rendeződik a beszéd hanganyaga. 

A nyelvalkat egységeinek (szójelentéseinek, szemantikai és grammatikai 
eszközeinek) száma korlátolt. A konkrét gondolatok és képzetek száma és 
kapcsolata viszont végtelen. A beszélőnek ezt a végtelen sokszerűséget a 
nyelvalkat (Sprachgebilde) korlátolt számú eszközével kell kifejeznie. 

A beszéd jelölője végtelen számú hangképző mozgásból és megfelelő 
hangból tevődik össze. A nyelvalkat jelölőjének egységei csak meghatározott 
számú hangnormából (Lautnormen) alakíthatók. 

A nyelvalkat szabályok, illetőleg normák egysége, ezért rendszert, 
illetőleg több részrendszert alkot. A grammatikai kategóriák grammatikai, 
a szemantikai kategóriák különböző szemantikai rendszert alkotnak, köl
csönös vonatkozásban vannak, egymást kiegészítik és kiegyensúlyozzák. 
Ezért lehet a beszédben fölmerülő gondolatok és képzetek sokféleségét kap
csolni a nyelvalkat (Sprachgebilde) rendszerének tagjaival. Ugyanez áll a 
jelölőre is. 

A konkrét beszédmegnyilvánulás látszólag rendezetlen áramlása a hul
lámzó hangoknak, a nyelvalkat jelölő elemei viszont rendszerben állanak. 
A beszéd hangáramlásának elemei és mozzanatai a nyelvrendszerre való 
vonatkoztatással rendeződnek. iE két különböző aszpektus erősen diszparát, 
ezért más tannak kell tárgyalnia a beszéd jelöltjét és megint másnak a jelölő
jét. A beszéd jelölőinek tana a hangtan, jelöltjének, jelentésének pedig a 
jelentéstan; módszere természettudományi. A nyelvalkat hangtanát viszont 
csak nyelvtudományi, illetőleg szellem- vagy társadalomtudományi mód
szerrel lehet megközelíteni. A beszéd hangtana a fonetika, a nyelvalkat hang
tana a fonológia. A két tant élesen külön kell választani (die scharfe Tren
nung) ( 5 - 7 ) . 

A fonetikának foglalkoznia kell a beszéd teljes terjedelmével, az egyéni 
beszédmegnyilvánulás (Sprechakt) és kiejtés egyéni jelenségével, különféle
ségével is, és ezek sajátos törvényszerűségeit (Gesetzmässigkeiten besonderer 
Art) kell keresnie. A beszédmegnyilvánulás jelölője egyszeri, természeti 
jelenség, hangáram, ezért természettudományi módszerrel kell kutatni. 
A fonetika egyetlen feladata annak megállapítása, hogyan ejtik ezt vagy azt 
(wie dies und das gesprochen wird), milyen fizikai részhangokat (Teiltöne), 
hanghullámokat mutat egy bizonyos hangkomplexum és milyen hangképző 
munkával éri ezt el a beszédszerv. A hang lélektani tárgy is, a hangképzés 
félig automatizált, mégis akarattól vezérelt tevékenység. A fonetika így 
tulajdonképpen az elem-lélektanba tartozik; módszere sajátos szemszögével 
mégis tisztán természettudományi. A fonetikát jellemzi a kutatot t hang-
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komplexum nyelvi jelentésének teljes mellőzése, mert a fonetika az emberi 
beszéd hangjainak anyagi körülményeivel foglalkozó tudomány. 

A nyelvalkat jelölője korlátolt számú különböző e l e m b ő l áll. 
A nyelvalkatnak minden szava különbözik valamiben a többitől. E meg
különböztető eszközöknek (Unterscheidungsmittel) száma kisebb a szavak 
számánál, ezért kombinációjukkal alakulnak a szavak. A kombinálás szabálya 
nyelvenként különbözik. 

A fonológia a nyelvalkatnak jelentésmegkülönböztető hangkülönbségeit 
kutatja, azok kölcsönös magatartását s azt, milyen szabályok szerint kom
binálhatók szavakká. Módszere egyezik a nyelvtan rendszerét kutató nyelvé
szet módszerével, tehát nem természettudományi (14). 

A fonetika a beszédhangnak számos hangzási (akusztikai) és képzési 
sajátságát, anyagi körülményét kutatja. E sajátságok legnagyobb része 
értéktelen a fonológia számára, mert a fonológia a hangoknak csak azt a 
sajátságát kutatja, amelynek funkciója van a nyelvalkatban. A fonológia 
funkciós szemlélete szöges ellentétben áll a fonetikának minden jelentést 
(azaz a jelölő funkcióját) mellőző szempontjával. 

A beszéd és nyelvalkat ellentétét (Gegensatz) tagadó tudósok tagadják 
a fonetika és fonológia megkülönböztetését is (9). Az éles megkülönböztetés 
mellőzése módszerük legnagyobb hiánya (10). 

A fonológia és fonetika éles elkülönítése szükségszerű és megvalósít
ható. A két tan egymás eredményét — megfelelő mértékkel — kölcsönösen 
felhasználhatja. A fonológia fonetikai fogalmakat használ, pl.: zöngés — 
zöngétlen, zárhang stb. A jelentésmegkülönböztető hangellentétek fonológiai 
kutatása fonetikai fölvétellel kezdődik, abból indul. Viszont a fonológiai 
leírás rendszere és kombinációs tana független a fonetikától. Az elvi különb
ség mellett is szükségszerű bizonyos érintkezésük, de csak a kiindulásnál, 
az elemtanban (17). 

* 

Trubetzkoy a nyelvészeti alapfogalmat, a nyelv, nyelvalkat és beszéd 
fogalmának értelmezését Saussure-től veszi. Megfelel lélektani törekvésének. 
A világ számos nyelve hangszerkezetének gyakorlati vizsgálatában tudatosí
to t ta a nyelvalkati hangtan jelentőségét, szerkezetének szerepét, funkcióját 
és értékét. Megismerését elméleti érdeklődésének és gyakorlati nyelvészetének 
központjává tet te. Fölfedezésszerű meglátását uralkodó jelentőségűnek tar
tot ta , s jelentőségét a jelenségnek és tudományágának éles elszigetelésével 
hangsúlyozta (scharfe Trennung). A fölfedezés újságérzete, lélektani hang-
súlyozottsága, sőt türelmetlensége késztette e szélsőséges elhatárolásra. Ez a 
lélektani indítéka a nyelvalkat és beszéd (Sprachgebüde —Sprechakt), a nyelv
alkati hangtan (fonológia) és beszéd-hangtan (fonetika) éles elhatárolásának 
és elkülönítésének. Ennek az izoláló igyekvesének megfelelt Saussure több 
világos, de logikailag tagolatlan, kevéssé szabatos, komplex fogalma. Saussure 
tudatosan és programszerűen logikaellenes nyelvész.3 Trubetzkoy tudatosan 
logicizál, fonológiájának elméletét logikára építi, a fonológia és fonetika, 
illetőleg a nyelvalkat és beszéd viszonyát élesen elhatároló elméletét ezért 
csak lélektanilag alapozott elméletre építhette. Ezt a pszichologisztikus kiindu-

3Vö. R. M. W. DIXON, Linguistic Science and Logic, The Hague, 1963, 63. 

/ 
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lási pontot nyújtotta neki Saussure a langue és parole,, a jelölő és jelölt stb. 
tagolatlan páros fogalmában. Alkalmasak az éles szembeállításra, illetőleg 
elhatárolásra.. 

Ezért nem vizsgálta felül Trubetzkoy a legáltalánosabb nyelvészeti 
kategóriákat — kárára nyelvelméletének, s valószínűleg a nyelvészetnek 
általában. Megelégedett Saussure néhány világos, de nem szabatos fogalmá
val; segítségével élesen elhatárolhatta a fonológiát és fonetikát. Ezért nem 
analizálta e fogalmak logikai és nyelvészeti értékét; önálló meghatározását 
egyiknek sem kísérelte meg. Lélektani törekvését — a fonológia jelentőségé
nek hangsúlyozását — így elégíthette ki legjobban. 

Trubetzkoy kategóriáinak és éles elhatárolásának (scharfe Trennung) 
pszichologisztikus4 és pozitivista elmélete kérdéses, ezért röviden taglaljuk 
elvi állásfoglalását és alapfogalmait: 1. a lét és ellentét, a viszony és érvény 
az érték és funkció fogalmát; 2. a nyelv (Sprache), nyelvalkat (Sprachgebilde) 
beszéd (Sprechakt) lényegét, tar talmát és viszonyát; 3. a jelölő és jelölt 
4. a fonológia és fonetika lényegét és viszonyát; 5. az éles elhatárolás elméletét 

1. Trubetzkoy értelmezésében az absztrakció nélkülöz minden tartalmi, 
minden szubzisztenciális, fennállási mozzanatot. A nyelvalkat absztrakt sza, 
bály a közösség tudatában, tehát minden fennállást, tárgyiasságot és tár tai ; 
mat nélkülöz. Fennállási, tárgyi, tartalmi mozzanata csak a beszédnek van, 
mert: „Das Sprachgebilde aus Regeln oder Normen besteht . . . " (vö. 6)-
,,die lautliche Sprachwerte, die die Phonologie zu untersuchen hat, abstraktive 
Werte sind. Diese Werte sind vor allem Beziehungen, Oppositionen und dgl. 
— also ganz unmaterielle Dinge, . . ." (vö. 16). 

A nyelvalkat meghatározása itt szélsőségesen formális,5 relacionista és 
pszichologisztikus.6 További tárgyalásában maga Trubetzkoy kényszerül 
szélsőséges szövegezésének megszorítására. Idézzük néhány idevonatkozó 
meghatározását; megfigyelhetjük relacionizmusát, majd lassú feloldását, s azt 
is, hogyan jut Trubetzkoy tartalmi, reális meghatározáshoz: „ . . . das Sprach
gebilde als sociale Institution eine Welt von Beziehungen, Funktionen und 
Werten ist" (vö. 15). „Denn selbst die Wortbedeutungen, so wie sie im Sprach
gebilde bestehen, sind nichts anderes als abstrakte Regeln oder Begriffssche
men, zu denen die im Sprechakt auftauchenden konkreten Bedeutungen in 
Bezug gesetzt werden" (vö. 6). 

A „séma" lélektani fogalom, a figyelmi mezőbe vont dolgoknak a konk
rét összefüggésből kiragadott egyoldalú mozzanata a maga egyediségében. 
E szerint az absztrakt nyelvalkat általánossága és állandósága Trubetzkoynal 
egyedi absztrakciót, sémák általánosítását, generalizációját jelenti. Ez a mód
szer általános képzethez vezet, nem általános fogalomhoz. 

Trubetzkoy további tárgyalásában az „elem, hangnorma, hangellentét, 
nyelvhang" fogalmában menti vissza tárgyalásába a tartalmi, a léttényezőt: 
„Das Bezeichnende des Sprachgebildes besteht aus einer Anzahl von Elemen
ten, deren Wesen darin liegt, dass sie sich voneinander unterscheiden". „Das 
Sprachgebilde kennt aber nur eine beschränkte Anzahl von solchen Unter-

4 Vö. KARL BÜHLER, Phonetik und Phgionoloe. TCLP IV, 26. 
5 Nincs forma állag nélkül és megfordítva. Vö. P. ANGER, L'incarnation de la 

forme. Revue Philosphique de la France et de l'Étranger, CL (1960), 18. 
6Vö. LAZICZITJS GYULA, Jeltan, elemtan. NyK. 49 (1935), 174. 

9 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/L 
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scheidungsmitteln . . ." (vö. 14). Trubetzkoy igyekezett minden tartalmi-, 
létfogalmat elvont általánosságban értelmezni, viszonyfogalommá tenni, 
azonban végül is teljes tartalmával, létmozzanatával együtt érvényesíti: 
„Der Phonologe hat am Laut nur dasjenige ins Auge zu fassen, was eine 
bestimmte Funktion im Sprachgebilde erfüllt" (vö. 14). Továbbá: „Die 
Phonologie hat zu untersuchen, welche Lautunterschiede in der betreffenden 
Sprache mit Bedeutungsunterschieden verbunden sind, wie sich die Unter
scheidungselemente (oder Male) zueinander verhalten und nach welchen 
Regeln sie miteinander zu Wörtern (bezw. Sätzen) kombiniert werden dürfen" 
(vö. 14). A fonológia tudománytárgyának meghatározásában már tárgyias, 
érvényesíti a lét jegyet: „Der Anfang jeder phonologischen Beschreibung 
besteht in der Aufdeckung der in der betreffenden Sprache bestehenden 
bedeutungsdifferenzierenden Schallgegensätze. Dabei muss die phonetische 
Aufnahme der betreffenden Sprache als Ausgangspunkt und als Material 
genommen werden" (vö. 17). A disztinktív hangellentétek fonológiai rend
szerezésénél már ilyen meghatározást ad: „Das Spezifische einer phonologi
schen Opposition besteht darin, dass diese Opposition ein distinktiver Schall
gegensatz ist" (vö. 81). 

A kiinduló meghatározásnak ellene mond a befejező meghatározás. 
Az ellentmondás forrása pszichologizmusa: néhány kezdeti meghatározása 
szerint a nyelvalkat fennállása csak lélektani, a közösség tudatában van, 
tisztán elvont szabály, norma, viszony, érték és funkció. Későbbi meghatá
rozásában azonban már a „valami, az elem, a jelentésmegkülönböztető hang
különbség, a hangellentét" fogalmát ismeri el és vezeti be. Ezek a fogalmak 
tartalmi mozzanatúak, lét jegyük van. Trubetzkoy befejező meghatározásai 
helytállóbbak. 

* 

Saussure-től átvett minden fogalma lélektani absztrakció, így az érték 
fogalma is; Trubetzkoy részben ezt is szemléletmentes logikai fogalommá, 
szabállyá, normává fejlesztette. Pszichologizmusa azonban részben itt is meg
maradt: elsősorban a minden fennállástól, tartalmi mozzanattól mentes 
relációs értékelméletében. A nyelvérték szerinte absztrakt, elsősorban vonat
kozás és ellentét (vö. 16). Az érték azonban: szükségképi viszonyai szerint 
rendi helyén álló dolog, illetőleg fennálló, szubzisztencia. Az érték lényege 
tehát nem a viszony, hanem a rend.7 A fennállónak, vagyis a dolognak viszonya 
annak érvénye8 (általános vagy részleges, jó vagy rossz stb.). A viszony-érték 
szélsőséges absztrakciója éppen csak a viszonyt, illetőleg a rendi helyet látó 
szemlélet, vagyis részlegesség. 

A dolog viszonyrendi érvényét és értékét komplexen a funkció fogalmá
ban fejezik ki. A funkció szabatos szövegezésben: lét-viszonyrendi érvényes 
érték. Funkciója tehát valaminek van, a hang valamelyik jegyének: „ . . . am 
Laut das, was eine bestimmte Funktion im Sprachgebilde erfüllt" (vö. 14). 
A funkció, a szerep, s végső fokon a nyelvérték tehát nem lélektani absztrak
ció, mert másodlagosan, illetőleg harmadlagosan tartalmi, tárgyi, tehát fenn-

7 A. N. WHITBHEAD, Philosphie und Matematik. Vorträge und Essays. Wien 1949,11 8Vö. W.BTJRKAMP, Logik, Berlin 1932,46, 80. E. SCHRÖDER, Vorlesungen über die 
Algebra der Logik, Leipzig 1890, I. Bd. 396 kk. 
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állási alapja, jegye is van, lényege tehát nemcsak a viszonyként értelmezett 
ellentét, oppozíció, vagyis maga a viszony.9 

* 

Trubetzkoy értékmeghatározásából kitűnik: az ellentétet is tisztán 
viszonyként fogta fel, lényegét a viszonyban látta, tehát szintén lélektani 
absztrakciónak tar tot ta . Következetes viszonymeghatározásban azonban nem 
az „ellentét—Opposition", hanem a „differencia—különféleség" fogalmát 
kellett volna használnia. Az „ellentét" fogalma ugyanis létfogalom, mert 
csak valami lehet ellentettje valaminek. Az ellentét elve lételv.10 Az ellentét 
két tagja (terminusa) természetesen viszonyban és viszonya szerint rendi 
helyén áll, elsődleges jegye mégis létkülönfélesége ; viszonya és rendje (rend
szertani helye, beosztottsága) szükségkópi konzekutív másodlagos, illetőleg 
harmadlagos jegye. Tehát az ellentét sem tisztán viszony és lélektani abszt
rakció. Terminusait, tagjait semmilyen elgondolással sem lehet kirekeszteni, 
elhagyni. À két tagnak azonban nem kell hatás—idő—térbeli valóságnak 
(realitásnak) lennie, hanem annak szükségképpeni előföltétele, az ok—mód— 
cél alapelve szerinti felsőfokú létező;11 nem „ez a mély-világos hang", hanem 
az alanytól függetlenül fennálló világ, a létegyetem, a természet fizikai hang
rendszerében, törvényszerűségében' és az emberi hangképzés lehetőségében 
adott „teljes, általános és egyetemes mély—világos szonikus12 hangjelenség"", 
melyet a szükséges eszközökkel bárki, bármikor és bárhol regisztrálhat. 
A mély—világos hang szükségképpeni előföltétele tehát egyedtől függetlenül 
fennálló léttény a természettudománytól nyilvántartott szükségképpeni hang
rendszerben. A nyelvi hangjelenség éppen általános érvényű létezésében 
állandó (konstans), s ezért egyik előföltétele minden lehető nyelvnek és tárgya 
minden lehető nyelvelméletnek és nyelvészeti vizsgálódásnak. A létező szoni-
kum-viszonyrendtol mint az ok—mód—cél elve szerint fennálló konstanstól 
függnek az egyed—idő—tér-beli változók (variánsok), s ezek teszik az egyedi 
beszédtények változó — de az alkati egységgel mégis determinált — szín
pompás beszédhang-dzsungeljét. 

Összegezésként megállapíthatjuk: az ellentét sem csupán viszony; lét
jegye, tárgyi jegye van. 

2. Trubetzkoy a legfelsőbb nyelvészeti kategóriát, magát a nyelvet csak 
futólag említi: „Alles was zur Sprache gehört, d. i. sowohl Sprechakt wie 
Sprachgebilde, hat nach F . de Saussure zwei Seiten, die bezeichnende (le signi-

9 A viszonyt és viszonyszerkezetet érvényesítő ú. n. strukturális nyelvészet is 
gyakran részleges mind logikai elvében, mind módszerében — tehát céljában és eremé-
nyében is. Vö. pl. Z. S. HARRIS, Structural Linguistics, Chicago, 1960, 4-th Impr., 2, 6. 

10 Vö. WALTER D E L NEGRO, Erkennen und Sein. Zeitschrift für philosophische 
Forschungen XV. 398. 

11 Vö. H. K U H N , Das Gute und die Ordnung. Zeitschr. f. phil. Forsch. XIV, 491 és 
GASPAR N I N K , Zur Grundlegung der Metaphysik, Freiburg 1957 című művének beszámoló
ját a Zeitschr. f. phil. Forsch. XIV, 144. lapján. E. HUSSERL, Ideen zu einer reinen Phäno
menologie /und phänomenologischen Philosophie. Halle 1928, 9. 22, 26. 

12 A szonikum: a fizikai hullámrendnek a 16 és 20 000 rezgésszám közötti hullám -
sávjával és az emberi hangképző szervekkel feltételezett teljes, általános és egyetemes 
emberi hangiság. Bővebb kifejtését lásd a 132—4. lapon. 

9* 
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fiant) und die bezeichnete (le signifié), so dass Sprache immer Verbindung des 
Bezeichneten mit dem Bezeichnenden . . . ist" (vö. 6). Szövegezéséből nem 
tűnik ki világosan, vajon a konkrét beszéd (Sprechakt) és az absztrakt nyelv
alkat (Sprachgebilde) kapcsolatát, a nyelvet (Sprache) absztrakciónak tartja-e. 
Mivel a nyelvalkat és beszéd szerinte különböző lényegű (ihrem Wesen nach 
sind sie ganz verschieden) és élesen elhatárolandó, e kapcsolat önellentmon
dást rejt magában. De ha a nyelv a nyelvalkatnak és beszédnek, a jelölőnek 
és jelöltnek elválaszthatatlan egysége, akkor szükségszerűen tárgyi tartalmá
nak is kell lennie, s nem lehet pl. csupán lélektani absztrakció, tartalom 
nélküli viszonyszerkezet, séma. E komplex lélektani fogalmak tagolatlansága 
ellentmondáshoz vezet. 

Maga a kapcsolat felvetése szükséges, Trubetzkoy azonban nem vette 
észre a korrelativitásból következő szükségképpeni megoldást, illetőleg világ
nézeti determináltsága miatt nem vehette észre. Pedig helyes felállítását 
végiggondolva a szükségképpeni megoldáshoz juthatunk: a beszéd, nyelv
alkat és nyelv lényegében nem, hanem csak tárgyiságának (objektivitásának), 
jelérvényének és értékének fokában különbözik. 

A jel — és így a nyelv — a legegzaktabb tudománynak, a fizikának 
is problémája.13 A modern fizika a dolgok tapasztalással el nem érhető lénye
gének jelszerű, szimbolikus megragadására törekszik. Felhasználja a jeltan, 
az általános nyelvészet minden jó eredményét, és jó eredménnyel szolgál 
a nyelvészetnek. * 

A modern fizika számára a tapasztalással el nem érhető fennállásnak, 
a dolgok lényegének nyilvánulatai: a jelenségek. Ilyen felsőfokú jelenség pl. 
az elektromagnetizmus; ennek alsóbbfokú megjelenése az anyag, erő és per-
tuberáció (hullám). Megkülönböztet tehát felsőfokú teljes, általános és állandó 
jelenséget és alsóbb fokon létező részleges, viszonylagos és változó, vala
mint alsó fokon való egyedi, viszonylagos és változó jelenséget. A felsőfokú 
lét szükségképpeni előföltétele alsóbbfokon létező következményének és a 
valós, konkrét jelenségnek.14 A felsőfokú általános jelenség tehát nem lélek
tani absztrakciója a konkrét jelenségnek, hanem szükségképpeni fennállású 
előföltétele.15 

A létnek viszonyított rendjében, a világegyetemben létező anyag, erő 
és hullám jelenségei viszonyított rendben állnak, s ezen belül különböző 
viszonyrendű egységeket, részrendszereket alkotnak.16 Ilyen pl. a 16 és 20 000-es 
rezgésszám közötti hullámsáv, mely az emberi érzékelésben mint a lehetséges 
hangok általános rendje jelenik meg. E hullámrend hangjelenségeinek egy 
meghatározott részrendszere, osztálya előföltétele az emberi hangképző szer
vekkel képezhető virtuális, teljes, általános és egyetemes emberi hangnak: 
a fonikumnak vagy szonikumnak, illetőleg a belőle implikált és explikált 
hangok rendszerének.17 

1 3 Vö. D E L NEGRO: i. ni. 410. 
14 Vö. J . V. LAZICZIUS, Das sog. dritte Axiom der Sprachwissenschaft. Acta Linguis-

tica I (1939), 165 — 166. 
15 „Dans cet ordre d'idées on posera également la question . . . des facteurs uni

versellement humains qui persistent à travers l'histoire et se font sentir à l'intérieur d'un 
état de langue quelconque". VIGGO BRÖND AL, Linguistique structurale. Acta Linguistica 
I, 8. 

16 Vö. WHITEHEAD: i. m. 8, 11. 
17 Vö. D. CYZEVSKYJ, Phonologie und Psychologie. TCLP IV, 3 — 22; LAZICZITJS 

GYULA, Bevezetés a fonológiába, Budapest 1932, 16. 

\ 
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így a fizikai hangjelenség — mint a nyelv egyik, de egyben legfonto
sabb jel-anyaga18 — általános fennállású tárgyas létező, logikailag meg
határozható, matematikailag mennyiségesíthető, kvantálható és a fizikai 
hullámelméletben kifejezhető. A hangjelenség tárgyas létnek jelensége, meg
nyilvánulása, jele, szimbóluma; viszonos következménye, korrelatívja alsóbb 
fokon az érzéki idealitás rendszeres torzításán keresztül megjelenő szqnikum 
az emberi hangképző szervek állandó, általános és egyetemes hangisága, 
hangkészsége, amely konkréten megjeleníthető. A szonikumnak nevezett 
objektív hangjelenség szükségképpen önazonos hangiságában, viszonyaiban és 
rendjében és a logikai alapelv, illetőleg a lét-viszonyrendi, azaz természeti 
szükségképiség, tehát törvényszerűség viszonyított rendje szerint áll fenn; 
alsóbb fokú viszonos (korrelativ) föltételezettje, következménye a teljes, általá
nos és egyetemes fizikai hangjelenségnek, mint a létező anyag—erő—per
turbáció viszonyrendje jelének; laboratóriumban kísérletileg eszközszerűen 
megállapítható, előállítható és megszólaltatható. 

A szonikum mint determinált, meghatározott egységes korrelativ hang— 
viszonyrend fennáll függetlenül az egyedi emberi megszólaltatástól és fel
használástól is. Implikációval és explikációval benne a függő, összefüggő és 
vonatkozó szonémek19 elem-viszonyrendje áll fenn. 

A dolgok, jelenségek világának szerkezetileg, strukturálisan determinált 
egyetemes viszonyrendjében három alrend viszonylik: 1. minden lét, azaz 
dolog, jelenség egységesen viszonyított teljes rendje: a létegyetem, amel y ben 
minden szükségképpen föltételezett, minden mindennel viszonyul, mmden 
rendben áll s így minden mindent képez és leképez,20 2. a létegyetem deter
minált viszonyrendjében álló, mindennel viszonyló, tehát mindent képező és 
leképező, tükröző racionális emberi lét, és 3. a fizikai hullámviszonyok és 
az emberi hangképző-készség viszonos hangjelenségeinek rendszere: a szoni
kum.21 Az általános emberi létben és különösen a racionalitásban szükség-

18 Vö. A. MARTINET, Éléments de linguistique générale, Paris 2e éd. 1961, 11, 17. 
19 A fizikai hullámrend hangjelenségeivel feltételezett teljes, általános és egyetemes 

emberi hangiságból függően implikált és összefüggően explikált hangok szerkezetrendje 
a szonikus rendszer; e rendszer tagja a szőném. 

20 A leképezés logikai szükségképiségére vö. SCHRÖDER: i. m. III . , 553 és kk., G. W. 
LEIBNIZ, Fragmente der Logik, Berlin 1960, 442; BURKAMP: i. m. 98, 104; H. LOTZE, 
Logika és A philosophia encyklopédiája. Ford. KÁRMÁN A. Budapest 1884, 3; WHITEHEAD 
i. m. 54—56: „Die Eingentümlichkeit des raum-zeitliehen Prozesses liegt darin, das jeder 
Teil desselben das ganze Schema darstellt." Az adekvát megfelelés elméletére vö. G. 
KLAUS, Einführung in die formale Logik, Berlin 1959, 5, vagy A. HÄNDEL—K. KNEIST, 
Kurzer Abriss der Logik, Berlin 1960, 12 és kk. Nyelvészeti értékelésére lásd A. MARTINET: 
i. m. 15. 

21 A logikai invariáns és a fizikai invariáns, a konstans törvény keresése már a szá
zadfordulón visszhangra talált a nyelvészeti invariáns elméletében. Fizikai részletelmé
letek alkalmazásával ma is találkozunk a nyelvészetben (interferencia stb.), de a modern 
fizika alapvető és mozdító problémái nem reflektálódanak kellő mértékben, pedig a 
lélektan is ösztönzőleg hat. (L. F. WINNEFELD, Grundtendenzen in psychologischen Den
ken der Gegenwart. Zeitschrift für Psychologie 77, 1 — 31.) Az abszolút tér, mozgás, a 
kitüntetett vonatkoztatási rendszer fizikai problémájának filozófiai és logikai következmé
nye szükségképi. (L. JÁNOSSY LAJOS, A speciális relativitás elméletének filozófiai problé
mái. Magyar Filozófiai Szemle VI, 185; WHITEHEAD: i. m. 113.) A nyelvi szonikus abszolú
tum és a nyelvi kitüntetett rendszer is szükségképpeni. E két alapelv mellőzése a legtöbb 
nyelvészeti elméletnek alapvető hiánya. , 

Az idő és tér, az időbeli lineáris lefolyás és a kiterjedés absztrakciók. Az időnek 
és térnek egységbe kapcsolása a fizika eredménye és a filozófia előnye, tehát szükségképpen 
a nyelvészeté is. Az idő-tér kontinuum szemléletében eltűnik az időbeli lineáris lefolyás, 
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képpen leképeződő létnek viszonyított rendje (vagy részrendje), illetőleg 
jelenség-viszonyrendje rendszerbe azonosul, egészül és az aktív emberi raciona
litás a két jel-viszonyrendet az egyetemes hangelőföltételből következő szo-
nikus rendszerben (illetőleg annak részrendszerében) korrelativen és korrelálva 
rögzíti, jellel látja el,22 jelszerűsíti. 

A lét, a szonikum és az általános képezés, s ebben az emberi konstans 
képező, leképező és képesítő, jelszerűsítő racionalitás is objektív előföltéte-
lek.23 A lét-viszonyrendet leképező, viszonosító és korreláló, a szonikumot 
jelszerűsítő emberi alany szükségképpeni aktív, dinamikus tényező. A nyelv 
objektív és aktíven szubjektív, valamint a leképezés és jelszerűsítés predikatív 
viszonyító tényezője tehát állandóan adva van, fennáll. 

, Az emberi létben állandóan leképeződő, tehát tükröződő létjelenségek 
viszonyrendjével feltételezően korrelativ és megfelelően korrelálódó jel
viszonyrend a teljes, általános és egyetemes nyelv (Sprache). Ez a létező 
teljes, általános és egyetemes, állandó szonikus jelviszonyrend a legteljesebb 
független potenciális nyelv. E nyelvnek tehát objektív, tárgyas előföltétele 
van a fizikai hullámviszonyok hangjelensége viszonyított rendjének egy rész
rendszerétől feltételezett szonikumában, a lét-viszonyrendben és a képező, 
leképező, valamint jelszerűsítő emberiség-viszonyrendben. 

így a fizikai jelenségek viszonyított rendje (amely már maga is jel 
jellegű), egyik előföltétele a lét-viszonyrenddel viszonos (korrelativ), valamint 
megfelelően korrelált hangjel-viszonyrendnek, a nyelvnek (Sprache);24 ez aztán 
az értelmi világképen keresztül a nyelvalkat (Sprachgebilde) és legalsóbb 
fokon az érzéki világképen keresztül a beszéd (Sprechen) jel-viszonyrendjében 
valósul meg. 

Az azonosság, viszony és rend elve szerint fönnálló nyelv előföltétele 
az alsóbbfokon az ok—mód—cél elve szerint létező nyelvalkatnak, az pedig 
a, hatás—idő—tér szerint megvalósuló beszéd valóságának. Vagyis: a nyelv-
alkat és beszéd szintén a korrelativitás elve szerint fennálló egyezés, részleges 
azonosság (Gleichheit); a kettő a potenciális egyetemes nyelvben implikált, 
ít korrelativitás (előföltétel—föltételezett) függő viszonyában áll, annak fölé, 
illetőleg alárendelt két tagja. 

A nyelv teljes általános, egyetemes és állandó, tehát konstans jel
viszonyrend, a nyelvalkat a nyelvtől függő részleges, általános és egyetemes, 
valamint viszonylag állandó jel-viszonyrend, a beszéd részleges, viszonylagos 
egyedi jel-viszonyrend. 

A tárgy szempontjából: a nyelvalkat (Sprachgebilde) a létviszonyrend

mert a lét-viszonyrend egységében minden időbeli lefolyás egyben kiterjedés — és meg
fordítva. (WHITEHEAD: i. m. 108—109.) Az időbeliség linearitása és a térbeliség kiterje
dése a kontinuum szerkezetrendjének nyilvánulatai, fenoménjei. Ezek a szerkezetek és 
rendek kifejthetők. (L. V. GORGÉ, Philosophie und Physik, Berlin 1960.) 

A beszédmegnyilvánulás időbeli lineáris lefolyás, a nyelv időtérbeli kontinuum, 
még ha tudatosítása nem is az. Persze a történés és lélektan fölsőbbfokú vonakozásában a 
nyelvben az idő-tér viszonyrendjétől fölsőbbfokú viszonyrend is érvényesül. (WHITEHEAD: 
i. m. 54, 60.) A nyelv és beszéd viszonyának, a szinkrónia, diakrónia és a várható fejlődés, 
a prokrónia egyértelmű megoldásának, illetőleg kifejtésének lehetősége mutatkozik itt . 

22 Vö. A. ROBINET, Cartésianisme et Leibnizisme. Revue de Synthèse 1961, 79. 
23 LEIBNIZ, Meditationes de cognitione, veritate et idei, I I I . fej. 
24 ,, . . . la structure du language réponde à la structure du monde." B. RÜSSEL, 

Meaning and Truth—A. L. LEROY beszámolójában: Introduction à la philosophie con
temporain d'expression anglaise. Revue Phil. de la France et de l 'Etr., 1962, 436. 
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del megfelelően, izomorfan korrelativ általános jel-viszonyrend; a beszéd töb
bes, de többnyire egyes tárggyal korrelativ vagy korrelált hang viszonyrend. 

Mindebből következik: a nyelv (Sprache), a nyelvalkat (Sprachgebilde) 
és a beszéd (Sprechakt) nem különböző lényegû, mert a nyelv előföltétele 
a nyelvalkatnak és ez a beszédnek. A három rend között létbeli, tehát logikai 
prioritás van, a nyelv és nyelvalkat nem csupán érzéki élmények elvont jel
rendszere, a beszédnek, illetőleg nyelvalkatnak alanyi absztrakciója, nem 
csupán viszony-érvény, vagy rend-érték, hanem fölsőfokú jelenségnek viszo
nos és a külső lét-viszonyrendnek (vagy részrendjének) korrelativ, állandó, 
illetőleg relativen állandó jel-viszonyrendje. 

A nyelvnek tehát van konstans, állandó, egyedtől független előföltétele: 
a szonikus jelenség-viszonyrend; ez magyarázza meg a világ minden nyelvé
nek részleges azonosságát, hasonlóságát (Gleichheit), elem- és formagazdag
ságának egyezését (konformitását), egyetlen rendbe tartozását (koherenciá
ját), strukturális determináltságát. 

Minden közösségi, nemzeti nyelv (Sprachgebilde) ugyanazon általános 
eloföltételnek: a szonikum-viszonyrend nyújtotta lehetőségnek részleges jel
felhasználása emberi egyediség, közösség által. Egy-egy nemzeti, közösségi 
nyelvalkat a konstans szonikus viszonyrendnek (Sprache) más-más részrend
jét használja fel. A konstansoknak nemcsak 1. hangjelenségei kötöttek, 
hanem 2. lehető viszonyai és 3. e viszonyok szerinti rendje is. 

A nyelvi konstansok függetlenek minden nemzeti, nyelvi közösségtől, 
teljes, általános és egyetemes lét- és emberi előföltételei minden viszonos 
nemzeti, illetőleg közösségi nyelvnek mint következménynek. 

A strukturális determináció határozza meg a nyelvi lehetőségeket, a 
szonikumban implikált nyelvi elemeket, a külső fizikai és a belső pszicho
fizikai adottságok szerint determinált explik álható elem-viszonyrendszert, 
vagyis szoném-viszonyrendszert és a szonémek komplikációjával adódó minden 
viszonyrendet, sorrendet. 

A világ minden nyelve ugyanazon hangjelenségnek: a szonikumnak 
impliciten vagy expliciten szét vezetett viszonyrendjét, illetőleg valamely 
részrendszerét alkalmazta a jelenségek jelölésére; ez a legáltalánosabb állandó, 
konstans hangjelenség rendje, melynek változóit értékekkel helyettesíti be 
egy-egy nemzeti, illetőleg közösségi nyelv — vagyis más-más tartalommal 
telíti, azaz más létjelenséggel korrelálja. 

A nemzeti, közösségi nyelvek tehát a többszörösen lefokozott egyete
mes, potenciális jelviszonyrendnek (Sprache) részrendjei. Az emberiségnek 
bizonyos közössége mint relátor a kölcsönös megfelelés viszonyába állítja, 
korrelálja (párhuzamosítja) a szonikumrend, a nyelv lehetőségeiből kiválasz
tot t elemek részrendjét a dolgok, a jelenségek világának bizonyos képzet
rendjével. Ez a párhuzamosítás célirányos, intencionális: a világ célba vett 
részének megragadására irányul a többé-kevésbé izomorfan korrelált szonikus 
jel-viszonyrendben. A sztatikus objektív előföltételnek (szonikum), a lét
viszonyrend tárgyi egyetemének és a szonálóképes korreláló dinamikus alanyi 
tényezőnek viszonyegysége ez egy determinált objektív-szubjektív jel-viszony
rendben. Ez a jel viszonyrend fennáll. 

Ez a meghatározás leegyszerűsítő: a szonikum-viszonyrendet és a 
jelenségek egyetemes viszonyrendjét az emberi szükségképpeni korrelálás által 
kétoldalúan egyértelmű (kölcsönös „egy az egyhez", one-one) viszonyba 
állítva mutatja be. A föld és térképe közötti sztatikus korrelációval, izomorf 
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párhuzamossággal analóg kép ez. A valóságban e három alrend viszonya 
sokkal összetettebb, mert nemcsak a párhuzamosság (korreláció), kölcsönös 
megfelelés viszonyában, hanem elsősorban az egyoldalúan egyértelműen 
determinált viszonosság (korrelativitás) viszonyában állanak, ahol a fölső rend 
minden elemétől az alsó rendnek több eleme (osztálya) függ determinált 
alárendeltségben („egy a sokhoz", one-many). 

Mindezek alapján meghatározhatjuk a nyelv tárgyát, tartalmát és 
objektivitását. A nyelvnek mint szonikus jel-viszonyrendnek tárgya a lét
viszonyrend (a világmindenség), a tárgyias jelenségeknek egyetemes viszony
rendje; a lét-viszonyrend meghatározása a nyelvnek tartalma. Ha a jelölt 
a tárgy létének, viszonyának és rendi helyének meghatározása (Trubetzkoy 
absztrakt szabályai, normái és sémái), akkor a nyelv tartalma (jelöltje) 
tárgyias (objektív), és a megfelelően korrelált jelölő (jel-viszonyrend), vagyis 
a nyelv is az. 

A nyelv Saussure és Trubetzkoy absztrakt szabályain kívül még objek
tív, tárgyas, dologi jegyű is. Amennyiben a tárgy meghatározása megfelelő 
(adekvát), a nyelv tartalma is tárgyias, mert meghatározása objektív. A nem 
megfelelő meghatározás szubjektív azonosítást, viszonyt és rendet eredmé
nyez, „absztrakt törvényt és szabályt" (Regeln und Normen), vagyis szub
jektív tárgyiasságot, szubjektív nyelvet — mégha kollektív alanyról van is 
szó. A nyelv tartalma (jelöltje), vagyis tárgyi megfelelője, illetőleg megfele
lése lehet nagymértékben objektív vagy szubjektív, tárgyas, vagy tetszőleges, 
maga a nyelv tartalmának meghatározott hányada azonban az alanytól 
független, objektív. A jelnek, jelrendszernek érvénye és értéke a tárggyal 
való teljes (totális) vagy részleges (parciális) izomorfizmusában van. 

A nyelv—nyelvalkat—beszéd identitások sora (az előföltételnek és föl
tételezettnek aszimmetrikus, egyoldalúan, egyértelműen meghatározott korre
lativ sora) a racionalitásnak legmagasabb foka, a logikai bizonyítás maximummá. 
Egy-egy fogalmának megállapított önazonossága, objektív tárgyas tartalma 
a szükségképpeni logikai előföltétele ; tranzitív diverz determináltságának 
szükségképpeni viszonyában van érvénye, és meghatározottsága szerint 
elfoglalt rendi helyében van értéke. A sor minden tagja diverz viszonyban 
van tárgyával, attól különbözik, de vele korrelativ. Mindegyik fogalomnak 
invariáns jegye, azaz tartalma van, amely megmásíthatatlan. Invariáns jegye 
mellett több, a különbözőség viszonyát mutató részlegesen azonos változó és 
konzekutív jegye érvényének terjedelmét határozza meg, vagyis az alárendelt 
jelenségek osztályát; az osztály tagjai a fogalom értékei. 

Mindegyik logikai egység alkat, jegyei szükségképpeni viszonyban álla
nak, tehát érvényük törvényszerű. 

A nyelv—nyelvalkat—beszédsor megfelel a logikai követelménynek, — 
bebizonyítóttnak tekinthető. 

A korrelativitás elvéből következően a sornak független legfelső foka: 
a nyelv ugyanúgy tartalmaz létmozzanatot (szonikum), mint az alsóbb fokok 
(nyelvalkat, beszéd) a léttartalomban azonban (mint mindenben) fokonkénti 
különbség van, — de nem éles elhatárolás. 

3. Trubetzkoy a beszéd jelölőjét és jelöltjét élesen elkülöníti. Jelöltön 
lényegében a jelentést érti. A nyelvalkati jelölőt és jelöltet nem állítja éles 
ellentétbe. A nyelvalkati jelölt is szabály, norma, fogalmi séma: a jelentés; 
ezzel foglalkozik a szintaxis, frazeológia, morfológia és a lexikológia. A beszéd 
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jelöltjével, azaz jelentésével a jelentéstan foglalkozik. A beszéd jelölője alatt 
a beszédhangot érti. A beszéd jelölőjét a fonetika, a nyelvalkat jelölőjét a 
fonológia kutatja. A fonetikának a hang kutatásában el kell tekintenie min
den jelentéstől. A fonológia viszont a hangot, illetőleg annak absztrakcióját 
jelentés-megkülönböztető szerepében vizsgálja (14, 17). 

Trubetzkoy a beszédhang fonetikai kutatásából kizár minden jelentést, 
a fonetikát fizikai segédtudománnyá süllyeszti, mert így kívánja biztosítani 
a nyelvalkati hangtannak, a fonológiának hangsúlyozott jelentőségét. A han
got és jelentését persze csak a jelölő és jelölt komplex, tagolatlan fogalmában 
lehet élesen elkülöníteni, s csak a kettő szembeállítása alapján lehet élesen 
elhatárolni a hangtant és jelentéstant. 

A létviszonyrendi tárgynak, jelenségnek lélektani vagy logikai azonosí
tása, minősítése és meghatározása a jelnek (jelölőnek) t a r t a l m a ; a tárgy 
és tartalom viszonya a jelentés (jelölt). A jelentés (vagyis a jelölt) tehát a 
tárgy és a jel (jelölő) tartalmának viszonya. A jel (jelölő) — jelentés (jelölt, 
illetőleg tartalom) — tárgy viszonyszerkezete elválaszthatatlan, a tárgy— 
tartalom—jel triadikus szerkezete egységet alkot. Az egység tagjainak éles 
elszigetelése az egységes, szükségképpeni szerkezetnek megbontása. Mindebből 
szükségképpen következik: nem lehet élesen elkülöníteni a beszédhangot a 
jelentéstől és így a hangtant a jelentéstantól. 

Trubetzkoy szerint a nyelvalkat jelöltje és jelölője egyaránt absztrakt 
szabályok, normák rendszere. Az absztrakció mindig lélektani és konkrét 
kiindulású. Trubetzkoy elméletében tehát elsődleges a konkrét és változó 
beszéd; csak belőle vonhatja el, absztrahálhatja a nyelvközösség az állandó 
és általános érvényű absztrakt nyelvalkat rendszerét s ez csak a közösség 
tudatában van, létezik. A nyelvalkat tehát csak lélektani absztrakció, a fenn
állás minden faját nélkülöző alanyi elvonás; semminemű más fennállási, tar
talmi, tárgyi mozzanata nincs: mind a jelöltje, mind a jelölője szabályok, 
normák rendszere, fennállás nélküli viszonyrendszer. 

A beszédmegnyilvánulás tárgyra irányul: meghatározza tárgyát, és ez 
a beszédmegnyilvánulás tartalma; a konkrét tárgy és a meghatározott tar
talom viszonya a beszédmegnyilvánulás jelentése. A beszéd jelöltje tehát 
egységes értelmű, egész jellegű, konkrét jelentésű tárgyi közlés. A nyelv-
alkati jelölt tárgya a beszéd jelöltje (jelentése) s ennek tárgya a konkrét, 
valós dolog. A nyelvalkati jelölt tehát közvetve tárgyi, tartalmi, fennállási 
mozzanatot, jegyet tartalmaz. 

A nyelvalkati „anyagtalan jelölő szabály" a toeszéd jelölőjének absztrak
ciója, arra vonatkozik, vagyis az a tárgya. A nyelvalkati jelölőnek, vagyis 
jelölő szabálynak, normának tárgya tehát a beszéd konkrét, objektív, tárgyas 
hangjelensége, hanganyaga. E tárgy meghatározása a nyelvalkati jelölő tar
talma; e tartalom és tárgy viszonya: a jelentés. 

A nyelvalkati jelölő tárgya a beszéd konkrét hangjelensége, ennek meg
határozása a tartalma, vagyis a nyelvalkati jelölő-szabály tárgyi, fennállási, 
tehát lét jegyet tartalmaz. 

A beszéd és nyelvalkat jelöltjének és jelölőjének taglalása eredménye
ként megállapíthatjuk: a beszédmegnyilvánulás (jelölés) tárgya a konkrét, 
valós dolog s ennek meghatározása a beszéd tartalma, a kettőnek viszonya 
a beszéd jelentése; a nyelvalkat tárgya a beszéd jelentése és jele (jelölése); 
vagyis a nyelvalkati jelölő és jelölt szabály (norma), egyaránt létmozzanatot 
tartalmaz, és a két létmozzanat különbözik. 
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A nyelv(alkat) hangjelek viszonyított rendje: háromosztályos (jel— 
viszony—rend) viszonyrendszer. A jelnek szükségképpen tárgya, tartalma és 
jelentése van.25 E szerkezetnek megbontása önellentmondáshoz vezet. A tárgy 
létével, illetőleg azonosításával adva van a tartalomnak szükségképpeni lét
mozzanata; minősített viszonyában van érvénye és a viszonyával meghatáro
zott rendi helyében értéke. A jelviszonyrendi érvényes érték: a funkció, sze
rep. Tartalom nélkül nincs érvény, sem érték, tehát funkció sincs. 

A tartalmi, a létmozzanat minden formális rendszerben jelen van: 
kifejezetten vagy rejtve. A logisztika, formális vagy matematikai logika pl. 
eltekint minden tartalomtól, csak attól az egytől nem: igaz-e az ítélet (i), 
vagy hamis (h) — vagyis azonos-e az ítélet vagy ellentmondó; az azonosság 
és ellentmondás elve lételv, és ilyen az ellentét elve is. A formális logika is 
létjegyre épül.26 

A nyelvalkat Trubetzkoy szerint absztrakciója a beszédnek, a nyelv
alkati hang a beszédhangnak; honnan nyeri a nyelvalkati hang jelentés
megkülönböztető jegyét, ha az nincs meg a beszédhangban? Az absztraktum-
ban nem lehet több jegy, mint a konkrétumban, — csak kevesebb és lényege
sebb. A nyelvalkati hangban csak a beszédhangban is meglevő jegyek lehet
nek, és a nyelvalkati hangtanban csak a beszéd-hangtanban is meglevő tár
gyak és jegyek lehetnek, illetőleg szükségképpen ot t is vannak.27 Mindez 
szükségképpen következik a viszonosság (korrelativitás) elvéből. 

A beszédhang mibenléte áll: 1. hangiságának önazonosságában; 2. köl
csönös viszonyba állított tárgyának meghatározásában, azaz tartalmában, 
jelértékében; 3. tartalmának és tárgyának kétoldalúan, tehát kölcsönösen 
meghatározott egyértelmű viszonyában, azaz jelérvényében, vagyis jelentésé
ben, jelszerepében (funkciójában). 

A beszéd-hangjel belsőleg viszonyított egészének felsőfokon absztrak
cióval megállapított teljesebb, általánosabb és egyetemesebb meghatározott
sága: a nyelvalkati hang. Vagyis: a beszédhang absztrakciója az aszcendensen 
felsőbbfokú, általánosabb érvényű nyelvalkati hang. 

A beszédhang is jelentésmegkülönböztető: a beszédben; csak ezért lehet 
jelentésmegkülönböztető a nyelvalkati hang (jelölő) a nyelvalkatban. 

Összegezve: a beszédhangnak is megvan a jelentésmegkülönböztető 
érvénye és értéke, azaz szerepe a beszédben, és a fonetika a beszédnek jelentés
megkülönböztető szerepű hangját tanulmányozza. Nem lehet tehát élesen 
elhatárolni a beszédhangot a nyelvalkati hangtól, illetőleg jelölőtől. 

A jelölő és jelölt tagolatlan komplex fogalmából következő leegyszerűsí
tés veszélye világosan kitűnik például a jelszerűsítés rendszeresebb áttekin
tésénél. 

25 SAUSSURE a nyelvi jel meghatározásába nem veszi fel a jel és tárgy viszonyának 
minősítését, meghatározását. E probléma nála a jelölő és jelölt szükségképpeni vagy 
tetszőleges (nécessaire ou arbitraire) viszonyának fogalmában lappang; SAUSSURE meg
határozása éppen e pontban jut önellentmondásba. Vö. EMIL BENVENISTE, Nature de 
signe linguistique. Acta Linguistica I. 24. és EUGEN LERCH, Vom Wesen des sprachlichen 
Zeichens. Zeichen oder Symbol? AL I, 150, 161. 

26 Vö. VARGA TAMÁS, Matematikai logika kezdőknek I. Budapest, 1960. 11. D. 
HILBERT—W. ACKERMANN, Grundzüge der theoretischen Logik, Berlin, 1928, 1, 3. 
A matematika végső kiindulási pontja is a jelenségek leképzése. L. SCHRÖDER: i. ni. 
I, 102. 

27 Vö. LOTZE: i. m. 5, 9. 
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A létegyetem s az emberi lét egysége (amelyben minden mindent képez, 
minden mindennel viszonyított, minden mindennel rendezett, koherens) a 
képezés és leképezés szükségszerűségével mindent képesít és jelesít, azaz 
jelszerűsít. A képezés, leképezés és jelszerűsítés (képesítés) szükségképpeni, 
így a képezésnek alapjegye és implikált jegyrendszere van, a leképezéssel 
pedig alapképe van és implikált képrendszere; a leképezés (az érzéki idealitás 
szükségképpeni torzítottságával) jelszerűsítődik s a jelszerűsítésnek alapjele 
s implikált jelrendszere van. 

Az emberi nyelvi jelszerűsítésnek alapjegye a szonikusság. E végső 
hangelőföltételből implikált és explikált szükségképpeni viszonyrendben álló 
hangjelenségeknek a tárgy leképezésével való viszonyítása a jelszerűsítés. 

A jelszerűség (nyelvi jel) sokszorosan tagolt, összetett, komplikált lét
egységnek, viszonyszerkezetnek és rendszernek egyszerűsítő jele, szimbóluma. 

A szonikus nyelvi jel a fizikai törvényszerűség szerint működik, de 
legalább részlegesen izomorfnak kell lennie a tárggyal, továbbá a fizikai 
törvényszerűségből következően szükségszerűen a logikai törvényekkel, de 
ezen belül az emberi gondolkodás általános törvényszerűségével is s az emberi 
egyénnek egyedi, konkrét (esetleg téves) gondolattényével is. 

A jelszerűsítésnek és a jelszerűségnek definiálása tagolt viszonyrendet 
mutat . A tagoltságnak és a belőle következő szerkezetnek és rendszernek 
figyelmen kívül hagyása megtévesztő szimplifikaláshoz vezethet. Bizonyítja 
ezt a jelszerűsítésnek gazdag fogalmi rendszere: 

A t á r g y . Az egyetemes képzésben az emberi ráirányulás mezejébe 
került dolog a ráirányuló intencionalitással a leképezés tárgya. A tárgy lét
viszonyrendjének definiálása a leképezés tartalma és megjelölése a jele; maga 
a tárgy így a jelentett, amit a tartalom jelent. 

A t a r t a l o m . A tárgy önazonosságának, lényegének megállapítása, 
azonosítása, elemei, tagjai és részei viszony-szerkezetének minősítése, sor
rendjének meghatározása (azaz értelmezése): a tartalom. Az így definiált 
tartalom izomorfan megfelelő viszonyban áll a tárggyal, tehát jelenti tárgyát 
(a jelentettet); a tárgyat izomorfan jelentő tartalmat jelöli aztán a jel. A tar
talom tehát a tárgynak izomorfan megfelelő definiálása, értelmezése. A tar ta
lom relátor, viszonyító a tárgy és jele, mint reláták között. 

A j e l . A tárggyal izomorfan adekvát tartalomnak megfelelő (korrelált) 
jelölése: a jel. A jel tehát jelöli a tárgynak (jelentett) lét-viszonyrendi meg
határozását, definiálását a tartalomban (jelölt), a tartalomnak és tárgynak 
izomorfan megfelelő egyezését (jelentés) — mindkettő helyett áll. A helyette
sítő jelölés a szerepe, funkciója. Ez a funkció aszimmetrikus, meg nem fordít
ható, viszont lehet tranzitív; ebben van érvénye és értéktöbblete. 

A jel maga is létviszonyrendi jelenség (önazonos létjegye, viszony
szerkezete és rendszere van), ezért alkalmas a tartalom és tárgy adekvát 
jelölésére. 

A nyelvi jelnek mint a legfontosabb jelanyagnak alapjegye 1. a szonikus
ság, hangiság (hang, zörej, prozódia) s a belőle implikált tagok, részek és ele
mek (pl. szonémek vagy fonémek) viszonysorrendje; 2. a szonikus elemek és 
egységek viszonyszerkezete (pl. egy- vagy többtagú mondat, szó; egy vagy 
több hangsajátságú szonikus elem-szoném) ; 3. a szonikus egységek rendje, 
illetőleg sorrendje (pl. exisztenciális, relacioriális vagy rendszerező mondat; 
létszó, viszonyszó vagy rendszó; magánhangzós, mássalhangzós vagy prozodi-
kus szonikus elemrendszer). 
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A j e l e n t é s . A tárgy meghatározása, definiálása, vagyis a tárgy és 
tartalom izomorf megfelelése, a jelentett és jelölt korrelált viszonya: a jelentés.28 

A j e l ö l é s . A tartalomnak és jelnek megfelelő viszonyba állítása, 
vagyis a tartalom (jelölt) jelszerűsítése, jellel ellátása: a jelölés. 

A t á r g y k ö r . A tárgytól függő, neki alárendelt tárgyak összessége, 
sokasága, tehát a tárgynak alárendelt tárgyak osztálya: a tárgykör. 

A t a r t a l o m - s z e r k e z e t : a tárgy köre, azaz a tárgytól föl
tételezett, tőle függő, neki alárendelt tárgyak megállapított osztálya viszony
szerkezetének minősítése, továbbá a tárgy szerkezete és osztálya szerkezeté
nek viszony minősítése. 

A j e l f e l t é t e l e z e t t s é g . A jeltől mint előföltételtől feltételezett 
diverz és differens jelek osztályának megállapítása, továbbá a jel saját fel-
tételezettségének megállapítása a jel-viszonyrendben. 

A t á r g y v o n a t k o z á s . Az alárendelt tárgyak osztálya meghatá
rozásának a tartalommal való vonatkozása. 

A j e l v o n a t k o z á s . A tárgyak alárendelt osztálya minősítésének, 
vagyis a tartalom előföltételezett viszony szerkezetének vonatkozása a jelhez. 

R e n d s z e r t a n i h e l y (jelentőség). A tárgy helyének meghatáro-
egyetemes tárgyrendben. A tárgy meghatározása, vagyis a tárgy és 

tartalom megfelelő viszonya ugyanis a jelentés; a tárgy rendbeli helyének 
meghatározása pedig a jelentés jelentősége (értéke). 

A s z e r k e z e t i v i s z o n y . A tárgy meghatározásának, vagyis a 
tartalom saját viszonyának és rendi helyének viszony minősítése az általános 
viszonyszerkezetben. A tartalom minősítése, a tartalom és jel megfelelése 
a jelölés; a tartalom viszonyminősítése a jelölés jelszerűsége. 

A j e l é r t é k . A jelentésben, tárgy vonatkozásban és jelentőségben van 
a jel érvénye; a tárgy-meghatározásban, a tárgynak alárendelt osztály 
meghatározásának a tartalommal való vonatkozásában és a tárgy rend
helyének meghatározásában (jelentőségében) van a jel értéke (tárgymeghatá
rozás -f- osztálymeghatározás -f rendhelyi meghatározás). 

A j e l é r v é n y . A jelölésben, szerkezeti viszonyban és jelszerűségben 
van a jel érvénye. Vagyis: a minősített tartalomnak és a tartalomtól függő 
minősített szerkezeteknek izomorf vonatkozása a jelhez a jelnek érvénye (a tar
talom szerkezetének minősítése -j- a függő szerkezetek minősítése + izomorf 
jelölése). 

A j e l f u n k c i ó : a jelnek érvényes értéke. 
A j e l v i s z o n y r e n d . Egy meghatározott tárgy: körének sorrendje, 

tartalmának viszony szerkezete és jelének feltételezettsége egyetlen egységben 
a tárgyas, objektív jelviszonyrend. 

A z i g a z j e l : a megfelelő viszonyú és rendű jel. 
A h a m i s j e l : a nem megfelelő viszonyú és rendű, vagyis érvény

telen és értéktelen, szerep nélküli jel. 
A f e n n á l l ó d o l o g v i s z o n y s z e r k e z e t e é s t á r g y i 

r e n d j e . A dolognak mint tárgynak létmegállapításában, viszonymincsítésé-
ben és rendmeghatározásában, vagyis tartalmának létviszonyrendi viszonos-

28 A szükségképpeni triadikus szerkezet miatt e meghatározás lényegesen külön
bözik minden tetszőleges, bináris elméletből következő meghatározástól. L. pl. E. HADÉN 
—M. S. HAN—Y. W. HAN, A Resonance-Theory for Linguistics. 's-Gravenhage, 1962, 
51 bináris meghatározását. 
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ságában (korrelativitás) és megfelelésében (korreláció) van érvénye és értéke. 
Érvényes értéke szerinti a tárgynak létviszonyrendi szerepe, funkciója. A 
létviszonyrendi szerepű érvényes értékű tartalmat jelöli a jel. 

A szerepnek, funkciónak tagolt több jelentőségét eléggé érzékeltetik a 
szimbolizálás, jelölés, jelentés, szimplifikálás, kommunikáció, rögzítés, szem-
léletesítés, ekonomizálás, dinamizálás stb. fogalmai. 

A tárgyas és emberi létegységből, a pánkorrelacionizmusból és egyete
mes rendből következően a jelszerúsítésnek minden alapjegye állandó, általá
nos és egyetemes; különbözése és különfélesége is, tehát determináltak a vál
tozói is. Ezért lehet desifrírozni kihalt nyelvek írott emlékeinek jelentését, 
néha hangzását is. 

A jelszerűségek a logikai elvrend> tehát elsősorban lét, viszony és rend 
szerintiek, tehát azonosak, különbözőek vagy különfélék, viszonyítottak, 
viszonosak vagy korreláltak, stb. A jelszerűsítés tehát különböző lehet, és 
következésképpen különböznek a jelszerűségek, a jelek is. A jelszerűsítés az 
alapelv-rend szerint történik, ezért a különböző jelszerűségek sorszerúségeket 
alkotnak, tehát szükségképpeni tranzitív, aszimmetrikus, egyoldalúan vagy 
kétoldalúan egyértelműen determinálták és meghatározottak, vagyis szükség-
képpeniek, tehát törvényszerúek és így sorrendben (rendszerben) állanak. 
A viszonyszerkezeten, sorrenden belül a jelek aztán tetszőlegesen is vonatkoz
hatnak, illetőleg vonatkoztathatóak, komplikálhatóak ; e vonatkozások aztán 
lehetnek intranzitívek és többértelműek is. 

A jelszerűségek tárgyuk, illetőleg a tárgy létfoka, létezése, illetőleg 
valósága szerint az ok, mód, cél, továbbá a hatás, idő és tér sorszerűsége 
szerint rendben állanak. A létfok és fokozat rendje szerinti a mondat is: 
egzisztenciális, implicit, explicit, állító, tagadó, limitáló, egyenértékű, egyező 
stb.; a szó is lehet: létszó, viszonyszó, rendszó, okszó, módszó, célszó, időszó, 
térszó stb.; a hang, illetőleg a szőném lehet: teljes, részleges, diverz, differens, 
korrelativ, egyenértékű, inkompatibilis, stb. 

A jel és tárgy viszonya is lehet különféle: azonosító, különböztető, 
egyenértékesítő, egységesítő stb. A jelszerűsítés tehát különböző lehet, és így 
a jelek is különbözőek és esetleg különböző sorrendben állanak. 

Mindebből következik: minden nyelvalkatnak több különböző viszony
szerkezetű (más-más viszony szerint jelszerűsített) jele lehet. így e g y e t l e n 
n y e l v a l k a t n a k s e m l e h e t m i n d e n j e l é t a z o n o s s z e r 
k e z e t ű n e k t a r t a n u n k . Az ilyen általánosítás hiba. Ilyen hibával 
találkozunk pl. ott, ahol az azonosság és különbözés viszonya szerint álló 
zöngétlen mássalhangzók alapsorrendjével együtt tárgyalják pl. a korreláció 
többszörösen szubszumált hányadlagos viszonya szerint jelszerűsített zöngés 
vagy hehezetes mássalhangzók rendszerét is; hasonló pl. az egyenértékűség 
viszonyával jelszerűsített hangok, szavak stb. kérdése is (pl. a szinonímia, 
homonímia). 

A jelszerűsítés kérdésének taglalása it t nem teljes, de elegendő a kérdés 
tagoltságának, összetett sokszerűségének bizonyítására. Mindebből kitűnik: 
a jelölő és jelölt komplex fogalma leegyszerűsíti a jel—tartalom—tárgy 
triadikus szerkezetének törvényszerű viszonyítottságát. Ez a szimplifikálás 
torzít: a jelölő és jelölt éles elhatárolhatóságának tévtanához vezetett. A jel, 
tartalom és tárgy szükségszerűen diverz jelenségeknek ismétlődő viszony 
szerint rendezett tranzitív sora. Alapviszonya tehát nem az ellentettség, 
az éles elhatároltság, hanem éppen a diverzitás, tranzitivitás és koherencia. 
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A j e l ö l ő fogalma ezenkívül inkább konkrét, egyedi fogalom. Általá
nos a j e l fogalma. 

4. Trubetzkoy szerint a fonetika a beszédhangnak anyagi, fizikai körül
ményeit: a hangképző munkát, az akusztikai jelleget kutatja fizikai mód
szerrel. A fonetikának teljesen el kell tekintenie a hang jelentésétől.29Ezzel szem
ben a fonológia a nyelvalkatnak jelentésmegkülönböztető hangsajátságait 
kutatja. A két tant szerinte élesen el kell különíteni. Trubetzkoynak és szűkebb 
körének első számú programpontja volt a „ . . . die strenge Scheidung der 
Sprechaktlautlehre von der Sprachgebildelautlehre" (vö. 8). Továbbá: „Das 
Fehlen einer scharfen Trennung zwischen Phonologie und Phonetik war eben 
ein methodologischer Mangel der klassischen Handbücher der Lautlehre" 
(vö. 10). Elvi álláspontjának ellenére záró megjegyzéseiben engednie kellett 
a reális tények nyomásának: „Was die Phonologie betrifft, so muss sie selbst
verständlich von gewissen phonetischen Begriffen Gebrauch machen." Tovább: 
„ . . . die Begriffe »stimmhaft«, »stimmlos« . . . sind an und für sich phone
tisch. Der Anfang jeder phonologischen Beschreibung besteht in der Auf
deckung der in den betreffenden Sprache bestehenden bedeutungsdifferenzie-
renden Schallgegensätze. Dabei muss die phonetische Aufnahme der betreffen
den Sprache als Ausgangspunkt und als Material genommen werden. Aller
dings sind die weiteren, höheren Stufen der phonologischen Beschreibung, 
die Systematik und die Kombinationslehre, von der Phonetik ganz unab
hängig. Somit ist ein gewisser Kontakt zwischen der Phonologie und der Pho
netik trotz ihrer grundsätzlichen Unabhängigkeit unvermeidlich und unbe
dingt notwendig." (vö. 17). 

Az igazság azonban oszthatatlan. Ha a fonológia és fonetika élesen 
elhatárolódik, akkor a kettő között nem lehet érintkezés; vagy van érint
kezés, akkor nincs éles elhatárolás. Ha a fonetikai felvétel kiindulópontja 
a fonológiának, az elhatárolás nem lehet éles, abszolút, hanem csak fokozati. 
Ha a fonetikai felvétel anyaga a fonológiának, akkor a fonológiai rendszer 
nem kizárólag viszonyszerkezet, hanem tartalmi, létmozzanata is van. A viszony 
és lét korrelativ fogalmak: nincs viszony lét nélkül és megfordítva. Áll ez 
akkor is, ha a szonikumot, a hangjelenséget hullámjelenségre vezetjük vissza, 
vagy esetleg tapasztalással el nem érhető lényegére redukáljuk. 

A fonetika a beszédmegnyilvánulás hangtana. A beszéd egyedi meg
jelenítésű és egyedi jelentésű hangsorrend (rendszer). A beszédmegnyilvánulás 
előföltétele Trubetzkoy szerint is: a beszélő, a hallgató és a tárgyi tartalom 
(vö. 5). Ebből következik: minden beszédténynek tárgyi tartalma van; a 
beszédhang pedig a beszéd ténye. Az empirikus beszéd-jelenségek nem jelentés 
nélküliek, hanem csak egyedi jelentésűek. A beszédmegnyilvánulás hangja 
egyedi megjelenítésű és egyedi jelentésű elem. így aztán a fonetika az egyedi 
megjelenítésű és jelentésű hang tana. A fonetika tehát nem kapcsolhatja ki 
teljesen a beszédtény kutatásából az értelmet, jelentést, vagyis jelszerepének, 
funkciójának szempontját.30 Ha a fonetika a beszéd hangtana, akkor tárgya 
a beszédmegnyilvánulás hangja a maga teljes egységében. Mert ha a fonetika 
a beszédnek csak a hangképző (élettani) és hangzási (akusztikai) összetevőjét 
kutató tan lenne7, akkor nem a teljes beszédhangnak a tana, márpedig az 
egyedi beszédmegnyilvánulás tanulmányozásával is eljuthatunk a nyelvalkat 

29 A jelentés k ikapcsolásá t M A R T I N E T sem tanácsol ja . Vö. É l é m e n t s , 40. 
3 2 O Vö . K A R L B Ü H L E R , Phonologie u n d P h o n e t i k . T C L P I V , 39. 

\ 
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megismeréséhez (pl. egyetlen nyelvmester, vagy egyetlen töredékes szöveg
emlék tanulmányozásával). 

A két tannak egymáshoz való viszonyát tudomány tárgyának és tartal
mának taglalásával pontosan megállapíthatjuk. 

A fonetika tárgya a valós, konkrét, egyed-idő-térbeli beszédjelenség; 
tehát nemcsak az izolált egyes beszédhang. A valóság rendszeres együtt
hatásában lélektanilag, élettanilag, matematikailag és fizikailag módszeresen 
azonosítja a beszédjelenségnek minden egységét, elemét, ezek sorrendjét, 
invariáns lényegi jegyét, a hangzósság fokát és különbözését, részlegességé
nek fokozatát, szerkezetét és rendiségét, minden egységnek izomorf korrelá
cióját tárgyával, a tárgy és tartalom viszonyából adódó jelentést, a tartalom 
és hang (hiány), jel viszonyából adódó jelölést s mindennek terjedelmét 
(változóit). Ez az azonosítás, minősítés és meghatározás a fonetika tartalma. 
E tartalom megfelelése adja a fonetika érvényének fokát, értékét s e kettő 
együtt: szerepét. 

A fonetika tartalma a nyelvalkati hangtannak, a fonológiának tárgya. 
A fonológia a létező mód—ok — cél oksági determinációjában a lélektani, tár
sadalmi és élettani együtthatók szerkezeti okságában azonosítja tárgyának 
alkatát, szerkezetét, minden elemét, megállapítja lényegi jegyét és változóit. 
Ez a definiálás a nyelvalkati hangtannak, a fonológiának tartalma. Ennek 
viszonya tárgyával (vagyis a fonetika tartalmával) a fonológiának jelentése, 
illetőleg jelentősége, érvénye és értéke, vagyis funkciója. A létmozzanat, 
a létjegy tehát nemcsak a fonetikának tartalma; hanem a megfelelő fokon 
a fonológiának is, csak nem a valóság egyed—idő—térbeli meghatározottságá
ban, hanem a létező mód—ok—cél szerkezeti determinációjában. 

A nyelvalkati hangtannak, a fonológiának ily módon meghatározott 
tartalma végül tárgya a legfelsőbb rendű általános nyelvelméletnek. Ez azono
sítja tárgyát a définit lét viszonyított rendjében s így a szonikum' viszony
rendben is. Ez az azonosítás a teljes, általános és egyetemes nyelvelmélet tar
talma, a definiten meghatározott nyelv. 

Ez a nyelvészetnek, illetőleg nyelvnek aszcendensen absztrakcióval 
általánosított meghatározása. Előbbrevaló azonban a deszcendens meg
határozás: a nyelvelméletből, illetőleg a nyelvből indul és determinációval31 

(specializálva) jut a fonetikához, illetőleg a beszédmegnyilvánuláshoz. 
Trubetzkoy elismeri a fonetikának lélektani kapcsolatát, módszerének 

mégis csak a természettudományi módszert tartja, és tárgyalásában eltilt 
minden jelentés-szempontot. A nyelvalkat hangtanában, a fonológiában viszont 
alapvető kritériumként alkalmazza a jelentésmegkülönböztető szerepet. 
A fonológiában tehát kritérium a jelentés. Trubetzkoy a beszédmegnyilvanulas 
jelentését (a jelöltet) a jelentéstanba utalja. Álláspontját következményeiben 
végiggondolva: a nyelvalkati jelentés kérdésének tárgyalását a szintaxisba, 
frazeológiába, morfológiába és lexikonba kellett volna utalnia. A fonetika 
azonban mindenkor a nyelvi hangot, azaz egy nyelvalkatnak konkrét beszéd
hangját tanulmányozza s ez sohasem jelentés nélküli. A hangot minden nyelvi, 
tehát emberi, jelentéstani vonatkozástól menten a fizika tanulmányozza tény
leg természettudományi módszerrel. A fonetika azonban nem a fizika segéd
tudománya, mert tárgya a nyelvi hang.32 \ 

31 F. SCHMIDT, Logische und Grammatische Determination. Zeitschr. f. phil. 
Forsch. XV, 375 kk. 

32 E. ZWIRNER, Phonologie und Phonetik. AL I (1939), 35. 
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Trubetzkoy követelménye tudomány tani szempontból sem áll helyt. 
A nyelvészet a társadalomtudomány jeltudományainak második tudománya 
s így szükségképpen emberi jel-funkcióval foglalkozik, ez a tudománytárgya. 
Ez áll segédtudományára a fonetikára is. A fonetika sem lehet emberi, lélek
tani, tehát jelentéstani vonatkozás nélkül. Amint a nyelvalkati hangtannak 
alapkritériuma a jelentés, jelszerep, ugyanúgy kritériuma a beszédhang 
tanának is — alsóbb fokon. Ugyanez áll az általános nyelvészetre is — leg
felsőbb fokon. 

A fonológia és fonetika tehát nem lényegében, hanem csak fokában 
különbözik. A fonológia felső fokon, a nyelvalkatban fejti ki a szonikum 
elem-viszonyrendjét, a fonetika a konkrét valós beszéd elem-viszonyrendjét 
fejti ki.33 A kettő között tehát a korrelativitás szerinti fokkülönbség áll fenn. 
Minden nyelvi valós, konkrét hangot és annak elemzését is a nyelvalkat, 
illetőleg a nyelv determinálja. Ismeretelméletileg megfordítva is áll a tétel: 
gyakorlatilag a nyelvészeti kutatás a valós hangtényből indul, de már ezt 
az indulást is determinálja a nyelv, illetőleg nyelvalkat. A logikai prioritás 
mindig a nyelvé, az időbeli prioritás másodlagos. Azok, akik a fonlógia és 
fonetika szoros kapcsolatosságát vallották, helyesen vélekedtek.34 A „strenge 
Scheidung der Sprechaktlautlehre von der Sprachgebildelautlehre" tana téves 
általánosítás. A kettő között fokbeli különbség van, de éles elhatárolás nincs 
és nem is lehet. 

5. Megállapítottuk az azonosságnak, ellentmondásnak és ellentétnek 
létjegyét, s azt is, hogy az előföltétel és föltételezettség szükségképpeni függő 
lefokozottsága szerint tranzitív aszimmetrikus sorban állnak; a létek kölcsö
nösen viszonylanak s viszonyuk szerint rendben állnak tranzitív szükség
képpeni összefüggő sorozatban. A létnek teljesség szerinti viszonyában van 
érvénye és érvényes viszonya szerinti rendi helyében értéke; érvényes értéke 
szerinti a szerepe, funkciója. Ez a létnek viszony szerkezete és rendje. Az így 
megállapított, minősített és meghatározott lét-viszonyrendnek részrendje a 
nyelv. A nyelv, nyelvalkat és beszéd is a szükségképpeni előföltétel és fel-
tételezettség foka szerint álló tranzitív aszimmetrikus függő viszonyú sor. 
Mindegyik foka viszonyrendi egysége a lét jel—tartalom—tárgy triadikus sor
nak és a jel—viszony—rend sorozatának; a konkrét dolog tárgya a beszéd
nek; a tárgynak lét-viszony rendi meghatározása a tartalma; a beszéd tar
talma tárgya a nyelvalkatnak s ennek lét-viszony rendi meghatározása tárgya 
a nyelvnek; ennek lét-viszonyrendi meghatározása a nyelvnek tartalma. 
A dolog meghatározását, vagyis a tar talmat fejezi ki a beszéd, a beszéd tar
talmának meghatározását jelöli a nyelvalkat, s e jelölt tartalom meghatáro
zásának jele a nyelv. A beszédjel s egész hangrendszere tárgya a nyelvalkati 
jelnek és elemtanának s ez tárgya a nyelvi szonikus elméletnek. A beszédhang-

3 3 ZWIRNER: i. m. 46. 
34 Vö. A. W. DE GROOT és L. TESNIERE, TCLP IV, 309ésLAZiczius: NyK. XLIX, 

174. ,,Die Phonologie . . . ist die funktionelle Klangwissenschaft der »Sprache« in engeren 
Sinne. Die allgemeine Phonologie gehört der allgemeinen Sprachwissenschaft, die spezi
elle Phonologie der speziellen Sprachwissenschaft an. . . . nach der Terminologie de 
Saussures und des Cercle linguistique de Prague P h o n o l o g i e die ganze funktionelle 
Phonetik umfasst, das Wort p h o n o l o g i s c h dagegen n u r die Elemente der 
Phonetik d e l a l a n g u e andeutet. Von dieser Terminologie weich ich ab, weil ich 
sowohl P h o n o l o g i e wie p h o n o l o g i s c h nur für die Phonetik de la langue 
gebrauche (sic !)". A. W. GROOT, Phonologie und Phonetik als Funktionswissenschaften. 
TCLP IV, 116 — 17 és a 2. sz. jegyzet. 
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nak és elemeinek tana a fonetika, ennek tartalma a fonológiai kutatásnak 
tárgya; a fonológia tartalma végül tárgya a nyelvelméletnek, illetőleg a 
szonikus elemeket kutató ágának. 

Mindenütt a lét-előföltétel és föltételezettség, az előzmény és követ
kezmény homogenitását, a tranzitív viszonyszerkezet koherenciáját és a rend 
konzisztenciáját találjuk.35 

Mindezért nem lehet élesen elhatárolni: a viszonyt a létténytől, a han
got a jelentéstől, a jelölőt a jelölttől, a hangtant a jelentéstantól, a beszéd
hangot a nyelvalkati jelölőtől, a beszédhangtant a nyelvalkati hangtantól, 
tehát a f o n e t i k á t a f o n o l ó g i á t ó l és általában a beszédet a nyelv
alkattól és ezt a nyelvtől. 

Folytatjuk. ARANY A. LÁSZLÓ 

3 5 „Wo die Gleichförmigkeit endet, beginnt der Zufall'. WHITEHEAD: i. m. 114. 

10 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 





KISEBB KÖZLEMÉNYEK 

Még egyszer a zűrjén mis(t) névutóról 

A 'múlva, után' jelentésű zűrjén mis(t) időhalározói névutó eredetének 
kérdése sokat foglalkoztatta a finnugor nyelvészeket. Tudvalevőleg több mint 
negyven esztendó'vel ezelőtt WICHMANN vizsgálta meg először behatóbban ezt 
a kérdést a EUE. XVI. évfolyamában (152). Azóta újabb adatok kerültek elő, 
úgyhogy ma már biztosabban, határozottabban" tudunk ebben a kérdésben 
állást foglalni. Ezt a célt szolgálják i t t következő fejtegetéseink. 

I. 

1. WICHMANN a mis(t) alkalmazásának két csoportját (vagy kategóriá
ját) ismeri és idézi. Példái: 

a) V telis mist 'nach einem Monate', nedel Tnisten 'nach einer Woche'; 
S me lun med [od. kik lun] mista voa, Lu me kik tun misti vua 'ich komme nach 
zwei Tagen'; 

b) V suemmist munis 'nachdem er [dies] gesagt, ging er [weg]'; I karemmis 
'nachdem man getan hat ' . 

Bizonyos, hogy ezeknek a példáknak az alapján WICHMANN joggal lát
hatott a mis(t)-hen n é v u t ó t , mégpedig olyan nóvutót, melyben az alap
szóhoz elativusi rag járult. (A mis különféle toldalékairól alább szólunk.) Ez az 
alapszó WICHMANN szerint *mi- volt, olyan szó, melynek jelentése 'mög' lehe
te t t és amely szerinte a magyar mög, cseremisz mdrjgQ, finn myö- (továbbá az 
ezekkel együvé tartozó mordvin és lapp) szavakkal jelentésük alapján is egyez
tethető, sőt WICHMANN szerint ez a *mi- jelentkezik a zűrjén luzai [és letkai] 
komitativusi -mid '-vei együtt ' ragban is. 

WICHMANN etimológiája ezek szerint — úgy látszott — jól volt megala
pozva és alátámasztva. 

2. Nekem mégis feltűnt, hogy WICHMANN i t t teljesen figyelmen kívül 
hagyott, illetőleg mellőzött egy harmadik csoportot, nevezetesen a -mis(t) 
képzős h a t á r o z ó i i g e n e v e k e t , vagyis azokat az alakokat, amelyek
ben a mis(t) nem főnévhez, sem pedig nomen actionis szerepű -m képzős ige
névhez — mint a fent idézett két csoportban —, hanem i g e t ő h ö z függeszt
ve jelentkezik. Ezeknek az előbbi két csoporttól való elkülönítése WICHMANN 
részéről természetesen szándékos volt. ö ti., mint WICHMANN—UOTILA szó
tárából is látjuk, ezeket különálló határozói igeneveknek tekintette; a „Verbal
adverbien" közt említi i t t a luzai me soimisten lakta 'ich komme, nachdem ich 
gegessen habe' (392) és az izsmai omis 'oltua, nachdem man (od. er usw.) 
gewesen ist' (397) adatokat. Viszont névutót lát a misten szóban ebben a luzai 

10* 



148 FOKOS DÁVID 

szerkezetben (uo. 392): me sojem misten od. berin lakta 'ich komme, nachdem 
ich gegessen habe'. 

Különálló határozói igenév-képzőnek tekinti ezt a végződést UOTILA is 
(Syrj. Chrestomathie 60): ,,Verbaladverbien — írja itt — : I. -(i)mist, -(^mis
ten, I -(i)mis. Nicht gewöhnlich, soimist (en), soimis 'nachdem man (od. er 
usw.) gegessen hat ' , me soimist lokta 'nachdem ich gegessen habe, werde ich 
kommen'." 

WICHMANN—UOTILA felfogását tkp. ha feltűnőnek is, de következetesnek 
találhatnók. A soimis (és az alább idézendő petmis 'miután kijött', kilzimist 
'BbicJiyuiaB; meghallván') alakokban csakugyan nem kereshetünk névutós ki
fejezést, hiszen i g e t ő h ö z (soi-, pet-, kilzi-) a zürjénben semmiképpen 
sem járulhat n é v u t ó (sem pedig — ami tkp. ugyanaz — önálló névszó, 
mint az összetétel második tagja). 

3. De vajon valóban megnyugtató-e ez a különválasztás? 
Bizonyos, hogy például a zürj. vois 'évből' és vois 'jövő' végződését nem 

fogjuk egymással azonosítani (persze az alapszót sem), ámbár ez az -is végző
désük teljesen azonos alakú; tudjuk, hogy az első szó végén elativusi rag, a 
másiknak a végén pedig nomen verbale-képző jelentkezik. Már például az 
addzitem 'nem látott, láthatatlan' és a tirtem 'üres' (tkp. 'nem teli'), vagy a 
mamtem 'anyátlan, árva' végződésben mégis ugyanazt az egy fosztóképzőt 
fogjuk látni, mindamellett, hogy a három szóban az alapszó más-más szófaj 
(1. ige, 2. melléknév, 3. főnév); 1. pl. UOTILA: Kons. 90, KÖVESI : A permi 
nyelvek ősi képzői 373 kk. stb. Egy melléknévhez, mint amilyen pl. a magyar 
szabad, hiába nem járulhatna az igei feltételes mód -na végződése (szabadna), 
mégis funkciója és alakja alapján a feltételes mód (engedélyt) adna, lehetne, 
(szabad) volna végződésének átvitelét vagy átterjedését kell e szavunkban 
látnunk. A finn paiko(i)teilen 'helyenként', yksitellen 'egyenként' képzője 
is igékről terjedt át. (1. pl. HAKULINEN: SKRK I. 202, TAULI : FUF XXXII , 
213), és a példák számát könnyen szaporíthatnók. 

Ugyanígy szembeszökő a lun mist 'egy nap múlva', karemmist 'miután 
megtette' (talán világosabban: karem-mist vagy karem mist1) szerkezeteknek 
a soimist 'miután evett, evése után ' , addzimist 'látván, meglátása után ' alakok
kal való szoros kapcsolata: végződésüknek, mis(t) elemüknek azonossága. 

Két dolgot állapítottunk meg: 1. A -mis(t) alkalmazásának három ka
tegóriája (lun mist, suem-mist, pet-mis) nem választható el egymástól; 2. a 
mist a 3. fajta (petmis, soimist) alkalmazásában semmiképpen nem lehet 
névutó. 

Tulajdonképpen már ebből a két megállapításból is levonhatnók a követ
keztetést : &m i s t e h á t n e m l e h e t n é v u t ó a m á s i k k é t e s e t 
b e n s e m . 

4. De hátha it t is átterjedéssel van dolgunk? ! Csakhogy vajon melyik 
kategóriából vagy melyik alakból indulhatott ki az átterjedés, ha csakugyan 
ehhez a magyarázathoz kell folyamodnunk? 

Tartsunk tehát rendet! Nézzük meg az alakokat és funkciójukat! 

5. A mis végződéséből, az alak funkciójából, jellegéből (mindhárom 
csoportban) kétségtelenül kiviláglik, hogy az -is elativusi rag (1. még alább 12. 

1 WICHMANN—UOTILA szótára (160) valóban már így közli ezeket az adatokat: 
I karem mié 'nachdem man getan hat ' . 
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pontunkat). Nevrag azonban (a fent említett kivételes esetektől eltekintve) 
csak névszóhoz (vagy igenévhez) járulhat.2 A petmis ;miután kijött ' képző 
eleme: az (-is-t megelőző) -m-, tehát vagy egy névutó csöke vénye lehetne (de 
ezt kizárja a megelőző pet- i g e t ő , melyhez nem járulhat névutó), vagy pedig 
névszóképző vagy igenévképző2a. A mondottak szerint csakis erről az utóbbi 
lehetőségről beszélhetünk (mert határozói rag is — a mi esetünkben elativusi 
rag — csakis névszónak minősülő (vagy névszó-jellegűvé lett) alapszóhoz járul
hat); ez az -m névszóképző pedig nem lehet más, mint az, mely a suem, hárem 
alakokban jelentkezik: az -m (-em) (deverbális) n o m e n v e r b a l e-képző 
(1. még 12. pontunkat)! 

6. Csakhogy kétségek támadhatnak bennünk. Ha volt egy mis névutó, 
illetőleg egy *mi- tőszó, nem terjedhetett-e át mégis ez a -mis a határozói ige
nevek csoportjába is? 

De vajon volt-e valóban egy *mi- alapszó? Mert ha nem volt, akkor nem 
is terjedhetett át. 

WICHMANN legfőbb érvei a *mi- kikövetkeztetésénél ezek: 1. ez a szó 
egy másik zűrjén ragban, a (luzai, letkai) komitativusi -mid ragban is jelentke
zik, és 2. ez a szó egyébként is finnugor eredetű (1. fent) és az ezzel a *mi-
szóval egyeztetett finn myö is egyes alakjaiban (myötä stb.) éppúgy, mint a 
-mid, komitativusi ('-vei együtt, mukaan') funkciójú. 

WICHMANN magyarázatát és megokolását: a *mi alapszó feltevését több 
tekintélyes nyelvész is helyeselte. így UOTILA (1933-ban: Konsonantismus 
3143, 1938-ban: Chrestomathie 119), LIIMOLA (1953-ban F U F XXXI , 116; 
ő a zűrjén mi- családjához a vogul mänt, mäntdl 'längs, durch, während' szót 
is hozzáveszi), továbbá COLLINDER (1955-ben; FUV. 100—1; ő a most idézett 
vogul szót csak kérdőjellel kapcsolja össze ezzel a szócsaláddal); sőt legújabban 
(1964-ben) V. I. L ITKIN is HcTOpH^ecKHH B0KajiH3M nepMCKHX H3HKOB 201) teljes 
mértékben elfogadja a WICHMANN—LiiMOLA-féle egyeztetést.4 

Ezzel szemben, WICHMANN felfogásával ellentétben, figyelemreméltó 
kétségek is támadtak egy zűrjén *mi- alapszóval (és említett rokonításával) 
kapcsolatban. így SZINNYEI (1927-ben, Nyíl.7) a magy. mög szó rokonai között 
nem említi a zűrjén szót, E R K K I ITKONEN sem utal már 1949-ben (FUF. XXX, 
39) a mög szó finn, lapp, mordvin, cseremisz megfelelői mellett a zűrjén szóra, 
sőt „Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und 
in den permischen Sprachen" c. nevezetes munkájában (1953—4; FUF. XXXI.) 
sem kerül szóba a zürjén-cseremisz egyezés gondolata. 

2 Az osztjákból ugyan ismeretes jelenség az igéhez járuló nóvrag és névutó, de ott 
is mondatot bezáró állítmányi r a g o z o t t igéhez, nem pedig i g e t ő h ö z járul a 
névrag. ill. a névutó; például: jim-têtpe têdgr/ äng ö m d ö t - n a , yüdem-toxpe toy/àW jëé 
panda pïdôt ' a 1 s s i e eine volle Schale schöner Kost v o r l e g t e , fing sie an ein dreige
lenkiges Klagelied vorzutragen' (PATK. II , 88); türmen pëtlôt k e m n e . . . kämen tävä-
jem ' a l s der Himmel f i n s t e r . . . w u r d e , wurde ich auf die Strasse gebracht' 
(uo. 24); 1. PATK.—FUCHS 211. 

2a L. pl. STIPA: M S F O U . CXXI, 210. 
3 Ott UOTILA a WiCHM&Asnsrétől eltérő magyarázatommal kapcsolatban így nyi

latkozik: ,,die Erklärung über den Ursprung des -mis usw. hat mich aber nicht überzeugt". 
(A FUF. XVIII. kötetében adott magyarázatom veleje megegyezik az ebben a cikkemben 
képviselt álláspontommal.) 

1 Éppen LIIMOIA. és LITKIN határozott állásfoglalása indított engem arra, hogy ezt 
a kérdést most újra tüzetesen megvizsgáljam. 
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Ezek persze még csak hallgatólagos állásfoglalások, de ezek mellett már 
valamivel határozottabb alakot ölt a WICHMANN -féle magyarázat helyes vol
tában való kételkedés, mikor a finn nyelv etimológiai szótárában (1958; a 
SKES. 2. füzetében) már kérdőjel jelzi, hogy kétséges a finn myö-, magy. mög 
és lapp, mdv., cser. megfelelőiknek a zürj. *mi-ve\, ül. -mis és -mid (valamint 
a fent említett vogul) szavakkal való együvétartozása. 

De már teljesen valószínűtlennek, sőt helytelennek akkor kellett látnom 
egy *mi- 'mög' szó kikövetkeztetését, mikor arról győződtem meg, hogy téves 
az a nézet, mintha — ami WICHMANN elméletének legfőbb érve és támasza 
volt — ez a szó a luzai-letkai -mid komitativusi ragban is megőrződött volna. 
Az UAJb. XXVIII . évfolyamában (1956-ban; 222—3) ti. — azt hiszem — sike
rült bebizonyítanom, hogy ez a -mid eredete szerint tkp. a zürj. med 'másik, 
második' szóval azonos és semmi köze sincs a mis(t)-hez. A memid 'velem 
együtt ' jelentése tkp. 'én a [vagy: mint] második' (me temid 'én [és] te mint 
második [pl. megyünk]', 'én, te [vagy] a második'), és ez ugyanolyan kifejezés
mód, mint a finn Use toisena, német selbander, magyar másodmagammal, má
sodmagával, francia lui et un autre, orosz eau àpyz stb. (Vö. pl. S kik lun misti = 
lun med m. 'nach zwei [két — második] Tagen' W I C H M . — U O T . 160, és az 1. 
pontunkban idézett S me lun med [od. kik lun] misti voa példát.) Azóta5 azt is 
ki tudtam mutatni, hogy a luzai nyelvjárásban a -mid ragnak csakugyan -med 
változata is él, márpedig a med az egész zűrjén nyelvterületen 'alter, secundus; 
másik, második' jelentésben általános, és senki sem keresett (de nem is keres
hetett) benn egy *mi- 'mög' alapszót. 

De a *mi- kikövetkeztetésének hangtani alapja is nagyon ingatag. Egy 
*mi- alapszóban a kezdő mássalhangzó után természetesen magánhangzónak 
kellett következnie: *m.,ennek pedig az elativus -is ragja előtt meg kellett volna 
maradnia. Tudtommal csak a névmási kis 'honnan?' és tas 'innen', ses 'onnan' 
szó áll szemben a sok siis 'belőle, abból', sün 'benne', meis 'belőlem', niis 'belő
lük' alakkal (1. W I C H M T - U O T . 377, 395 stb.).(éppígy például V S Lui U tiis, 
P tiié 'a tóból', V viis 'Mörder' stb.). "• 

A WiCHMANN-féle magyarázat ellen arra is hivatkoztam, amit R É D E I 
KÁROLY is idéz (Die Postpositionen im Syrjänischen 165), hogy ti. én abban is 
látom ,,die Unzulänglichkeit von WICHMANNS Erklärung. . .', daß das er
schlossene Grundwort *mi- 'das Hintere' keine Formen mit Lokativ-und La-
tivsuffixen hat. Es wäre, außerdem auffallend, daß eine Postposition mit 
lokaler Grundbedeutung ausschließlich in zeitadverbialer Funktion (die 
Vorzeitigkeit ausdrückt) auftreten sollte". Figyelmet érdemel az a szempont 
is, hogy ha már eredetileg lett volna egy mis(t) n é v u t ó , akkor az addzem-
mist, karem- mist mellett bizonyára nem került volna sor az addzimis(t) stb. 
kialakítására, márpedig — miként mindjárt látni fogjuk — a határozói igenévi 
használat (addzimis stb.) már a legrégibb nyelvemlékekben jelentkezik. (Hogy 
ez nem állhat addzem mist' helyett, azt világosan mutatja az uo. szereplő kil-

5 L. ALH. XVI, 63 kk. — Ottani fejtegetéseimhez (78 kk.) még a következőt tehe
tem hozzá: Az ilyen rövidítésekhez 1. még Nyr. LXIV, 114. — Vö. még zürj. ni-nem > 
û[in~\çm, nem 'nichts' (UOT., Chrest. 126). — Tanulságos a v o t j á k tamis '8 ' számnév is 
( <*kamis < *kjamis < *kikjamis (régibb forrásokban: kikjamis), 1. pl. TpaMM. coBpeM. 
VÄM. H3bIKa 152. V ö . m é g T . I . T E P L Y A S I N A (IlaMflTHHKH yAMypTCKOH ÜHCbMeHHOCTH X V I I I 
BeKa (60—63). Talán egy kikjamis > [das-]k(k)jamis ('18'] > *kjamis > *lcamis > (amis 
fejlődés valószínűbb.) I t t tehát valóban bekövetkezett a kik '2' számnév ki- részének 
kiesése, amit a zűrjén -ked esetében feltettünk. 
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mié 'hallván' és az addzim- alakbeli *$-.-) Ugyanezt a korai jelentkezést nem 
mondhatjuk a névutói miét alakról (1. alább a 11. és 14. pontban). És ha ezek 
a negatív érvek kevésbé döntőek is (tudjuk például, hogy — ami a krono
lógiai szempontot illeti — nem szabad ,,az első előfordulás szerepét a szó 
korának megítélésében" túlbecsülnünk; (1. pl. BÁRCZI: A magyar nyelv élet
rajza 107), mégis a biztos érvek mellett a csekélyebb jelentőségű vonások ösz-
szességének ugyanolyan értelmű vallomása igenis figyelemreméltó. 

Sőt még egy fontos körülményre tudunk rámutatni, mely szintén nyo
matékosan a mellett szól, hogy a -mis nem a rendes névutókkal azonos jellegű 
elem vagy névutó. A névutókról ti. ismeretes, hogy általában felvehetnek 
(rendszerint ők maguk, de többször a megelőző főnév) birtokos személy jeleket. 
Például: V as-bertiis, v. as-beras 'nach sich'(SyrjWb. 72), Le pu-jiléis 'vom 
Baumgipfel' (uo. 330), FV nir-jltis 'über die Nase' (uo.), V vev-vivéid 'von 
deinem Pferde ab ' (uo. 1234), V sir-vivtiid 'über den Hecht hinüber' (uo.). Ud 
as vivtj'is jur 'über seinen eigenen Kopf hinweg' (uo. 42); mi£ vivtiidkuc tsem-ke 
gag mtme 'y TeÖn no cnHHe rroji3ëT KaKan-TO SytcaiiiKa' (KoMH-pyccKHH cjioßapb 
145), vivtiim, vivtiid, vivtiis, vivtinim, vivtinid, vivtinis 'no jvme, no Teöe, no HeMy. .' 
(uo.); Vm gort-doras 'zu seinem Haus' , S babais dine 'zu seiner Frau' ( R É D E I , 

Die Postpositionen im Syrjänischen 202), 1. még uo. 207. Hasonlóan: miian 
(adessivus-genitivus) vile 'auf uns' (SyrjWb. 1229), tenad (adess.-gen.) dinin 
'bei dir '(uo. 1021), teiad vodzin 'vor dir' (uo. 1244). stb. Ezekkel szemben a 
-mis(t) esetében sem a 'névutón magán, sem a megelőző névszón általában 
nem jelentkezik birtokos viszonynak a jele. Sőt, ha kivételesen mégis jelent
kezik birtokos személyrag, annál világosabban látszik az alaknak n o m e n 
v e r b a l e - jellege. Vö. pl. Ud uée'méis (nem uéemiétis ill. uéem miétis) kule 'az 
esésbe belehal' (tkp. az esésből (néem 'esés'), az esés után v. miatt meghal') 
(ZürjSz. 185. (Vö. votj.: tuz kuriékemiétiz adami puktem 'der Mensch liess ihn 
sitzen, w e i l er so sehr darum bat ' (WICHM.: WotjSpr. I I , 105) (azaz 'kérése 
alapján, kérése k ö v e t k e z t é b e n ' ) , tsapkisen lezamistiz ' w e i l er Kien-
öpäne warf (uo.). (Éppígy: zürj. dugdis berdeméid (v. berdemié) 'abbahagyta a 
sírást, elállt a sírás után ' (SyrjWb. 154). 

7. Ismét tovább jutottunk egy fontos lépéssel: 
Semmi sem igazolja, hogy lett volna egy 'mög' jelentésű zűrjén *mi-

tőszó, sőt több érvet lehet felhozni ilyen névszó kikövetkeztetése ellen. De ha 
nem volt *mi-, akkor nem létezhetett ennek elativusi mié alakú névutó alakja 
sem (persze -mid sem származhatott belőle; de erről az ALH. XVI. kötetében 
(63. kk.) szólok bővebben), és ha nem volt ilyen névutó, akkor hogyan terjed
hetett volna át egy nem létező névutó igei alakokra mint gerundiumi képző? ! 
Vagyis éppen ellenkező irányban kell a kutatást végezni! 

A mié(t) névutó tehát nem választható el a gerundiumi -mié(t) végző
déstől, ez az utóbbi pedig nem lehet névutó (mert igetőhöz nem járulhat név
utó) ; a m i é (t) h e l y e s m a g y a r á z a t a t e h á t n e m a n é v u t ó 
a l a p j á n , h a n e m a g e r u n d i u m i - mié(t) f e l ő l k ö z e l í t 
h e t ő m e g . 

II. 

8. Mielőtt azonban most már ezen a nyomon kutatnók a mié(t) eredetét, 
vessük fel azt a kérdést, vajon nincs-e mégis még egy harmadik lehetőség, az 
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ti., melyre a fent (3. pontunkban) említett mamtem és addzitem figyelmeztet
het, nevezetesen az a lehetőség, hogy ez az elem esetleg egyformán járulhatott 
névszóhoz és igetőhöz is. Még hozzátehetnők, ugyanezt a jelenséget látjuk a 
-teg végződéssel kapcsolatban is: mortteg 'ember nélkül', éoiteg 'ohne gegessen 
zu haben', tedliteg 'észrevétlenül', dugdit§g 'unaufhörlich, ohne aufzuhören' 
(1. U O T . : Kons. 90—1, KÖVESI MAGDA: ifm. 373 kk. stb.). 

Gondosabb mérlegelés után azonban ezt a lehetőséget ki kell zárnunk. 
A -tem és -teg kezdő t-je m a g a is olyan képző, mely egyformán járulhat 
névszóhoz és igetőhöz (1. i. h.), a -mié esetében viszont a végződós első eleme, 
az -m, csak deverbális nomen verbale-képző lehet, mely tehát csak igéhez (ül. 
igetőhöz) járulhat. így ismét csak azt kell itt is megállapítanunk, hogy a -mis 
végződésnek nem lehet névszó alapszava, vagyis ismételjük: magyarázatunk
ban a g e r u n d i u m i -mié alakból kell kiindulnunk. 

9. Eddig azonban tulajdonképpen csak negatívumot bizonyítottunk: 
c á f o l t u n k , de ebből még nem következik az, hogy a mi gerundiumos 
magyarázatunk viszont helyes. Nézzük tehát kissé közelebbről a gerundiumi 
mié(t) végződést ! (Itt is kevesebb példával fogunk megelégedni, mert hivat
kozhatunk a FUF. XVIII . kötetében, a NyK. LX. évfolyamának 285—7. 
lapján és az ALH. VIII . kötetében (287 kk.) közölt példaanyagra.) 

A gerundiumi mié(t) a legrégibb nyelvemlékektől kezdve úgyszólván 
— mint (10. pontunkban) látni fogjuk — megszakítás nélkül állandóan kimu
tatható, vagyis állandóan használatos volt. 

V. I. LITKLN a ,H,peBHenepMCKMH H3biK 137. lapján "két adatot közöl: 
addzimié (a. pisjis veddzas nilu 'H BHAÊB H npHTeqe B CTpeTeHHe HM') és kilmié 
(seé k. i lôlzenis) 'ycjibiuiaBiiiH, Kor.ua ycjibimaT, nocne ycJibiiuaHbfl. . .', 
'azután, miután hallották, (föl is támadának').6 

Ugyancsak gyakori, sőt lépten-nyomon szerepel ez a gerundium a 19. 
század első felében megjelent evangéliumfordításokban (és nyelvtanokban); 
pl. SzAWAiTOVnál (1850): (Máté 2, 7) guéen kor miét tediéjases ' t itkon 
h i v a t v á n a bölcseket; Xa&qa xaXéaaç, rovg páyovc, TaiÍHO n p H 3 B a B 
BOJIXBOB'; (UO. 9) naja, kilzimiét sares, munisni 'ők pedig a király beszédét 
m e g h a l l v á n , elindulának; oi ôè âxovcravteç rov ßaatAecog êjzoQsvfîrjaav, OHM, 
B bi c Ji y in a B íjapíi nouuin'; (uo. 10) adzimiét ze ko,díul sültem, naja 
gazedtéisni ' m i k o r m e g l á t t á k a csillagot, . . . örvendezének ; IÔOVTEÇ ôè 
rôv àaréga êxagrjaav . . . , y B H ,o; e B we 3Be3Ay, OHH B03paA0BflJMCb'); vö. 
még (uo. 2, 11, 27, 33) vomiét 'bemenvén, êÀêovreç, BOLueAMH, ül. 'mikor el-
jutának, êÇeÀêovteç, npiimeAmn', (uo. 27, 53) petmiét 'kijővén, èÇeXêôvTEç, BbimeA-
UIH\ GABELENTZ (1841) ezeket a példákat említi (71 — 2): kyvmyst 'als [er] 
erfuhr', kormyst 'nachdem er berufen hat te ' , kyvzymysf 'als sie gehört hatten' 
stb. WIEDEMANN első zürjén nyelvtanában (Versuch einer Grammatik der 
syrj. Sprache nach dem in der Übersetzung des Evangelium Matthäi gebrauch
ten Dialekt. 1847) mint n é v u t ó t tárgyalja a wo myét 'nachdem ich ge
kommen', udshaw [ucdzav~\ myst 'indem er arbeitete', ivistaw myétön 'als er 
gesagt hatte ' , adzi myétön 'da ihr (obgleich ihr) saht' stb. szerkezeteket (72). 
CASTRÉN (1844) szerint (80 stb.) a g e r u n d i u m praeteritum nominativusá-

6 LiTKiN i t t is (mint később az HcTOpHMecKHÍi B0KaJiH3M c. m u n k á j á b a n ; 1. fent a 
6. pon tban ) n é v u t ó n a k t e k i n t i a mis-t; jelentése szerinte «nocne, Kor^a (nocnejior)». 

7 Az s C A S T R É N n y e l v t a n á b a n is g y a k r a n az*á h a n g o t jelöli; pl . az ab l a t i v u s rag ja 
ná la -lys (21. 1.), az e la t ivusé -ys (22. 1.). 
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nak végződése -ymys (*ymyst), mys, -oomys, instrumentálisa pedig -ymystän 
(*ymystön), -mystän, -oomystän végződésű. (Erre alább vissza kell térnünk.) 
WiEDEMANN-nak 1884-ben megjelent zűrjén nyelvtanában (176) a -myé(t)-re 
már mint h a t á r o z ó i i g e n é v r e említ ilyen példákat: boétmyst 'nach
dem er genommen hatte'7, jugdymyst 'nachdem es hell geworden war', egyéb
ként a myst-et a n é v u t ó k közt tárgyalja (210—1), de fontos it t az a meg
jegyzése is, hogy „Die Endung myst, mystön kommt als selbständige P o s t 
p o s i t i o n [én ritkítottam. F . D.] übrigens so spärlich vor, dass diese Be
deutung derselben kaum in Betracht kommt" (176). (L. még it t 15. pon
tunkat.) 

A -mis(t) a most idézett alakokban kétségtelenül h a t á r o z ó i i g e 
n é v . Ha funkciója (és — mint látni fogjuk — : alakja) nem tenné is ezt két
ségtelenné, már abból is, hogy az eredeti szláv szöveg g e r u n d i u m a i 
ezzel az alakkal vannak lefordítva, ezt a következtetést kellene levonnunk, 
hiszen tudjuk, hogy milyen fontos szerepet játszanak a finnugor nyelvekben az 
igenevek szemben az indoeurópai nyelveknek alárendelt mondatot, ilyen vi
szonyt jelölő kötőszós kifejezésmódjával. Szinte valószínűtlen lenne tehát, 
hogy mikor a szláv (ül. orosz) eredetiben igenévi szerkezetet látunk, ott a 
zűrjén nyelv ne ugyanilyen szerkesztést alkalmazna. 

10. Egy másik tanulsága a fenti példaanyagnak az izsmai vistoomys, 
vistoomystän 'miután mondotta ' (CASTRÉN 84; 1. még W I C H M . — U O T . 297: 
ömis 'oltua; nachdem man gewesen ist' (olv. : vistömis, vistömisten) hangalakja. 
A vistal- igetőbeli -al- természetesen — miként ismeretes — csak zárt szótag
ban (amikor az -l nem szótagkezdő) vált ö-vá. Az, hogy CASTRÉN idejében it t 
csak ö-s alakok éltek (egybevetve azzal a tudomásunkkal, hogy a XVII. század
ban változott meg a nem szótagkezdő -l a zürjénben), azt igazolja, hogy ezek 
az alakok akkor már régiek (bizonyosan legkésőbben XVIII . századbelieknek 
tekintendők), és így ennek az igenévi alaknak régiségét, a nyelvemlékekben" 
alakok életének folytonosságát jelentik. 

11. Mielőtt azonban ezeket az alakokat megmagyaráznók, egy különös, 
a nyelv életére igen jellemző jelenségre hívjuk fel a figyelmet. 

Mondottuk, a mis(t) mint határozói igenév képzője ma is használatos. 
Idéztük WICHMANN soimisten és ömis adatait; ilyen a nerevit-mist 'nach einer 
kurzen Zeit' (WICHM.: SVd. 97; nerevit- 'warten'). Az én szótáram (SyrjWb. 
617) a következő adatokat közli: Pr soimisten me uza 'nach dem Essen (nach
dem ich gegessen habe), schlafe ich'; Le soimistin me lakta, Vm soimisten lokta 
'nach dem Essen komme ich'. Az új zűrjén Tájszótárban (amely egyébként a 
névutói és gerundiumi használatot elkülöníti egymástól8) ezt olvassuk: Vm 
miéti, FV miéti, FV AV mist, Ud miéti, mista, misten, I misten 'nocjie, nocjieToro 
KaK'; FV kaga téuz mistas 'nocjie po>KÄeHHfl peôeHKa, nocjie Toro, KaK poanjicfl 
peőeHOK'; Ud veres saje mun miéti 'nocne Bbixofta 3aMy>K, Bbiiuejnim saiviywV 
(It t persze jó lett volna megtudni, hogy ugyanazoktól a közlőktől valók-e az 
egyes nyelvjárásokból közölt névutói és határozói igenévi alakok.) 

Mármost ezzel szemben a mai irodalmi nyelv éppen azt a n é v u t ó i 
használatot karolta fel, melyről WIEDEMAISTÜST már mint alig számbavehetőről 

8 A névutó-szerepű miéti alakjai itt: Lu V KSz miéti, Vm I miéti, Pec miétin, I 
misten, Lu miéki, FV AV miéti, Ud miéti, FV miéta, Ud miéta, I mié, FV AV miét, Ud mié 
'cnyCTfl, qepe3' (példákat nem közöl). 
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beszél (1.9. pontunkat), és éppen a régi és oly jellemző gerundiumi használatot 
kerüli. BUBRICH (rpaMMaTHKa JinrepaTypHoro KOMH H3biKa. 1949. c. munkájának 
183. lapján) a misti 'cnycTfl, Mepe3 (onpeAeJieHHbiH npOMe>KyTOK BpeiweHH), nocjie* 
alakot csak mint n é v u t ó t tárgyalja, uo. a 143. lapon pedig megjegyzi, hogy a 
-mist'i (Kuratovnál -mist) határozói igenév a mai irodalmi nyelvben n e m 
h a s z n á l a t o s . (Példái Kurato vb ól: pastavmist 'OAGB', petmist 'BhMj\fl''.) — 
Éppígy a misti-nek csak n é v u t ó i szerepét ismeri a POPOV—SZELKOV— 
SzACHAROVA-féle KOMH rpaMMaTHKa (1951. I I . rész 149—50). A CoBpeMeHHbiH 
KOMH H3biK-bansem a határozói igenevek sorában, sem a névutók sorában nem 
látom a mist-et; az 1961. évi KoMH-pyccKHH CJiOBapb nyelvtana (902) csak a 
n é v u t ó k közt említi a misti-t, maga a szótár is csak n ó v u t ó k é n t tart
ja nyilván szavunkat (ugyanezt az eljárást követi egyébként az 1848. évi KOMH-
pyccKHH CJiOBapb (128, 287) is. 

III. 

12. Nézzük tehát végre ezt az előbbiek szerint eredetibbnek bizonyult 
h a t á r o z ó i i g e n é v i -mis(t) képzőt: mi az eredete, milyen elemekből 
tevődött össze, alkotó elemei alkalmassá teszik-e a 'múlva, után' funkció jelö
lésére, hogyan terjedhetett át más kapcsolatokra, nevezetesen névutói hasz
nálatban. 

Már fent megállapítottuk, hogy az -is végződós, mely a képzőnek az előide-
jűséget jelölő funkcióját adja meg, az elativus ragja, az ezt megelőző -m pedig 
a nomen verbale képzője, mely itt nomen actionis jelölésére szolgál. 

a) Az elativus ragja azt jelöli, hogy valamely folyamat vagy cselekvés 
honnan (miből) indul ki, vagyis mi az illető folyamatnak vagy cselekvésnek az 
előzménye. Apóst hoc, ergo propter hoc, vagy ennek megfordított ja: propter hoc, 
ergo post hoc elv értelmében tehát az elativus mind az előidejűség, mind az ok 
megjelölésére alkalmas. Egy olyan mondatban, mint pl. mii artme kodalemis 
libe vina-juemis 'mi származik a részegségből vagy a pálinka-ivasból' (UF. II . 
10), az elativusi határozó időhatározónak is (ivás után), okhatározónak is ért
hető (ivás miatt, ivás k ö v e t k e z t é b e n ) . Hasonlót mondhatunk a követ
kező mondatokról: jezes Uukertemis . . . sili kelats ze kesjis setni 'azt ígérte, 
hogy az emberek összecsődítéséért perecet fog neki adni' (JUCHNIN: Alei lenta 
7); vödé getrasemis da vodz iseiisemis oz kaiüsini 'man bereut nicht, dass man 
sich früh verheiratet und früh aufsteht' (WICHM.: SyrjVd. 183; ez így is értel
mezhető: nem bánkódnak emiatt vagy ez után (v. nem bánkódnak; megházasod-
v á n, fölkel v é n ) ; v o t j á k lucwpw viz kuaskamis Iwwpm vizez no kar-
gisa keltem 'weil die erlene Brücke einstürzte, verfluchte er bei seinem Tode 
auch solche Brücken, welche aus Erlenbaum gemacht sind' (WICHMANK: 
JSFOu. XIX/2, 100). Vö. még n é m e t nachdem' minthogy, mivelhogy' (tkp. 
'miután'). L. még itt 6. pontunkat. Több példát (más nyelvekből is) 1. FUF. 
XVIII . 2 0 2 - 3 , W I B D . SyrjGr.2 1 2 1 - 2 . 164, NyK. LX, 283, stb.) 

Nem kétséges ugyan, hogy itt az -e-mis végén elativusi rag van, de még 
jobban igazolja magyarázatunkat az, hogy egészen hasonló szereppel az 
instrumentális (eredeti locativus) ragos -e-men is használatos (de ez természete
sen jellegének megfelelően inkább egyidejűséget fejez ki: nem -ván, -vén, hanem 
rendszerint -va, -ve képzős igenévnek felel meg). Pl. Pr kuüemen soje 'fekve 
eszik' (SyrjWb. 496); S nezen munemen iledzdzik voan 'wenn du langsam 
gehst (lassan járva, menve), kommst du weiter' (WICHM.: SyrjVd. 185). Vö. 
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a rokon nyelvekben is: o s z t j . k'elmen főtérien 'sie standen weinend' (PATK. 
I I , 34, P A T K . — F U C H S 22; 'sírva' ) rv öhmem-ívet 'seitdem ich zu leben anfing' 
(PATK. I I , 118), K kaktdmen 'fassend' (JSFOu. LXVI, 60) és mmdmïwd 
' lähdettyä; nach dem Weggang' (uo. 67), f i n n : tyttö herkesi itkemästä 'a lány 
abbahagyta a sírást' (tkp. 'megszűnt a sírásból, sírván') (PENTTILÄ, Suomen 
Kielioppi 392), vö. z ü r j . dugdis berdemsid (v. berdemis) 'abbahagyta a sírást', 
dugdi juemis 'abbahagytam az ivást' ('elálltam az ivás után') (SyrjWb. 154). 

b) Ha bizonyossá vált, hogy az -is elativusi rag, az -m-ről is ki tudjuk 
mutatni (ami amúgy sem volt kétséges), hogy az a jól ismert -m nomen verbale-
képző. 

Hogy ti. a -mist első eleme, az -m, valóban a nomen verbale -m képzője 
(nomen actionis szerepében), azt szépen igazolja a fent említett szempontokon 
kívül az a tény is, hogy ugyanilyen funkcióval egy másik nomen verbale, a 
folyamatos, egyidejű történést jelölő -an képzős igenév is használható. STIPA 
(Funktionen der Nominalformen des Verbs in den permischen Sprachen, 205) 
SziDOROvnak egyik 1952-ben megjelent munkájából a következő izsmai mon
datot idézi: as ja petansis paledis jugid sondisis, melyet így fordít le: ,,sie [die 
Mutter] weckte mich, wenn die strahlende Sonne am Morgen aufging"; i t t 
az asja petansis paledis jelentése STIPA szerint 'von Morgen Anbruch an weckte 
[sie mich]', ill. 'sobald der Morgen anbrach'. Személyrag nélkül petanis állna 
itt, hasonló jelentéssel, mint petemis. 

13. Látszólag eltérünk tárgyunktól: a petemis, fsukertemis-féle alakokat 
értelmeztük, pedig nekünk a petmis, kormis stb. alakokat kell megmagya
ráznunk. 

Csakhogy a petemis stb. magyarázatával tkp. már a petmis-féle alakok 
is megkapták a maguk magyarázatát. 

A zürjenben tudvalevőleg igen gyakori a két nyílt szótag közül a második 
szótag magánhangzójának szabályos kiesése (az ún. két nyíltszótagos hang
törvény érvényesülése), így pl. jigan 'Riegel' szóból képzett ige jignavni 'ver-
így pl. jigan 'Riegel' szóból képzett ige jignavni 'verschliessen, verriegeln' 
(<.*jiganavni), sizim 'hét'-bői lesz: Lu sizmed 'hetedik' (<.*siéimed), selem 
'szív'-ből: Lu selma (<.*éelema) 'szíves' stb. L. pl. WIEDEMANN": SyrjGramm.2 

35, BUBRICH: TpaMM. JiHTep. KOMM H3HKa 13, CoBpeM. KOMM H3UK 54. L. még 
FUF. XXX, 1 9 7 - 8 , stb. 

így lett a *petemis, *koremis alakokból szabályosan petmis, kormis. . 
Ezek végződésében idővel a nyelvtudat a pet-, kor- igetövekhez járult -mis 
határozói igenévi képzőt érzett, vagy ezek alapján egy -mis képzőt vontak el 
(ugyanolyan elvonással, mint amilyennel például a magy. városi szóból elvon
tak egy -si képzőt); ezt azután általánosították (éppúgy, mint ahogyan a most 
említett — el vonás útján keletkezett — magy. -si képzővel falusi, idevalósi stb. 
származékok alakultak)9, ezt a kikövetkeztetett zürj. -mis igenévkópzőt (vö. 
még a 3. pontunkban mondottakat) a többi határozói igenévi alak mintájára 

9 Tudjuk, hogy még olyan elvonások is történtek, hogy például a ruházat [ <ruha : 
ruház : ruház-at] stb. mintájára a nyelvújítók homlokzat, növényzet, személyzet stb. alakokat 
alkottak. Rendkívül jellemző, amit ezzel kapcsolatban SZILY ír (NyÚSz. 402): „Annyi 
ilyen -zat, -zet képzésű szó támadt egyszerre s a -zat annyira divatba jött, hogy nem is igen 
lehet csodálkozni szegény Vajda Péter megtévelyedésén, aki a -zat-ot önálló szóvá akarta 
tenni, természet ( = termő zat) értelmében . . . Ügy látszik a -zat, -zet élő képzővé fog 
válni." — L. még Nyr. LXIII , 14 kk., LIIMOLA: FUF XXX, 271. L. még itt 14. pontunkat. 
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(vö. kuvtedz ' ho l t ig ' ^ jugditedi 'bevor es hell wird'; uiteg 'ohne geschlafen zu 
haben' ~ tedliteg 'észrevétlenül' stb.; 1. NyK. LX, 282 kk.) mássalhangzós 
tövű igékhez -mist), viszont -i-n végződő igetövekhez (vagyis ahol az infinitivus 
-i-ni végződésű; 1. éppígy imperativus: I vo 'gyere', isti 'küldj';a tagadó ige
ragozásban: V og mun 'nem megyek', me og-vermi munni 'nem bírok menni') 
-i-mié(t) alakban függesztették. 

A fejlődésnek ezt a menetét világosan mutatják az -al végű igéknek ide
vágó alakjai azokban a nyelvjárásokban, ahol a nem szótagkezdő l megválto
zott. A V. wiétaw myétön 'als er dies gesagt hat te ' (WIEDEMANN: Gramm.1 72), 
~ izsmai (CASTRÉN) viétömié csak *viétalmis ( <*viétalemié)10 alakokból ma
gyarázhatók meg (nem pedig az eredeti vistalemis alakból11). Ezek — miként 
már fent megjegyeztük — azt is igazolják, hogy ezek a gerundiumi alakok nem
csak (mint a nyelvemlékek is tanúsítják) igen régiek, hanem megszakítás nélkül 
voltak használatosak. 

14. Ha tehát a -mis (t) -et a n é v u t ó i használata alapján nem tudtuk 
megfejteni, ez a megfejtés most a g e r u n d i u m i használat alapján — bi
zonyára megnyugtató módon — sikerült. Az eredeti petemis alakokat még a 
petém n o m e n a c t i o n i s-hoz kapcsolhatták: petém -\- -is ' k i m e n e t e l -
ből, k i m e n t e után' , s petmis alakot azonban már a pet- i g é v e l kapcsol
ták össze: 'kimenvén, miután k i m e n t ' , és itt a mié-t e g y s é g e s végző
désnek érezték. 

Amikor tehát ez a -mis már annyira elkülönült az eredeti -e-mié-tő\, 
hogy specifikus jelentéssel tisztán előidejűséget jelölő elemmé vált, akkor ezt a 
végződést i g a z i n é v s z ó h o z is függeszthették; itt akár ragnak, akár 
névutónak érezhették. így keletkezett — tehát (mint fentebb 3. és 13. pontunk
ban láttuk) olyan módon, mint ahogyan ez más esetekben is megtörtént — 
á t t e r j e d é s útján a névutói mis(t)12. 

Az átterjedés lehetőségének gondolatát előtérbe állítja egy ebből a szem
pontból még a fent idézett eseteknél is jellemzőbb, meglepően analóg eset: 
a permják -tedz (melyet fent a kuvtedz, jugditedi alakokban is láttunk) szintén 
határozói igenévi képző (ugyanúgy, mint a -miét), mely ugyancsak igetőhöz 
járul, de általánosítás útján főnévhez is járulhatott (ugyanúgy, mint magyará
zatunk szerint a -mié). ROGOV nyelvtanából ismerjük a következő permják 
alakokat: vintedi 'AO CHJibi, flo npHOÖpeTeHHH CHJibi' és koktedi '/jó Hor' (1. ROGOV 
17, 116, W I E D . : Gramm.2 128, KÖVESI : i. m. 380; vin 'erő', kok'láh': 1. mérç 
NyK. LX, 293, ahol a szabadna, szabadni szabad, legéntem 'legény koromban' 
alakokra utaltam13 . Mármost a koktedi, vintedi alakokban a -tedz akár névutó
nak is volna értelmezhető, éppúgy, mint ahogyan viszont a lun-miét szerkezet
ben akár ragos alakot is láthatunk. (És it t talán csakugyan hathatot t a névszó
hoz és igetőhöz egyaránt járuló -tem, -teg végződés (1. 8. pontunkat) is.) 

10 Az -m képző még magánhangzós tő után is rendszerint -ç-m alakban jelentkezik; 
pl. nora-vi§m 'Sodbrennen', voçm 'jött' (ritkábban összevont ö, o alakban). 

11 Éppígy pl. tidavni, Le tidalni ~ Pr. tidöni 'látszani': Pr. tidalmen, FV tidömen 
'látszó (látható távolságra' (SWb. 1038), éppígy: murtsa kazavmçn 'B TaKoß Mepe, MTO eflBa 
MO>KHO 3aMeTHTb' (BUBRICH: Lit. 142). 

12 Ismételjük: Nem lehet arról szó, hogy a névutó terjedt volna át a gerundiumra, 
hiszen eredetileg nem volt ez az alak névutó, hanem — mint etimológiája mutatja — 
csak gerundiumnak magyarázható. 

13 L. még pl. UOTILA, Konsonantismus 111—2 (birtokos személyrag hatása ige
ragozási alakra). 
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(Talán szabad azt a megjegyzést megkockáztatnom, hogy nem lepődnék 
meg, ha — tekintettel arra, hogy a köz-zűrjén mis(t) helyett a perm jakban a 
-ten, -ten végződésű gerundium használatos (1. pl. NyK. LX, 294) — azt halla
nók, hogy ez a -ten, -ten is névraggá vagy névutóvá fejlődött ebben a nyelv
járásban). 

15. Eljutottunk tehát végső eredményeinkhez: 
A -mis(t) eredete szerint nem lehet névutó, hanem csakis -m képzős nő

mén verbale elativusa: ezt téves elemzéssel igetőhöz függesztett egységes ge
rundiuma képzőnek érezték, majd idővel igazi névszóhoz függesztve névutó
ként használták. Ez olyan fejlődés, melynek menete, minden fázisa történeti
leg (vagy tökéletes analógiákkal) igazolható, és amelynek utolsó fázisa csakugyan 
legkésőbben jelentkezik az irodalomban. (J)e a névutóvá válásnak is régen kel
lett végbemennie, különben nem terjedhetett volna el az egész közzürjén te
rületen.) 

Még a 19. századbeli evangélium-fordításokban is — miként WIEDEMANN 
mondja ( 1. fent 9. pontunkat) — gyéren jelentkezik a mis névutói szerepe. 
WIEDEMANN (Gramm.1 99) csak egy ilyen példát idéz: (Máté 27, 63:) Jcuim lun 
myst lowzä 'nach drei Tagen werde ich lebendig werden' (o: lowza; 1. UF. IL 53) 
('nocjie Tpex flueM BOCKpecHy; fiera XQEÏQ rj/btéçaç êyeÎQOjuai'). A Márk-evang. 
WiEDEMANN-féle fordításában (WIEDEMANN: Gramm.1 136) még ezt a példát 
találjuk ( 2 : 1 ) neuna lun myst'nappók [néhány nap] múlva'; 'qpe3 HecKOJibKO 
AHefí, <5t'((5t rf)fnjLEQ<tiv.M.a, azonban már gyakori az irodalmi nyelvben a mis(t) 
n é v u t ó (1. fent 11. pontunkat; toldalékairól 1. 16. pontunkban d) alatt.). 
A KoMH-pyccKHH cnoBapb (444) ilyen példákat idéz: nedel mist'i 'qepe3 Heflejiio', 
vo m. 'cnycTH vojy, no HCTeqeHHH roaa', kulem m. 'nocjie CMepTn', régid m.' BCKope', 
miike dira m. 'cnycTH HeKOTOpoe BpeMH, qepe3 neKOTopoe BpeMfl'. JUCHNIN idé
zett munkájából (Alei tenta) vesszük a következő példákat: régid misti (4) 
'csakhamar', addzem m. (5) 'miután meglátta', kimin lun mJ. (6) 'hány nap 
múlva?' stb. De a népnyelvben is széles körben használatos ez a névutó; számos 
példát idéz WICHMANN—UOTILA 160 (pl. Ud kik lun mis 'nach zwei Tagen', 
V gorte voem m. 'zu Hause angelangt'), továbbá az én szótáram (617) (pl. Vm 
vo misten 'nach einem Jahr ')1 4 stb. Éppígy VÁSZOLYI E R I K izsmai feljegyzései
ben: kik vezolun misti 'két hét múlva' NyK. LXVII, 20, ne-dir m. zeras ' hama
rosan eső lesz' uo. 22; kimin-ke lun m. 'néhány nap múlva' uo. 28. (L. még 
KÖVESI MAGDA, R É D E I , STIPA idézett munkáiban és a cikkünk elején említett 
WiCHMANN-féle példákat, valamint a Tájszótár adatait.) 

16. Fejtegetéseinket még néhány megjegyzéssel kell kiegészítenünk: 
a) G. Sz. L ITKIN (3bipHHCKHHKpaHlI)az adzemisti 'BH^eB, BMACBUIH', (29) 

velemisti'6biBwii\loemisti'cji£Jia.Bmuch' (32), voemisti 'npHEie/uiiH' (34) stb. ala
kokat (a 29. lapon) így tagolja: -em-is-ti, -emis-ti-en: adzem-is-ti (adzem berin, 
berti). Ez a tagolás a mellett szólhat, hogy L ITKIN is az -m képzős nomen ver-
balóhoz kapcsolta ezt a határozói igenevet. I t t az is tanulságos, hogy L ITKIN 
nem -imiéti, hanem általunk is eredetibbnek tekintett -emiéti alakokat idéz. 

b) STIPA (Funktionen der Nominalformen des Verbs in den permischen 
Sprachen 1960. 84, 223) ha nem is expressis verbis, de mégis a mist n é v u t ó s 

14 Az ott idézett Ud m§d lumçnié 'holnapután' < m§d lun *mçd lunç (Illat.) mié. 
Vö. KPCJT. 429: mçdlun 'B 6jiH>KaHm,HH AeHb, B 6jin>KaMuine AHH; Ha AHAX'. Másképp 
UOTILA: Konsonantismus 227. De vö. Táj szótár (13) Ud mçdlunçmié 'nocjie3aBTpa'. 
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alkalmazását és így magát a névutót tartja eredetibbnek. „Man beachte die 
ungewöhnliche Wortfolge in den Temporalkonstruktionen dieses Verbalad
verbs" írja i t t (84) és ezzel arra utalva, hogy példaanyagában (222—3) az 
addzimiét, kilmis stb. megelőzi tárgyát és határozóit, míg más határozó
igenevek éppen megfordítva: k ö v e t i k ezeket a kiegészítőit. Ezzel szemben 
azonban arra kell rámutatnunk, hogy éppen az előidejűséget emeli ki az e'lőre-
bocsátott igenóv, aminthogy a „ miután' '-nal kezdődő előidejű mellékmondat 
is meg szokta előzni főmondatát. Ugyanilyen a szórend egyébként a fordított 
helyek szláv eredetijében is; pl. (Máté 2, 10:) 'yBHAeB >Ke 3Be3Ay', (Máté 15, 
39:) 'H OTnycTHB Hapoß' (és a görög eredetiben is: iôovrsç Ôè xbv âarêqa, ânoXvaaç 
rovç Ö%XOVQ. 

c) WIEDEMANN (Gramm.2 210) a mié névutót a votják miz, muz 'Verlauf, 
Zeitdauer' szóval akarja egyeztetni. Ez az egyeztetés természetesen tarthatatlan, 
de talán arra vezethető vissza, hogy CASTRÉN nyelvtana (80 stb.) szerint — 
miként már 9. pontunkban említettük — a gerundium végződése -ymys 
(*ymyst), -mys, ül. -ymystän /(*ymystön), -mystän, nem-palatalizált «s-szel, de 
ez éppúgy, mint CASTRÉN -ys alakú elativus-ragja, vagy -lys alakú ablativus-
ragja, s-nek olvasandó (1. i t t 7. jegyzetünket is). Ez vezethette félre WiEDEMANNt 
a mis-nek a votják miz, muz-zal való összekapcsolásában. (A votják mwz-ról 
1. különösen R É D E I i. m. 166 kk.) 

d) Ami végül a mis-nek többször említett különféle toldalékait illeti, 
ezekről a FUF. XVIII . kötetében részletesen szóltunk, azóta pedig R É D E I is 
foglalkozott velük itt többször idézett munkájában. A miéti alak viszonylagos 
gyakorisága a többi alakkal szemben talán abban is leli magyarázatát, hogy 
hatással lehetett rá a vele azonos jelentésű (és helyette gyakrna használt) 
berti ~ berd névutó (pl. V bord tsegem berti (v. berti) on lebzi 'wenn du den 
Flügel gebrochen [tkp. szárnytörés után] , fliegst du nicht mehr' (WICHM.: 
SVd. 177); 1. még R É D E I : i. m. 103). 

És talán éppen a berti és berin (1. R É D E I i. m. 102) lehet egyik oka annak, 
hogy a mié határozói igenévképző használatában háttérbe szorult, hogy ezt 
az utóbbit kevésbé kifejezőnek érezhették.15 Vö. Le kujim negel berin 'nach 
drei Wochen', èojem beras me lakta 'nach dem Essen komme ich' (SyrjWb. 70), 
éppígy F I tűje petém berin 'útrakelés után [vmit elfelejtesz, elfelejtettél]' 
(VÁSZOLYI: NyK. LXVII, 22), AI vil' lim uéem berin 'friss (tkp. új) hóhullás 
után ' (uo. 28), ugyanígy (Máté 1, 18:) téunkitéavem berin 'eljegyeztetvén; 
juvnarev&eíarjc (rfjg /urjTQÓg), no OÖpyMeHHH'. 

IV. 

17. Most, hogy végére értünk fejtegetéseinknek, hadd tegyük fel magunk
nak azt a kérdést, van-e itteni megállapításainknak valami elvi tanulságuk is. 
Talán van, talán nem is csak egy. Ezek közül i t t kettőt akarunk kiemelni; 
egyik sem új, de mindkettő régi megállapításokat igazol. 

Az egyik tanulság az, hogy nemcsak „nemzedékek jönnek, nemzedékek 
mennek" — miként a Prédikátor könyve mondja, — szavak és szerkezetek is 

15 Mindkettő — a bçrin is, a -mis is — nemcsak a múltban befejezett (viszonylag) 
előidejű történésnek (plusquamperfectum) kifejezésére, hanem a jövőben befejezendő 
(viszonylag) előidejű cselekvés (futurum exactum) jelölésére is szolgál, de mintha ma a 
•mié az utóbbi szerepben gyakoribb lenne, mint a bçrin, bár ezt a kérdést még behatóbban 
kellene megvizsgálni. 
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jönnek, és szavak és szerkezetek is mennek. A zűrjén -mist régebben határozói 
igenévi képző volt és csak elvétve (,,gyéren") fordul elő későbben régi forrá
sokban névutói szerepben, ma meg a névutói szerepe az általános az irodalom
ban, viszont a gerundiumi használata az, mely az irodalomban teljesen háttér
be szorult. Igen, mert szavak és szerkezetek jönnek, szavak és szerkezetek 
mennek. 

Egy másik tanulság: Ne feledjük: a szó az összefüggő élőbeszédben, és i t t 
is egy bizonyos rendszerbe illeszkedetten, él; ilyen környezetben kell tehát 
megfigyelnünk és megvizsgálnunk. E nélkül például nem tudnánk megérteni 
egy egész sor n é v u t ó t (és talán nem is puszta véletlen, hogy több esetben 
éppen az oly szoros szintagmát alkotó névutós szerkezetekkel kapcsolatban ta
lálkozunk ilyen fejlődéssel), mondom, nem tudnánk megérteni oly névutókat, 
mint amilyenek a magy. nélkül, a votják -lesana, -sana 'vmin kívül, vmi nélkül, 
vminek kivételével', a zűrjén seddor ua. (1. most R É D E I : NyK. LXVII, 337) 
névutókat, amelyekben egy szó r a g j a egy rákövetkező n é v u t ó v a l 
tapadt össze, e nélkül homályos maradna előttünk a permják ladore 'arra felé' 
stb. névutó, amelyben egy k é p z ő olvadt össze egy n é v u t ó v a 1 (1. pl. 

R É D E I : i. m. 62), és e nélkül nem tudtunk volna i t t egy másik zűrjén névutót: 
a mist n é v u t ó t sem megmagyarázni, amelyben megint ugyancsak (egy 
levált -mis szóvégben) egy k é p z ő tapadt össze egy rákövetkező n é v r a g 
g a l . 

FOKOS DÁVID 



Etimológiai, jelentéstani és szintaktikai adalékok 
Ötödik közlemény* 

18. Osztják nemän 'szándékosan' 

1. KABJALAINEN— TOIVONEN osztják szótára (579) szerint az északi-
osztjákban Ni nymán, Kaz nhnd'n jelentése 'tahallaan, ilkeydellä; napoMHO/ 
absichtlich, aus Bosheit', O némán = 'Kaz; turhaan: HanpacHO j Kaz; umsonst, 
vergebens'. A keleti nyelvjárásokbeli megfelelő alakok: V nemin', Vj nfrmin' 
' totuus, tosi, todella/Wahrheit, wirklich', Trj nàmin 'tahallaan; ilman aiko-
jaan, jossakin salatarkoituksessa (esim. sanoa, antaa); HapoMHo/absichtlich, 
zum Spass, nur so; zu einem heimlichen Zweck (z. B. sagen, geben)'. 

Ezektől különválasztva, de ugyanazon nexm 'név' főcímszó alatt KT. 
még egy másik határozószót is idéz, nevezetesen a déli nyelvjárásból Kr nd'má 
'vorsätzlich, absichtlich, eigens', a keleti nyelvterületről V nemo' 'sehr, recht', 
Vj nèmà 'sehr, ganz', Trj ndmà = V. 

Mindezeket a határozószókat KT. — miként említettük — a 'név' jelen
tésű osztják főnévvel (DN nem, V n£m', Vj nèm , 0 neym stb., 1. még OL. 
155) kapcsolja össze. 

2. Nézzük most a fent idézett határozószókat ! 
a) a Kr. nd-má stb. alakok lativusi határozószók (vö. pl. K A R J . — V É R T E S 

65, 69, 102, 149, 170, 207, 261 kk.). Módhatározókban a lativus az osztjákban 
nem ri tka (1. még PATK — FUCHS 56, 139 kk., KARA: NyK. XLI 164). 

b) Ami az -an, -an, -án végződésű alakokat illeti, K A R J . — V É R T E S (261) 
a Trj. nyelvjárásból idéz -qn végű határozószókat, mint például A%A.dr\qn 
'lebendig' ('elevenen'), aiar\an 'onnellisesti, erfolgreich' ('sikeresen, eredménye
sen'). 

Természetesen az északi nyelvjárásokban is létezhetnek a tremjugániak-
hoz hasonló alakok, ámbár KARJALAINEN ilyeneket nyelvtani feljegyzéseiben 
nem említ. Jól ismerjük azonban az északi nyelvjárásokból is a gerundiumi 
-man végződést, mint például sösman jonttal 'menésközben varrja' (ONGy. 
154), 0 rmyman noyëml 'nevetve fut' (PÁPAY: Nyelvtanulm. 131); 1. még 
P A T K . — FUCHS 222 kk., SCHÜTZ: NyK. XL, 65 kk., SARKADI NAGY: NyK. 
XLII , 465 kk. 

c) A keleti nyelvjárásokban jelentkező -iyn , -in végződéshez vö. K A R J . — 
VÉRTES 261—6 (példáulTrj. IcatAin' 'päivällä/tags', AŐrjin 'kesällä, kesin/im Som
mer, zur Sommerzeit', Vj (gerundium): nordytdmin mdnds 'meni jousten/er ging 
laufend' (uo. 203; 1. még uo. 195). 

* L. NyK. LVII, 240, LIX, 173, LXII , 101, LXVI, 95. 
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3. Alakilag tehát nincs akadálya a ne mán , ne'mi n sth. féle határozó
szóknak a ne'm 'név' főnévvel való összekapcsolásának, úgy, ahogyan KT. 
ezeket az alakokat tárgyalja. így fogja fel ezeknek a szavaknak egymáshoz 
való viszonyát HTJNFALVY is; a neman szó jelentése szerinte (ÉONy. Szótár 
89) 'mert, névszerint (?)'; ÁHLQViSTnál ugyan külön címszóként szerepel a -ne
man 'mit Fleiss, absichtlich', de ez nem jelent nála állásfoglalást ennek a szó
nak a 'név' szóhoz való viszonyát illetően, mert uo. nemla 'namenlos', nemitlem 
'nennen, benennen' szintén különálló címszavak, pedig i t t már a jelentés sem 
engedné meg ezeknek a szavaknak a 'név' szótól való különválasztását. 

4. Ezzel a most említett felfogással szemben azonban PAASONEN—DON
NER szótára (az 1354. sz. szócikkben) különválasztja a K. ndmä 'tahallani/ 
absichtlich' és J. námln 'tahallaan, Hapo^Ho/absichtlich' (ndmäsdiä 'todellinen, 
oikea, HacTOHLU,HH/wirklich, richtig') alakokat (amelyeket közös szócikkben 
tárgyal) az uo. 1341. sz. alatt közölt K nèm, J . nàm 'Name' szótól, viszont a 
nèmtd'm 'nennen, einen Namen geben', valamint egyéb származékok a nem 
címszó alatt szerepelnek nála. 

Ennek a különválasztásnak nyilván a jelentésekben mutatkozó nagy 
eltérés az oka. Csakhogy ezzel kapcsolatban rámutathatunk a vogul namdl 
szóra, mely kétségtelenül a nam 'név' szó instrumentális ragos alakja, és jelen
tése ugyancsak 'szándékosan, készakarva' (1. NyK. XXI, 341: XXV, 312: 
VNGy. I, 213; I I , 672; IV/2: 172), például: namdl sältdpälmdin 'szándékosan 
léptem én be' (VNGy. IV, 204). Ugyanígy az orosz HMenHO-nak jelentése nem
csak 'névszerint, nevezetesen, mégpedig, tudniillik', hanem 'határozottan, 
éppen, pontosan' is (1. HADROVICS—GÁLDI. MITRÁK, OZSEGOV, stb.). 

5. Az osztják szónak azonban nemcsak 'szándékosan' a jelentése, hanem. 
— mint fent lát tuk — egyéb jelentései is vannak. 

De mielőtt ezeknek a jelentéseknek az eredetét vizsgálnék, rá kell mu
tatnunk arra, hogy az osztják nemän szóra más forrásból is vannak fontos 
adataink. 

Ez az osztják szó ti. többször szerepel REGULY északi-osztják hősénekei
ben, nevezetesen a következő helyeken: 

a) OH. I, 282 (1023. és 1025. sor): . , 
tohling nyal tohlen lisstä n e m ä n (PÁPAY átírásában: neman) jumem, 
kartäng nyal karten nällti n e m ä n (PÁPAY: nèmân) jumem 

PÁPAY fordításában: 

„tollas nyilad tollát enyvezni b i z o n y eljöttem, 
vasas nyilad vasát nyélezni b i z o n y eljöttem." 

b) Ugyanott a 324. lapon ezt olvassuk: 
tarén lu vuanti n e m ä n (PÁPAY: nèmân) jûmeu, 
jeln lu vuanti n e m ä n (PÁPAY: nèmân) jûmen [o: jûmeu] 

„pusztulásunkat látni s z á n d é k o s a n jöttünk, 
vészünket látni s z á n d é k o s a n jöttünk." 

Ennek az utóbbi, valamint a következő idézetnek gúnyolódó az értelme: 
„Talán azt hiszed (ül. hiszitek), hogy csak azért (abból a célból, azzal a szán
dékkal) jöttünk, hogy itt [küzdve] elpusztuljunk (ül. a következő idézetben: 
hogy odaadjuk páncélunkat és elpusztuljunk)?" 

c) Ugyanott a 342. lapon így szól a hős ugyancsak gúnyosan: 

11 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. s 
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„páncélos férfi ruhánkat odaadni s z á n d é k o s a n (nemän, ill. némán) 
jöttünk, 

a hat földszögelet hat vésze érte helyre s z á n d é k o s a n (nemän, ill. némán) 
jöt tünk." 

d) Az OH. I I I . kötetében (III/2: 206) így szól a vetélytárs (az össze
függésből kitetszően: megnyugtatóan): 
,,a tollas nyil tollát illeszteni (azaz: tollal ellátni) jöttem s z á n d é k o s a n . 

(v. v a l ó b a n ) (nemän), 
vasas nyil vasát nyelezni(?) jöttem v a l ó b a n (nemän)."1 

Ezen az utóbbi helyen azonban PÁPAYnak (fentebb idézett) „szándéko
san, valóban, bizony" fordítása helyett inkább a ,,csak úgy" (mintegy: „kü
lönösebb szándék nélkül, vetélkedési szándék nélkül") volna helyénvaló, vagyis 
az a jelentés, melyet KARJALAINEN a Trj. nyelvjárásból jegyzett fel (1. fent 
1. pontunkban: ,,nur so"). 

6. Vajon mármost az a tarka kép, melyet a nemän szó jelentése az idézetek 
szerint mutat, nem szól-e e szavunknak a 'név' jelentésű szóhoz való kapcsolása 
ellen? Hiszen például a „szándékosan" (—»-„valóban") és a „nem-szándékosan, 
csak úgy" semmiképpen sem azonos vagy szinonim jelentések! 

Gondoljunk azonban arra az „egy szónak két ellentétes jelentése" néven 
ismeretes, nem is éppen ritka nyelvi jelenségre, melynek természetesen minden 
esetben meg lehet találni a magyarázatát. A szemlélet, álláspont különbözősége 
érteti meg velünk, hogy a latin altus 'magas' és 'mély' jelentésű, — hogy a 
vogul pátit jelentése 'vég, fenék', de ' tető' is, — hogy a magyar kölcsönöz 
(éppúgy, mint a német borgen) egyformán'kölcsön ad' és 'kölcsön vesz' értelmű; 
két ellentétes jelentésű szó is lehet viszont hasonló értelmű: számos és számtalan 
egyformán jelentheti azt, hogy „igen sok", és a példás büntetésnek csak na
gyobb foka a példátlan büntetés. (Vö. egy és egyetlen; 1. még FOKOS: NyK. LIV, 
63, kk. és legújabban: HAKULINBN: Sananjalka VIII , 5 kk.) A mi esetünkben 
a „szándékosan" —•,,szándékosan tréfából, hogy megtréfáljam" -*• „nem 
bántó szándékkal" -> „csak úgy" jelentésváltozás nem elképzelhetetlen. Sőt 
a „szándékosan" -*• „gonoszságból" is érthető lenne, végül a „csak úgy" je
lentés sem áll messze a „hiába (eredmény nélkül)" jelentéstől. 

7. Hogy ezek a jelentésváltozások csakugyan elképzelhetők, sőt ki is 
mutathatók, arra egy z ű r j é n analógiát is hozhatunk fel példának. Ez a 
zűrjén szó fokozott figyelemre tar that számot, minthogy alakilag is közel áll 
osztják szavunkhoz, és talán nem is lehetetlen, hogy a két szónak egyébként is 
valami köze van egymáshoz. 

A zűrjén nimen (WICHMANN—UOTILA, UOTILA: Chrestom., R É D E I : NyK. 
LXV, 371 szerint eredetileg: ni-nem 'semmi') jelentése WICHMANN—UOTILA 
szerint az izsmai nyelvjárásban 'zum Vergnügen, zum Zeitvertreib', az udorai 
nyelvjárásban pedig 'kaum, mit Mühe'; én az udorai nyelvjárásban 'kaum, ein 
wenig, leise' jelentéseket jegyeztem fel, a zűrjén Tájszótár 'qyTb He, e/naa He, 
HeMHoro, qyTb-qyTb, He3HaqHTejibHo' jelentéseket ismer, a KoMH-pyccKHÍí cjiOBapb 
'eflßa, MyTb; KaweTCfl, KaK Gyoro' jelentéseket idéz, SACHOvnál nimen je-

1 A fordítás tőlem való, de itt ragaszkodnom kellett PÁPAYnak az előbbi idézetek
ben említett fordításához. 
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lentése 'e^Ba, ^yTb-qyTL'; WIEDEMANN adatai: nym in nymon 'kaum', nyma, 
nymyé, nyma, nymja 'unnütz, unbrauchbar'. 

Az itt szereplő 'alig' -*• 'nehezen, időtöltésből' rokonságot mutatnak az 
osztják szó jelentésfejlődésével. 

8. A most idézett zűrjén szónak az osztják szóhoz hasonlító hangalakja 
még azt a gondolatot válthatja ki, hogy az osztják szóban talán eredetileg 
két szóval yan dolgunk: az eredeti nemän mellett (mely az osztják 'név' jelen
tésű szóra megy vissza) még a zűrjén nimen szó átvételével is lehet esetleg 
dolgunk. 

Persze ennek a lehetőségnek, (mely mellett tehát a hasonló hangzás és a 
jelentések bizonyos érintkezése szól, és amelyre én az OH. I I I . kötetében (III/2: 
387) utaltam) ellentmond a hangtani helyzet: a zűrjén első szótagbeli i hang
nak (a nimen szóban) nem felel meg az oszt jakban e (è) (1. TOIVONEN: F U F . 
XXXII , 138), bár a második szótag e hangjának megfelelhetne az osztják szó 
magánhangzója (1. TOIVONEN: id. m. 80, a 294. sz. etimológiát). 

19. Az osztják f,éokor-hal" 

A NyK. LV. kötetében (247. 1.) kimutattuk, hogy az az ószaki-osztják 
hősénekben szereplő sókor nem halnak a neve, miként PÁPAY gondolta, hanem 
lóra vonatkozó elnevezés; a sókor ti. a zűrjén V sekir, I sokur (a zűrjén Tájszó
tár szerint Pécs., Ud, sokir, I sokur) 'Wallach' szónak az átvétele. WIEDEMANN 
udorai szónak ismeri zűrjén szavunkat, a KoMH-pyccKHH CJiOBapb is tájszónak 
jelzi ezt a szót, bár SZAVVAITOV, POPOV—-LITKIN és L ITKIN nyelvjárásra való 
utalás nélkül közlik szavunkat; WICHMANN is nemcsak az I. és Ud. vidékéről, 
hanem a vicsegdai nyelvjárásból is ismeri ezt a szót, én a V., Ud. és Mez. 
vidékén jegyeztem fel. L. még TOIVONEN: F U F . X X X I I , 72. 

Ámbár ez a most említett megállapításunk így is kétségtelenül helyes, 
hadd hivatkozzunk most még az OH. I I . kötetének 372. lapjára is: ott (az 
1520—1. sorban) ezt olvassuk: kari nangker punapi lai schoker ar ikem | lau 
sapel mannttmang ar tűit arl tallä ' a vörösfenyő kérge (színű) szőrű alvilági 
éoo3r (?) sok öreged(?) [helyesen persze: sötétszínű herélt ló] lónyakat meg
hajtó sok szán sokját húzza' (lai jelentése 'sötét', vö. OH. I I I /2 : 294, az ö r e g 
(a ,,soG§r-öreg" kapcsolatban) a folklórban állatra is alkalmazott megtisztelő 
jelző (,,öreg, öreg ember"), vö. OH. I I I /2 : 266. A „lónyakat meghajtó sok 
szán" kifejezés világosan utal a sókor szó 'ló' jelentésére. 

FOKOS DÁVID 

11* 



A létige jelen idejű alakjai a permi nyelvekben 

1. Az uráli nyelvek ősi sajátossága, hogy a névszó a kijelentő mód jelen 
idejére vonatkozólag egymagában is használatos állít mányi funkció kifejezé
sére. A magyarban a névszói állítmány ma már általában csak akkor fordulhat 
elő, ha az alany egysz. vagy tbsz. 3. személyű. Pl. : Apám katona; Ezek a virágok 
szépek. Az 1. és 2. személyre vonatkozólag ez a szerkesztésmód ritka. PL: 
Kéd is jó, én is jó (MikTLev. 217); Te is jó katona, én is jó katona, ne bántsuk 
egymást (KovKra. 88) (vö. KLEMM, TörtMondt. 44 kk.). A rokon nyelvekben 
1. és 2. személyű alany mellett is gyakori a névszói állítmány. Lássunk néhány 
példát: v o g u l : É. kuner, nar\ varmétl' namtirj %um 'Szegényke, te igen okos 
ember [vagy]' (VNGy. IV, 33); o s z t j á k : E. mot] nvmsdn-ki 'Ha okos 
[vagy]' (PÁPAY, ÉONyt. 26); z ű r j é n : V. a mi pe tÇigeè 'mi meg éhesek 
[vagyunk]' (FOKOS, ZürjSzöv. 19); v o t j á k : mon ta-berä kUnoed ini ! 'én 
ezután immár feleséged [vagyok]' (MUNKÁCSI, VotjNH. 69); m o r d v i n : 
E. mon lomanan 'én ember [vagyok]' stb. (A mordvinban igei személyragok 
a névszói állítmányhoz is járulhatnak). 

2. A névszói állítmányú mondatok gyakori előfordulásával függ össze az, 
hogy a létige egyes finnugor nyelvekben a kijelentő mód jelen idejében rend
szerint csak eredeti 'van, létezik, létező' jelentésében használatos. Ebből a 
szempontból különös érdeklődésünkre tar thatnak számot a permi nyelvek. 
Ezekben ui. a létige ragozása nemcsak abban tér el az általános igeragozási 
rendszertől, hogy a fgr. *wole- 'sein' (>zür j . vei-, vil-, votj. vil-, val) ige mellett 
egyes igemódokban és igeidőkben kiegészítő igetövek is használatosak (fgr. 
He(yä)- 'sein; werden' > zürj. lo-, votj. lu-, fgr. *elä- 'leben' > zürj. ol-) — ez 
más finnugor nyelvekre is (magyar, cseremisz, finn) jellemző —, hanem abban 
is, hogy a létige jelen időben hiányos ragozású. A zürjénben egyes nyelvjárások
ban (V., FV., FSz., KSz., Lu., Le., Pécs., P. , KP.,) minden személyben em, K P . 
im (tbsz. emes, K P . ímes) 'ist, es gibt', más nyelvjárásokban (FV., AV., L, Ud.) 
pedig vijim, vijim, vijim, vijim, vim (tbsz. vijimes stb.) ua. alakok fordulnak 
elő (1. WUo.: SzrSzlKomi; FOKOS—FUCHS, SyrjWb.). A votjákban az egyes 
és a többes számban mind a három személyben a (MŰNK.) SZ. van, G. wan, Uf. 
wân (tő: vanm- stb.) 1. 'van, létezik', 2. 'létei, levés, létezés', 3. 'levő, létező', 
4. 'meglevő (mind), mind, összes, egész', (WICHM.) G. uan (tő: uanm-), J., MU. 
van (tő: vanm-) 'ist, es gibt; was vorhanden ist, all, ganz' használatos. Mivel a 
zürjénben és a votjákban — amint erről fentebb már szóltunk — a névszói 
állítmányú szerkesztésmód járatos, a zürj. em, vijim és a votj. van alakok csak 
nyomatékos 'van, létezik stb. ' jelentésben szerepelhetnek. Például: z ű r j é n : 
V. esten, esten em izjas 'dort und dort sind ( = gibt es) Schafe'; V. meam em 
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muzik 'ich habe einen Mann' ;Ud. silen ölem-vilemis tirjis vijim 'sein Eigentum 
ist reichlich, groß' (WUo.: em, illetőleg vijim címszó alatt) ; v o t j á k : cecied 
Van-a% van, tîros van, táu Inmarlî] 'hast du Honig? ich h a b e , habe viel, 
Gottlob! ' (MUNKÁCSI, VotjSzt.: van címszó alatt); MU. tsurit kimlos van 'es 
gibt herbe Worte' (WICHMANN, WotjChr.2 165). — A teljesség kedvéért meg
említjük, hogy a votjakban a jelen idő kifejezésére ritkábban a lu- 'sein; wer
den' ige személyragozott alakjai is szolgálhatnak: MU. luiiskomi 'wir sind' (i. 
m. 164). Egyébként 'sein' jelentésében a lu- tő a jövő idő, továbbá a feltételes 
és a felszólító mód képzésére használatos. A zürjenben a lo- személyragozott 
alakjai a létige jövő idejét fejezik ki. (A zűrjén és a votják létigére vonatkozóan 
1. még WIEDEMANN, Gramm. 188; UOTILA, SyrjChr. 61; CoBp. KÓMH H3MK 219; 
KoMH-nepMHUKHH H3HK 254; WICHMANN, WotjChr. 164; TpaMMaTHKa coBp. 
yAMypTCKoro H3MKa 213.) 

3. Az alábbiakban a zürj. em (KP. im), vijim és a votj. van alakok erede
tével, hangtani és alaktani vonatkozásaival foglalkozunk. Azért ezekkel csupán, 
mivel a zürjén-votják létige többi alakja (zürj. velr ~ vil-, lo, ol-; votj. vil- ^ 
val, lu-) világos, illetőleg ezeknek az alakoknak az eddigi magyarázata kielégítő. 
WICHMANN (FUF. XV, 43; 1. még UOTILA: SUSToim. LXV, 65, 342) szerint 
a zürj. em, vijim, votj. van etimológiailag összetartozik a finn on 'ist, es gibt', 
vepsze om ua., lív um ua. stb. (<.*oma) szókkal. A kikövetkeztethető ősfinn 
*oma azonos a finn oma 'eigen; Eigentum' szóval. A szó belsejében *-?m-
hangkapcsolatot tesz fel. A SKES. csak a zürj. em, K P . im alakot kapcsolja 
össze két kérdőjellel a finn oma, on családjával. 

Véleményünk szerint a zürj. em, im és vijim alak összekapcsolása hang-
tanilag nem lehetséges: egyfelől a v-s és magánhangzós szókezdet, másfelől a 
veláris i és palatális e, i, (<őspermi *e) nem felelhetnek meg egymásnak. In
duljunk ki a zürj. vijim magyarázatából. Ez ugyanis nehezen volna elválaszt
ható a zürj: vil- ^ vei- létigétől. A szóvégi -(i)m elem nyilvánvalóan azonos a 
zürj. -(e)m, -(e)m, -(i)m, -(i)m ~ votj : -(e)m ( < fgr. *-m3) participíum-, 
illetőleg névszóképzővel (e képzőre vonatkozóan 1. WIEDEMANN, Gramm. 163; 
LEHTISALO: SUSToim. L X X I I , 98; A. KÖVESI M., PermiKépz. 214 kk.). 
Hogyan magyarázható azonban a vijim-loeli -j- a vil- tő alapján várható -l-
helyett? A vijim kikövetkeztethető őspermi előzménye vÜ3m3 vagy *vilm3 
lehetett. Ebből a szóbelseji / után feltehető palatális magánhangzó (őspermi *e 
vagy *i (hatására *vil3m3 (*vilm3) lett; emebből viszont *-lm- > -jm- (-jim, 
-jim) hang változás útján jöhetett létre a mai vijim, vijim stb. alak. Az i t t 
vázolt fejlődési sor valószínűsége mellett szól a zürj. kujim, kuiim, kuim 'drei', 
koimed 'dritte ( ~ votj. krnin, töve: kiainm- ~ finn kolme stb.) számnév. Ennek 
-jim, -im stb. eleme szintén eredeti *-lm- kapcsolatra megy vissza. A zürj. 
pejim, pejim 'Asche' (votj. pen ua. ^ finn pelme 'Stäubchen, Schmutz') szó
ban feltehető fgr. *-lm- vagy Hm- kapcsolatból a zürjenben ugyancsak ;-jim, 
-jim lett (vö. Beitr. 45; UOTILA: SUSToim. LXV, 341; E. ITKONEN: FŰF. 
XXXI , 283: COLLINDER, CompGr. 243). 

Míg a vijim alak kétségtelenül a vil- ige participiumképzős származéká
nak tekinthető, addig az em, im hangtanilag nem magyarázható meg a vil-
tőből. De erre nincs is szükség. Tudjuk, hogy a létige a permi nyelvekben nem 
egy, hanem két (votják), illetőleg három (zűrjén), egymással etimológiailag 
össze nem tartozó igetőből építi fel paradigmarendszerét. A vil- és a lo- tő 
hangtanilag nem jöhet számításba az em, im alakok megfejtésénél. Marad 



166 RÉDEI KÁROLY 

tehát az ol- tő. Az ol- jelentése 'leben', de ezt az igét használják a zürjénban a 
felszólító mód alakjainak a képzésére is (pl. ol 'légy', med olas 'legyen' stb.). 
Az em, im -m eleme valószínűleg ugyanaz a participiumképző, mint amit a 
vijim is tartalmaz. Az e, K P . * magánhangzó őspermi *e-re vezethető vissza. 
Äz ol- 'leben' előpermi *elä- alakból keletkezhetett. Az em, im feltehető korai ős-
permi előzménye tehát *eleme vagy *elm3 lehetett. Az *-/- az utána következő 
magánhangzó (őspermi *e vagy *i) hatására palatalizálódott, a palatális Ï 
pedig a szókezdő *e zártabbá válását idézte elő: *eÏ3m3(*eJme). Ebből *-lm- > 
*-jm- > m változással jöhetett létre a mai em, KP . im alak.1 Ugyanilyen *-lm-
> > - m - változással magyarázható a zürj. pemid 'finster' -ra-je is a votj. Sz. 
pelmlt, G. peimít, K. penmèt ua. -lm-, im-, -nm- hangkapcsolata helyén (vö. 
UOTILA: SUSToim. LXV, 341). Hasonló hangtani fejlődést mutatnak a zűrjén 
tagadó ige múlt idejű alakjai is: eg (KP. ig) 'én nem. . .', en (KP. in) 'te nem . .', 
ez (KP. iz) 'ő nem . . .' stb. (A jelen időben og, on oz stb. használatos.) A múlt 
idejű alakokban nemcsak a feltehető őspermi *e, hanem az ugyancsak múlt 
idejű votj. ei 'én nem . . .' i eleme is világosan utal az e-, i-igető után az *i (j) 
múlt időjel egykori meglétére. Tehát a múlt idejű tagadó alakok — az em, K P . 
im (<*ejm, *eim) létigéhez hasonlóan — *ejg (*eig) > eg, K P . ig stb. hang-
fejlődés útján keletkeztek. Az előpermi *e-nek megfelelő szabályos hangképvi
seletet a létigénél az ol-, a tagadó igénél pedig a jelen idejű og, on, oz stb. mu
tatja. 

Az őspermi *eÏ3m3 (*elm3) folytatója lehet a votj. van, uan (töve: vanm-, 
uanm-) 'ist, es gibt' is. Az *eÏ3m3 (*elm3) alakból vagy közvetlenül, vagy 
el3m3 (*ejm3) fokon keresztül az őspermiben *ol3m3 (olm3) > *uoÏ3m3 (*uol'm3 
fejlődhetett. Az őspermi *wp-nak a votjákban szókezdeten va-, ua-, az *-?ra-nek 
pedig -nm- felel meg szabályszerűen. Az -m abszolút szóvégen lekopott, szóbel-
seji helyzetben azonban megőrződött (vanmiz 'all, ganz'). — A van, uan szó
nak a *vil- ~ *vól- 'sein' igéből való származtatása: van, uan < *uonm- < 
*uolm- (SKES. olla címszó alatt) hangtani nehézségek miatt nem fogadható 
el. A *vil- »y *vôl- ige v-je ugyanis eredeti, a van-, uan-beli v-, u- pedig másod
lagos (vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 65 kk.; E. ITKONEN: FUF. XXXI , 280 kk.). 
Ennek az eredeztetésnek a vokalizmus is ellene mond: őspermi *o > votj. a 
hangváltozás csak / előtt lehetséges ( ITKONEN: i. h. 290; R É D E I : NyK. LXV, 
372), l, illetőleg n előtt nem. 

A zürj. em, im, vijim és a votj. van, uan eredeti igenévi voltából érthetjük 
meg a zűrjén szó 'AOÖpo, HMymecTBo' (SzrSzlKomi) és votják szó 'levő, létező, 
létezés, levés, meglevő (mind), mind összes, egész' (MŰNK : VotjSzt.) jelenté
seit. Vö. még zürj. em-bur 'Vermögen, Habe' ; votj. van-bur 'birtok, jószág, 
vagyon; Vermögen, Habe, Gut' . (A zürj. em, vijim stb., votj. van stb. fő
névi használatáról 1. még SZEREBRENNYIKOV, IsztMorf. 279.) 

PvÉDEI KÁROLY 
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1 Az em, im szót UOTILA (SUSToim. LXV, 342) is őspermi *eim-re vezeti vissza, 
(je ő — tévesen — a finn orna 'eigen', on 'ist, es gibt' alakokkal véli azonos eredetűnek. 



Szófejtések 

93. Magyar csont 'Knochen' 

1. A m. csont szóra vonatkozó fontosabb régi nyelvi adatok: 1138/1329: 
? Sunthei szn. (MNy. X X X I I , 132); ? Chanta frn. (MNy. XVIII , 28); 1337: 
Benedictus dictus Chuntus szn. (OklSz.); 1416 u./ 1450 k.: èluezitec 9 borokét 
9 rolloc z 9 hufokat 9 Lontokrol (BécsiK. 249). Szavunkat WICHMANN (FUF. 
XI , 183, 196) és utána mások is (EtSz. kérdőjellel; SzófSz. ,,talán"; N. SEBES
TYÉN I.: NyK. LII I , 35; ALH. I I I , 304) a l a p p (FRIIS) cutta ' talus: ankel-
ben; Knöchelbein', (GRUNDSTRÖM, LLpWb.) L. tjuhttä 'Knöchel, Gelenkhöcker, 
Knochenknorren, -vorsprung bei einem Gelenk; Sprungbein' szóval vetették 
egybe. A csont -nt részének fgr. *nít- <-v *-ntt- fokváltakozással való magyará
zata (WICHMANN: i. h.) ma már természetesen nem fogadható el. Az -nt vég
ződésnek azonban más, elfogadhatóbb magyarázata is lehetséges. Véleményünk 
szerint a csont-h&n — a lapp -tt- ( < fgr. *-tt-) alapján várható *csot helyett — 
az -n- ugyanolyan járulékhang, mint ami a következő szókban is található: 
fitos ~ finta, R. rát <~ ránt, cibál ~ N. cimbál, göb'<~ gömb, peder ~ penderít, 
R. N. top ~ tompor (vö. BENKO: MNy. LVII, 299, LXI , 403). A magyar és a 
lapp szó összetartozása jelentestanilag is lehetséges. Speciális jelentése miatt 
valószínűleg a lapp szó jelentése az eredetibb. A magyarban *bokacsont, csont-
dudor; Knöchelbein, Knochenknorren' -* 'Knochen, Bein' jelentésváltozás 
történhetett . E jelentésviszonyra más nyelvekből is idézhetünk párhuzamokat: 
finn kontti 'Bein, Schenkelbein' ~ észt hont 'Knochen' ; hém. Knochen ~ 
Knöchel ~ svéd knoka 'Knöchel' (KLUGE, DtEtWb.1 8); ném Bein 'lábszár' ~ 
'csont'. Vö. még lat. costa' R ippe '^o r . Kocmb 'Knochen' (VASMER, REtWb.) . 
Ezt az egyeztetést — noha hangtanilag és jelentestanilag egyaránt lehetséges 
— bizonytalannak tartjuk, mivel a szó csak két, egymással távoli rokonsági 
viszonyban álló nyelvből mutatható ki. 

2. A fenti finnugor származtatásnál valószínűbb a csont-n&k belső kelet
kezésű szóként való magyarázata. Tekintettel a fném. knoche 'Knochen, 
Knorren' ~ ném. Knochen ~ Knoten alakok etimológiai összefüggésére (KLUGE 
DtEtWb.1 8) , nem tartjuk lehetetlennek, hogy a magyarban hasonló *'csomó; 
Knoten' -> 'csont; Knochen' jelentésváltozás történt. Ebben az esetben a 
csont a csomó 'Knoten' főnév csőm- alapszavának -t denominális főnévképzős 
származéka: *csomt > csont. A -t képzőre vonatkozóan 1. evet, menyét, nyest, 
nyuszt, sziget stb. (D. BARTHA, Szóképz. 105). 

94. Magyar hámlik 'sich abschuppen' 

A m. hámlik 'sich abschuppen, sich abschälen, sich abhäuten' (hámoz 
'schälen, abschälen, abhäuten', hánt ua., háncs 'Bast') rokon nyelvi megfelelői: 
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v o g. (KANN., közli L I IM : Vir. 1945: 216) FK. hâmtul: pôàkjc. 'Nußschale' 
(pôàk0 'Nuß') | ? v o t j . (MŰNK.) Sz. kom, K. küm 'héj (gyümölcs-, tojás-, ke
nyérhéj), kéreg; Rinde, Kruste, Schale (v. Früchten, Ei, Brot)' | c s e r . 
(WICHM .) K H . U. kom 'Brotkruste, Fruchtschale'; (PS.) K. kom 'Rinde (des 
Brotes und anderen Backwerks)' | f i n n kamara 'Schwiele, dicke Haut ' [| 
? s z a m. j u r. (LEHT. 425) 0 . saß 'Schuppe'; s z e 1 k. (DONN., közli L E H T . : 
Vir. 1945: 421) ATa. kam 'Fischschuppe'; k a m . Mm 'Schuppe' (vö. MUSz. 
85; SzófSz.; ZSIRAI: NyK. LI, 457; LIIMOLA: Vir. 1945: 217; LEHTISALO: Vir. 
1945: 421; FUV.; SKES.). — Idevonhatok még a következő szók is: z ü r j . 
(FOKOS—FUCHS, SyrjWb.) Ud. komel, Le. komil 'Schale, Hülse (von-Früchten, 
Gemüse, z. B. Kartoffeln)'; (LITK.) Ja . KyMiiÁ 'Kowypa (KapTOiiiKH, penbi, pejijo-
KH, ÖpiOKBbi)' | v o t j . (MŰNK.) Sz. kumel 'a hársfaháncsnak lehámozott külső 
kérge; die abgezogene Rinde des Lindenbastes'. 

A zürj. komel, votj. kumel első szótagjában feltehető őspermi *o szabá
lyosan felel meg a többi rokon nyelvi szó alapján kikövetkeztethető fgr. 
*a-nak (vö. E. ITKONEN: FUF. XXXI , 279; LITKIN, VokPerm. 70 kk.). A zürj. 
—votj. -I denominális névszóképző (LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 179). 
Az egyeztetés jelentéstani szempontból nem szorul bizonyításra. A permi 
szók 'Schale, Hülse, Rinde' jelentéseivel azonos, illetőleg azokhoz nagyon közel 
álló jelentései vannak a többi finnugor szónak is. — A votj. kom csak őspermi 
*o > *ó hangváltozás esetén tartozhatik ide (erről 1. E. ITKONEN: FUF. X X X I , 
297, 298, 299; LITKIN, VokPerm. 29 kk., uo. több példa). 

A zürj. komel, votj. kumel alaknak a m. hüvely 'Scheide' szóval való egyez
tetése (FOKOS: MNy. IX, 416; WICHMANN: FUF. XV, 23; TOIVONEN: F U F . 
XXI I , 141) a magyar szó palatális hangrendűsége miatt nem fogadható el. 

95. Magyar hárít 'ablenken' 

1. A címben megadott hárít 1. 'ablenken, abwenden, von sich weisen od. 
wälzen od. schieben', 2. '(Zweikampf) parieren, abwehren', 3. R. ? 'sich zunei
gen, geneigt sein' ige fontosabb mai és régiségbeli származékai: hárul 'jm zu
fallen, zuteil werden', háramlik 'zufallen, zuteil werden, zukommen' [1526 — 27: 
hanem ynkaab azokra haranleek es maffeel ezer embert öle meg (ÉrdyK. 429)]; 
N. háran 'eltéved, elvetődik; sich verirren, verschlagen werden' (MTsz.); R. 
haránt [harantï] 'abwenden, ablenken, abwälzen, überwälzen' [1526 — 27: 
a 'myt en ellenem gondoltatok vala ty reeattok harantanaam (ÉrdyK. 542)]; 
R. N. hárint, hárént 1. 'abwälzen, abwenden, zuwenden, übertragen', 2. 'be
ziehen'; R. harántos, hárántos 'schräg'; R. háránték, haránték, hárántok 1. 
'schräg, schief, 2. 'indirekt, mittelbar'; N, harántékos: Harántíkosan beszíl 
'furfangosan, nem nyíltan' (MTsz.). A haránt 'quer, schief'nyelvújítási elvonás 
a harántos, háránték stb. szavakból (SzófSz.). — A felsorolt szók egy kikövet
keztethető *har- ~ *hár- tő származékai. A különböző származékszók 'ab
lenken, abwenden, abwälzen' (hárít, haránt, hárint), 'sich verirren' (háran) 
stb. jelentései a konkrét 'schräg, schief (hárántos, háránték) jelentésből érthe
tők meg. Nagy valószínűséggel feltehető tehát, hogy a har- <-v hár- alapszó eredeti 
jelentése 'görbe, ferde; krumm, schräg, schief, illetőleg — minthogy egyes 
igeképzők: deverbális -(a)n: háran, -(á)nt- ~ -(é)nt ~ -(i)nt: haránt stb., 
-(a)ml- : háramlik kétségtelenül igei alapszóra utalnak — 'görbít, ferdít; 
krümmen, schräg od. schief machen' lehetett. 
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2. A JiarántéJc, hárít stb. alakokból elvonható *har- <y hár- alapszót egyez -
tethetőnek vélem a következő'uráli szócsaláddal: o s z t j : (KT. 330) DN. %őr,V. 
kor 'Strecke eines Flusses, wo sich an den Ufern keine Sandablagerungen be
finden (DN.), Strecke eines Flusses (Kaz., V.) stb. | z ü r j . (SzrSzlKomi) 
Lu. KbipbimÖH 'KOCO, HeAOBepMHBO, HeÄpywejiioßHO (o Bbipa>KeHMM rjia3)' Lu. KU-
pbimmHbiHbi 'cwtOTpeTb KOCO, He^py>KejiK)6HO, uenoBepmiBo; HaxMypiiTbcfl, Hacy-
riHTbCfl' | v o t j . (MTJNK.) SZ. Icîrïdz, K. kêrêz 1. 'görbe, kampós, horgas; 
krumm, gebogen', 2. 'ferde; hamis, ál, ravasz; schief, schräg; falsch, hinterlis
tig'; (WiCHM.) G. kîrîz'krumm, schief || s z a m. j u r . ((Leht. 151) O., Oksz. 
%arrv, Nj. karrvê 'krumm, schief, scheel; Flußbiegung, Schuld' (az osztják, a 
votják és a jurák azó összetartozására vonatkozóan 1. R É D E I : NyK. LXV, 
161; a zűrjén és a votják szóról 1. GTTLJAJEV: COB. <J>HHHO-yrpOB. I I , 209). 
A rokon nyelvi szók alapján kikövetkeztethető első szótagbeli eredeti *u-
nak a m. a, á, szabályosan felel meg (vö. COLLINDER, CompGr. 163). Az egyez
tetésnek jelentéstani akadálya sincs. Az osztják, a votják és a jurák szó eredeti 
jelentése szintén 'görbe, ferde; krumm, schief lehetett ( R É D E I : i. h.). Ezen
kívül a magyarban még igei 'görbít, ferdít; krümmen, schräg od. schief machen' 
jelentéssel is számolnunk kell. A magyar alapján tehát az is feltehető, hogy a 
szócsalád eredetileg nomen-verbum lehetett.1 

96. Magyar húz 'ziehen, reißen' 

1. A m. húz 1. 'ziehen', 2. 'reißen, zerren' [1300 k.: huztuzwa (0MS.); 
1470: kyhuzya (SermDom. I I , 668) igét BUDENZ (NyK. VI, 405), STEINER 
(Nyr. I I , 392) és MUNKÁCSI (ÁKE. 380) a zürj. kiski- 'ziehen, schleppen' és a 
votj. kîsk- 'húzni, vonni . . .' szókkal egyeztette. Egyeztetésük azért nem fo
gadható el, mert a permi nyelvekben feltehető *-sk- kapcsolat magyar képvi
seletére nincs példánk. A permi -sk-t eredeti *-ks-hő\ is meg lehetne magyaráz
ni, a zűrjén és a votják szó azonban ekkor sem volna egyeztethető a magyarral. 
Ebben az esetben ugyanis a magyarban hosszú magánhangzónak kellene 
lennie (vö. COLLINDER, CompGr. 100; R É D E I : NyK. LXVII.I, 326), a huzakodik 
'zögern, zaudern, zanken', huzamos 'anhaltend, dauernd, lang' származékok 
és a húz-zsül kétségtelenül összetartozó hoz 'bringen, holen' (erről 1. alább) vi
szont eredeti rövid *w-ra engednek következtetni. Mások (MUSz. 124; SZILASI: 
ÉrtNySzt. XVII/8: 12; LIIMOLA: SUSToim. LXVII, '253; SzófSz. „talán") a 
vog. (KANN. , közli L I IM. : i. h.) TJ . kas- 'aufstellen (einen Stellbogen..) ' , 
Jçasà'nt- 'ziehen, zupfen' stb. és azt osztj. (OL. 143) DN. yäs- 'mit Seilen, 
Stricken befestigen' stb. szókkal vetették egybe. Ez azért nem fogadható el, 
mivel az obi-ugor szókban feltehető eredeti *-c-nek a magyarban nem lehet z 
folytatója. 

2. Véleményünk szerint a húz a következő v o g u l szóval egyeztethető: 
(WV. 75) TJ . kat-, AK. %at-, FK. kát-, P . kat-, AL. KL. kat- ( ~ kát-), Szo. %at-
'reißen'. Az egyeztetés csak akkor helyes, ha a vog. -t- ugor *-t-re és nem *-tt-re 
megy vissza. Az ugor alapalak *kut3-, az eredeti jelentés pedig 'reißen' lehetett. 
A 'reißen' jelentés mindkét ugor nyelvben megőrződött; ezenkívül a magyar-

1 NYÍRI ANTAL ,,Hárít szavunk és rokonai" c. dolgozatáról (MNy. XLIX, 392—8) 
f cikkem tördelt levonatának kézhez vétele után szereztem tudomást, s így véleményét 

egyeztetésemben már nem tudtam figyelembe venni. 
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ban ebből 'ziehen' jelentés is fejlődött. Jelentéstani szempontból vö. votj. 
(MŰNK.) hlsk- 'húzni, vonni; ziehen, schleppen' ~ ráncigálni, tépni; reißen, 
zerren'; ném. ziehen 'húz' ^ zucken 'megrándul, rángatózik', zücken 'kiránt'; 
ófn. dinsen 'reißen, sich ausdehnen' ~ óind tams- 'ziehen' (1. K L U G E , DtEtWb.1 8 , 
az ófn. dinsen-ről 1. gedunsen alatt). 

A húz és a hoz különböző tőmagánhangzója valószínűleg szóhasadás 
következtében állandósult (vö. hord 'tragen' ~ hurcol 'schleppen, schleifen'). 
A húz 'ziehen' és a hoz 'bringen, holen' jelentésviszonyára vonatkozóan vö. 
hord~ hurcol; ném. holen 'hoz' ~ ang. halé 'húz, vonszol (1. K L U G E , DtEtWb.1 8). 

97. Magyar imád 'anbeten' 

1. Imád 1. 'anbeten, vergöttern', 2. R. 'beten', 3. R. 'anbieten' [1192—95: 
Wimagguc uromc iften kegilmet ez lelic ert (HB.); Ef vimagguc fzenachfin 
mariât (uo.); 1372 u/ 1448 k.: my vymadfagonhan keryenk my vronktol iefus 
cristuftol (JókK. 6); tere cellayaba ymadny (uo. 53); 1416 u/ 1450 k.: Iudit 
bèmëuèn oymadkozo hèlé2è (BécsiK. 29)]. Származékai: imádkozik 'beten, 
sein Gebet verrichten', imádság 'Gebet'; az ima 'Gebet' nyelvújítási elvonás 
ereménye (1787: NyŰSz., SzófSz.). — A legrégibb nyelvemlékeink tanúsága 
szerint szavunk eredetileg v- kezdetű volt (a v- eltűnéséről 1. BÁRCZI, Htört.2 

127). Az imád-nsbk a vog. vou- 'rufen, bitten, heißen', osztj. vog-, vo%- 'rufen, 
fordern, bitten' (MUSz. 815), illetőleg a íhmjumala 'Gott ' és Urna 'Luft' szók
kal való egybevetése (HUNFALVY: MNyszet I I I , 118 — 20; VglWb. 385; SETÄLÄ: 
SUSAiK. XVII/4: 48) hangtani okokból nem fogadható el (SzófSz.). 

2. Az imád (R. vimád) im- (vim-) töve talán egyeztethető a zürj. (WUo.) 
V., Sz., I., Ud., P. vomidz 'durch den bösen Blick angezauberte Beschädigung 
od. Krankheit ' , Sz. vomdzalni, V. vomdzavni, Ud. vomdzamvnis, P . vomdza'vni, 
I. vomdzöni 'durch den bösen Blick bezaubern, beschädigen', (GEN.) K P . 
vómig 'Beschreien' kikövetkeztethető vom- alapszavával. A zűrjén első szótag
beli o őspermi *o-ra megy vissza. Az őspermi *o- előpermi előzménye általában 
palatális (*e, *ä), de olykor veláris magánhangzó (*o, *a) is lehetett (vö. 
E. ITKONEN: FUF . XXXI , 272; LITKIN, VokPerm. 101). Ez az egyeztetés 
csak fgr. *o vagy *a > (ősm. *i > ) m. i <<< zürj. o hangmegfelelés esetén fo
gadható el. A zürj. vomidz -idz része denominális vagy deverbális névszóképző 
(vö. A. KÖVESI M., PermiKépz. 393 kk.). Az imád -ád eleme az -ad gyakorító 
képző tovéghangzó-nyúlásos változata lehet. Ugyanez a -ád képzőváltozat van 
meg okád 'speien, sich erbrechen' szavunkban is. — A szócsalád eredetileg 
nomen-verbum lehetett. 

A magyar 'beten, anbeten' és a zűrjén 'durch den bösen Blick angezau
berte Beschädigung' jelentés eredeti 'Zauberwort', illetőleg 'zaubern' jelentés
ből fejlődhetett. Jelentéstani szempontból vö. m. áld 'segnen' ~ osztj. V. 
alilta 'fluchen, verfluchen, schelten, schimpfen' <<* cser. (SZIL.) ultém 'imádko
zik; beten' (vö. MUSz. 731; H A J D Ú : NyK. LVII, 254 kk.); osztj. (KT. 555) 
Fil. mut 'Gebet' -~ Kaz. mÜA 'Fluch-, Zauber-, Zerstörungsworte; Opfergebet'. 

98. Magyar tele 'voll' 

1. V. I. L ITKIN «KoMH-H3bBHHCKHH AnaJieKT» című művének szójegyzé
kében találjuk a következő szót: d°3A 'Bect>, Bcë, Bee'; Ô3Ace un ty 'Bcë-TO He 
euib!'; nádmoüc ad A epá^ec 'Bcë najib-ro B rp«3H'. LITKIN a zűrjén azó etimoló-
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giai megfelelőjeként zárójelben megemlíti a votj. долак alakot. A votják 
szóra a következő adatokat idézhetjük: (MTJNK.) G. dolak 'mind, valamennyi; 
ganz, alle'; (URSzl.) дол-дол, долак 'все, всё, целиком, совсем, совершенно': 
коньдонме долак быдти 'я израсходовал все деньги'. GULJAJEV (Советское 
финно-угроведение II, 47) kimutatta, hogy a szó a zürjénben nemcsak а 
Ja . , hanem a Szkr. nyelvjárásban is előfordul: керкаыс дола куш 'дом совсем 
пустой', дола куш места 'совсем голое место, без признаков растительности' 
(Т. I. ZsiLiNA kéziratos anyagából). A (SzSzlKomi) FV; дола би 'очень жарко, 
палящий' szerkezetben levő дола alak idetartozása (GULJAJEV: i. h.) bizonyta
lan, mivel valószínűleg azür j . (WUo.) Sz. delalni, Lu. dela'lni, V. delavni '(von 
ferne) glänzen, leuchten (helle Farbe: Weiß, Rot) (Sz. V.), glänzen, schimmern 
(z. B. glänzende Oberfläche) (Lu.)', votj. (Мтшк.) Sz. dolal- 'fényleni, csillogni; 
glänzen, schimmern' családjába tartozik. Az utóbbiak viszont jelentéstanilag 
nem kapcsolhatók össze a zürj. Ja . дэл 'весь, всё, все stb. szókkal. 

2. A zürj. Szkr. дола 'совсем' Ja . д'эл 'вес, всё, все', votj. dolak 'mind, 
valamennyi; ganz, alle' szókat egyeztethetőnek gondolom ezekkel a rokon 
nyelvi szókkal: m. tele 'voll, gefüllt'; teljes (R. teles) 'ganz, vollständig, total ' ; 
telik 'voll werden, sich füllen' | v о g. (MSz.) KL. tall, tail 'tele'; (WV. 17) TJ . 
tewl, AK. tä0%ld,V. tayAä, AL. ta-ул, Szo. täyl 'vol l ' | о s z t j . (KT. 1033) 
Kos. №. tet, Vj., O. tel, Kaz. teA ua. | с s e r. (WICHM.) U. M. tits ua.; (PS.) K. 
tits ua.; tiismas, titsmas 'ganz, unberührt ' | f i n n täysi (gen. täyden) 'voll, 
ganz; vollständig, vollkommen' | l a p p K. (700) Т. tivt, Kid. tivt, tivt, Not. 
tievt, A. tivd 'voll' (a magyar, vogul, osztják, cseremisz, finn és lapp szók össze
tartozásáról L GYARM., Aff. 86, 89, 105, 153, 198, 375; LINDSTRÖM: Suomi 
1852: 99; MUSz. 203; VglWb. 430, 479; Béitr. 79; NyH.7; SzófSz.; FUV.)2 

A finnugor alapalak tawőe lehetett (COLLINDER, CompGr. 116, 414). 
A kikövetkeztethető eredeti *ä-nek a zürj. e, votj. о ( < őspermi *ő) 

szabályosan felel meg. A fgr. *-wd- > permi -l- hangfejlődésre — tudomásom 
szerint — ugyan ez az egyetlen példa, de ilyen hangmegfelelés könnyen lehet
séges. A szóbelseji *-w- nak ugyanis a permi nyelvekben ф a folytatója, a *-<5-
hangnak pedig ф mellett l- is megfelelhet (vö. Beitr. 76; NyH.7 37; COLLINDER, 
CompGr. 107, 115). A zürj. Ja . д°ЭЛ és a votj. dolak szóban 'teli, teljes; voll' 
-^ 'egész, mind, valamennyi; ganz, alle' jelentésváltozással számolhatunk. 
A votj. dolak -ak eleme ugyanaz a nyomósító szócska, mint ami a votj. (MŰNK.) 
Sz. vocak, G. vicak 'mind; egész, összes; alle, jede; ganz' szóban is megvan. 
A zürj. дола 'egészen, teljesen; совсем' szóvégi a-}& modalisi funkciójú lati-
vusrag. 

99. Vogul katl; osztják kotl 'Tag' 

1. A m. hajnal 1. 'Tagesanbruch, Morgen', 2. 'Morgenrot' haj- alapszavá
nak megfelelője az oszt jakban csak összetételekben fordul elő: 1. (OL. 139) 
DN. %unt, Trj. kuni, V. kuni, Vj. kundl 'Röte am Himmel'; (PD. 572) Ко. yunt 
ua.; 2. (OL. 139) Ni. jß№i4, Kaz. %ONÁ, O. %UN4 'Röte am Himmel'; (STEIN., 

2 MiKOLA (NéprNytud. VIII , 23) a m. tele stb. családjába vonta a m. dagad 
'schwellen', osztj. (KT. 993) V. törjdiä 'sich füllen; satt werden' stb. szókat is. Származtatá
sa súlyos hangtani nehézségek miatt nem fogadható el. 
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OVE. I I , 100) Szin. xwsVua.; (PD. 572) J . kunt'Â ua.3. Az 1. csoportba sorolt 
alakok ősosztj. *kuúdl < *kunjdl < *kujndl formára vezethetők vissza. A fel
te t t *kujndl-heli n-\-l denominális képzőbokor lehet meg hajnal szavunkban 
is (vö. TOIVONEN: F U F . XXII , 162). A kikövetkeztethető osztj. *kuj- alapszó 
a vog. (MTJNK.: NyK. XXV, 269) É. %uj, KL. khuj, T. khój 'hajnal', finn. koi 
'erster Morgenschimmer' pontos hangtani megfelelője. A 2. csoportban említett 
osztják alakok ősosztj. *kunédl < *kunt'dl <*kuntdl alakból származhatnak. A 
-tdl elem összetett képző lehet (STEINITZ, OVE. I I , 100). Maga a *kun- rész 
is képzett szó: n elemében a tővégi -j és a kikövetkeztetett *kujndl-he\i n 
képző rejlik: *kun<^*kujn3. 

2. A vog. É. %uj stb. 'hajnal' szó és a feltehető, több származékszóban 
megjelenő osztj. *kuj-tő -tdl képzős származékai lehetnek a következő obi-ugor 
szók is: v o g . (WV. 89) TJ . katl' 'Tag' ~ kätl' 'am Tage', AK. %otdl ~ %ötdl, 
P. kot A ~- kot A, AL. katl ~ Içôtl ua., Szo.' yötal 'Tag, am Tage' I o s z t j . (KT. 
354) DN. iät 'Tag, Sonne', V., Vj. kot\ 'Tag', Trj. kätA, Ni. ia\l, Kaz. %ätA, O. 
%ot\ 'Tag, Sonne'; (PD. 437) Ko. %at, J . katA ua. A vog. %uj 'hajnal' és a katl' ~ . 
kätl' 'Tag, am Tage' első szótagbeli *u, illetőleg *ä ~ *a hangja az *ä ̂  *ü 
(*a ^^ *ü) és *ü ~ *u váltakozások keveredésével megyarázható. Az osztják 
hangképviselet (ősosztj. *u, *a, *o) valószínűleg az *a ^ *u, *a ~ *o és 
*o ^^ *ä változási sorok keveredésével függ össze. A vog. katl' ~ kätl', osztj. 
kot] stb. származékszó minden bizonnyal az obi-ugor korban keletkezhetett. 
A feltehető 'Morgenröte, Morgendämmerung' —> 'Sonne, Tag' jelentésváltozás
ra vö. vog. yuj 'hajnal; Morgenröte' stb. ~ ? szam. jur. (LEHT. 165) O. yäjer' 
'Sonne; klar (Wetter)'; szam. jur. (LEHT. 91) O. jäte 'Licht' ~ 'Sonne,Tag'; 
ném. Tag < germ. *daga 'lichte (Zeit)', vö. óind dáhati 'brennt' (KLUGE, 
DtEtWb.1«).4 

100. Osztják parat- 'fogyaszt' 

Az egyik, 1964-ben általam feljegyzett kazimi o s z t j á k mesében a mis-
férfival viaskodó hétfejű jälan-öreg miután úgy látja, hogy egyenlő erősek, a 
harc beszüntetését javasolja. A mié-férfi erre ezt feleli neki: àntç ! ar kà,Ai, ar 
nöyí päratsdn 'Nem ! Sok vért, sok húst fogyasztottál.' A mondat állítmánya-
ként szereplő párat- 'fogyaszt' ige — tudomásom szerint más forrásban nem 
fordul elő — a z ü r j . (WUo.) V., Sz., Lu. biredni, Ud. birednis, P. bire'tni 'endigen, 
beendigen, zu Ende bringen, vernichten (V., Sz., Lu., Ud.), abtragen, abnutzen, 
vertilgen, vernichten, ausgeben, verbrauchen, zerpeitschen, entkräften (P.)' 
átvétele. A zürj. 6 és d zöngés zárhangot az oszt jakban zöngétlen p-ve\ és t-vel 
helyettesítették. A magánhangzó-megfelelés is szabályos: osztj. à ( < ősosztj. 
*d) — zürj. i, osztj. a — zürj. e (vö. TOIVONEN: FUF. XXXII , 137, 141). 
A zürj. bired- ige (WUo.) bir- 'zu Ende gehen, ausgehen, vergehen . . .' alapszava 
is átkerült az osztjákba: (KT. 736) Kaz. parti vergehen (die Zeit) . . .' (Toivo-
NEN: i. h. 53). 

3 A m. haj- alapszóval egyeztethető tőszó a vogulban és a finnben maradt meg, a 
zürjénben és a szamojéd nyelvekben — a magyarhoz és az osztjákhoz hasonlóan — szintén 
csak származékszavakat találunk (vö. CASTRÉN, Versuch 84; MUSz. 104; VglWb. 29; 
Beitr. 276; TOIVONEN: FUF. XII , 162; Szófsz.; FUV.; SKES.). 

4 A 'Tag, Sonne' jelentésű obi-ugor szókat már BTJDENZ (MUSZ 103) és DONNER 
(VglWb. 29) is a finn koi 'erster Morgenschimmer'stb. családjába vonta, de összetartozá
sukat nem tudták elfogadhatóan megmagyarázni. 
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101. Zűrjén KüHh '6OK' 

A Volegov-féle 1833-vól való uszoljei permják szó jegyzékben5 olvasható 
ez az adat: KüHh '6OK\ Ezt a szót más forrásból nem ismerem. A z ü r j . KüHh 
hangtani es jelentéstani szempontból jól illik a következő obi-ugor szókhoz: 
v o g . (AHLQV.: SUSToim. VII, 54), xanetne: Eleonskoi ax xanetne 'An den 
Ölberg'; (KANN. — LI IM. : SUSToim. 109 : 327, 750) AK. yant: päsdnmd kjü 
%antnd läkQsäptildm 'ich schiebe den Tisch an die Wand' | o s z t j . (KT. 310) 
DN. %ondf] 'Rand, Ufer', V. Vj. kandrj 'Ufer, Saum, Rand (V.), Rand, Ufereis 
(Vj.), Trj. kándY] 'Ufer, Rand' , Ni. %ondr], Kaz. %9ndrj, %ondrj 'Rand, Saum (des 
Wassers, Landes, Waldes, Tschuwals, Tuches ua).6 A vogul szó csak 
akkor vonható ide, ha -t eleme képző. Eredeti *-nt- kapcsolat esetén talán a 
lapp. gadxde, -dd- 'bank, shore; dry land' szóval tartozik össze (LIIMOLA: i. h.; 
SKES. kanta alatt). A zürj. /caHö-nak az obi-ugor alakokkal való összetartozása 
a szó egyszeri adatoltsága miatt bizonytalan. Tekintettel arra, hogy Uszolje 
környékén egykor (a XV—XVI. századig) obi-ugor lakosság is élt, számolnunk 
kell azzal a lehetőséggel is, hogy a zűrjén szó az obi-ugor származékszók ősvog. 
*kän- vagy ősosztj. *kan- alapszavának az átvétele. 

102. Votják kegäg 'hideglelés' 

TOIVONEN (FUF. XIX, 175) es LIIMOLA (FUF. XXVI, 198) a m. N. 
hagymáz 1. 'Typhus', 2. 'hitziges Fieber, wobei man immer phantasiert ' , 3. 
R. 'Fallsucht' elhomályosult összetétel hagy- előtagjának megfelelői (vog. AK. 
yôs stb. 'irgendeine Magenkrankheit der Kinder; rpbi>Ka'; osztj. V. kant- stb. 
'krank sein') közé vonta a v o t j . ( W I E D . ) közekjan 'kaltes Fieber', (MTJNK.) SZ. 
kegäg 'hideglelés; Fieber', (URSz.) Ke3ee 'MajinpHH, JinxopaAKa, 03HO6' szót is.7 

Véleményünk szerint a votják szó a votj. (MŰNK.) SZ. kegít, M. J . ke&ït, K. 
kezet 'hideg, hidegség; kalt, Kälte ' ^^ zürj. (WUo.)V. Sz., Pécs., Lu., Le., L, 
Ud. kedzid, P . kedzit 'Kälte, Frost; kalt ' családjába tartozik. A votj. -äg de-
nominális névszóképző (vö. UOTILA: SUSToim. LXV, 138; A. KÖVESI , Permi -
Képz. 104). A zürj. -id ^ votj. -it denominális melléknévképzőre vonatkozóan 
1. UOTILA: i. h.; A. KÖVESI : i. m. 80. A votj. kegäg és a vele összetartozó permi 
szók első szótagbeli palatális magánhangzójuk ( < őspermi *e) és jelentésbeli 
eltérésük miatt nem egyeztethetők a m. hagy- stb. szókkal. A permi szóknak a 
c s e r e m i s z ben van megfelelőjük : ( WICHM. ) K H . ki 'zem 'frieren ; sich erkälten ' 
(vö. TOIVONEN: FUF. XIX, 144; UOTILA, SyrjChr* 93; E. ITKONEN: FUF. 
XXXI , 175; LITKIN, XpecT. 106). 

103. Szelkup hoc 'Ohrring' 

A s z e 1 k. (CASTR.—LEIÍT. : SUSToim. 122: 38) N. koc, koc, kóc, NP. koocu, 
kóocu, FO. kuoc, Kar. kuutd 'Ohrring' szót többen (PAASONEN, Beitr. 115; 
ZSIRAI: NyK. XLVI, 308; FUV. kérdőjellel; SKES.) az osztj: (KT. 443) V. 
koç 'Ring am Ende des Scheneschuhstaubes; Mündungsreifendes Beutelnetzes, 

« Vö. NyK. LXVI, 108. 
6 Az obi-ugor szóknak a m. N. hany 'Moossumpf, Sumpf és a szám. szelk. (CASTR.— 

LEHT : SUSToim. 122: 44) N". konné, Ta. könne 'hinauf szókkal való esetleges összetar
tozásáról 1. KÁLMÁN: MNy. XL, 113; NyK. LU, 61; LIIMOLA: Vir. 1945: 214. 

7 A hagy- vagylagosan más etimológiai összefüggésbe is beletartozhatik (vö. 
SETÄLÄ: NyK."XXVI, 398; FUF. XII , 1 7 0 - 8 3 ; ÁKE. 317; NyH.7; SzófSz. stb.) 
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der Reuse', finn kehä 'Kreis, Umkreis, Ring' stb. családjába vonták. COLLÍN-
DER (CompGr. 94, 379) a szelkup szót kérdőjellel az osztj. (OL. 79)-V. kos3 
'Reif zu Fässern . . .', észt kets 'Rad (an Maschinen, an der Drechselbank)' stb. 
szókkal vetette egybe. A szelk Igoc stb. veláris magánhangzója miatt azonban 
egyik etimológiai összefüggésbe sem tartozhatik bele. Véleményünk szerint 
valószínűleg belső keletkezésű szó, a szelk. (CASTR.— L E H T . : SUSToim. 122:35) 
N. ko, ko, NP . koo, FO. kuo Kar. kuu 'Ohr' főnév uráli *$3 denominális névszó
képzős származéka. A *-& képzőről 1. LEHTISALO: SUSToim. LXXII , 232. 
A szelk. ko 'Ohr' rokon nyelvi megfelelőiről 1. MIKOLA: NyK. LXV, 408. 

104. Szelkup kuec: cumba k. 'Anas acuta 

A szelk. kuec, kuatj, kotje stb. — tudomásom szerint — csak az alábbi 
összetételek utótagjaként fordul elő: (CASTR.—LEHT. : SUSToim. 122:43) N. 
cumba k., KO. tjumba kuatj, NP. cumba kuetj 'BOCTpoxBOCT; Anas acuta ' ; NY 
N. hak-kueds, KO. seang kotja, Csl. sang kottje 'ceAe3eHb; Anas boschas'. 
Az összetételekből az derül ki, hogy a kuec stb. 'vadkacsafélét' jelenthet. 
A kuec stb. szót egyeztethetőnek gondolom a következő szókkal: o s z t j . 
(KT. 342) DN %os 'größte Wildentenart mit spitzem Schnabel, fängt Fische', 
V., Vj., kas 'eine »Ente« mit roten Beinen und spitzem Schnabel (V.), ein 
Wasservogel (Vj.)', Trj. käs 'eine Entenart (Schnabel spitz)', Ni. Kaz. yps 'ein 
großer Wasservogel, frißt Fische, Schnabel spitz, Beine rötlich'; (PD. 523) Ko. 
%os 'eine Wasservogelart, schwarze Ente (anas nigra)', J . käs 'id., Ente (anas 
tadorna)' | v o t j . (URSzl.) Kyacu [olv.: kwasi] ,ceAe3eHb' j c s e r . (GEN.) P . 
koso 'Quackente; fuligula; rorojib'; (MRSzl.) Ny. KÓCO, K. KOC 'roroJib (BHA 
ÄHKOH yTKH)' | ? s z a m. k a m . konzu' 'Möwe (az osztják, a cseremisz és a 
kamasz szók összetartozásáról 1. TOIVONEN: FUF. X X X I , 1278). Az egyeztetés 
hangtanilag szabályos. A szó belsejében *-nc ~ *-c- tehető fel. A kamaszban 
*-?íc-vel a többi nyelvben *-c-vel számolhatunk. Az uráli *-c- > szelk. c, tj. 
megfelelésről 1. Beitr. 167. Az első szótagbeli magánhangzók (ősosztj. *a ~ 
őspermi *o -~ cser. o ~ szelk. o, a, e [ = e] ~ kam. o) eredeti *a-ra utalnak 
(vö. COLLINDER, CompGr. 153—5). A kamasz szó idetartozása jelentéstani 
szempontból bizonytalan. 
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8 TOIVONEN korábban (FUF. XIX, 176) a cseremisz és a kamasz szóval az osztj. 
(KT. 324) Szög., Kam. yent3 'Kriekente (Szög.), eine Kriekentenart (Kam.)' szót egyez
tette. Ez azonban csak fgr. * -né- *-c- (> osztj. -nt- ~ s) és ősosztj. *a *v *i váltakozás 
feltevése esetén tartozhatik össze velük. Az ugyancsak idevont m. kacsa 'Ente ' szláv 
jövevényszó (SzófSz.; KNIEZSA, SzlJsz. 238). 



Etimológiai megjegyzések 
1. Magyar hant 'Scholle, Grabhügel' 

Hánt 1. 'Scholle, Erdscholle', 2. 'Grabhügel', 3. 'Rasen, grüner Rasen", 
N. hent, hont, hancsik, hamzsik stb. szavunk javasolt etimológiai megfelelője 
a v o g . (MŰNK.: Ethn. IV. 191 [o: 291] KL. khámsél 'zsombék, láphalom', 
E. yamès : %. mä, yamsinmä, %ámsat mä 'zsombékos láp, tundra' , Szi. yamali 
ua.; ( K A N N . — L I I M . : MSFOu. 114 : 450) EL. kgômalilômt 'eine Art flacher 
Erhebungen auf einem Sumpf, grösser als Bülten' (lômt 'Stück'), Szo. iär\Gdl-
mà%ômali 'hier und da auf dem Sumpfstrang (iärfxdlmä) auftretende Bülten 
mit Zirbelkiefern' (MUNKÁCSI: i. h.; NyK. XXV," 270; SIMONYI: Nyr. X X X I X , 
437). 

Ide vonható az o s z t j . (KT. 304) Ni. yfirnds 'große Bülte(ninsel) auf 
dem Moor', Kaz. %ömds 'ziemlich trockene, büjtentragende, mit Bäumen be
wachsene Insel auf dem Moor, Hügel (auf der Heide, dem Moor)' szó is. 

Az obi-ugor szók összetartoznak egymással, a magyar szó azonban csak 
akkor vonható hozzájuk, ha a hant 4-je denom. főnévképző, amely előtt a 
*w-ből n lett. 

A vog. -sèl, -s, -sät, -ali, osztj. -s főnévképzők. 

2. Magyar haszon 'Nutzen' 

Haszon 'Nutzen, Vorteil Gewinn' szavunk rokon nyelvi megfelelői a 
következők1: z ü r j . (WUo.) V. Sz. Lu. I. Ud. P. kozin 'Geschenke der Braut 
an die Verwandten des Bräutigams (V. Sz. Lu. Ud. P.), Hochzeitsgeschenk 
(I)., Geschenk (AV. P. ) ' ; (GEN.) K P . kyiin 'Geschenk' | v o t j . (MTJNK.) 
Sz. kugîm, K. kuzêm 'Geschenk, Gabe' | c s e r . (WICHM.) KH. U. kwzêk, M. 
kù'tè s k 'Mitgift' J m o r d . (PAAS.) E. kazems, M. kaidms 'schenken, beschen
ken', E. kazne, M. kazns 'Geschenk, Gabe' || s z a m. j u r. (173) O. %ässü, Nj. 
kässü 'Lohn des Zauberers' (WICHMANN: FUF. XIV, 87; Beitr. 168; TOTVONEN: 
FUF. XIX, 143; LEHTISALO: M S F O U . LVIII, 130 (MOÓR: Nyr. LXXI , 41; 
ALH. I I , 374). 

Szavunknak van szelkup2 megfelelője is: s z e 1 k. ( P R O K . — E K D . kéz
irat) Ta. gossi 'no/japoK ; Geschenk'; gossi pari '>KepTBa (ßyxaM) ; Opfer (den 
Geistern) (Gr. 124); goss il pö '>KepTBeHHoe flepeBO ; Opferbaum' (uo.); gostigo 
'no^apHTb ; schenken'. A pari szó, mely csak a gossi-vsd együtt fordul elő, a 

lA haszon esetleg más etimológiai összefüggésbe is beletartozhat (1. MUSz. 91; 
VglWb. 85; NyH.7; SzófSz.; FUV.; SKES.). 

2 A szelkup adatokat Gr. N. PROKOFJEV és E. D. PROKOFJEVA szelkup szövegeiből 
készített szójegyzékemből közlöm. Jelzete: P B O K . — E B D . kézirat; PBOKOFJEV, CeübKync-
Kan rpaiwMaTHKa: Gr. 
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szelkupban osztják jövevényszó lehet. Az osztj. (KT. 723) V. Vj. pari 'Schmaus, 
Gelag; Opfernmalzeit (V.), Bewirtung (»unblutiges Opfer«) der Götter, Opfer -
mahl' stb. az egész osztják nyelvterületen megtalálható. 

Az uráli alapalak *kas3- lehetett. 
A feltehető fgr. *a ~ jur. a ~ szelk. o megfelelésről 1. COLLINDER, 

CompGr. 154—5. 
A szócsalád eredeti jelentése a rokon nyelvi megfelelők alapján 'ajándék; 

Geschenk' lehetett, mely vagy áldozati ajándékként a szellemeknek (szelkup), 
közvetve segítség reményében valójában a varázslónak (jurák), vagy meny asz -
szonyi ajándékként a vőlegény családjának jelentett ,,hasznot". 

A zűrjén szó átkerült az obi-ugor nyelvekbe (TOIVONEN: FUF. X X X I I , 
36). 

3. Magyar hat 'wirken, dringen' 

A m. hat 1. 'wirken', 2. 'dringen', 3. R. 'können', 4. R. 'hinein-, durch
dringen' szavunk rokon nyelvi megfelelői a következő nyelvekből ismeretesek : 
o s z t j . (KT. 363) Ni. yàttà, Kaz. y$tt%, O. %vttà 'sich an einen anderen Platz be
wegen, (vorwärts, rückwärts, seitwärts) rücken', V. Vj. kvttà 'sich heranschlei: 
chen', stb. (PD. 449) Ko. yattdm 'versetzen, aufschieben, weiterschieben', J . 
hat Atem 'id. ; stoßen, schieben' | ? z ü r j . (WUo.) V. Sz. Lu. I. kutni 'halten', 
anhalten, aufhalten; besitzen; ergreifen, fassen, fangen; anfangen, beginnen' 
| ? v o t j . (MŰNK.) Sz. Icut- 'fog, megfog, megragad; megtart, követ, teljesít; 
megkezd' (BUDENZ: NyK. X, 83; SZINNYEI: NyK. XLI, 19; NyH.7; Szófsz.; 
P A I S : MNy. XLI, 19; FOKOS: Nyr. LXX, 61). 

Szavunk etimológiai megfelelője még a s z e l k . ( P R O K . — E R D . kéz
irat) Ta. qatiqo fleTbCH, AeBaTbCH ; wohin geraten' (Gr. 45, 103 is), katipoqo 
(o: q-) '.neBaTb ; stecken' (Gr. 108), katteiqo '3aAeBaTbCfl ; verschwinden' is. 

Az uráli alapalak *katt3- lehetett. A szelkup szó vokalizmusára vonatko
zóan 1. a haszon alatt mondottakat. 

A szócsalád eredeti jelentése 'hatol, jiit valahová' lehetett. Ez a szelkup
ban megőrződött. Ebből fejlődött a tranzitív 'bedug' és az -ei- perfektív-képzős 
'eltűnik' jelentés. 

/ 
4. Magyar hord 'tragen' 

Fenti igénk és hurcol 'schleppen, herumtragen' származéka egyeztethető 
a v o g . (WV. 69) TJ . AL. KL. fart-, FK. kárt-, AK. %ârt-, P. kart-, Szo. 
%art- 'ziehen'; (MSz.) KL. kharti 'húz. hurcol' (MUSz. 122; NyH.7; ERDŐDI: 
SzegF. I I I , 232; SzófSz.). 

Az egyeztetés csak akkor fogadható el, ha a vog. -t- deverb. igeképző. 
Véleményem szerint idevonható a s z e l k . ( P R O K . — E R D . kézirat) 

Ta. qüriqo 'Hecra (no TeMeHHK)), TauuwTb ; tragen (der Strom), fortschleppen' 
(Gr. 125 is). 

Az uráli alapalak: *kur3-. 

5. Magyar hullik 'fallen, herabfallen' 

Hullik3 1. 'fallen, herabfallen, hinunterfallen', 2. '(Haar) ausfallen', 3. 
3 A magyar szó esetleg más etimológiai összefüggésbe is tartozhat; 1. erről VglWb. 

210; WICHMANN: FUF. XI , 215, XV, 31; SzófSz.; STEINITZ, FgrVok 23; FUV. m. nélkül; 
SKES. kulua alatt. 
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'(Blut, Tränen) fiiessen',, 4. ' (Tier) krepieren' igénk egyeztethető a következő 
szókkal: v o g . (KANN. , közli LI IM. ; M S F O U . XCVIII, 143) AK. %à/h, FK. 
kQul-, P . kuA-, AL. kul- Szo. yul- 'abgehen, sich lösen (Rinde des Baumes), 
(AK. Szo.) sich erheben (die Sehne des Beines z. B. beim Skilaufen, die des 
Armes z. B. beim Eishacken), | ? z ü r j . (Wuo.) V. gildvni, I. gilöni 'streu
weise und allmählich herabfallen, ab-, ausfallen, sich zerstreuen, zerfallen (z. 
B. Kartoffeln aus dem Sack, Blätter vom Baume, Haare vom Kopfe) (V.), her
abfallen, abfallen, ausfallen, ausgehen, krümeln (I.) (LIIMOLA: M S F O U XCVIII, 
142; FOKOS, NyK. LXI , 60). 

LIIMOLA (i. h.) kérdőjellel ide kapcsolja az osztj. (KT. 300) Trj. kölekin-
táy3 : pündA kplekint 'die Haare sind verfault und gehen aus' szót. Véleményünk 
szerint azonban az osztják ige nem tartozik ide, mert az osztj. (KT. 300) Vj. 
koldk 'kahl (Kopf)' névszó -int igeképzős alakja s a jelentése 'kopaszodik 
lehet. Minthogy ez az osztják szó a KT. szerint csak a Vj. nyelvjárásban fordul 
elő, felmerülhet szelkup jövevényszó volta is: szelk. ( P R O K . — E R D . , kézirat) 
Ta. kolik [adv] peflKO, HHorßa ; selten, manchmal (Gr. 51 is). 

6. Magyar huny '(Augen) sehliessen' 

Szavunk rokon nyelvi megfelelői a következők: v o g . (KANN. , közli 
LIIM. : FUF. XXX, 249) TJ . kön-, AK. %onőn- 'mit den Augen blinzein, die Augen 
zudrücken'; (STEIN., WogVok; 255) Szo. %on- 'blinzeln' ( o s z t j . (OL. 115)V.Vj. 
kon-, %ön- stb. 'zuschliessen (die Augen)' | z u r j . (Wuo.) V. Sz. Lu. I. P . 
kunni ('die Augen) sehliessen'; (GEN.) K P . kyn- 'die Augen zusammendrücken' | 
v o t j . (MUNK.) SZ. k\n-, K. kin- 'behunyni (a szemet) | ? c s e r . (WICHM.) 
K H . kd-mem, U. feme'mua. [ m o r d . (RAVILA: J S F O U . 61/3 : 31) E. konams 
ua., ( JUHÁSZ—ERDÉLYI) M. koúdms ua. | ? f i n n kyyny 'der halboffene od. 
geschlossene Zustand des Auges' | s z a m . j u r . (148) O. %ajjemis 'zwin
kern (mit dem Auge), %àjjeptd 'das Auge (die Augen) sehliessen' (MUSz. 121; 
Beitr. 23; NyH.7; SzófSz.; FUV.; SKES.). 

Ide kapcsolható a következő szelkup szó is: (CASTR.—LEHT. : MSFOu. 
122 : 30) N. kajap, kajap, KO. Ke. kaajau, Ta. kâ'njam, kaanjam 'ich bedeckte'; 
( P R O K . — E R D . kézirat) Ta. qonijqo '3aKpbiBaTb, nOKpbiBaTb ; (der Fuchs) hat 
seine Augen geschlossen'. 

Az uráli alapalak *kuna-, A szóbelseji *-?í-nekajur. -j-, szelk. -n-, -j- sza
bályos megfelelője. Az első szótagbeli vokálisra 1. COLLINDER, CompGr. 164). 

A szelkupbän a szónak 'befed' jelentése is van. 
A cseremisz és a finn szó idetartozásáról 1. BERECZKI: NyK. L X V I , 385 

E. ITKONEN: FUF. XXXI , 170). 

7. Magyar irgalom 'Erbarmen, Barmherzigkeit' 

Szavunk [1192—5: iorgoffun w neki (HB.); 1372 u.) 1448 k.: yrgalmaz 
neked yften (JókK. 34); 1470: iften ergalma myat (Serm Dom.)] egyeztethető a 
következő rokon nyelvekbeli szókkal: v o g . (WV. 91) TJ . iörko'A-, AK. FK. 
iärßdl-, P . i"árA-, AL. iäril-, Szo. iorußl- 'vergessen' | o s z t j . (OL. 57) DN. 
iärdt-, Trj. iordyAd-, Ni. inremd-, Kaz. iörem3- ua. | v o t j . (MUNK.) Sz.jîromï-, 
Kaz. d'êromî- 'téved, megtéved, eltéved"; (WICHM.) J.juromini 'sich verirren' 

[ s z á m . , j u r . (141) O. jiurd, Nj. jwrrds 'vergessen'; j e n . B. jurotábo, 
Ch. \uUotabo ua.; s z e l k . (CASTR.—LEHT. : MSFOu. 122:24) N. yrgak, 

12 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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orgak 'ich verirrte mich, verlor mich', Ta. yrang 'noTepflJicfl'; k a m . (DJ.,) 
duirlem 'verschwinden, verlorengehen', duírzüÉem, dmrzölem 'sich verirren, 
irre fahren' (CASTRÉN, Versuch 85 o., jur.; MUNKÁCSI: NyK. XXI I I , 90 + vg.; 
HALÁSZ: NyK. XXIV, 467 + jen.; LEHTISALO: M S F O U . LXXII , 114 o., v t j . ; 
J O K I : FUFA. X X X I I , 45 vg., o., jur., szelk.; COLLINDER: CompGr. 401). 

A magyarban jo- > *ji- > > i- hangváltozás történt (BÁRCZI, Hangt.2 

105). 
A szelkupban a *j- lekopott, a kamaszban d-vé változott (COLLINDER, 

CompGr. 62, 63). 
A m. -gai gyak. képzőbokor, a R. iorgoffun ( < iorgotfun) g-]e gyak., i-je, 

műv. képző. 
A vog. -£-, -A-, -l- gyak,. a -ß- passiv-reflexiv képző (SZABÓ: NyK. XXXIV 

70, 228; LEHTISALO: M S F O U . LXXII , 357). Az osztj. -t- műv., az eyAe- gyak. -f-
műv., a -md- mozz. képző (SCHÜTZ: NyK. XL, 21, 22, 15; LEHTISALO: i. m. 
323, 357, 115). 

A jen. -ta műv. képző (LEHTISALO: i. m. 299). 
A szócsalád eredeti jelentése 'elfeled' lehetett. Ebből a votjákban és a 

déli szamojédban 'az utat elfelejti' -*• 'eltéved' -+ 'eltűnik', a magyarban 
'hibát, bűnt elfelejt; megbocsát' —>- 'irgalmaz' jelentés fejlődött. 

Az uráli alapalak *jura- lehetett. COLLINDER (CompGr. 410) — nyilván 
a vogul alapján, tévesen — * jur ka alakot következtet ki. 

Más magyarázat 1. MÉSZÖLY, ómSzöv. 214. 

8. Magyar nyal 'lecken' 

Szavunk rokon nyelvi megfelelői a következők: v o g . (WV. 69) TJ . 
naAà'nt-, AK. naAdnt-, P . naAdmt-, AL. nähmt-, Szo. nôlanD- 'lecken' | o s z t j . 
(OL. 50) DN. ng,t-,Tr], naA-, V. Vj. hvla-, Ni. nH-, Ysjdjz. no A - , O. nvl- ua. | 
z ü r j . (WUo.) Sz. Lu. nulni stb. 'lecken, belecken, ablecken' v o t j . 
(MUNK.) Sz. nul- 'nyalni' | c s e r . (WICHM.) K H . n§-lem, U. nule-m 'lecken' | 
m o r d . (PAAS.) E. M. nolams 'lecken, ablecken' f i n n nuolla ua.; észt 
nölima 'lecken, belecken, naschen' | l a p p N. njoallot 'lick'; Wfs. (1446) 
yuo*AAOt '(die Speise beim Essen in Fett) eintunken' | s z a m . k a m . nuilgm 'lec
ken' (MUSz. 407; Beitr. 40; LEHTISALO: F U F . XXI , 20; NyH.7; SzófSz.; 
FUV.;SKES.) . 

A szócsaládnak a szelkupban is van megfelelője: s z e l k . ( P R O K . — E R D . 
kézirat) Ta. nuqo 'jiH3aTb ; lecken'. 

Az uráli alapalak *nöle- (nole-). 
Az *-l- a szamojédban valószínűleg *-j-n keresztül kiesett (COLLINDER, 

CompGr. 117). A kamaszban vagy ez a *-j- vagy a jelen idő -?-je palatalizálta 
az előtte álló magánhangzót. A szamojéd első szótagi magánhangzókra vö. 
COLLINDER, i. m. 158 — 9. 

9. Magyar olt ' (Baum) pfropfen' 

A '(Baum) pfropfen, pelzen, veredeln, okulieren' jelentésű olt, ojt [1278: 
tendit ad unam silvam quae vulgariter olthuan nuncupatur (NySz.); 1416 u./ 
1450 k.: Ki mikor megfoidolt volna az oltouanoknac kè^tebol (BécsiK./ 64; 
1506: Gymôlch oltó Bódog Ázzon (WinklK. Kalend.)] ige egyeztethető a 
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következő obi-ugor4 szókkal: v o g . JVNGy. I I , 632) É. alti, K. ölti 'told, bő
vít, gyarapít'; (MK. IV, 290) FL. alti 'egyesít, összeköt, told, gyarapít; K. 
öltilayti 'összenő'; (MSz.) KL . il-álti 1. 'hozzácsatol', 2. 'megtold'; (KANN. , közli 
STEINITZ: Zeitschrift für Phonetik, Sprachwissenschaft und Kommunikations -
forschung. 17: 638) TJ . aAt-, FK. ölt-, P . oAt-, AL. olt-, Szo. ölt- 'anknüpfen, 
hinzufügen', ( K A N N . — L I I M . , MSFOu. 114:472) Szo. "ltdm iiß '»fortgesetz
ter Baum«, d. h. ein Baum, dessen unterer Teil z. B. eine Birke und der obere 
Teil eine Kiefer usw. ist ' | o s z t j . (KT. 130, 124) DN. ottdDà,Y. alià,V]. aVtà, 
Trj.."aAtäye (äAt-),Ni. nttdta, Kaz. "Mi, O. altá 'hinzufügen, ansetzen, ver
längern', Vj. ulnar] iuy 'Baum, der aus zweierlei Holz [o: Bäumen] besteht: 
unten Zirbelkiefer, oben Fichte, od. unten Fichte, oben Lärche', Trj. uAnarj 
iu% 'Baum aus dessen einem Stamm verschiedene Baumarten hervorwachsen', 
Ni. "tman, Kaz. "Aman 'nacheinander'; (PD. 1565, 2801) K. öttem 'verlängern', 
J . ÙAtdm (äMem) ' löten' (MUNKÁCSI: VNGy. I I , 0405 vg., o.) 

Az ugor magánhangzó-megfelelések ősi *a <•>* *o, *o ~ *-u váltakozással 
magyarázhatók (vö. m. vala ^ volt, hal ~ holt). 

Az ugor alapalak *alt3- lehetett. 
A szócsalád eredeti jelentése 'told' lehetett. E bből fejlődött a 'fát meg

told egy másik fával' -—- m. rolt' jelentés. 
E R D É L Y I ISTVÁN 

4 Az obi-ugor szókat BTIDENZ (MTJSZ. 735) és MÉSZÖLY (NéNy. I I I , 161) a m. alkot 
'schaffen, bilden' stb., 2. R. 'anpassen' igével egyezteti. Ha az alk- -&-jamozz., az obi-ugor 
igék -í-je műv. képző, akkor az egyeztetésnek nincs hangtani akadálya. Jelentéstani szem
pontból az olt-t&l való egyeztetés elfogadhatóbb. 

12* 
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Simonyi Zsigmond Müller-fordításának tanulságai 

1. A múlt század második fele a magyar nyelvtudomány történetének 
egyik legszínesebb korszaka. A vad misztikum ködébe vesző „nyelvmagyará
zók' ' mellé, „modern" kutatási elvek, magyarázó módszerek sorakoztak fel, 
nem is szólva a történeti módszer és az összehasonlító eljárás olyan zseniális 
eló'futárairól, mint RÉVAI , SAJNOVICS és GYARMATHI, akik az útkeresést fém
jelző tanítások tükrében új megvilágításba kerültek. A korszak legkiválóbb 
magyar nyelvészei — a barátságosnak, bíztatónak éppen nem mondható 
hazai fogadtatás ellenére — eltántoríthatatlanul haladtak a tudományos lelki
ismeretük kijelölte rögös úton, kritikailag felhasználva a hazai előfutárok ered
ményeit és vigyázó szemmel figyelve mindarra, amit az új nyelvészeti kutatá
sok szülőföldjén, a német egyetemeken az új módszerek alkalmazásával el
értek. Az új módszerek és eredmények megismerésére, elsajátítására tudatosan 
törekedtek. Szívósan tanulmányozták a Bopp-pal, HuMBOLDT-tal meginduló 
történeti összehasonlító iskola eredményeit, nem zárkóztak el az úgynezezett 
természettudományos nyelvészet eredményeinek a kritikai vizsgálatától sem, 
és az újgrammatikus iskola hangtörvény-koncepciójának aktív népszerűsítői, 
alkalmazói lettek. 

HUNFALVY már 1863-ban határozottan állást foglal az új tanok mel
lett, és a hazai nyelvtudomány feladatát ennek tükrében fogalmazza meg (NyK. 
I I , 70). Programadó akadémiai előadásában az új tanítások egyik sokszínű 
propagandistáját, ,, . . . a nyelvészeti tudományokról Európa-szerte híres tu-
dós"-t (i. h. 69), M A X MüLLERt mutatja be, és az ő munkásságának kriti
kai ismertetése kapcsán szabja meg a hazai tennivalókat. Az oxfordi tanár 
munkásságát — hibáival együtt — igen jelentősnek tartot ta, éppen ezért még 
két alkalommal visszatért értékelésére. (NyK. I I , 381—460, továbbá SIMONYI 
első Müller-fordítása végéhez függesztett „Észrevételek Müller Miksa nyelv
tudományi felolvasásaira, különösen a nyolczadikra" című bírálatában. Müller 
Miksa fölolvasásai a nyelvtudományról Bp. 1874., 395—413. A nyolcadik felol
vasás a nyelvek morfológikus osztályozásával foglalkozik.) 

HUNFALVY részletes bírálata az Akadémia figyelmét is felhívta a 
mülleri felolvasásokra. 1872. január 22-én „összes ülésében" bizottságot ala
kított , „hogy az részint a külföldi tudományos irodalmak jelesebb termékeinek 
lefordíttatása . . . érdekében működjék." (SIMONYI ZSIGMOND, Müller Miksa 
ujabb fölolvasásai a nyelvtudományról. Bp., 1876., 1. számozatlan 1.) Az Aka
démia könyvkiadó bizottságának a felkérésére STEINER (SIMONYI) ZSIGMOND 
már 1873-ban lefordította illetőleg 1874-ben megjelentette MÜLLER régebbi 
felolvasásait, 1876-ban — ugyancsak SIMONYI fordításában — az újabbak is 
megjelentek (i. m. 3. számozatlan 1.). SIMONYI — mint fordító — a felolvasások-
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ról annyit jegyez meg, hogy azok ,,itt-ott egyoldalú, de mindig és mindenhol 
szellemdús és érdekes fejtegetések", amelyeknek „ajánlására alig van szükség." 
(A fordító előszava.) Mindkét fordítást ellátja az ugor nyelvekre vonatkozó 
adalékokkal, tehát — nagyon kevés kivételtől eltekintve — egyetértett 
MÜLLER felolvasásainak egészével. 

2. Az Akadémia könyvkiadó bizottságának a figyelme nem véletlenül 
fordult SIMONYI felé ,,a k ü l f ö l d i t u d o m á n y o s i r o d a l m a k 
j e l e s e b b t e r m é k e i n e k " magyarra való átültetése érdekében. 
SIMONYI tanulmányai, külföldi kapcsolatai révén a legalkalmasabbnak bizo
nyult az újgrammatikus iskola tanításainak a részletekbe menő megismerteté
sére. Külföldi tanulmányai alkalmával Lipcsében P A U L Í , CuRTiu^t, L E S K I E N Í 
hallgatta, tagja lett CURTTTJS Grammatische Gesellschaftjának, amely akkor 
az új tanítások szemináriumszerű feldolgozását tűzte ki célul (RUBINYI MÓZES, 
Simonyi Zsigmond helye a magyar nyelvtudomány történetében. Ért . Ny elv. 
Szépt. XXVI/10, 3, 4). Ilyen tudományos iskolázottság következtében SIMONYI 
az új irány lelkes híve lett, és minden alkalmat felhasznált annak ismertetésére, 
népszerűsítésére. Egyetemi előadásaiban ő foglalkozott első ízben a nyelvtudo
mány átfogó, elvi kérdéseivel, szemináriumában lelkes tanítványai bevonásá
val, igényes vitákkal igyekezett tisztázni illetőleg tisztáztatni az akkor virág
jában volt újgrammatikus iskola szemléletét, az iskola felvetette új elvek és 
módszerek minden lényeges vonását. Az új, termékeny gondolatok közvetítője, 
átplántálója tehát SIMONYI volt (GOMBOCZ: MNy. XV, 156), aki már pesti, 
majd lipcsei, berlini és párizsi tanulmányai idején hozzáfogott MÜLLER elő
adásainak a lefordításához (RUBINYI i. h.). 

Mi ösztökélte SiMONYit MÜLLER felolvasásainak a fordítására? A válasz 
egyszerű és kézzelfogható! Nem volt — talán úgy is mondhatnánk, ma sincs — 
a korai nyelvtudománynak egyetlen olyan általános elvi kérdése, amivel az 
oxfordi tanár a Royal Institutionban tar to t t felolvasásai keretében ne foglal
kozott volna, egyeseket részletesen — sokszor túlrészletesen — fejtegetve, má
sokat csak érintőleg említve. Ha csak az egyes előadások témáira vetünk is egy 
futó pillantást, előttünk áll az a szélesskálájú érdeklődés, ami a londoni tudo
mányos köröket és a „művelt nagyközönséget" jellemezte, és amit az 
előadó — hihetetlen olvasottsága alapján — ne igyekezett volna kielégíteni. 
(Nyelvtudomány ~ természettudomány, Nyelvfejlődés *# nyelvtörténet, A 
nyelvvizsgálat elvei és módszerei [anyaggyűjtés, rendszerezés], A nyelvek 
genealogikus osztályozása, Morfológikus osztályozás, Összehasonlító nyelvtan 
[a komparativizmus elvi és módszertani problémái], A nyelv eredete, nyelv
elmélet, Nyelv és gondolkodás stb.). A témák átfogó jellegéből adódóan ta
lálkozunk még az élő nyelv („nyelvjárási tenyészet") vizsgálatának a fontossá
gával és természetesen a nyelvi változások jellegzetes problematikájával, a 
hangváltozásokkal, hangtörvényekkel, amik a kor nyelvtudományának való
ban a legizgatóbb kérdései voltak. A múlt század magyar nyelvtudománya is 
kereste ezekre a kérdésekre a kielégítő válaszokat, éppen ezért fogadta nagy 
érdeklődéssel a külföldi válaszkísérleteket, ezért fordult MÜLLER előadásai 
felé. 

3. A problémák halmazatából azokat a fő kérdéseket igyekszem kiemelni, 
amelyek véleményem szerint a MüLLER-portréhoz feltétlenül szükségesek, 
amelyek a korai magyar nyelvtudomány érdeklődésének is a homlokterében 
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álltak. (A nyelv legjellemzőbb sajátosságai, a nyelvtudomány hovatartozan-
dósága, a nyelv és a gondolkodás kapcsolata, a nyelvosztályozás elvi kritériu
mai, HUNFALVY ez utóbbival kapcsolatos bírálata.) 

4. A nyelvtudomány feladatát a nyelvi jelenségeknek mint tényeknek 
,,ügyes és gondus induktív következtetések segítségével" történő vizsgálatában 
látja (Felolvasások I, 205). Ez a feladatmeghatározás a nyelv lényegéről kiala
kított felfogásából fakad. A nyelv mibenlétének a megragadásánál elbatárolja 
magát minden ,,nem a tények vallomásából" levont nyelvdefiníciótól (meg
egyezés szüleménye, élő organizmus stb. I. m. 204). Nyelvmeghatározása, a 
tényekből induktív úton levont következtetések alapján, a lehető legáltaláno
sabb : e g y e t l e n k é z z e l f o g h a t ó k ü l ö n b s é g a z á l l a t é s 
a z e m b e r k ö z ö t t (i. m. 348). Általában véve ez igaz, csakhogy túlsá
gosan triviális, mert konkrétan nem a nyelv mibenlétére, hanem az embert az 
állattól elválasztó legfontosabb különbségre utal. Ez a kritérium — lényegét 
tekintve — azonos LOCKE distinkciójával, amely szerint a választóvíz az 
állat és az ember között az utóbbinak absztraháló képessége: ,,az általános 
fogalmak alkotása tökéletesen elkülöníti az embert az állatoktól, mert ez olyan 
jeles tulajdonság, melyet az állatok semmiképpen el nem érhetnek." (Essay 
concerning Human Understandig. I I . XI . fej. 10 §.; i. m. 348.) De még így is 
elfogadható volna ez az általános igazság — természetesen azzal a megszorí
tással, hogy a nyelv e g y i k fontos aspektusára utal —, ha nem párosulna a 
monogenetikus nyelvszármaztatás útján egészen az „isteni eredet magaslatá
ig felemelő" elképzeléssel. Ez a sajátos monogenetikus nyelvszármaztatás a 
biblikus szemléletnek a tudományos gondolkodással való összeegyeztetési 
szándékából fakad, és beszédes bizonyítéka a legtiszteletreméltóbb induktív 
eljárásmód félrecsúszásának, ha az a végső, legfőbb következtetések levonásá
tól megriad. Szöges ellentmondásba kerül e helyen MÜLLER a fentebb megfo
galmazott ,,ténytisztelő, tényvizsgáló" nyelvtudományi feladat-meghatáro
zással, amikor — tagadhatatlanul szépencsengő allegóriával ezt írja: ,, . . . a 
nyelvtudománynak valódi kezdetét az első pünkösd napjától keltezem. A meg
oldott nyelveknek ezen napjától kezdve uj fény dereng a világ fölött, és szem 
elé kelnek oly tárgyak, melyek rejtve voltak az ókori népek tekintete előtt. 
Régi szavak uj értelmet nyernek, régi kérdések uj érdeket, régi tudományok 
uj czélt." (Felolvasások I, 115.) Tanulságos példája ez a mülleri lapszus annak 
is, hogy a legtisztességesebb szándékkal megfogalmazott helytelen következ
tetés is mire vezet. MÜLLER ugyanis más helyen — a humánum nevében — vi
lágosan kifejezi felháborodását, hogy egyes ,,heccpolitikusok" Amerikában — 
,,a rabszolgaságnak fene elméleté"-t „tudományos" érvekkel alátámasztandó 
— összehasonlító nyelvészeket arra biztattak, „hogy bizonyítsák be a nyelvek 
és fajok közös eredetének lehetetlenségét." (I. m. 14.) Joggal ítéli el a darwiniz
mus olyanféle „interpretálását" a fenti célra készült amerikai „tudományos" 
kiadvány címlapján, „melyen a különböző emberfajok arczképe között a 
majom képe emberibb tekintetűnek volt föstve, mint a négeré." (Uo.) Csakhogy 
ezért nem DARWIN a felelős ! Az ilyenfajta „ordaseszmék"-kel szemben mitsem 
használ a legkeresztényibb fogantatású humánum-eszme sem: „Az emberi nem
nek közös eredete, a fajok és nyelvek különbsége, minden nemzetnek fogé
konysága a legmagasb fokú szellemi művelődés irányában — ezek az uj világ
ban, melyben mi élünk, tudományos érdekű kérdések lettek, mert a tudomá
nyosnál is föllebvaló [ !] érdeküek." (I. m. 115.) Az idézett — tagadhatatlanul 
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szépen megfogalmazott — sorok arra nézve is rendkívül tanulságosak, hogy a 
természettudományos (tényvizsgáló) nyelvkutatási módszer egymagában nem 
elegendő, ha az nem egyértelmű kiindulási (néző-) ponttal társul, ha az nem a 
következetes materializmus szilárd talaján áll. 

A nyelv másik jellemző tulajdonságának á l l a n d ó a n v á l t o z ó 
jellegét tartja. Mert „akármilyen volt a nyelvnek eredete — írja — első iránya 
határtalan sokféleség felé ta r to t t . " (I. m. 54.) Hogyan megy végbe a nyelvi 
változás, „a nyelv természetes növése" (i. m. 56), egyes nagy emberek, köve
tésre (utánzásra) méltó hősök új nyelvhasználatának eredményeként vagy az 
egyes emberek akaratától, tudatától függetlenül. MÜLLER az utóbbi véleményen 
van. A nyelvi változás lényegét a v á l t o z á s i f o l y a m a t o b j e k t i 
v i t á s á b a n látja. „ . . . azon okok fölött, melyek a nyelvek növését esz
közlik . . . embernek semmi hatalma nincs." (I. m. 61.) A folyamatos, lassan, 
de „ellenállhatatlanul" végbemenő változások „egészen kivül esnek az ember 
szabad akaratának hatáskörén vagy ellenőrzésén" (i. m. 62.), éppen ezért 
egyesek (grammatikusok és puristák) arra irányuló kísérletei, hogy a nyelvet 
javítsák, „egészen haszontalanok." (I. m. 63.) 

A nyelv alaki változásának „hangbeli romlás" ['redukció'] az oka, ami 
viszont „nem a véletlen eredménye; határozott törvények uralkodnak fölötte" 
(i. m. 61). Ezeket a törvényeket azonban „nem emberek szabják; sőt . . . az 
embernek engedelmeskedni kell nekik, ha nem is tud felőlük semmit." (I. m 
62,1. még 35, 36, 37, 39 stb.). Ahány mondat, annyi egyértelmű állásfoglalás 
a nyelv, a nyelvi folyamatok, az azokat előmozdító okok, emezeket szabályozó 
törvények o b j e k t í v j e l l e g é t illetően !, Ez még nem volna baj, mert 
hiszen a korábbi egyoldalú szubjektív nyelvmagyarázat ellen irányul. De 
amennyire egyoldalú volt a nagy emberek, királyok stb. egyedüli nyelvalkotó 
tényezőként való felfogása, legalább annyira egyoldalú és elvileg helytelen ez a 
szubjektív elem teljes kizárásán alapuló „fatalista" nyelvtörvény-koncepció : 
ami az ember teljes kiszolgáltatottságát hirdeti, és mindenféle nyelvművelési 
tevékenységet eleve kilátástalannak, „egészen haszontalannak" tar t . (NB. 
a nyelvjavítás i t t csaknem kizárólag az egyes beszédhangok megváltoztatási 
lehetőségére korlátozódik, de itt se helyes a szubjektív tényező semmibe
vevése.) 

Szerinte az alaki változások, a „hangbeli romlás" határozott törvényei 
— a „nyelvjárási tenyészet" hatásán kívül — e l s ő s o r b a n f i z i o l ó g i a 
t ö r v é n y e k , amelyek az embert körülvevő, fiziológiai fejlődését, állapotát 
befolyásoló fizikai tényezők különbözőségével magyarázhatók. „ . . . a tör
vények, melyek ezen változásokat [hangváltozások] szabályozzák, egészen 
fiziologikus alapon állanak és nem engednek semmi más magyarázatot." 
(Felolvasások I I , 195.)1 

1 A gondolat közismert. Amióta a hangtörvény-koncepció a hangváltozási szabály
szerűségek egyszerű megállapításán túl az azokat kiváltó okokat is kereste, első helyen 
állt a darwini természettudományos magyarázat (a föld, az éghajlat stb. hatása a hang
képző szervekre, ez utóbbiak befolyása a hangváltozásokra). L.: A. F. POTT, Etymolo
gische Forschungen . . . II2 [1836], 1; H. OSTHOFF, Das physiologische und psychologische 
Moment. . . Berlin, 1879. 19.; F. KATTFFMANN, Gesch. der schwäb. Mundart . . . Strass
burg, 1890. XI . 1.; JEAN P. ROTJSSELOT, Les modifications phonétiques du langage . . . 
Paris, 1891. 351. Ellenük: B. DELBRÜCK, Die Lautgesetze . . . Leipzig, 18933. 127.; H. 
PAUL: Prinzipien2 . . . 56; Ö. BRENNER, Einleitung zur „Deutsch. Phonetik". Leipzig, 
1893. 11.; H. FISCHER, Geography der schwäb. Mundart. Tübingen, 1895. 79., és még 
sokan mások. 

V 
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,,A hangbeli elfajulás" főoka tehát fiziológiai tényezőkben, ezen belül 
is az emberi lustaságban, hanyagságban, kényelemszeretetben keresendő 
(i. m. 196). így áll elő a „hangbeli fogyatkozás", ami az izomerő hiányára ve
zethető vissza. SIMONYI ezt a gondolatot teljes mértékben elfogadta, amit az 
is bizonyít, hogy MÜLLER latin, angolszász és francia példáit kiegészíti olyan 
magyar szavakkal, amelyek a teljesebb alakokat megőrző rokon-nyelvekéivel 
szemben megrövidültek: vog. kaim ~ m. kém, oszty. jenk ~ m. jég, mordv. 
säjär «v m. szőr, f. silmä ~ m. szem, f. antaa ~ m. ad stb. stb. (I. m. 198.) 
A „fogyás általános törvényé"-nek érvényesülését látja az idegen nyelvekből 
átvett jövevényszavak átalakulásában is. SIMONYI példái: tör. biliéi ~ m. 
bölcs, szl. opatica ~ m. apácza, 1. tegula ~ m. tégla, n. wanderer ~ m. vándor, 
fr. gendarme ~ m. zsandár, stb. (Uo.) A „fogyás általános törvényé"-t azonban 
semlegesítheti, sőt ellenkező tendencia érvényesülését is előmozdíthatja az 
említett restség, a kényelem a hangképzésben. Ennek a tendenciának az érvé
nyesülését gondolja — MÜLLER különböző idegen nyelvekből felsorakoztatott 
példáin túl — SIMONYI a szóeleji mássalhangzó-torlódást feloldó jövevénysza
vak esetében: szl. prostü ~ m. paraszt, n. schnür >-*J m. zsinór, szl. dvoru ~ m. 
udvar, n. sträng ~ m. istráng stb. (I. m. 199 — 200.) 

A misztikus ködbe vesző nyelveredet-magyarázat után tehát, ahol már 
n y e l v i t é n y e k állnak rendelkezésre, azok egyoldalú, fiziologikus valla
tóra fogása nem marad el. Ma már tudjuk, hogy a hangváltozásokat nemcsak 
— sőt nem is elsősorban — fizikai, fiziológiai tényezők váltják ki. De nem 
szabad azt se szem elől téveszteni, hogy a f i z i o l ó g i a i m a g y a r á z a t 
lényegében olyan o b j e k t í v f o g ó d z ó keresése, amit a korábbi szub
jektív tényezőkön alapuló hangváltozás-magyarázatokkal kívántak szembe
állítani. Ennek a természettudományos igényű magyarázatnak olyan hirdetői 
voltak, mint a nagytekintélyű G. CURTIUS (Einleit. zu „Grundz. d. griech. 
E tym." Leipzig, 1858. 23.) és követői. A magyar nyelvészeti irodalomban — 
SiMONYin és R I E D L SzENDÉn kívül — GOMBOCZ is elismeri, hogy a kiejtés válto
zásának az oka „a kényelemszeretetben keresendő, legalább sok esetben." 
(A jelenkori nyelvészet alapelvei. Nyr. XXVII, 57.) L u x GYULA írja 1927-ben: 
„A hang változásoknak főképpen fiziológiai, pszichofizikai okai vannak . . ." 
(A nyelv. Bp., é. n. 44.) Hogy L u x mit ért p s z i c h o f i z i k a i okon, vilá
gosan megmondja: ,, . . . a nyelv változásnak alapvető oka abban a tökéletlen
ségben rejlik, amely a hangok felfogásánál és a hangok utánzásánál tapasztal
ható." (I. m. 45.) Ez a magyarázat lényegében az ismert — fiziológiai fogan
tatású — nyelvromlás „hangbeli elfajulás "-elmélet pszichologikus felújítása. 
A hangváltozások fiziológiai magyarázata még a legutóbbi időben is felbukkant. 
MOLNÁR JÓZSEF a debreceni nemzetközi nyelvészkongresszuson (1966) a ma
gyar magánhangzók nyíltabbá válását a letelepedő magyarság kulináris mű
veltségében bekövetkezett alapvető változással, pontosabban, az ennek alap
ján előállott fogazat-változással igyekezett mag^rázn i . 

Az igazsághoz viszont az is hozzátartozik, hogy a hangváltozások fiziolo
gikus magyarázata közben MÜLLER több érdekes, sőt maradandó értékű meg-

A korabeli magyar szerzők közül R I E D L SZENDE is ezt írja 1859-ben megjelent 
Magyar hangtanában: „A föld, éghajlat, életmód változtával, ezerféle új behatások követ
keztében új hangtani törvények, új szóalakok támadnak . . ." (37.) Ugyanez szószerint 
megismétlődik 1864-ben kiadott Magyar nyelvtanában (X. 1.). A „földrajzi magyarázat" 
gondolata még 1873-ban is előfordul akadémiai felolvasásában (Ért.Nyelv.Szépt. III/9, 
42). 
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állapításra jutott . A ,,Hangváltozás"-ról tar to t t felolvasásában (II, 177 — 222) 
külön foglalkozik a „Tökéletlen artikuláció" problematikájával (i. m. 185—90). 
Ennek keretében azt vizsgálja, hogy egyes népek nyelvében miért nincsenek 
meg azok a hangok, amelyek az európai népek nyelvében igen fontos szerepet 
töltenek be (sziszegők, pergetettek stb.). E R . KATTFFMANN (Das gebiet des 
Weissen Elusses und dessen bewohner. Brixen, 1861) megállapítását magáévá 
téve a d i n k a nyelvben az s, ä, z hang hiányát azzal magyarázza, hogy a 
dinkák — a Fehér Folyó mellékén lakó egyéb néger törzsekkel együtt — alsó 
fogaikat kiszedik. Más nyelvekben a s e l y p í t é s t annak tulajdonítja, 
hogy egyes néptörzsek (például a v a - h e r e r ó k ) felső fogaik egy részét — 
rituális vagy esztétikai okokból — lereszelik, az alsók közül pedig néhányat 
kitörnek (Felolvasások I I , 179). 

Abban is igaza van, hogy nyelvkeveredés, jövevényszavak átvétele vagy 
idegen nyelv tanulása közben hanghelyettesítéssel hidalják át azt a nehézséget, 
ha az átvevő nyelvben az átadó hangállományának egyike-másika hiányzik, 
így lett az angol steelhől a hawaiaknál kila (a szóeleji mássalhangzó torlódást 
feloldották, a t. és k hang között nem tudtak különbséget tenni, és a szó végén 
mássalhangzó nem állhatott. (I. m. 186.) Az r hang hiánya és a mássalhangzó 
torlódás kiküszöbölése miatt lett a kínaiban Krisztusból Ki-li-sze-tu, Európát 
Eulopánaik, Amerikát Jamelikánsik ejtik stb. (I. m. 183.) 

Egyes meglevő, azonos funkciójú beszédhangok váltakozását „ a r t i k u 
l á c i ó - e l c s ú s z á s s a l " magyarázza, és a legtöbb nyelvben előforduló 
fonetikai jelenségnek tartja. így például a latin -aris és -alis képzők — funk
ciójukat de eredetüket tekintve is — kétséget kizáróan azonosak, és a szótő 
mássalhangzójától függően változnak: saturnalis ~ secularis, normális ~ 
reguláris stb. (I. m. 189.) SIMONYI magyar példákkal egészíti ki ezt a sort; 
fúr ~ fulánk, paszúr »v paszuly, csikér ~ csekély, barbier ~ borbély stb. (uo.; 
R I E D L SZENDE ezt az „artikuláció elcsúszás"-t nevezi d i s s z i m i Iá ci ónak. 
Ért.Nyelv.Szépt. I II /9, 8 - 9 . ) 

A hangváltozások szövevényeiben való eligazodást segíti a „ n y e l v 
j á r á s i t e n y é s z e t " szorgos vizsgálata is, hiszen a „hangbeli fogyatko
zás" általános fizológiai magyarázata mellett az élő nyelv(-ek) vizsgálatai 
„dúsan fogják jutalmazni az összehasonlító nyelvésznek uj meg uj hajtó va
dászatait." (Felolvasások I I , 3.) MÜLLER a különböző nyelvjárások tanulmá
nyozásának az ügyét rendkívül fontosnak tar tot ta . Több alkalommal vissza
tért a kérdés tárgyalására (I: 39, 45—6, 49, 50, 59,11: 28 — 35), hiszen „nyelv
járásaiban éli a nyelv valóságos és természetes életét." (Felolvasások I, 46.) 
Határozottan fellép mindazon nézetek ellen, amelyek a nyelvjárásokban „min
denütt az irodalmi nyelvnek elfajzásai"-t látták (i. m. 49), sőt megfordítja a 
kérdést, és határozottan vallja, hogy „nyelvjárások voltak, mielőtt irodalmi 
nyelvek alakultak, mert minden irodalmi nyelv csak a sok nyelvjárásnak egyi
ke" (i. m. 50). Ha nem fogadható is el teljes mértékben az irodalmi nyelv létre
jöttét elképzelő mülleri magyarázat, a nyelvjárás(-ok)nak abban játszott 
szerepe nem hanyagolható el. 

A hang változások fiziológikus magyarázata mellett a nyelvjárási ténye
zők szerepének a kihangsúlyozására későbbi munkáiban is visszatér. Részben 
az izomerő hiányát látja a „hangmozdulás törvénye" (Lautverschiebungs
gesetz: i. m. 226.) azon eseteiben, ahol a tenuisokból médiák lesznek: k > g, 
t > d, a könnyebb ejtéssel magyarázza a knight > night, hlâford > lord, 
Worcester > Woosta fejlődést, ugyanakkor megjegyzi, hogy a t > th, d > t 
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változás nem a könnyebb ejtést szolgálja, hanem a nyelvjárási változatoknak 
a köznyelvbe való bevonulásával állunk szemben (Die Wissenschaft der Spra
che I. Leipzig, 1892. XIV. L). 

A ,,minden mássalhangzó, minden magánhangzó, minden hangsúly, vál
tozásait" előidéző, szabályozó ,,finom törvények" objektív jellegének az alá
húzása mellett a szubjektív tényező (egyesek tudatos hangváltoztatási sze
szélye) szerepét is elismeri, amennyiben az egyéni szeszély szokássá válik. 
Ezt a lehetőséget azonban c s a k a p r i m i t í v n é p e k b e s z é d é r e 
k o r l á t o z z a , amelyben ,,a nyelvnek mintegy gyermekkorát" látja. 
BATES egyik munkájából (The Naturalist on the Amazons I, -329 — 30) idéz a 
délamerikai nyelvek sokféleségének a magyarázatára: ,,Hogyha indiánok, 
akár férfiak, akár asszonyok egymással beszélgetnek, szinte kedvük telik uj 
kiejtésmódok föltalálásában és szavak elferdítésében . . . az ilyen uj szavakat 
nagyon sokszor megtartják . . . így aztán egyes hordáknak . . . nyelvük sok
évi elszigeteltség folytán a többi horda előtt érthetetlenné válik." (Felolvasások 
I I , 43—4. Ma már tudjuk, hogy modern nyelvhasználati szeszélyek, különcködő 
ejtési módok is divatossá válhatnak, ,,objektivizálódhatnak" !). A BATES 
feljegyzéséből levont következtetés megszívlelendő: ,, . . . megtanuljuk leg
alább azt az egyet, hogy a valóságos nyelvben sokszor több van, mint amiről 
bölcsészetünk álmodik." (I. m. 43) Ez helyes, csakhogy szöges ellentétben áll a 
fentebb tárgyalt hangtörvény-koncepció lényegével (a szubjektív elem teljes 
kizárása).2 

Ismeretes, hogy a hangtörvény-fogalom az újgrammatikus iskola egyik 
sarkalatos tétele, amit az akkori természettudományi felfedezések (mechanika, 
gravitáció, az élő világ fejlődésének törvényszerűsége stb.) alapján alakított ki 
(1. MNy. LXII , 266-79) . 

Ennek a hangtörvény-koncepciónak az volt a legjellemzőbb vonása és 
legfőbb értéke, hogy a nyelvi mozgásformák egyik legérdekesebb és az újgram
matikusok felfogása szerint legfontosabb megnyilatkozásának, a hangváltoz-
zás(-ok)nak a mélyén meghúzódó szabályt, rendet, a változások menetét ki
váltó okot (-kat) igyekezett feltárni. Ennek az elképzelésnek a tükrében szi
gorú kritikával felülvizsgálták mindazokat a nézeteket, amelyeket a korábbi 
nyelvmagyarázati próbálkozások a változások lefolyására, az azokat megindító 
okokra nézve kialakítottak, és könyörtelenül elvetettek minden olyan gondo
latot, amelyről úgy vélték, hogy az nem a jelenségek, dolgok adekvát tükrö
ződését mutatják. Az ilyen elméleti igénnyel megfogalmazott hangtörvény
ideát — a dolog természetéből kifolyóan — a nyelvi változások kizárólagos 
magyarázó elvévé és gyakorlatává tették, ezt tar tot ták a nyelvtudomány szi
lárd alapjának, ez volt a próbaköve az etimológiák helyességének vagy elveten
dő voltának. A hangtörvény-fogalom tehát az újgrammatikus nyelvmagyará
zat vörös fonala lett, ehhez mértek csaknem minden nyelvfejlődésre vonatkozó 

2 Egyébként a MÜLLER-féle törvény-fogalomnak nem ez az egyetlen, nem is a 
legfőbb hibája, hanem — nyelvszármaztatási elképzelésénél már szóvátett — következet
lensége, helytelen kiindulási pontja. E szerint az anyagi világ felszínes rendetlenségei, 
látszólagos és valódi ellentmondásai mögött meghúzódó okos rend, törvényszerűség nem 
az anyag jellemző tulajdonsága, hanem ,,egy isteni elme sugarai" világosítják meg ,,az 
anyagnak sötét kháoszát" (Felolvasások I, 16). Amikor behatolunk az anyagi világ rej
telmeibe, felfedjük törvényszerűségeit, lényegében az „Isten szemét" látjuk meg, „mely 
kisugárzik minden művéből" (i. m. 17). Ezzel a „törvénnyel" szemben tehetetlen az 
ember, az ilyen értelemben felfogott törvény kialakulásában a szubjektumnak valóban 
nem lehet semmiféle szerepe ! 
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elképzelést, ennek alapján fogadtak el valamilyen magyarázatot vagy minő
sítettek tudománytalannak. Az újgrammatikusok hangtörvény-felfogásukat 
olyan mércének tartot ták, amelyen a legtisztább hangalaki egybecsengések is 
megbuktak, ha egyébként a hangváltozások mélyén meghúzódó s z a b á l y o s 
m e g f e l e l é s e k alapján nem voltak magyarázhatók. 

A természettudományos indítékú (nyelvi-, hang-) törvény-fogalom meg
termékenyítő hatására számtalan példát lehetne említeni mind a külföldi, 
mind pedig a hazai tudósok erre vonatkozó nézeteinek a megszólaltatásával. 
A „dolgok mozgásának" adekvát gondolati tükröződése alapján kiformálódott 
hangtörvény-fogalom jelentőségét MÜLLER is határozottan megfogalmazza. 
,,Mikor ezen hangtörvények szilárdan meg voltak állapítva [a nyelvi jelenségek 
objektív mozgásrendjét helyesen tükrözték], teljes biztossággal lehetett közös 
eredetükre visszavinni olyan szavakat is, melyekben alig volt egy-egy hang 
egyenlő." (Felolvasások I I , 27.) Ez is hozzátartozik a szöges ellentmondásoktól 
terhes mülleri törvény-koncepcióhoz! Mert amikor MÜLLER — sajátos termé
szettudományos iskolázottsága folytán — a nyelvi tények szigorú vallatóra 
fogása (és nem a miszticizmus ködébe vesző hamis ideológia) alapján fogalmaz, 
meglátja a lényeget. Az így kialakított hangtörvény-fogalom elfogadtatását 
felolvasásaiban rendkívül fontosnak tar tot ta — majdnem mindegyikben 
visszatért ehhez az alapvető gondolathoz —, és meglehetősen optimista meg
fogalmazással nézett az új gondolat fogadtatása elé. ,,Kevés ember, talán senki 
sem fog többé kételkedni, vájjon a hangváltozások bizonyos hangtani törvé
nyek szerint történnek-e . . . " (i. m. 195). Mennyire tévedett ! Optimizmusa 
megalapozatlan volt, nem látta előre azt a közel háromévtizedes ádáz küzdel
met, ami a hangtörvény elfogadtatása mellett illetőleg ellene kialakult. (A po
lémia főbb állomásainak, fő tételeinek ismertetését illetőleg értékelésót 1. MNy. 
LXII , 266 — 79). Mindenesetre a tény tény marad: MÜLLER az újgrammatikus 
iskola hangtörvény-koncepciójának — az új gondolat minden előremutató 
tényezőjével és a vitákat provokáló túlzásaival együtt — harcos propagan
distája volt. 

A ,, vakon érvényesülő", „kivételeket nem ismerő" hangtörvény-fogalom 
kimondottan természettudományos kutatási módszer alkalmazásának ered
ményeként született. Az elvek és módszerek alkalmazása egyértelműen kije
lölte a nyelvtudomány helyét a természettudományos diszciplínák között. 
Maga az a tény, hogy MÜLLER felolvasás-sorozatát a londoni Royal Institution 
rendezésében tar tot ta , elég beszédes bizonyíték MÜLLER erre vonatkozó állás
foglalásáról, de ezt ki is mondja a második felolvasás-sorozat bevezető elő
adásában, amikor a nyelvtudomány hovatartozandóságáról, mint a viták 
tüzében álló elvi kérdésről nyilatkozik: „ E g y e t jobban érzek, mint valaha 
— azt t. i., hogy a nyelv-tudomány nélkül hiányos volna a természeti tudomá
nyok köre, melyeknek ezen intézet van szentelve." (Lm. 7.) Hogy a nyelvtudo
mány „hely-ki jel ölesében" az egyértelmű fogalmakkal, módszerekkel dolgozó, 
a jelenségek önkényes felfogását kizáró tudományosság rangos igénye volt az 
alapvető indíték, az eléggé vitathatatlan. 

Ilyen volt a korabeli tudósok szemlélete a természettudományokról, 
ezért sorolták az újgrammatikusok közül sokan mások is ide a nyelvészeti 
kutatásokat, a „besorolás" lényegét SIMONYI mellett más hazai tudósok is 
ebben látták. GOLDZIHER IGNÁCZ a századfordulón így értékeli MÜLLER felol
vasásait: „A n y e l v f i l o z ó f i a [spekulatív, apriorisztikus] e g y o l 
d a l ú s á g a ellen lépett sorompóba MÜLLER, midőn a nyelvtudományt a 
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természettudományok számára reklamálja és a nyelv tenyészésének megfi
gyelésére a természettudomány módszerét jelöli ki ." (NyK. XXX, 460.) E sze
rint a felfogás szerint a nyelv alakulására nem érvényes ,,a történelemben meg
nyilvánuló szellemi szabadság[ ! ] " , a nyelv „tisztán a természeti tünemények 
szoros törvényszerűségének körébe van helyezve, mint a természet szerves 
produktuma." (I. h. 461.) A nyelvtudomány tehát úgy természettudomány, 
hogy az emberi szabadsággal szemben a szükségszerűséget állítja. (I. h. 462.) 
A mülleri állásfoglalás jelentőségéről, hatásáról szólva megállapítja, hogy a 
magyar nyelvészek határozott argumentumot kaptak tőle, amikor az egyéni 
önkény kiküszöbölésére törekedtek, amikor tehát a nyelv változásainak a ma
gyarázatánál ,,a jelenségek önkényes felfogását kizáró tudományosság" eléré
sére törekedtek. „így tehát nemzedékünk szemében MÜLLER MIKSA . . . lett 
a természettudományi nyelvszemlélet apostolává . . . S mai nap már alig 
tudunk számot adni azon lelkesítő hatásról, melyet e nagy határozottsággal 
formulázott tan nemcsak az általános nyelvtudományi szemléletre tett , hanem 
gyakorlati irányban, az élőnyelvvel való elbánásra is." (I. h. 461.) Ugyanígy 
értékeli MÜLLER természettudományi felfogását R U B I N Y I MÓZES is. (Általános 
nyelvtudomány. Bp., 1907, 86.) 

5. Ilyen természettudományos „fegyverzet" birtokában a n y e l v é s 
g o n d o l k o d á s sokat vitatott problémakörére MÜLLER részéről már csak 
egyfajta válaszadás lehetséges. A nyelv objektív jellegének az elfogadása, a 
fentebb már említett nyelvdefiníció szükségképpen a n y e l v é s a g o n 
d o l k o d á s a z o n o s í t á s á h o z vezetett. A nyelv és a gondolkodás 
azonosságát „a nyelvtudomány egyik legszilárdabb alapú elvé"-nek tartja, 
mivel gondolatnélküli „izült" (artikulált) hangokat, hangsorokat és szavaktól 
független gondolatokat nem lehet elképzelni. „Aki a jelentéstől független szó
hangokról beszél és a szavaktól független gondolatokról: mintha arczul verné 
a nyelvtudománynak egyik legszilárdabb alapú elvét" — írja egyik előadásá
ban, amelynek a „N y e l v ó s é s z " címet adta (Felolvasások II , 47). Hatá
rozott véleményének az alátámasztására a nyelv egyes (nagy) emberektől való 
független jellegét hívja tanúbizonyságul. A nyelv és a gondolkodás, a gondol
kodási folyamat különállóságát csak azon az áron tar taná elfogadhatónak, ha 
a nyelvet kölcsönös egyezkedés alapján úgy képzelnénk el, hogy „bölcs kirá
lyok, papok és filozófusok összedugták volna a fejüket és kiadták volna rende
letben, hogy ezt meg ezt a [kész, a hangalaktól független] fogalmat evvel vagy 
avval a hanggal kel] ellátni" (i. m. 48). Nem minden irónia nélkül hozza kapcso
latba az idézett feltételezést azzal a véleménnyel, amely szerint a nyelv külső 
alakját a hang, belső tartalmát a gondolat alkotja. A „megegyezés-elmélet" 
elfogadása esetén „aztán mondhatnók, hogy a hang a külsejét, a gondolat a 
belsejét teszi a nyelvnek" (uo.). A nyelv ilyen értelemben felfogott konvencio
nális jellege ellent mond a józan ész legelemibb követelményeinek, mivel a 
valóságban „soha sem várt egy határozott fogalmakból álló független sor arra, 
hogy egyesítsék izült hangoknak valamely független sorával. A valóságban 
soha sem találunk izült hangokat másképp, mint határozott gondolat kifeje
zőit . . ." (i. m. 67). A nyelvi tények vallomása a fenti tétel alátámasztására: a 
logos a görögben „nagyon helyesen és természetesen mind a nyelvet, mind az 
észt jelenti" (i. m. 69). A logos legeinbői származik, ennek a latin megfelelője 
legere, aminek a tulajdonképpeni jelentése szedni, gyűjteni vagy még inkább 
számolni, elszámolni; az angol tell, a vele egy tőről fakadó német zählen szintén 

! 
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számolni de elbeszélni jelentésű is. A logos < legein tehát „sem nem több, sem 
nem kevesebb, mint az egyesnek összefoglása az általános által" (i. m. 70.). 
SIMONYI magyar és rokonnyelvi példákkal támogatja meg ezt a nézetet: a 
a magyar számolni némely vidéken azt is jelenti: elmondani, mondogatni, az 
észt luge- szintén számlálni, olvasni és elmondani jelentésű, lugu egyaránt 
jelent szám-ot és történet-et, a vogul lau- 'szólni', mordvin (erza) megfelelője: 
lovo- 'olvasni', 'számlálni' (i. m. 69). 

Az említett példák a gondolkodási folyamat egyes aktusainak az érzékel
tetésére (a különböző fogalmi jegyek összegyűjtésére, „összeszámlálására", 
„összeolvasására") s ezáltal a fogalmi absztrakció, megvalósulására' valóban 
elgondolkodtatok. De nem juthatunk más eredményre akkor sem, ha az ismeret
szerzési folyamat egészére vonatkozó nyelvi kifejezéseket, terminusokat kissé 
közelebbről megvizsgáljuk. Már LOCKE is határozottan azon a nézeten volt, 
hogy minden fogalom — még a legelvontabb is — közvetlenül vagy közvetve 
konkrét érzékelésre vezethető vissza. ,, . . . mind ezek [képzetek, fogalmak] 
csak külső érzéklós vagy belső lelki működés eredményei lehettek; min thogy . . . 
csak is olyasmiről van képzetünk, ami külső érzékelhető tárgyakból ered, vagy 
amit magunkban érzünk szellemünk belső működése folytán" ( J O H N LOCKE, 
Essay concerning human understanding 111/1,5. SIMONYI fordítása, i. m. 
373). LOCKE — többek között — a képzelni, felfogni, megérteni nyelvi példák 
eredeti és átvi t t jelentése alapján messzemenő következtetésig jut el. ,, . . . ha 
minden szót visszakísérhetnénk eredetéig, azt találnók minden nyelvben, 
hogy azon neveknek, melyek érzékeink alá nem eső dolgokat jelölnek, első 
származásuk érzéki képzetekben gyökerezik." (I. m. 372.) Ezt a szenzualista 
materializmus alapján megfogalmazott állítást MÜLLER „kissé bonyolult és 
homályos ugyan, de mindazonáltal klasszikus egy hely"-nek minősíti, de 
nyelvi adatait „minden kétségen fölül állók"-nak tartja, és megemlíti, „hogy 
akik materialisztikus elméletek ellen harcolnak, mai napig szükségesnek tar t 
ják a Locke . . . által idézett adatok ellen kelni síkra" (uo.). Ha a — LOCKE 
idézte — adatokat még az ismeretelméleti, szakkifejezések egyikével, az 
érzet-tel kiegészítjük, és az így kapott sor egyes tagjainak jelentéseit adjuk 
meg a LocKE-féle ismeretelméleti felfogás lényegének (konkrét>absztrakt) 
megtámogatására, az alábbi eredményhez jutunk. A felsorolt szavak tö
veinek az eredeti jelentése valóban konkrét érzékelés eredménye. Az érzet 
(mint fogalom) töve ér, hozzáér, megérint világosan mutatja az ismeret
szerzési folyamat legalacsonyabb, legelső fokát az é r z é k e i é s t , amikor 
érzékszerveink kapcsolatba kerülnek, „hozzáérnek" az érzékelendő valósághoz. 
Az érzékszervek kapcsolata alapján az érzékelt tárgyról különböző „részképek" 
jutnak az agyunkba, megjelenik tudatunkban az érzékelt tárgy k é p e , a 
képzet. Amikor a képzet a „részképek" sokaságából csak a leglényegesebb vo
násokat tükröző jegyekké absztrahalódik, amikor tehát megfogtuk, megértettük3 

a dolog lényegét, eljutottunk a kezdetben érzékelt valóság, tárgy stb. fogalmá
hoz. Ha ezeket a tagadhatatlanul igen elvont (gnoszeológiai) fogalmakat a 
nyelvi kifejezések jelentéseinek a tüzetesebb vizsgálatával konkrét érzékelési 

3 SIMONYI az egyik legbonyolultabb absztrakciós művelet, a fogalom fogalmának a 
létrejöttében a konkrét, érzékelhető elem meglétét ARANY Toldijának két sorával 
„érzékelteti", miután megállapítja, hogy (a dolog lényegét) megérteni annyit jelent, mint 
fölérni ésszel : „Mert fölérni könnyű, könnyű nem csak észszel, Hanem ököllel is, és meg
fogni kézzel" (III. ének; i. m. 374). L. még: angol apprehend, to comprehend, to conceive, 
német auffassen, begreifen egyaránt fölkapni, megkapni, megragadni jelentését (uo.). 
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folyamatból származó érzetekre tudjuk visszavezetni, és az így kialakult ,,fo
galom-kelléktár "-ral történő pszichikai műveletek alapján (külön-külön meg
lévő fogalmi jegyek önkényes kombinációjával) eljutunk a pegazus, kentaur 
(antropomorf) isten, mennyország stb. fogalmához, akkor érthetjük meg 
igazán LOCKE ,,újrafelfedezési" örömét, amikor Aquinói Tamás szállóigévé 
vált mondásával találkozott: ,,Semmi sincs az értelemben, ami előbb ne lett 
volna meg az érzékekben." (,,Nihil est in intellectu, quod non sit prius in 
sensu". De veritate I I , 3.) 

MÜLLER a locke-i fogalomalkotás menetének (érzékelés, képzet-, majd fo
galomalkotás) az alátámasztására a spiritus, ( < spirare), anima ( < szanszkr. 
an 'fújni') 'szellem', 'lélek' szavak eredeti jelentését fogja vallatóra, és megálla
pítja, hogy mindkettő lélegzést, leheletet is jelent (i. m. 374.). SIMONYI — Bu-
DENZ első szóegyeztetési publikációjára (A magyar és finn-ugor nyelvekbeli 
szóegyezések. Pest, 1868.) támaszkodva — a magyar lélek rokonnyelvekbeli 
jelentéseit szólaltatja meg ennek az — isteni eredetűként számontartott — 
fogalom kifejezésének nagyon is „földi" fogantatású atyafiságát bizonyítan
dó. A magyar lélek eredetileg pára, gőz, bár a votják lui, zűrjén lov c s a k lel
ket, életet jelent, ugyanakkor a többi rokon-nyelvekben: vogul Hl 'lélek', 'lé
legzet'', lív (nyelvjárás) lävl 'meleg gőz', 'lélek', a finn löyly, észt leil, lapp 
lievl c s a k 'gőz', 'párolgás'. A latin spiritusn&k megfelelő magyar szellem is 
eredetileg szellet-et jelentett: ,,zèllèt hol akar ot lehel" = spiritus ubi vult 
spirat (RMNy. I I I , 194-ről idézi SIMONYI i. m., 379. Ezt az idézetet még 
megtoldhatjuk egy, a MünchC.-ben olvasható sok vitát kiváltó Spiritus 
Sanctus 'scent zellet' fordítással: NySz. szellet c. a.). Ugyanígy a latin ani-
malból a magyarban lelkes állat, röviden lelkes lett, ahol a lelkes annyi, 
mint élő. Az élni i t t tranzitív értelemben használatos, tehát, nem élést jelent, 
hanem amivel élünk, élelmet, gabonát, barmot, jószágot (vö. lapp ällo, 'nyáj ' , 
finn elo 'gabona', lív jelämi 'barom', 'jószág', 'vagyon': im. 378—9). 

A nyelvi tények vizsgálata folytán MÜLLER arra a következtetésre jut, 
hogy a szótövek legtöbbjének eredetileg olyan á l t a l á n o s ,,anyagi" jelen
tése volt, hogy alkalmassá vált a legelvontabb fogalmak pontos kifejezésére is. 
A nyelvnek (szavaknak) ez a tulajdonsága ökonomikus jellegére is utal, ,,a 
nyelv nagyon jó gazdasszonya volt férjének, az emberi Szellemnek, kevéssel 
sokra ment" (i. m. 387). A nyelv és a gondolkodás idézett metaforikus (fcrj ~ 
feleség) megfogalmazása az elmondottak alapján egyértelmű: együvé tartoznak, 
szétválaszthatatlanok ; erre az alapgondolatra MÜLLER több helyen visszatért.4 

Nem kívánom — nem is tudnám — e helyen a nyelv és a gondolkodás 
fc, viszonyának mindmáig vitatott — legalábbis nem megnyugtatóan lezárt — 

problémakörét megoldani. Annyi mindenesetre bizonyosnak látszik, hogy a 
nyelv, a szóalak elvitathatatlan része a g o n d o l k o d á s i f o l y a m a t n a k , 
hiszen az absztrahálási művelet végső eredménye, a verbális gondolkodás nehe
zen képzelhető el a nyelvi forma(-ák) jelenléte nélkül. 

6. A SIMONYI fordításában megjelent Felolvasások I. kötetének a végén 
HUNFALVY — most már a nyelvek osztályozására vonatkozó MüLLER-féle 
felfogás teljes ismeretében — mégegyszer visszatér a mülleri elképzelés, főleg 

4 ,,A beszéd és a gondolkodás elválaszthatatlanok. A szavak gondolat nélkül holt 
hangok; a gondolat szó nélkül semmi. A gondolat hangtalan beszéd; a beszéd hangos gon
dolkodás. A szó a megtestesült gondolat." (Felolvasások I, 384.) , 
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a m o r f o l ó g i a i o s z t á l y o z á s bírálatára. Amilyen mértékben ki
emeli MÜLLER g e n e a l ó g i a i osztályozási eljárásának jelentőségét, he
lyesli az egyes nyelvek közös eredetére vonatkozó kritériumokat, olyan 
határozottan vitatkozik morfologikus osztályozásának elveivel és gyakorlati 
konzekvenciáival. E szerint az osztályozás szerint az egyes nyelvek hovatarto
zásának a kritériuma ,,a gyökök összetétele módja" (i. m. 269), aszóelemek 
viselkedése a különböző alakok, szóképzés stb. esetében. 

Ilyen osztályozási elv alapján MÜLLER a nyelvek alakulásának három 
fokát különbözteti meg: 

a) A g y ö k ö k f o k a . Ide tartoznak az e g y t a g ú vagy e l s z i 
g e t e l ő nyelvek, például a régi „sínai" nyelv. Az ebbe a fejlődési fokba 
tartozó nyelvek jellemző sajátsága, hogy a ,,gyökök szolgálhatnak szók gyanánt 
úgy, hogy minden gyök megtartja teljes önállóságát" (i. m. 270). ,,Ez a fok 
teljesen kizárja a hangbeli romlást" (i. m. 271). 

b) R a g o z ó f o k . Ide viszont az úgynevezett a g g l u t i n a t í v 
felépítésű nyelvek tartoznak, például a ,,turáni nyelvcsalád" nyelvei. Ezekben a 
nyel vekben,,két gyök összeköthető úgy, hogy szavak lesznek belőlük, s ezen ösz-
szetételekben egyik gyök elvesztheti önállóságát", a másik illetőleg a többi 
,,pedig puszta végzetté süllyed" (i. m. 270). A főgyökben it t sincs hangbeli 
romlás, a másodrendű, úgynevezett „határozó elemekben" már viszont van 
(i. m. 271). 

c) H a j l í t ó ( i n f l e c t i o n a l i s ) f o k . Ide az „ a m a l g a 
m a 1 ó vagy s z e r v e s " nyelvek sorolhatók, mint például az árja és a sémi 
nyelvcsalád tagjai. Az ide tartozó nyelvekben ,,a gyökök úgy összenőnek, 
hogy egyik sem tartja meg a maga önállóságát" (i. m. 270), azaz beállhat a 
hangbeli romlás a főgyökben. is meg a végzetekben is (i. m. 271). 

A morfologikus osztályozási elv szerint együvé tartozó, (például a turáni) 
nyelvek között semmiféle „családi hasonlóságot" (genealogikus összetartozást) 
nem fedezhetünk fel, ami például a sémi és az árja nyelveket jellemzi. Ezekre 
a (turáni és izoláló) nyelvekre a genealogikus osztályozás nem alkalmazható 
(i. m. 313). 

Az árja és a turáni nyelvek közti különbséget a jó és a rossz mozaik 
metaforával is igyekszik érzékeltetni, és ami még fontosabb, a fenti felsorolást 
minőségi osztályozásnak is tartja. így a túrán népeket nomád, államalakításra 
alkalmatlan törzseknek véli az árják magas kultúrájával szemben, nyelvüket 
is fejletlenebbnek minősíti az utóbbiak fejlett, „politikus" nyelvi rendszerénél 
(i. m. 274, 278). 

HUNFALVY sorra veszi ennek az osztályozási elvnek a kritériumait. 
Kezdi a n y e l v i -vei az úgynevezett hangbeli romlással. Helyesen mutat rá 
MÜLLER véleményének a tar thatat lan voltára annak a kézenfekvő ténynek a 
megemlítésével — amire a MÜLLER által is hivatkozott E D K I N S is utal (A Gram-
mar of the Chinese Colloquial Language. Sanghi, 18642) —, hogy a régi kínai 
nyelv hangalakjára nézve is más volt, mint a mai. Ugyanez vonatkozik az 
úgynevezett ragozó nyelvek szótöveire is (i.m. 397). A hó ~ havas, van ~ lesz, 
de még inkább az uruzag bele > országba stb. nyelvi tények igazolják HUNFALVY 
bíráló megjegyzéseinek a helyességét: az úgynevezett hangbeli romlás nem 
lehet külön osztályba soroló kritérium, mivel előfordulhat mind az „aggluti
nat ív" mind pedig az „inflectionalis" osztályba sorolt nyelveknél, még pedig a 
„főgyök"-ben is meg a végzetekben is egyaránt. Éppen ezért az ilyenféle 
,hangromlás" helyett „ t ö r t é n e l m i h a n g v á l t o z á s " terminust 
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javasol, hogy meg lehessen különböztetni a „ g r a m m a t i k a i h a n g 
v á l t o z á s"típusától, ami nyelvenkint különböző (uo.). Ha a grammatikai 
hangváltozás nyelvenkint (nyelvtípusonkint) meghatározóan más és más, 
akkor ez utóbbi lehet osztályozási alap. Ilyen osztályozási elv szerint MÜLLER 
hármas rendszerével szemben négy osztályt javasol: 

a) Mncs semmiféle grammatikai hangváltozás (sínai nyelv). 
b) A szótő magánhangzói lényegesek és változatlanok a képzők és ragok 

előtt, a szótő hat a képzőkre, ragokra (fgr., török nyelvek). 
c) A szótő magánhangzói változhatnak a ragok és képzők előtt, tehát a 

tőhangzók nem hatnak a toldalékokra (árja nyelvek). 
d) A tőhangzók nem lényegesek, a tő mássalhangzói a domináns elemek 

(sémi nyelvek; i. m. 400). 
Ehhez a négyes rendszerhez — CASTRÉN nyomán — lapaljai jegyzetben 

említ olyan vogul és osztják szavakat, amelyeknél a különböző toldalékok előtt 
megváltozik a tőhangzó is. De — hozzátehetjük — áll ez a magyarra is. Az 
általam fent már említett hó ~ havas, továbbá hő ~ heves, lé ~ leves stb. 
féleségek amellett is szólnak, hogy a HUNFALVY által javasolt morfológiai osz
tályozási elv se elfogadható, mint ahogy ma már ilyenfajta morfológiai alapon 
általában nem sorolják különböző osztályokba a nyelveket. 

MÜLLER mozaik-hasonlatát is joggal bírálja HUNFALVY, a scio = sci-o 
legalább annyira ,,rossz mozaik", mint a tudsz = tud-sz, sőt a tudom, tudod -m, 
illetőleg -íZ-jében már ,,a tárgyi rag is lappang a személyi vagy alanyi raggal 
együtt ." Ha megvizsgáljuk a tudjuk létrejöttét, azt kapjuk, hogy az a tud-ja-
muk-hói fejlődött, tehát ez ,,olyan tökéletes mozaik, melynél különbet alig 
mutathat fel a szanszkrit vagy a görög" (i. m. 401). 

HUNFALVY bírálatában mégegyszer visszatér a fentebb már érintett, 
BUNSEN könyvben szereplő MÜLLER-levélre, amely a turáni nyelvek leírásával 
foglalkozik. Ebben a levélben más aspektusból minősíti a morfológiai osztályo
zás szerint három csoportba sorolt nyelveket. így a kínait h á z n é p i , a tú
rán nyelvcsaládba tartozókat n o m á d , nyájőrző, az árja és a sémi családba 
tartozókat pedig á l l a m i nyelvekként jellemzi. HUNFALVY helyesen mutat 
rá a nyelvek ilyenjellegű osztályozásának, minősítésének az alapvető gyengé
jére, ez az eljárás ugyanis figyelmen kívül hagyja azt, hogy a nyelvek keletke
zésekor egyik törzs, nép sem volt azon a fokon, hogy államot alkothatott 
volna (i. m. 402). Minden nép fejlődésének a fő vonásai nagyjából megegyeznek 
(vadászgató, állattenyésztő, földművelő). Előfordulhat, hogy államot (vagy 
ennek csíráit) a nomádoknál is találunk, ugyanakkor HUNFALVY korában a 
MüLLER-féle besorolás szerint a legmagasabb morfológiai fokra helyezett arab 
nép vitathatatlanul nomadizáló életmódot folytatott,' nem is szólva a cigá
nyokról (i. m. 403—404). A nomádság, államiság tehát nem lehet nyelvosztá
lyozási kritérium ! 

A nyelveredet szempontjából elfogadhatónak — ugyanakkor vitatható
nak — tartja MÜLLER monogenetikus álláspontját. Éppen ezen az alapon ha
tározottan vitatja azt a mülleri tételt, miszerint az úgynevezett turáni nyelv
osztályba tartozó nyelvek genealógiai osztályozása lehetetlen. Ugyanolyan 
rokonsági fokozatokat lehet az ide tartozó nyelvek esetében megállapítani, 
amilyeneket az úgynevezett árja-sémi nyelveknél fel lehetett ismerni. Ha ez a 
megállapítás igaz — márpedig beszédes példákat szólaltat meg tételének alá
támasztására —, akkor a turáni ^csoporthoz tartozó nyelveknél ugyanaz a 
kutatási metódus alkalmazható, sőt csakis az alkalmazandó „melylyel az árja 
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nyelvek vizsgálatánál boldogultak" (i. m. 408). Rendkívül fontos megállapítás 
volt ez a maga korában, mert ha elfogadta volna MÜLLER nézeteit, valamilyen 
másfajta kutatási módszert kellet volna a turáni nyelvekre kitalálni, holott a 
BOPP—GRIMM féle fényes sikereivel akkor már bebizonyította a maga életre
valóságát. Az urál-altaji nyelvcsaládhoz tartozó nyelveknek a történeti össze
hasonlító módszer alkalmazásával történő vizsgálata, e vizsgálatok eredményei 
igazolták HUNFALVY véleményének helyességét. 

7. így reagált első ízben a magyar tudományos közvélemény leghaladóbb 
rétege az új német nyelvelmélet és módszer ,,Európa-szerte híres" angol propa
gandistájának felolvasásaira. A felolvasások tükrében egy igen sajátságos 
tudós arcélére figyelhettek fel magyar ismertetői, bírálói. Lenyűgözte őket 
bámulatos anyagismerete, elismerésre méltó alapossága, zseniális meglátásai, 
készsége a mélyebb összefüggések felismerésére, az általános ismeretelméleti 
kérdésekben való jártassága, a nyelv sokirányú „vallomásának" az ismerete, 
meglepő kritikai érzéke. Ugyanakkor nem rekedt meg a a pozitívizmus szürke
ségében, a tényekből levont következtetései bátor általánosításokig vezették, 
míg kézzelfogható vizsgálati anyag állt rendelkezésére. Merész fantáziája azon
ban igen gyakran olyan általánosításokig is elragadta, amelyek már a korabeli 
kutatók éles vitáját váltották ki. Ideológiai kötöttsége a „nagy kérdések"-ben 
teljesen tévútra vezette. Mind a nyelv eredetének, mind a különböző nyelvek 
kialakulásának a „magyarázatában" megkísérelte — természetesen eredmény
telenül — a lehetetlent, a tudomány megállapításait a Biblia „tanításaival" 
kibékíteni; az emberi elme egyre fényesebb sugaraiban az isteni szikra vissza
tükröződését látta. 

A nagy ellentmondásokból összeötvöződött mülleri ,,profil"-ból SIMONYI 
csak a zsenialitást olvasta ki, HUNEALVY és méginkább PONORI THEWREWK 
E M I L azonban élesen bírálta következetlensége miatt. (PONORI THEWREWK 
bírálatára részletesen kitértem „Egzakt nyelvmagyarázási kísérletek a múlt 
század magyar nyelvtudományában" című megjelenés alatt lévő cikkemben.) 
Mindenesetre az egyértelműen megállapítható, hogy felolvasásainak hazai 
megismertetése nagy érdeklődés mellett történt; korabeli hatása elvitathatat
lan. Kár, hogy a vele való további foglalkozás az idő múlásával egyre csökkent, 
majd teljesen elakadt. Pedig egyes tételeinek továbbfejlesztése, téves nézetei
nek további következetes bírálata tagadhatatlan haszonnal járt volna. Ha 
mással nem, azzal feltétlenül, hogy állandóan ébren tar tot ta volna az érdeklő
dést az újgrammatikus iskola sokoldalú tanítása, az általános nyelvtudományi 
kérdések iránt. A magyar talaj — a dolgozatban vázolt érdeklődés alapján — 
alkalmas volt az új eszmék sokrétűségének a befogadására és továbbfejleszté
sére, az egyes tézisek újabb ismeretek alapján történő újabb és újabb kritikai 
megvizsgálására, a nyelvet nyelvvé tevő „számtalan erő" részletes kutatására, 
azon a módon, ahogyan MÜLLER is — H E G E L alapján — az emberi megismerés 
folyamatát mind magasabb és magasabb fokot elérő spirális mozgás formájá
ban képzelte.5 Sajnálatos, hogy ez a „széles spektrum" az idő múlásával egy
oldalú nyelvpszichologizmussá szűkült. KOVÁCS F E R E N C 

5 „ . . . u n d der Vorschr i t t menschl ichen Wissens gleicht oft den Schwingungen 
eines Pendels oder noch besser e i n e r s p i r a l i s c h e n B e w e g u n g , i n d e m 
e s i m m e r w i e d e r a u f d e n s e l b e n P u n k t z u r ü c k e h r t u n d d o c h 
s t e t s , s o d ü r f e n w i r h o f f e n , b e i j e d e r D r e h u n g z u e i n e m 
h ö h e r e n S t a n d p u n k t e g e l a n g t ."(Die Wissenschaft der Sprache I . V o r w . 
X V I I - X V I I I . 1.) 

13 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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Áz éjszakai nyugalom kultúrájának alakulása népünknél 
az idevonatkozó terminológia tükrében 

1. Tudjuk, hogy életünknek körülbelül egy harmadát horizontális hely
zetben alva töltjük el. Az alvással eltöltött pihenésnek a kultúrája az évezredek 
során változott ugyan, de a lényeg ezen a téren az ősidőktől napjainkig vál
tozatlanul megmaradt. Vagyis az ember ezen a téren arról igyekezett már az 
ősidők óta elsősorban is gondoskodni, hogy az alvás ideje alatt a meteorológiai 
tünemények legdurvább ráhatásainak ne legyen kitéve, vagyis az ember már 
a legősibb idők óta valamilyen fedél alatt igyekezett aludni. Ezenkívül az alvó
nak — legalábbis a mi éghajlatunk alatt — még valamilyen takaróféléről is 
kellett gondoskodnia, hogy az alvás alatt ne hűljön meg. 

Az alvási kultúra alakulásairól jóformán csak az idevonatkozó szókincs 
tájékoztathat bennünket, mégpedig a legrégibb kor viszonyaira vonatkozólag 
is. Az ágy szavunkkal egybevethető zűrjén vol szó jelentése például 'prém
takaró, alvás céljára szolgáló rénszarvasbőr' (vö. EtSz., SzófSz.). Nyilván 
ez volt még az ősmagyaroknál is az ágy szó jelentése. Az alvás céljára szol
gáló prémek valószínűleg a hajlék egyik szögletében voltak napközben fel
halmozva, és csak lefekvés előtt vetet t«, háziasszony egy-két prémet a földre 
a családtagok számára. Ennek a műveletnek az emléke is megmaradt az 'ágyat 
alvás céljára elkészít' jelentésű' ágyat vet kifejezésben, mert hisz ebben a 
vet szónak nem más a jelentése mint 'odahajít, odadob, odaterít', és így 
vet szavunk egybevethető például a finn vätkää 'leterít' szóval (vö. SzófSz.). 

Hogy a finnugor ősök egészen más éghajlati viszonyok között éltek, 
mint az indogermán népek ősei, azt ennek a műveletnek vagyis 'fekvőhe
lyet alvás céljára előkészít', nyelvi kifejezései is határozottan tanúsítják. 
Amíg ti. nyelvünkben az 'ágyat vet' kifejezás eredeti jelentése 'rénszarvas
bőrt leterít' lenetett, az indogermán nyelvekben ennek a műveletnek kifejezé
sére többnyire 'felszór (almot, szalmát)' jelentésű kifejezések szolgálnak. így 
például latinul ,ágyat vet' lectum sternere, a szláv nyelvekben pedig az 'ágy' 
szó eredetileg egyszerűen 'felszórt'-at (postelb) jelentett, az orosz postelb postl-
atb 'ágyat vetni' kifejezésnek tehát szószerint egyenesen valami olyasmi a je
lentése, mint ,,felszórtat felszórni'. 

Mivel a régiek halottaikat többnyire az alvás helyzetében szokták elte
metni, őseink pedig halottaikat mindig hátukra fektetve helyezték a sírba, 
valószínűnek mondható, hogy eleink a hátukon fekve aludtak. Az ilyen hely
zetben való alvásnál nyilván szükség volt — már a horkolás elkerülése végett 
is — az alvó fejét valami alátéttel egy kissé felpolcolni, ezért nem lehetetlen, 
hogy ennek a tárgynak fejaí(j) elnevezése (1458) már az ősi időkre megy vissza; 
a fejalt eredetileg talán bőrrel vonták be, mert még 1491-ben is említenek bőr
ből való fejalt (vö. OklSz. 297). Megjegyezhetem, hogy valami fejalátéttel — 
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úgy látszik — az indogermán népek ősei is rendelkeztek (vö. SCHRADER—NEH-
RING: Reallex.2 I, 137). 

Az alvási kultúra az ősmagyar korban aligha változott lényegesebben; 
talán csak annyiban, hogy őseink megismerve a nemezkészítést (vö. MOÓR: 
ALH. I I , 91 — 4) a nemezt is felhasználták az alvásnál derékaljként vagy taka
róként. 

2. A török-magyar érintkezés kora — úgy látszik — az alvási kultúra 
tekintetében is hozott néhány újítást. így szék szavunk tanúsága szerint őseink 
is átvették bolgártörök jobbágyaiknak azt a szokását, hogy a téli hajlék falai 
mentén valami emelvényfélét létesítettek, amelyet gyékény-nyel (török szó) 
vagy szőnyeggel borítva ülő- és fekvőhelyként használhatták. Mindenesetre 
ez volt az első lépés a kultúrszint felemelésére a lakásban. — Azután pedig 
átvehették gyaníthatólag egy olyan lábakra állítható kosárszerű bölcső (török 
szó) használatát is, amelyet fülénél fogva a földről a ló hátára is fel lehetett a 
nyeregbe emelni: még a közeli múltban is ilyenforma volt a nomád török népek 
bölcsője. Ennek a nevét aztán a magyarok később a szlávoktól átvett rengőre 
ruházták át. 

3. A Kárpátokon való átkelés után őseinknél a szlávokkal való összehá-
zasodások és a velük együttélő szlávok elmagyarosodása révén a lakáskultúrá
hoz tartozó pihenési kultúrájukban is bizonyos változások következtek be. 
Csakhogy persze ezek a változások nem egyjellegûek voltak és nem is egy korból 
származnak, úgyhogy a változások különválasztása a szlávok útján meghono
sodott terminológia révén ma már több vonatkozásban nehézséget jelent. — 
Először is figyelembe kell vennünk, hogy a lakáskultúra tekintetében a szlávok-
nál az előkelők és közrendűek között már kezdettől fogva különb ségekdehettek. 
A magyarság pedig mindkét néprétegtől átvehetett egyet és mást a lakáskul
tú ra terén. A két rétegből származó átvételek meghatározását azonban meg
nehezíti az a körülmény, hogy a lakáskultúrának eredetileg csak az előkelők 
körében meghonosodott újításai idővel a közrendűek körébe is leszállottak. — 
De voltak gazdasági okai is annak, hogy őseink a szlávok lakáskultúrájában 
meglévő ágyneműfélék mindenféle fajtáját rögtön nem vehették át, mégha 
azok praktikus és "hasznos voltát fel is ismerték volna. így nem vehették volna 
át tőlük már a X. század folyamán a tollal töltött ágynemúfélék általános hasz
nálatát, mert a baromfitenyésztés csak 1000 körül honosodott meg náluk (vö. 
MOÓR: NytudÉrt . 40 : 260—4). Ellenben bizonyára korán meghonosodtak 
náluk a szlávok által használt matrac- és takarófélék, amelyeket vagy nemeze
léssel vagy szövéssel állítottak elő. Ilyenek voltak a lazsnak (XIV. sz.) és a 
pokróc (1494). 

A szláv lozbnikh szóból származott lazsnak szavunk régiségét a szláv 
2-nek 25-vel való képviselete ellenére — bár a MTSz. lasnak változatot is közöl 
— különösen az a körülmény tanúsítja, hogy csupán a magyarban maradt 
meg ennek a szláv log- 'feküdni' tőből képzett lozbnikh előzményű szónak 
eredeti 'amin feküsznek', vagyis 'matrac' jelentése (vö. SzlJsz. I, 309); azok
ban a szláv nyelvekben ti., ahol szavunk megfelelője megvan, annak már 
'pokróc' vagyis 'amibe takaróznak' a jelentése. Tekintve, hogy a lazsnak szó 
az egész magyar nyelvterületen el van terjedve, valószínűnek látszik, hogy 
vagy a szlovákból, vagy a bolgárból került nyelvünkbe, amely szláv népekkel 
ti. már a X. század folyamán közelebbi kapcsolatba kerültünk. Egyébként 
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ez a származás már csak azért is felteendő, mert a bolgáron kívül ennek a szó
nak semmiféle más délszláv nyelvben nincs nyoma. — A lazsnakot fektethették 
a földre vagy valamilyen padfélére (szék, lóka, lóca), de mindenesetre csak 
része volt a fekvőhelynek, mert hisz annak elnevezésére nyelvünkben az ősi 
ágy szó is használatban maradt. Hogy nemezes volt-e vagy pedig szövedék, 
azt nem tudhatjuk, de mindenesetre vastagabb lehetett mint a takaróként 
szolgáló lepedők és pokróc-ok. 

Ez utóbbi szó későbbi átvételűnek látszik, mint a lazsnak, mert az emlé
kekben később tűnik fel (1494-ben), de 1250 utáni átvételre látszik utalni a 
szláv nyelvekben általánosan elterjedt pokrovbcb ' takaró' > m. pokróc szó
alakokban megállapítható o ~ o hangmegfelelós is; csakhogy szavunknak van 
régi pokróc alakja is (1544), ami azt a következtetést teszi lehetővé, hogy még 
olyan korban kerülhetett nyelvünkbe, amikor abban az o hang még nem volt 
általános, úgyhogy azt a nyelvterület egy részén még w-val helyettesítették, 
amelyből aztán szabályszerűen o fejlődött; vagyis a pokróc is olyan jellegű 
szóalak lehet mint pl. a mocsolya szó, amelynél a régiségben az u-s változat 
sem hiányzik az a-s változat mellett (vö. KNIEZSA, SzlJsz. I, 341 és MOÓR: 
MNy. LXI, 144). A pokróc valószínűleg vékonyabb szövedék volt mint a 
lazsnak. E két szövedék emberi fekvőhelyen valószínűleg addig volt kiterjed
tebb használatiján, míg általánossá nem vált a tollal töltött ágynemű haszná
lata erre a célra alkalmas szalmazsákos ágy állvány okban. Az újabb időkben 
mindkét szó többnyire 'lótakaró' jelentésben volt már használatban; de így 
volt ez szláv népeknél is. 

4. Már ez okból is az alvási kultúra alakulása szempontjából legfontosabb 
volna annak megállapítása, hogy honnan és mikor került el hozzánk és terjedt 
el a népnél is az ágyállvány ('Bettgestell'). Mivel azonban az ágyállványra 
a fekvőhely ősi elnevezése átruházódott, annak megállapítása, hogy ez a 
bútordarab mikor és mely nép közvetítésével honosodott meg nálunk csak kö
vetkeztetések útján lehetséges. Az mindenesetre nem lehet kétséges, hogy 
azokban az egysejtű putriszerű lakásokban, amelyeket M É R I a közelmúltban 
a tatárjárás korából Rázompusztán kiásott (vö. ArchErt. 79 : 455), ágyállvá
nyok még nem voltak; ez azonban nem jelentheti azt, hogy ebben a korban ilyen 
bútordarab úri lakásokban vagy más vidékeken népi lakásokban is még nem 
létezett volna. 

Arra nézve aligha lehet kétségünk, hogy az ágyállványt mint bútordara
bot délszlávoktól semmiesetre sem vehettük át, mert hisz náluk ez a bútorda
rab még a közelmúltban is jóformán ismeretlen volt (vö. SCHRADER—NEHRING: 
Reallex. I, 137). Nyilván olyan néptől vehették át a mi előkelőink az ágyáll
ványt, amelytől a terminológia tanúsága szerint a lakáskultúra más tárgya is 
elszármazott hozzánk és amelyről az is feltehető, hogy az ágyállványt már is
merte és használta. Ilyenekként első sorban is a bizánciakat említhetjük, 
akiktől — amint majd mindjárt látni fogjuk — a paplan szó származott el 
hozzánk. Hogy pedig a bizánciak ismerték az ágyállványt, ez nem lehet kétsé
ges, mert hisz azt a görögöknél már Homérosz is emlegette az Odisszeiában. 
Bizonyára a görögöktől származott azután el ez a bútordarab a rómaiakhoz, 
tőlük azután már az ófelnémet korban vették át a németek, majd meg hama
rosan azoktól a nyugati szláv népekhez is elkerült. 

A paplan szóról (BesztSzj.) korábban általában azt hitték, hogy déli 
szláv közvetítéssel származott volna el hozzánk (vö. SzófSz.). Ennek a felte-



MOÓE, ELEMÉR 197 

vésnek a valószínűtlen voltára elsőnek VASMER mutatot t rá; szemet szúrt-
ugyanis neki, hogy a görög TiajcAá/A.a szó megfelelője csak a kaj-horvátban van 
meg poplun alakban a déli szláv nyelvek közül; már pedig a kaj-horvátoknak so
hasem voltak közvetlen kapcsolataik Bizánccal. De abban meg nyilván K N I E -
zsÁnak van igaza, hogy ez a kaj-horvát szóalak semmiesetre sem egy feltétele
zett olasz alakból származik, hanem a paplan szó a X—XII . századi bizánci
magyar dinasztikus kapcsolatok révén közvetlenül a bizánciból kerülhetett a 
magyarba. Őseink a bizánci nanXéfjia elnevezést *papluma alakban vehették 
át, majd azt birtokos alakként felfogva a *paplunt tárgyesetből a *paplun 
alakot következtethették ki, amelyekből a *poplun > papion alakokon keresz
tül a mai paplan alak fejlődött (vö. SzlJsz. I, 903). A felteendő poplun-véMoz&t 
a kajhorvát szóalakban őrződött meg és így azt tanúsítja, hogy ez a szó már 
a magyar o > a hangváltozás előtt, vagyis még 1250 előtt került el a kaj-hor
vátba. Ellenben a románok ezt a szót már közvetlenül a bizánciaktól vették 
át paplonta alakban és 'paplan; Steppdecke' jelentésben. Az említett román 
és a feltételezendő ómagyar szóalak között az a legnevezetesebb különbség, 
hogy a görög m-t a románban o, az ómagyarban u képviselte. Ez tehát azt je
lenti, hogy ez a bizánci szó legkésőbben a XI . században hososodott meg a 
magyarban, amikor a magyar nyelvjárások jó részében az o hang még hiány
zott, ligyhogy azt a beszélők — amint ezt pokróc szavunk esetében is láttuk — 
még -w-val helyettesítették. 

Az a bizánci hercegnő, aki paplant hozott magával és a magyar udvarban 
a fátyol viselését is meghonosította — ugyanis a fátyol szavunk sem az olaszból 
származott (vö. SzóíSz.), hanem a bizánciból való közvetlen átvételnek tekin
tendő (vö. KNIEZSA: SzlJsz. I, 710) — nyilván gondoskodott egy olyan bútor
darabról is, amelyhez hazájában a paplant használni szokták. Ennek a bútor
darabnak a görög nevét a magyarok már nem vették át, hanem átruházták rá 
az akkor nyilván már 'fekvőhely' jelentésű ágy szót. Az ágy mint bútordarab 
idővel a nép minden rétegében elterjedt, a paplan használata azonban — úgy 
látszik — inkább csak az úrfélék között terjedt el, valószínűleg azért, mert 
nem volt könnyű házilag előállítani. A középkorban talán az a kézműves ké
szítette, akit párnás néven emlegettek (vö. OklSz.). A paplan tölteléke való
színűleg már a középkorban is többnyire gyapot volt. Mindenesetre épp úgy 
tűzdeléssel készítették mint manapság.1 Akülső burok lehetőleg értékes anyag 
volt: selyem (tafota, atlasz), bársony, damaszt, patyolat stb. (vö. OklSz.). 
Kívülről héj vagy paplan-hajtó borította (vö. OklSz. 747). 

A középkori ágyak általában kétszemélyesek voltak; az egyszemélyes 
ágyak csak 1400 körül kerülhettek nálunk használatba; rájuk ti. elnevezésként 
csakhamar a szerb menekültek révén meghonosodott 'hordágy' jelentésű 
noszila szót ruházták át (vö. MOÓR: MNy, LXI , 467), de persze a beszédben 
az egyszemélyes nyoszolya és az eredetileg 'lectus magnus'-ként emlegetett 
kétszemélyes ágy elnevezései csakhamar összekeveredtek. 

5. Amíg a paplan a nép körében nem igen terjedt el, a két személyes ágy, 
de különösen az egy-személyes nyoszolya a népi lakáskultúrában is — úgy 
látszik — eléggé általánosan meggyökerezett. Ezt elsősorban is annak tulajdo
nítom, hogy közben a tollal töltött ágynemű használata is divatba jött; annak 

1 Vö. 1516: „Keeth aranyos atlasz Thewzeth paplan". — 1533: „Paplan Tyzeth 
weres kamuka ('damaszt') et circumcirca habens futtám ("parget')" (OklSz. 1022). 
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elhelyezésére és használatára pedig mindenképpen az ágyállvány a legalkal
masabb, de meg a középkor vége felé a fűrész malmok megszaporodásával a 
bútordeszka az egyszerűbb emberek számára is könnyebben hozzáférhetővé 
vált. 

A tollal töltött ágynemük használatát Közép-Európában — úgy látszik 
— főként nyugati szláv népek hozták divatba. A németek ugyanis a középkor 
folyamán eredetileg szőrmebélésű takarókat használtak.2 A tollal töltött pár
nák használatát — úgy látszik — a délnémetek is a csehektől tanulták el, mert 
a délnémet nyelvjárásokban elterjedt 'dunyha' jelentésű Tuche(n)t, Bûchent 
szó a hasonló jelentésű cseh duchenka szóalak átvételéből származik, (vö. 
D U D E N és BERNEKER: E tWb. I, 235). Erre való tekintettel már eleve is való
színűnek látszik, hogy nálunk magyaroknál a tollas-ágy kultúrájának kialaku
lásában a szlovákoknak jelentősebb szerepük lehetett. Az azonban nem 
kétséges, hogy a tollal töltött ágyneműfélék a magyarok körében csak akkor 
kerülhettek szélesebb körben használatba, amikor nálunk is általánossá vált 
a baromfitenyésztés. Ez pedig — amint fentebb már említettük — népünknél 
1000 körül részint a Kis-Alföldön szlovák, részint Dunántúlon szlovén hatás 
révén következett be. Ilyenformán aligha tekinthető régibb átvételnek a 
tollal töltött ágyneműre vonatkozó, legrégibbnek látszó párna szavunk is, 
amely már a Besztercei Szójegyzókben is mai alakjában szerepel. E szavunk 
előzménye a ,tollal töltött, tollas' jelentésű szláv perina szó szintén nagyon ősi 
szónak tekintendő, mert megfelelője a legtöbb szláv nyelvben megvan.3 Párna 
szavunknak régiségét már a XIV. században is hosszabb fejlődést feltételező 
hangalakja is tanúsítja, amennyiben a párna szóalak vagy pótlónyújtással a 
perina > *parona szóalakból származott vagy pedig hasonulással a *parnát > 
párnát tárgyesetből való elvonással (ASBÓTH nyomán KNIEZSA) . Mivel a barom
fitenyésztést nem a bolgároktól vették át őseink, a párna szó semmiesetre sem 
származik a bolgárból, hanem inkább a szlovákból vagy a pannóniai szlovének 
nyelvéből való; feltehetőleg a szlovákból, mert hisz a párna szó megfelelője 
a vendben és kaj-horvátban, amely nyelvekhez az egykori pannóniai szlovének 
nyelve közeiállhatott, — úgy látszik — nincsen is meg. Eleinte őseink valószí
nűleg mindenféle tollal töltött ágyneműt párnának neveztek. Azután idővel 
az egyes darabok speciális neveket kaptak. így a tollal töltött nagyobb vánkos
ra átruházták a régi fejal nevet (latinul ezeket pulvinaria néven emlegették), a 
fekvés céljára szolgáló alsó párnára a derekai elnevezést ('pulvinar magnum') 
(vö. OklSz.). A buroknak, amelyet tollal töltöttek meg, párnazsák volt a neve 
(vo. OklSz.), ma inkább tolltok néven hallottam emlegetni. 

6. Az ágyban takaróként az úri renden levők — úgy látszik — inkább 
paplant, a nép pedig pokrócot használt, bár takaróként elvétve esetleg a 
tollal töltött párna is használatban lehetett, sőt az utóbbit, hogy a másféle 
célokra használt párnáktól megkülönböztessék, valószínűleg szolvákok példá
jára körülbelül a XV. századtól kezdődően dunyha néven is kezdték emlegetni, 
ami annyit is jelent, hogy a párnának takaróként való használata ez időtől 
kezdve lett általánosabbá. A dunyha szónak nevezetesebb alakváltozatai, 

2 Vö. J . DIEFFBNBACH, Deutsches Leben im XI I . und XI I I . Jahrhundert. (Samm
lung Göschen), 1907, I I , 45. 

3 Bolgár alakját a SzlJSz.-ban KNIEZSA nem közli ugyan, de MiKXOSiCH-ból meg
állapítható, hogy ez a szó az óbolgárban is megvolt 'Polster' jelentésben. A vendben azon
ban ez a szó — úgy látszik — nincsen meg. 
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úgymint duhna (1458—1645), dunna (1635), dunyha (1788), donyha (1643) 
(vö. SzlJsz. I, 164) felfogásunk szerint a szlovák duchna alakváltozat átvételé
ből a magyarban fejlődtek. MELICH szerint pedig az egyes szerb-horvát nyelv
járásokban előforduló 'Oberbett' jelentésű duhnja, dunja, valamint a szlovén 
dunja szóalakok magyarból való átvételeknek tekinthetők (vö. EtSz. 1441). 
KNIEZSA szerint azonban a ,,dunha > m. dunyha semmivel sem valószínűbb 
mint a szláv -na és -nja képzős változatok cseréje". Sőt még azt sem tartja 
lehetetlennek, ,,hogy a dunántúli dunyha és az erdélyi donyha változat külön 
átvétel a délszlávból". Ez a formalisztikus jellegű okoskodás azonban felfogá
som szerint nincs tekintettel arra, hogy mintegy „felfújott, duzzasztott' jelen
tésben hasonló szavak tollal töltött párnafólék megnevezésére csak északi 
szláv nyelvekben vannak, vagyis ilyenek, mint például 1. duchna 'Kissen' vagy 
orosz po-duska 'Kissen, Polster, Unterlage', ukrán pó-ducha, pó-duska 'Kissen'. 
Ellenben a duchna szóalaknak — úgy látszik — csak a csehben volt meg kez
dettől fogva a ,tollal töltött takarópárna' jelentése, ami körülbelül annyit is 
jelent, hogy az ilyen takarópárnák divatja a csehek révén terjedt el — amint 
már említettük — a cseh elnevezéssel együtt a délnémeteknél (Tuchent) és 
nyilván a csehektől vették át a 'tollas takarót ' a nevével együtt a szlovákok is, 
tőlük pedig mi magyarok.' Tőlünk aztán ez a takaróféleség nevével együtt sze
rencsésen eljutott néhány szerb-horvát néprészhez is. Vagyis olyanformán, 
mint ahogy visszakerültek délszláv népekhez ilyenforma szláv származású 
magyar szavak, mint astal, sóba. Egyes szerb-horvát nyelvjárásokban megho
nosodott ugyan a magyar dunyha szóalak, de már a bolgárban (románban), 
kaj-horvátban, vendben nyoma sincs, ami szintén azt tanúsítja, hogy a szerb
horvátban a duhnja, dunja szóalakok csakis magyar jövevényszavak lehetnek4. 

7. Valószínűleg már a dunyha szó meghonosodása előtt került a nyelvünk
be az ágyneműfélék sorában esetleg szintén szlovák közvetítéssel a római-német 
származású vánkos szó is. Ez a szó ti. szerepel már mind a Besztercei mind a 
Schlägli Szó jegyzékben, amelyekben a dunyha szónak meg nyoma sincs. 

A vánkos szónak legteljesebb középfelnémet alakja az ,arc-vánkos' 
jelentésű ivange-küssin volt. Ez az összetétel is azt tanúsítja, hogy ez az elne
vezés eredetileg kisebb vánkosra vonatkozott. így érthető, hogy nálunk a 
XVI. századi leltárakban külön sorolták fel egymás mellett a fejal-ok&t és 
a vánkos-oksut, mégpedig úgy, hogy egy-egy fejal-hoz két vánkos tartozott.5 

Ez valószínűleg azzal függ össze, hogy időközben nálunk is megváltozott az 
éjjeli nyugalom módja. Amíg ti. őseink — amint említettük — hátukon fekve 
aludtak, a középkorban — úgy látszik — a zsugorodott helyzetben az oldalon 
való fekvés jött divatba, amihez már hasznos volt egy-egy kisebb 'arcvánkos'. 

Vánkos szavunkat általában valamely szláv nyelvből való átvételnek 
volt szokás tekinteni (vö. Szófsz.). KNIEZSA szerint azonban szavunk közvet
lenül valami német *Wangkiss, esetleg *Wangküss alak átvételéből is magya
rázható, illetve magyarázandó. Ezért voltaképpen semmi okunk szerinte szláv 
közvetítést feltenni, sőt amennyiben egyáltalán közvetítést lehet feltenni, 

4 A szerb-horvátban, szlovénban, vendben 'dunyha' értelemben általában a blazina 
szó használatos (vö. BERNEKEK, I, 70; FLISZÁR: Magyar-vend szótár, a 'dunyha' címszó 
alatt), amely szó a német Polster szóval látszik etimológiáikig kapcsolatban lenni (vö. 
KXTJGE: EtWb.). Ennek a tárgynak bolgárszláv elnevezését nem ismerem. 

5 Vö. 1511: ,,Egh derekai E g y h Thafota feival K e t h Thafota wanlcos" (OklSz. 
1056). 
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akkor inkább fordítva, a szláv szavak lehetnének a magyar szó átvételei, mert 
hisz e szó megfelelője csakis a magyarsággal közvetlenül érintkező szláv népek 
nyelveiben van meg, de például a csehben és a lengyelben már hiányzik. Sza
vunknak a németből való átvételére vonatkozó határozott kijelentése ellenére 
KNIEZSA mégis csak helyesnek látta a vánkos szót a SzlJsz.-ban a „kétes eredetű 
szavak" csoportjába besorozni. Az ugyanis nem lehet kétséges, hogy szavunk 
például a szlovák vankus szóalakból minden további nélkül levezethető, míg a 
német származtatás érdekében megelégedett néhány olyan szerinte feltételez
hető szóalak felvetésével, amelyből szavunk levezethetőnek látszik. Azzal a 
kérdéssel már nem foglalkozott, hogy tárgytörténeti szempontból is indokol- • 
hatónak mondható-e ez a származtatás, vagyis hogy vannak-e a magyar — 
mondjuk — ágykultúra szavai között olyan a németből származó kifejezések, 
amelyekkel vánkos szavunk esetleg időrendileg is kapcsolatba hozható. 

Kijelenthetem, hogy van néhány ilyen szó is. Közülök a legnevezetesebb 
a tárgy történeti szempontbó] is figyelemre méltó, ma is használt mátrác szó, 
amely már a BesztSzj.-ben is említve van. Hogy az ejtett és írott mátrác, 
matrac, matrac változatok hogyan és mikor jöttek létre azt megmondani nem 
tudom. Az azonban nem kétséges, hogy a régiek matraca ugyanaz volt mint a 
mai; egy 1521-i leltárban például így emlékeznek meg róla: ,,egy tarka mat-
racz giapottal teolteoth". Valószínűleg az úri renden levők ágyaiban helyette
sítette a szalmazsákot. Érdekes azonban ennek a szónak a hangalakja is. Nem 
nehéz felismerni, hogy a német Matratze szóval függ össze (vö. SzófSz.). Csak
hogy ez az olasz materazzo-ból származott c-vel (tz) ejtett német szóalak elő
ször 1480-ban tűnik csak fel, vagyis jó száz évvel a magyar szóalak jelentkezése 
után; így tehát teljesen valószínűtlen, hogy a magyar matrac, mátrác szó ebből 
az olasz-német szóalakból származnék. De azért ez a szavunk mégis csak 
német származású, csakhogy még a középfelnémet mat(e)rag (g = sz) 'mit 
Wolle gefülltes Polsterbett ' szóalakból kerülhetett nyelvünkbe. A magyarban 
ti. a spodarikus sz > c hangváltozás eléggé gyakori olyan szavakban, amelyek
ben a sz előtt vagy után r vagy l hang fordul elő.6 

A matrac szón kívül a régi nyelvben a németből származott még e tárgy
kör szavai közül az 'ágynemű, lepedő' jelentésű, már rég elavult léllach szó, 
amely csak a Besztercei és Schlägli szójegyzékekben fordul elő. Vagy a közép-
feln. línlach vagy a későbbi leinlach 'Bettuch, Leilach' szóalakból származott. 
Ez a léllach szó, látszólag felesleges idegenszó volt, mert hisz a lepedő szó a 
BesztSzj.-ben már szintén említve van. Csakhogy a lepedő szónak, etimológiája 
alapján is, eredeti jelentése ' takaró' volt és sokáig ilyen értelemben is használ
ták, mert hisz még 1557-ben is említenek szwr, vagyis nemez-lepedőt (vö. 
OklSz.). Valószínűleg sokáig a vászonlepedőket is takaróként használták, mert 
hisz a régiek az ágyban ruhátlanul aludtak, de valószínűleg vászonlepedőbe 
burkolóztak; így tehát ágylepedőre szükségük nem lehetett, mert hisz a derék
aljul szolgáló párnák is derékaljhéjba voltak burkolva az OklSz.-ban olvasható 
adatok szerint. Mai értelemben vett ágylepedők a matracokkal együtt jöhettek 
divatba, amikor az alvók lefekvés előtt már hálóinget öltöttek magukra (vö. 

6 Ilyenek: R. atlac < arab atlas (SzófSz.); martalóc < oszmán-szh. martalos (vö. 
SzlJsz. I, 502); retec < retesz (SzlJsz. I, 464); rác < rászt 'lépdaganat' (SzlJsz. I, 757); 
lazac < északi szláv losos (SzlJsz. I, 308); kőcikla (SzlJsz. I, 502); cikra < szikra (SzlJsz. 
I, 507); cobor < szobor (SzlJsz. I, 507); culák < szulák (SzlJsz. I, 314); cirkó < szirkó 
'faszén' (SzlJsz. I, 754); kacor < délszl. kosor (SzlJsz. I, 237); pecér < peszér (SzlJsz. I, 
407). — Úgy látszik valami disszimilációs jelenségről van itt szó . . . 
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1548, halo imeg; OklSz. 340), a fázósabbaknak pedig még háló subá-juk is volt, 
sőt még ágy-melegítő-ről is gondoskodtak (vö. OklSz. 7): forró tégla vagy cserép 
vagy melegvizes palack lehetett az. A frizurájukat pedig az alvók háló fej kötő
vel vagy háló süveg-gel óvták. Ilyenformán takaróz ásra lepedőre nem volt 
már szükségük; így ezt a szót a korábbi léllach helyett is használni kezdték. 
Egy 1516-i adat szerint két ágyra tizenkét lepedőt számítottak (vö. OklSz 
584). A bevetett ágyakat is már takaróval borították, amelyeket — úgy 
látszik — ágylepel néven emlegettek (vö. OklSz.). 

A németek révén jöhettek nálunk divatba a mennyezetes ágyak is; már 
1370-ben említnek ilyent agmeyn, majd 1448-ban agmen, vagyis ágymenny 
alakban, amely szóalakban a menny a 'baldachin' jelentésű középfeln. himel 
szó hibás fordításából származhatott. De a német Himmelbett elnevezésen ala
pulhat a mennyezetes ágy elnevezés is, amely — úgy látszik — szintén régi a 
nyelvünkben.7 

A mennyezetes ágyon kívül eleink az ágyak elfüggönyözésének a szoká
sát is a németektől vették át; gyaníthatólag azért függönyözték el úri helyeken 
az ágyakat, mert az ágyban ruhátlanul aludtak és ezért függöny mögött vetkőz
tek le és öltöztek fel. Hogy ezt a berendezést őseink németektől vették át, azt 
elsősorban is a függönyös ágynak superlátos ágy elnevezése tanúsítja. Ebből a 
szóalakból ugyan bajos volna a superlát 'függöny', szó német származását fel
ismerni, ha nem állnának rendelkezésünkre e szó korábbi alakjai is. Ezek: 1458: 
,,Vnum Superlectile wlgo Soporlah flauei coloris deauratum"; 1490: ,,Soporlah 
superlectumpertinens", de már 1581-ben: „Egy agy soporlatostol". Es ettől 
fogva mindig ez a rejtélyes t-végződésű szóalak szerepel, utoljára — úgy lát
szik — Molnár Albert szótárának első kiadásában 'velum, auleum; Vorhang' 
jelentésben. A szó e í-végű alakjában nem tudok mást látni, mint hibásan 
nominativusként felfogott tárgyesetet. Nyilván csak az ágyfüggönyt értették 
a XVI. században a superlát szón és valami másféle 'függöny' jelentésben a 
németből származott firhang szó kezdett el terjedni és lett általánossá, amíg 
aztán az irodalmi és köznyelvből a Helmeczy-javasolta függöny szó szorította 
ki a használatból. Még a korábbi soporlah szóalakról is bajos felismerni, hogy 
német jövevényszó; ezt nem ismerte fel a szóalaknak egy 1424-i németül is 
tudó, illetve német származású leírója sem, mert helyesnek lát ta melléje a 
függönynek egy másik német elnevezését is kitenni, ilyenformán: „Duo vela 
wlgo vmbheng vei soporlah" (OklSz.). Az vmbheng szóalak nyilván a középfeln. 
umbehanc szóalak többese; jelentése pedig L E X E R szerint: „Um-, Vorhang, bes. 
rings um die Wand od. sonstwie aufgehängter (Bilder-)Teppich". Ezek után nem 
nehéz már a titokzatos superlát szó legrégibb 1348-i sparlah alakjának („Quod-
dam ornamentum domus wlgo Sparlah dictum") származását felismerni, illetve 
jelentését megérteni, mégha ilyen szóalak nem is szerepel a LEXER-ben. Az 
összetétel második része nyilván az a ,vászon, kelme' jelentésű szó, amellyel a 
'lepedő' R. léllah alakjával kapcsolatban már megismerkedtünk,8 az összetétel 
első részében pedig nyilván a 'Stange' jelentésű középfeln. sparre szót találjuk 
vagyis az összetétel szó szerinti jelentése 'rúd(ra akasztott)-kelme' volt. 

Az előadottak szerint tárgytörténeti szempontból nemcsak annak lehető
sége, hanem valószínűsége is megvan, hogy őseink az oldalra forduló fekvésnél 

7Vö. 1450: „Vnum velum deauratum quod continet superlectum videlieet wlgo 
menezet" (vö. OklSz. 645). 

8 A német irodalmi nyelvben ma ennek a szónak alnémet alakja használatos: 
(Laken). 
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használatos kis párnával közvetlenül a németek révén ismerkedtek meg. így 
arra lehet gondolni, hogy ennek a tárgynak német származású vánkos elneve
zését is közvetlenül tőlük vettük át a matrac-n&k és az ágylepedőnek régi 
léllah nevével, a mennyezetes ággyal, valamint az ágy függönynek régi superlát 
elnevezésével egy időben, mert hisz az ágykultúrának ezekre a szavaira mind 
van adatunk még a XIV. századból. — Persze a magyar vánkos szónak a közép
felnémet wange-küssen szóalakból való származtatása sem egészen egyszerű 
nyelvészeti szempontból, mert hisz különben nem származtatták volna sza
vunkat a nyelvészek MiKLOSiCHtól BÁRCZiig inkább egy szláv nyelvi alakból. 
KNTEZSA ugyan főleg arra való tekintettel, hogy a vánkos szavunkkal egybe
vethető szláv szó csak a magyarsággal szomszédos szláv nyelvekben van meg, 
inkább volt hajlandó szavunkat a németből mint valamely szláv nyelvből 
származtatni, csakhogy persze azoknak a nehézségeknek a megtárgyalására, 
amelyeket a vánko.s szónak közvetlenül a németből való származtatása jelent, 
egyáltalán nem tért ki . . . Sőt az általa német ősalakként elsősorban is felté
telezett *wangkiss szóalak még csak szóba sem jöhet, mert hisz a Kissen szóban 
az eredeti ü delabilizációja csak az új korban következett be (vö. K L U G E : 
EtWb.). Persze, hogy e balfogás ellenére szavunk azért még származhatik köz
vetlen átvétel révén a németből is, bár erre vonatkozólag még mindig több 
zökkenő akad. 

Mindenesetre felesleges szavunk esetén kicsillagozott régi német szóala
kokkal operálni, mert hisz a szó több változatban maradt reánk; ezek L E X E R 
nyomán: wange-küssen, -küsse; wanküssen, -küssin, amelyekhez a *wan-küsse 
szóalakot nyilván minden további nélkül hozzáírhatjuk. Nagyobb hiba az, 
hogy jelenleg a német nyelvterületen ez a szó — úgy látszik — sehol sem for
dul elő, egykori elterjedését pedig nem ismerjük. Az bizonyos, hogy a Wange 
'arc' szó a köznyelvben jelenleg csak Ausztriában él (másutt a Backe szót 
használják a helyén), de egykori általánosabb elterjedését az látszik tanúsítani, 
hogy használata az emelkedettebb stílusban ma is általános. — Az összetétel 
második tagjaként szereplő küsse(n) régi latin jövevényszó (vö. K L U G E : 
EtWb.). 

Mindezekre való tekintettel kézenfekvőnek látszanék az a feltevés, hogy 
a vánkos szó Ausztriából, illetve osztrák-bajor nyelvjárásból került el hozzánk. 
Csakhogy ezzel a feltevéssel bizonyos hangtörténeti tények nem igen állanak 
összhangban. Ismeretes, hogy a mai német w eredetileg az angol w-hez hasonló 
w-szerű hang volt, amelyből osztrák-bajor nyelvjárásokban a XI I . század vége 
felé bilabiális spiráns (ß) fejlődött, de azzal körülbelül egy időben ugyanazon 
a nyelvjárási területen a > o hangváltozás is bekövetkezett. — Újabban nyel
vészeink közül többen azt a felfogást képviselték, hogy a mai magyar labio
dentális v-nek is bilabiális ß lett volna az előzménye (vö. BÁRCZI, Htört.2, 120). 
Bizonyos nyelvjárásokban, illetve hangtani helyzetekben ez így is lehetett; a 
román nyelv régi magyar jövevényszavaira való tekintettel — amelyekben ti. 
magánhangzó képviseli a magyar v-t — mégis valószínűbbnek látszik, hogy a 
mai v előzménye eredetileg a magyarban is az az u-szerű hang volt, mint egy
kor a németben és mint manapság is az — osztjákban. Az pedig a bognár szó 
(1410) hangalakjára való tekintettel mindenesetre nem lehet kétséges, hogy a 
mai v hang legkésőbb a XIV. században már általánosan labiodentális spiráns 
volt a nyelvünkben; e szóban ugyanis a n. Wagner szó bajor-osztrák ß hangját 
már b helyettesítette; e szó bajor-osztrák származását pedig az első szótag 
a-jának o-s képviselete tanúsítja (hasonlóan BÁRCZI, Htört.2, 127). Ezek sze-
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rint vánkos szavunk az osztrák-bajorból csak abban az esetben származhatnék, 
ha még a XII . század folyamán került volna ebből a nyelvjárásból a magyarba. 
Ennek a lehetőségnek azonban ellenemond az illabiális német œ-nak á-val való 
képviselete. Erre a hanghelyettesítésre ti. csak akkor lehetett szükség, amikor 
a magyar nyelvterület legnagyobb részén a régi illabiális à már labializálódott 
o-vá vagy a-vá. Ez a hangtörténeti jelenség azonban a XII . században még 
bizonyára nem következett be, illetve nem lett általánossá; a felhozottak sze
rint tehát, ha vánkos szavunkat a németből akarjuk származtatni, akkor az 
átvétel legkorábban a XI I I . század folyamán csakis a Felvidéken következhe
te t t volna be. Mindenesetre ott került nyelvünkbe a n. wandern szóból szár
mazott vándorol (XVI. sz.) szó is (vö. SzófSz.), amelyben ugyanazokat a hang
megfeleléseket figyelhetjük meg mint vánkos szavunkban (n. w *<* m. v, n. 
a ~ m. á). 

A vánkos szó második szótagja akár a n. wanküssen, akár a wanküsse szó
alakból levezethető. A n. wanküssen szóalakból ugyanis a magyarban előreható 
hasonulással a superessivusként felfogott *vánkusson szóalak jöhetett volna 
létre, amelyhez csakis vánkus-t, vagyis rövid s-t tartalmazó tárgyesetet lehe
te t t volna képezni; egyébként -ss nyelvünkben szóvégi helyzetben névszókban 
nem is fordul elő (vö. pl. az ejtett okos ~ okossan szóalakokat). — Kiindulha
tunk azonban a n. wanküsse szóalakból is: ti . a szóvégi -e a magyarországi 
német nyelvjárásokban már a középkorban is annyira elenyészőfélben levő 
mormolt hang volt, hogy ezt a hangot az ilyent tartalmazó szavak átvételénél 
vagy leírásánál teljesen elhanyagolták, ilyenformán írhatták le az umbeJiänge 
szóalakot — amint fentebb láttuk — vmbheng-nek, vagy ilyenformán lett a 
sparrelach-hól sparlah (1. fent). De ilyenformán lett a régi német ertze-ből a 
magyarban érc (XIV. sz.), a metze-hőlj-méc (1368; OklSz.), a zeche-ből céh (stb.). 

Azokból a német szóalakokból, amelyekből a magyarban a vánkos szóalak 
esetleg közvetlen átvétel révén származott, természetesen a szlovák vankus 
szóalak is létrejöhetett volna, mégpedig a n. wanküssen-hől oly módon, hogy 
az átvett *vankusen szóalakot a szlovákok melléknévnek értelmezve elvonhat
t ak belőle egy vankus főnevet. Ellenben az nem kétséges, hogy a szlovák 
vánkos szóalak már csakis a magyarból származott. 

Már KNIEZSA is lehetségesnek tartot ta , hogy szavunknak egyes délszláv 
nyelvekben található változatai esetleg közvetlenül a németből való átvételek; 
kétségtelenül ilyenek a kaj-horvát és az abból származott csa-horvát vankus-
változatok, a szlovén vánkus-változsbt hosszú á-jával ugyan a magyarból szár-
mazottnak látszik, azonban az a nyúlása a szlovénben is bekövetkezhetett. 
Annál is inkább erre kell gondolnunk, mert a vend vankis (FLISZÁE.) szóalakban 
nemcsak hogy rövid az a, hanem az az eddigiektől független átvételnek látszik, 
amennyiben ebben a szóalakban a német ü-t nem w-val, hanem i-vel helyette
sítették. 

Az előadottak szerint vánkos szavunk némi nehézségekkel származtat
ható az egykor a Felvidéken beszélt középnémet nyelvjárásból is, vagy min
den további nélkül a német-szlovák vankus szóalakból. Az előbbi lehetőség 
mellett különösen az látszik szólni, hogy a XIII—XIV. században — amint 
lát tuk — több más az ágynemű tárgykörébe tartozó szó is meghonosodott 
nyelvünkben a németből, de azért annak a lehetősége is fennáll, hogy szavunk 
szlovák közvetítéssel került a magyarba. A Felvidéken ugyanis már régtől 
fogva meglehetősen kiterjedt lehetett a két- és háromnyelvűség, ami a Felvi
déken beszélt nyelvek szókincsében szükségszerűleg nyomokat hagyott hátra. 
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A verbunkos szavunk (vö. SzófSz.) például a n. w oy m. v megfelelés alapján 
csakis egy felvidéki német nyelvjárásból származhatott, de már a verbuvál 
szavunk egy német-szlovák kifejezés átvételének tekinthető (vö. SzófSz.; 
SzlJsz. I, 779). A besorozott legény pedig egy kaszárnyában hamarosan meg
tanulhatott osztrákosan berdó-t ('Wer da?'), illetve hoiberdó-t ('Halt! Wer da?') 
kiáltani . . . 

8. Az ágynemű-tárgykör szavai között még egy német származású szó 
akad, mégpedig az 'ágyhuzat' jelentésű ciha szó, amelyről már régebben is 
feltették, hogy szlovák közvetítéssel került nyelvünkbe (vö. SzófSz.). E köz
nyelvinek mondható szó, amelyet — úgy látszik — csak Erdélyben nem hasz
nálnak, származásának kérdéses voltát mi sem tanúsítja határozottabban, 
minthogy KNIEZSA SzlJsz.-aiban két helyen is megtaláljuk, úgymint a ,,kétes 
eredetű" és a ,,Nem-szláv eredetű szavak" jegyzékeiben (SzlJsz. I, 603, 807—8).9 

Meglehetősen széleskörű elterjedtsége ellenére a ciha szó (1752) aligha 
régi, mert XVI. századi leltárakban sohasem szerepel, bár a tárgyra héj néven 
kb. 18 adat is található az OklSz.-ban. A héj nagyon szemléletes elnevezés 
ugyan, de a beszélők szempontjából az a hibája, hogy nagyon sok-értelmű 
nyelvünkben; ugyanis a „Bettbezug' jelentésen kívül még 'Schale' , 'Rinde', 
'Kruste' , és 'Dach' jelentésekben is használjuk. Bizonyára ez okból újabban a 
'borító vászonnemű' jelentésben a német Bezug, Überzug kifejezések tükör-
szavának tekinthető huzat szó (párnahuzat, vánkoshuzat stb.) került — talán 
a kereskedelem révén is — használatba, amihez az is hozzájárulhatott, hogy 
a ciha szónak, bár egyetlen értelmű kifejezés, valahogyan parasztikus illata 
lett, aminek következtében nyomtatásban nem igen találkozhatunk vele. Ami 
pedig ezt a ciha szót illeti, nem lehet kétséges, hogy végsőleg a 'Bettbezug' jelen
tésű délnémet Zieche szóból származik (vö. kfn. ziech(e)), amely szó meg a 
görög-latin theca szóból származik és egy nyelvi rétegbe tartozik a vánkos szó
val kapcsolatban emlegetett n. Kissen szóval. A Zieche szó bajor-osztrák terü
leten ugyan ma is általánosan használatban van a köznyelvben (vö. K E U G E , 
EtWb.); mivel azonban a diftongus e szóban a bajor-osztrákban napjainkig 
megmaradt, semmiképp sem valószínű, hogy a középfeln. ie diftongusnak a 
magyarban rövid i lehetne a képviselete. Ellenben ez a diftongus középnémet 
nyelvterületen már a XII . század folyamán monoftongizálódott10, úgyhogy 
közvetlen átvétel esetén származása egy felvidéki középnémet nyelvjárásból 
elvileg is valószínűbbnek látszik, bár még ez esetben is magyarázatot igényelne 
a tőbeJi i rövid volta a magyarban.Szavunk a németből való közvetlen átvéte
lét illetően azonban még súlyosabb nehézséget jelent a szóvégi -a. A hasonló 
jellegű német jövevényszavak szóvégi a-ját magyarázták már — nyilván hi
básan — magyar járulékhangnak (vö. HORGER: Mtyy. XI, 123; B E K É : F U F . 
XXIV, 262), de magyar birtokosösszetételből való elvonásnak is. Ilyenformán 
magyarázta szavunkat HORGER is a párna-cih-a összetételből való elvonásként 
(MNy. XI , 122), amit azonban az EtSz. szerzői is kifogásoltak, már a cih és 
cihe alakok hiánya miatt is (vö. EtSz. I, 673). E megjegyzés ellenére azért 
KNIEZSA szerint ez a magyarázat is komolyan szóba jöhetne, de azért mégis 

9 Nyilván az történt, hogy KNIEZSA szavunkat a SzófSz. nyomán először a kétes 
eredetűek közé sorozta be, majd a közelebbi vizsgálatnál mégis csak arra a megállapításra 
jutott, hogy szavunk szlovák közvetítés nélkül csakis közvetlenül a németből kerülhetett 
nyelvünkbe. Ezt ki is fejtette, de a régi fogalmazást elfelejtette eredeti helyéről eltávolí
tani . . . 

10 Vö. MICHELS, Mhd. Elementarbuch,2 86. 
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valószínűbbnek tartja, hogy szavunkban a szóvégi a a cérna szó a-jához hasonló
an a tökéletlenül képzett német veláris magánhangzó folytatásának volna te
kintendő. A hivatkozással ugyan KNiEZSÁnak nem volt szerencséje, mert ki
tűnt , hogy a cérna származtatására általa alapul vett német szóalak valami 
elírás terméke (vö. MOÓR: MNy. LV, 257), de ennek ellenére ez a magyarázat 
még mindig helytálló lehetne, a baj azonban az, hogy ez a feltevés elvileg sem 
helyeselhető. Az igaz ugyan, hogy a szóvégi -e már a régi németben is tökélet
lenül képzett magánhangzó volt, de semmiesetre sem veláris jellegű, mert ál
talában e-vel néha i-vel írták le, de a-val, o-val, w-val sohasem . . . Sőt ezen
kívül az is figyelembeveendő, hogy ez a tökéletlenül képzett magánhangzó oly 
kevéssé volt hangzós, hogy nálunk — amint láttuk — többnyire le sem írták, 
sőt a zieche szót L E X E R adatai szerint már a középfelnémet korban is leírták 
szóvégi e nélkül. Ezek szerint az az elgondolás, hogy a ciha szóalak valahol 
Dunántúlon bajor-osztrák nyelvjárást beszélő németek nyelvéből kerülhetett 
volna a magyarba, teljességgel kizártnak mondható. Ennek a felfogásnak 
illusztrálására egy olyan német jövevényszavunkra hivatkozhatunk, amely 
egy középfeln. uo-t tartalmazó -e végződésű szóalakból származott; az uo 
diftongus ti. a német nyelvjárásokban teljesen az ie diftongushoz hasonlóan 
fejlődött. Vagyis az uo a középnémet nyelvjárásokban már a XI I . század folya
mán az ie-hez hasonlóan monoftongizálódott, a bajorosztrák nyelvjárásokban 
pedig napjainkig megmaradt diftongusnak. így aztán a kfn. vuore 'Fuhre' 
szónak nyelvünkben nem a ciha szóalakhoz hasonló *fura szóalak felel meg, 
hanem egy bajorosztrák nyelvjárás fuar alakjából származott fuvar, amely 
szóra szintén csak a XVIII . század végéről van az első adatunk( vö. SzófSz.). 

Feltűnhetik, hogy KNIEZSA végül még a lehetőségét is tagadásba vette 
annak, hogy ciha szavunk a szlovák cicha átvételéből származhatnék; mégpedig 
azért, mert szerinte a szlovák szó a maga rövid *-jével maga is magyargyanús 
(szabályszerűen ti. szerinte a szlovákban *ciecha alak volna várható); ezek 
szerint a szlovák cicha szóalakból a magyar szót származtatni nem lehet. 
Ez igaz volna, ha bizonyítani lehetne, hogy a szlovákok még a XII . század első 
felében vették volna át ezt a szót a felvidéki német telepesektől ,mert hisz a 
XII . század második felében a középnémet nyelvjárásokban már bekövetke
zett az ie monoftongizálódása. Ellenben a magyar szó rövid i-je a leghatározot
tabban szavunk szlovák származása mellett tanúskodik, mert hisz a német 
szónak ie-hől lett i hangja mindenképpen hosszú volt, amely hang a magyar
ban változatlanul maradt volna meg, mert hisz az % hang a nyelvünkben korán 
bekövetkezett % > t hangváltozás (vö. MOÓR: NyK. LXVII, 39) után hamaro
san újra kifejlődött és ma is megvan, tehát valamely a középkor folyamán a 
németből á tvet t hosszú f-t tartalmazó jövevényszóban a magyarban í felelne 
meg neki. Ellenben a szlovákban hosszú i sohasem volt; tehát a szlovákok ezt 
a hangot csak rövid i-vel helyettesíthették. 

Magyarázatot igényelne még a német-szlovák c^-nak ciha szavunkban h-
val való képviselete is. Talán nem teljességgel lehetetlen, hogy ez esetben nyel
vünkben a szlovák ch-t h-val helyettesítették; mégis valószínűbb, hogy ez a szó 
már a magyarban bekövetkezett % > h hangváltozás előtt honosodott meg 
a Felvidék magyar nyelvjárásaiban, és a török világ után bekövetkezett nép-
eltolódások során vagy pedig felvidéki vándor vászonárusok vagy esetleg cse
lédek révén terjedt el az országban. Sőt az is lehetséges, hogy a Kassa tágabb 
körzetében beszélt szlovák nyelvjárásból származik, amelyben ti. a magyarhoz 
hasonlóan a eh > h hangváltozás szintén bekövetkezett. 



206 AZ ÉJSZAKAI NYUGALOM KULTÚRÁJÁNAK ALAKULÁSA NÉPÜNKNÉL 

Mindenesetre feltűnő, hogy nyelvünkben egy kultúrtárgyra három el
nevezés is van használatban, amelyek bizonyos tekintetben női szavaknak 
mondhatók, mert hisz leginkább a nőknek a háztartási dolgokra vonatkozó 
beszédjében fordulnak elő. E szavak a nyelv élete szempontjából is érdekesek. 
Az ismeretlen, de esetleg magyar névadáson alapuló héj szót azért válthatták 
fel a használatban más eredetű elnevezések, mert a héj szó többértelmű, de 
azért életben tar tha t ta az a körülmény, hogy ez az elnevezés a legszemlélete
sebb. — A huzat kifejezés, ha a szó nem is egyetlen értelmű, gyaníthatólag a 
kereskedelem révén terjedt el, mert a német Bezug, Überzug kifejezések tükör
szavának látszik, de elterjedéséhez az a körülmény is hozzájárulhatott, hogy 
kapcsolódik bizonyos az ágyneműváltásnál használt igékhez, mint áthúz, felhúz, 
amelyek azonban esetleg szintén német kifejezések tükör szavai, azután pedig 
az ágyhuzat kifejezés a legalkalmasabb az ágyneműfélék borításainak összefog
laló elnevezésére is. — A három elnevezés közül mindenesetre csak a ciha szó 
tekinthető egyetlen értelműnek; ezért azt lehetne várnunk, hogy ez az elneve
zés válik általánossá. Erről azonban szó sem lehet, mert a ciha elnevezés vala
miképpen parasztikusnak érződik. Eredetileg talán hitványabb minőségű, ún. 
„ tarka" ágyneműre vonatkozott, amely a Felvidék felől terjedhetett . . . 

9. Néhány újítást a fekvőhely-kultúra terén a török uralom is hozott. 
Úgy látszik, a török uralom idején jöttek nálunk divatba a párnázott heverők. 
Hogy azonban dívány (1628) vagy már elavultnak tekinthető kerevet szavunk 
(XVI. sz.) közvetlenül az oszmán-törökből került-e nyelvünkbe vagy pedig 
szerb-horvát közvetítéssel — mint a legtöbb oszmán-török származású jöve
vényszavunk, azt nyelvi kritériumok alapján ma már bajos volna eldönteni. 
Nem lehetetlen azonban, hogy már párnázottak voltak a kar(os)székek is, 
amelyek közül a három-személyeseket (vö. OklSz. 459) bizonyára heverőként 
is használták. 

Párnás heverők elnevezései azonban nyugatról is elkerültek hozzánk; 
ilyenek: a francia-német kanapé és ottomán, bár mindkét szó már elavult. 
Érdekes, hogy a párnázott bútornak nyugati nyelvekben legelterjedtebb elne
vezése az arab-francia-német Sofa hozzánk — úgy látszik — nem jutott el 
vagy talán a nyelvújítók helyettesítették a rejtélyes képzésű pamlag (1787) 
szóval (vö. SzófSz.). 

Ezeket a párnázott bútorokat valószínűleg már hevederekre szerelt 
rugó-k tették ruganyossá. Ezek is nyelvújításkori szóalkotások (vö. SzófSz. 
263), talán a német Feder pótlására (a fédères kocsi kifejezést a közeli múltban 
még használták). Valószínűleg nemet származású kárpitosok révén honosodtak 
meg nálunk a rugózott párnás heverők, mert a kárpitosok heveder helyett 
ma is váltig gurtni^t emlegetnek, amely szót azonban semmiféle szótárunkban 
nem találhatjuk meg . . . 

10. Az emberek többnyire szeretnék azt a helyiséget,, amelyben nappal 
tartózkodnak, bútorzat szerint is megkülönböztetni a hálószobától. Ez a törek
vés azonban a szűk, kevés helyiségből álló lakások miatt mindinkább csak 
bizonyos ravaszkodásokkal valósítható meg. Vagyis olyan módon, hogy a 
több személyes ülőhelyként vagy heverőként használatos bútorok nem nagy 
fáradsággal éjjeli fekvőhellyé alakíthatók át. Ennek a szükségletnek kielégíté
sére a franciáknál chaiselongue néven kialakítottak egy bútordarabot, amely 
hozzánk is elsodródott hibásan olvasott, illetve ejtett németes sezlorj elneve-
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zésével (vö. D U D E N ) együtt, amelyből ti. nálunk sezlon lett. — Egy hasonló célú 
de kissé más alakú bútordarab a rekamié is, amelyet hyperfranciasággal még 
rökamié-nnk is ejtenek. Ennek a származása kissé rejtélyes, mert ezt a bútor
darabot ezen a néven — úgy látszik — sehol Európában nem ismerik. Az elne
vezés az ismert Dávid-féle képhez kapcsolódóan valami chaislongue à la 
Bécamier-íéle kifejezésből alakulhatott. Sőt az sem lehetetlen, hogy budapesti 
asztalosok hozták ezt a bútordarabot divatba. 

Talán a sezlonnal egy időben sodródhatott el hozzánk valami francia 
divatlap révén egy éjjeli öltözéknek pizsama elnevezése is. Ezt a szót a franciák 
ugyan angolosan írják (pyjama), de franciásan ejtik ós hangsúlyozzák; a né
metek már közvetlenül az angoloktól vették át ezt a szót, ezért angolosan ejtik 
és hangsúlyozzák a Pyjama szót, az angolok padig valahonnan Indiából hozták. 

11. Az éjjeli nyugalom módjának alakulására vonatkozó, főleg a szó
kincsre alapozott vizsgálataink eredményeit a következőkben foglalhatjuk 
össze: 

Fejtegestéseink során megállapíthattuk, hogy az éjjeli fekvőhellyel kap
csolatba hozható szókincsünk a származás szempontjából nagyon tág övezete
ket ölel fel, amennyiben az első idetartozó általunk tárgyalt szó (ágy) a szub-
arktikus övezetből származik, az utolsó pedig (pizsama) az egyenlítői övezet 
szomszédságából. Már ez a körülmény is azt tanúsítja, hogy az éjjeli nyugalom 
kultúrája többféle hatás alatt alakult ki; mégpedig leginkább azoknak a né
peknek a révén, akiknél a római kultúra más vonatkozásokban is korán meg
honosodott. Ezek a népek a bizánciak, a szlovákok és a délnémetek voltak. 
E téren az idegen hatás — úgy látszik — először az úri renden lévők körében 
jutott érvényre, de onnan sok minden eléggé hamar leszállott a tulajdonképpeni 
néphez is. E területen jelentősebb délszláv hatással már csak azért sem szá
molhatunk, mert a délszlávoknál az éjjeli nyugalom kultúrája még a közeli 
múltban is általában meglehetősen primitív volt, úgyhogy nem igen különbö
zött lényegesebben a honfoglaló magyarságétól. 

A nyelvi anyag vizsgálatából nemcsak a hatások sokféleségét állapíthat
tuk meg, hanem azt is, hogy milyen változásokon ment keresztül az éjjeli nyu
galom módja a századok folyamán, sőt még a változások időpontját is nagyjá
ban sikerült a nyelvi anyag vizsgálata révén megállapítani. Ezekben a vonat
kozásokban eredményeinket a következőkben foglalhatjuk össze: 

A legrégibb időkben őseink prémeken és prémekbe burkolózva háton 
fekve aludtak (ágyat vet, fejal), az ősmagyarok takaróként gyaníthatólag már 
nemez ,,lepedő"-ket is felhasználtak. A törököktől pedig később valószínűleg 
eltanulhatták a téli szállás ,,ház"-aiban az éjjeli fekvőhelyet a falak körül húzó
dó magasított szék-ekre vetni (vö. 1. — 2. p.). 

A honfoglalás után őseink szlovákoktól vagy bolgároktól eltanulták 
fekvőhelyül és takaróként szövedékfélék alkalmazását (lazsnak, pokróc). Te
kintettel pedig arra, hogy őseink a kender haladottabb feldolgozását szlovákok
tól még a X. század folyamán átvették (vö. MOÓR: MNy. LXI , 142 — 51), lehet
ségesnek látszik, hogy tőlük vették át a lefekvéskor vászonlepedőbe való burko-
lózás szokását is, amely szokás a hálóingnek körülbelül a XV. század folyamán 
való megjelenéséig tarthatott , (vö. 3., 7. p.). 

A XI . század folyamán Bizáncból elkerült hozzánk & paplan, valószínűleg 
az ágyállvánnyal együtt. Az utóbbinak a használata a közrendűek körében 
akkor válhatott általánosabbá, amikor a fűrészmalmok szaporodásával az 
egyszerűbb emberek számára is könnyebben hozzáférhetővé váltak a deszka-
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és lécfélék. Az ágyak eredetileg kétszemélyesek voltak; az egyszemélyes ágyak 
csak valamikor a XV. században jöttek divatba, amikor is a hordágyak szerb 
származású nyoszolya elnevezését ruházták át rájuk (vö. 4. p.). — A XI. század 
még egy nevezetesebb újítást hozott a fekvőhelyi kultúra terén, mégpedig a 
tollal töltött ágyneműfélék (derekai, fejal; párna) használatát. Gyaníthatólag 
ezek is a szlovákok révén honosodtak meg nálunk. A tollat már ekkor is vászon-
héj-ha, burkolták, amely elnevezés esetleg magyar névadáson alapul (vö. 5. p.). 
Takarózasra a párnát eredetileg nem használták őseink. Erre a célra a tollal 
töltött párnát Közép-Európában — a csehek kezdték el használni. Tőlük 
vették á t a használatát nevével (Tuchent) együtt a délnémetek, majd kb. 
1400 körül szlovák közvetítéssel mi is (dunyha; vö. 6. p.). 

A Felvidékre beköltözött középnémet telepesek révén is több mindenfélé
vel gazdagodott nálunk is az északai fekvőhely kultúrája. Ilyesmik: a mennye
zetes, elfüggönyözhető ágy (ágymenny, f superlát). Tőlük vettük át a mai érte
lemben vett ágy lepedő (iléllah) használatát, amellyel a matrac -ot borították 
be. Valószínűleg tőlük került hozzánk a hálóing stb. használata is, ami a lepe
dőbe való takarózást feleslegessé tette, úgyhogy a léllah-r& a feleslegessé vált 
lepedő elnevezése ruházódott át. Az 'arcpárna' jelentésű vánkos szavunk tanú
sága szerint a németek révén jött nálunk divatba alvásnál a féloldali fekvés is 
(vö. 7. p.). — Német származásúnak látszik az ágyhuzat és ciha szó is; az utóbbi 
azonban gyaníthatólag a tarka pamutvászon ágynemű megnevezésére már a 
szlovákok révén honosodott meg nálunk valamikor a XVIII . század első felé
ben (vö. 7. p.). 

Oszmán-törökök révén (esetleg szerb-horvát közvetítéssel) kerültek el hoz
zánk a párnázott heverők (dívány, kerevet), de ilyenek a franciáktól is elszár
maztak hozzánk német közvetítéssel (kanapé, ottomán, vö. 9. p.). Sőt ezen az 
úton került el újabban hozzánk az a heverő is, amelyet éjszakai fekvőhellyé 
is át lehet alakítani (sezlon, vö. 10. p.). 

MOÓR E L E M É É 
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Trócsányi Zoltán nyolcvan éves 

Nagyon nehéz eldönteni, milyen folyóiratban köszöntsük TRÓCSÁNYI 
ZoLTÁNt születése napja alkalmából, mert megtehetnők ezt irodalomtörténeti
ben, könyvtártudományiban, nyelvészetiben, sőt néprajziban egyaránt. S ha 
ekként töprengve próbáljuk megválasztani az „illetékes" folyóiratot, akkor 
még egy tevékenységi terület is magának követelhetné TRÓCSÁNYI ZOLTÁN 
méltatását, s ez az orosz irodalom Magyarországon való elterjesztése. E téren 
a két világháború közt, majd a második világégés után senki sem te t t annyit 
— fordításokkal és bevezető tanulmányokkal —, mint éppen ő. 

Nyelvészeti folyóiratnak szánom e néhány sort születésének 1966. de
cember 25-én bekövetkezett nyolcvanadik évfordulóján, ezért elsősorban nyel
vészeti munkásságát idézem elénk. A finn-ugor nyelvészek hálásan forgatják 
Vogul szójegyzékét (1909 — 10), amely tulajdonképpen Szilasi Móricz azonos 
című szótárának a VNGy. IV. kötetének anyaga alapján készült kiegészítése. 
Ehhez a tárgykörhöz — a finnugorisztikához — csatlakoznak ismertetései 
(E. A. Tunkelo és K. Grotefeld műveiről a NyK.-ben, E. N. Setälä, Kai Donner, 
G. Rein és mások könyveiről az Etnográfiában: 1911-1919). Mivel a finnugor 
nyelvészet sohasem nélkülözheti a népismeretet, jelentős kezdeményezésnek 
vélem az ünnepeltnek Észak nomádjai c. gyűjteményét (Athenaeum, 1935), 
amelyben útleírásokból vett részlegek plasztikusan állítják elénk némely nyel
vileg rokon nép — osztjákok, vogulok, szamojédok — múltját és jelen életét. 
Trócsányi ebben a könyvében nemcsak régi forrásokat dolgozott fel. Haladó 
gondolkodására vall az a tény, hogy a Horthy-korszak idején a Kraszin jég
törő útjáról (1929), a szovjet szövetkezetek hasznos munkájáról is szólt, és 
A. Szkacskónak 1934-ben megjelent könyvét is felhasználta, pedig abban az 
októberi forradalomnak északon tet t kedvező hatásáról esett szó. 

Aki a finn-magyar tudományos kapcsolatok történetét meg akarja írni, 
annak is segítséget nyújtanak TRÓCSÁNYI anyagközlései, mert ő volt az, aki 
A. Jalavának, Y. Koskinennek, Oskar Blomstedtnek Hunfalvy Pálhoz és 
Budenz Józsefhez intézett leveleit az Urániában, illetőleg Otto Donnernak 
magyar tudósokhoz intézett leveleit az Akadémiai Értesítőben (1916) közzé
tette. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN sokat foglalkozott a magyar irodalmi nyelv kialaku
lásával és ezzel kapcsolatban helyesírásunk történetével. Régi magyar nyom
tatványok nyelve és helyesírása c. munkája (A magyar nyelvtudomány kézi
könyve. 10. füzet) lendületes előadásmódjával, bő példaanyagával és alapossá
gával még ma is méltán ajánlható azoknak, akik irodalmi nyelvünk fejlődését 
tanulmányozzák. A XVI. — XVIII . század magyar nyelvéről több dolgozata 
jelent meg: Irodalmi nyelvünk kialakulásának történetéhez (MNy. VIL), Heltai 

14 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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nyelvéről (MNy. X., XII.) , A XVIII . századi irodalmi nyelv és helyesírás 
(MNy. XXXV.) és Irodalmi nyelvünk fejlődéstörténetéből (MNy. XIV.). 
Ezekhez csatlakozik hangulatos értekezése: A magyar nyelv Biedermeier-kor
szaka (MNy. XXIII . ) . Rendkívül sokat és mintaszerű tüzetességgel foglalko
zott a régi magyar nyelv hangjelölésével: A XVI. századbeli nyomtatványok 
e-jelölései (NyK. XXXVIII .) , Komjáthy Benedek becsülete (MNy. VI.) stb. 

Helyesírásunk történetét kutató munkáival egy tőről fakadnak nyomtat
vány- és nyomdatörténeti értekezései. Ezekből csak 2—-Sfontosabbat említünk: 
XVIII . századbeli nyomtatványok meghatározása, Impresszum nélküli nyom
tatványok és töredékek meghatározása (Fii. Közlöny 1959, 21—30.1.), valamint 
tanulmánya a Die Geschichte des ungarischen Buches und der ungarischen 
Buchdruckerkunst a F . I. D. Communicationes VIII. kötetében (Haag, 1941, 
3 - 9 ) . 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN mindnyájunk számára kedves és tanulságos irodalom-
és szokástörténeti kiruccanásainak eredményei A régi magyar irodalom bre
viáriuma Gyöngyösiig, Magyar régiségek és furcsaságok, Kirándulás a magyar 
múltba stb. Olyan érdemes gyűjtemények ezek, hogy egy részük napjainkban 
új kiadásban került könyvespolcunkra. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN azon kevesek közé tartozik, akik a két világháború 
közt is az orosz nyelv felé fordították figyelmüket. Senki sem tet t olyan sokat 
az orosz irodalom magyarításáért, mint éppen ő. Erről tanúskodik egyebek 
során két könyve: a Dosztojevszki élete és művei c. breviárium (1925) és Az 
orosz irodalom kincsesháza (1947); ez utóbbi nemcsak terjedelemben, hanem 
jelentőségben is nyomós érv állításunk igazolására. De soroljuk ezek mellé 
még a Magyar Nyelvőrben 1945 óta publikált nyelvészeti cikkeit: a magyar 
nyelv oroszból eredő jövevényeiről, cirill betűs magyar szövegekről, az első 
orosz nyelvű magyar nyelvtanról, végül vagy két tucatnyi regényfordítását 
(Puskin, Gogol, Goncsarov, Turgenyev, Dosztojevszkij, Lev Tolsztoj, Katajev, 
Bubennov, Alekszej Tolsztoj stb.). 

Ejtsünk néhány szót a fenti működés keretéről, hivatali pályájáról is. 
A budapesti egyetemen végezte tanulmányait. 1939-től egyanezen egyetem 
bölcsészeti karán az orosz nyelv és irodalom mb. előadója volt, 1945-ben pedig 
nyilvános rendes tanárrá nevezték ki. Ezt a posztot töltötte be 1950-ben tör
tént nyugdíjazásáig. Jegyzeteivel, előadásaival nagy támogatást nyújtott az 
ebben a periódusban induló orosz szakos tanárképzésnek. Elmondhatjuk róla, 
hogy negyven esztendőn át becsületesen, állhatatosan szolgálta az orosz nyelv 
és irodalom ismertetésének az ügyét, amiért a legnagyobb elismerés illetné meg. 

TRÓCSÁNYI ZOLTÁN életútja sem volt zavartalan. Két ízben érte bántódás. 
Ennek ellenére jó kedélyét megőrizve tevékenykedett tovább. Munkájával 
küzdötte ki magának azt a napfényes, bár csak falatnyi helyet, amelynél — 
szerintünk — nagyobbat érdemel. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Björn Collinder: An Introduction to the Uralic Languages 
Berkeley and Los Angeles, 1965. University of California Press. 167 1. 

BJÖRN COLLINDER összefoglaló uralisztikai művei szaktudományunk legtöbbet 
használt kézikönyvei közzé tartoznak. Sorukat a Fenno-Ugric Voeabulary, an Etymolo-
gical Dictionary of the Uralic Languages (Uppsala, 1955) nyitotta meg (ismertettem a 
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NyK. LIX. kötetében: 213 — 7. 1.). Ezt a Survey of the Uralic Languages (Uppsala,1957) 
követte (vö. NyK. LXII I , 225 — 8.). Összehasonlító nyelvtani összefoglalását a Compa
rative Grammar of the Uralic Languages (Uppsala, 1960) tartalmazza (ismertetése 
Hans Fromm tollából: NyK. LXVIII. 174—81). Külön kötetben elégítette ki Collinder a 
svéd anyanyelvű, illetőleg svédül tudó művelt nagyközönségnek az uráli népek és nyelvek 
iránti érdeklődését. A kötet címe: Introduktion tili de uraliska spràken (Stockholm, 1962). 
Alább ismertetendő művét szintén szélesebb körű olvasóközönségnek szánja a szerző, első
sorban az Amerikai Egyesült Államokban várható érdeklődés kielégítésére. 

Anyagában az angol nyelvű Introduction nagyobbrészt a svéd nyelvű Introduk-
tionnal azonos. Hangjelölési rendszerének az ismertetése után az uráli népekről és nyelvek
ről ad rövid tájékoztatást a szerző. A következő fejezetben az uráli nyelvek esetleges 
további rokoni kapcsolatainak a kérdését veti fel, majd röviden összefoglalja az uráli 
nyelvek kutatásának történetét. Az első főfejezet az uráli nyelvek szerkezetének van 
szentelve: bemutatja a morfémák különféle fajait és kapcsolódásaik eredményeit, azaz 
tárgyalja az összetételek, a képzett szók, a ragozott szóalakok és a mondatok jellemző 
szerkezeti sajátságait. Áttekintést ad továbbá a hangváltozásokról és a hangváltakozá
sokról. A második főfejezet összehasonlító hangtan, a harmadik összehasonlító morfológia. 
Az ötödik s egyben utolsó főfejezet egy kis etimológiai szójegyzék. Egyik nem légyegtelen 
különbség az Introduction és a svéd nyelvű kiadás között az, hogy amíg az utóbbiban a 
különféle szerkezeti sajátságok megvilágítására a szerző gyakran hivatkozik svéd nyelvi 
példákra, addig az angol kiadásban ezek helyét az angolból és egyéb olyan nyelvekből 
vett példák foglalják el, amelyek az amerikai olvasóközönség számára ismertebbek, 
mint a svéd rfyelv. 

Az Introduction hangjelölése azonos a korábbi Collinder-művekből ismert hangjelö
léssel, azaz: a szerző általában a Finnisch-Ungrische Forschungen hangjelölését használja, 
de bizonyos módosításokkal. A FUF-rendszer módosításakor a fonematikus hangjelölés 
eszményét tar tot ta szem előtt. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy COLLINDER kevesebb 
betűt és jelet használ, mint amennyi a FUF. rendszerében használatos, de ezt egyebek 
közt úgy éri el, hogy némely betűt más-más nyelvben más-más hang jelölésére foglal le. 
Vitathatatlan, hogy ez az eljárás csökkenti a szedési költségeket, s a nem-szakemberek 
számára kevesebb fejtörést okoz, mint a FUF. rendszeré, ugyanakkor mások számára 
együttjár azzal a kényelmetlenséggel, hogy jó néhány betű hangértékét nyelvenként, sőt 
nyelvjárásonként külön-külön kell tisztázniuk és számontartaniuk. 

Rátérek az összehasonlító hangtani fejezet (75 —103. 1.) tárgyalására. 
Uráli alapnyelvi szókezdő mássalhangzókul teljes bizonyossággal csak olyan más

salhangzókat rekonstruál a szerző, amelyeknek ősi voltára nézve a kutatók túlnyomó 
többsége egyetért. Kérdőjellel szerepeltet azonban néhány további mássalhangzót is. 
Ezeknek alapnyelvi voltát egyik vagy másik kutató feltette ugyan, de ez olyan valószínűt
len, hogy — gondolom — ma már a kérdéses mássalhangzókat nyogodtan törölhetjük az 
uráli alapnyelv hangállományából. A (kakuminális) *Z-re és *w-re (CoLLiNDERnél l és n), 
továbbá az *s hangra gondolok. 

Ami a CoLLiNDERtől feltett uráli „cacuminalis" Z-t illeti, PAASONEN (Beitr. 36) 
volt az első, aki — a mai osztják nyelvjárások némelyikében fennálló l ~ l kettősség 
alapján — a fgr. alapnyelvben (a fgr. *Z'-mellett) k é t jésítetlen Z hang megkülönbözte
tését tar tot ta szükségesnek. Nézetéhez — új anyag bevonásával — csatlakozott TOIVONEN 
(FUF. XX, 47 — 82). COLLINDER álláspontjához helyesbítésként egyfelől meg kell azonban 
jegyeznünk azt, hogy a postdentalis Z-en kívül bizonyos osztják nyelvjárásokban nem 
„cacuminalis", hanem postalveolaris Z található (ezt KARJALAINEN a FUF. hangjelölésétől 
eltérően jelöli Z-lel), másfelől utalnunk kell E. ITKONEN észrevételeire (Vir. 1957 : 7 — 8 és 
UAJb. XXXIV, 194), aki szerint az Z-t tartalmazó osztják szavak nagy része hangutánzó
hangfestő jellegű, közülük csak igen kevésnek van biztos megfelelője a vogulon kívül, s 
ez a körülmény az osztják l kései keletkezésére utal. 

Hasonló a helyzet az Introductionban szereplő uráli „cacuminalis" *-n-nel. Ahhoz 
a feltevéshez, mely szerint a finnugor (? uráli) alapnyelvben az (alveolaris) n mellett egy 
„postalveolaris" n, ab-La.7, ^ is volt, elsőnek KARJALAINEN (SUSA. XXX/24:1 —30) folya
modott — ugyancsak azon az alapon, hogy néhány osztják nyelvjárásban n-nen kívül 
„postalveolaris" n is található (a FUF. hangjelölési rendszerétől eltérően ezt is a cacumi-
nalisság jelével n-nek jelöli). Hogy a kérdéses osztják nyelvjárásokban az n-en kívül még 
egyéb postalveolaris hangok is előfordulnak, arra mégcsak nem is utal — jellemző módon 
dokumentálva ily módon a korabeli összehasonlító nyelvészeti módszer azon hiányosságát, 
ho gy a hangok történetét egymástól teljesen elkülönítve vizsgálta, s a hangok rendszerbe 
tartozásának a gondolata még egyáltalában nem foglalkoztatta. KARjALAiNENnak azon
ban nem sikerült igazolnia, hogy az osztják n-nek, illetőleg (nyelvjárási) n-nek a vogulban 

14* 
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kettős hangképviselet felelne meg, s ezért valószínűbb, hogy a bizonyos nyelvjárásokban 
fellépő n-t nem finnugor alapnyelvi *n feltevése útján, hanem osztják nyelvjárási külön-
fejlődés eredményeként kell magyaráznunk. KARJALAINEN feltevéseivel szemben már 
LEHTISALO (SUST. LXXII , 120) kifejezte kételyeit, ERKKI ITKONEN (Vir. 1957:7 — 8 és 
TJAJb. XXXIV, 194) pedig az osztják n keletkezésére elfogadható magyarázatot is adott. 

A finnugor (uráli) *s feltevése TorvONENtől származik (I. SUST. LXVII, 1933 : 
377 — 84), s alapja az a meglátás, hogy néhány vogul nyelvjárásban nem s, hanem s je
lentkezik olyan szavakban, amelyek finnugor megfelelőiben fgr. *é- folytatójaként is
mert hangot találunk. A tagadhatatlan kettősségből TOIVONEN arra következtet, 
hogy a finnugor (uráli) alapnyelvben á-en kívül s hang is volt, amely valamennyi nyelvben 
egybeesett a fgr. *á-szel, megőrizte azonban különállását a vogulban annyiban, hogy be
lőle az ősvogulban depalatalizáció útján ä (> KK., FK., FL., Szo. s) fejlődött, míg a má
sik eredetileg jésített szibilans: a é (fgr. *é > ősvog. *s változás után) s alakban élt és él 
tovább. 

Noha feltevésének támogatására TOIVONEN bizonyos árja eredetű vogul szavak 
hangviszonyait is bevonja, kétségtelen, hogy feltevése egyoldalú módszertani meggondo
lásból fakad, ós számos nehézséget rejt magában. Már magában az is meggondolkoztató, 
hogy csupán e g y e t l e n nyelv némely nyelvjárásának hang viszonyaiban finnugor, 
sőt uráli hangviszonyok tükröződését kellene látnunk. További nehézséget látok abban, 
hogy — noha a feltett *á ~ s kettősségnek a másik két ugor nyelvben nincs semmi nyoma 
— a ToivoNEN-féle feltevés értelmében azt is el kellene fogadnunk, hogy a *á ~ s kettős
ség még az osztják és a magyar nyelv különéletének a kezdetén is megvolt, de ezen nyel
vekben is — miként a finn-permi alapnyelvben — egymástól független s > s változás 
ment végbe. Mindezen nehézségek mérlegelése után nekem valószínűbbnek tetszik ERKKI 
ITKONEN állásfoglalása <(]...: Vir. 1957 : 8 és UAJb. XXXIV, 194), mely szerint a fenti, 
csupán a vogul nyelvben megállapítható kettősséget magának a vogul nyelvnek a hang-
viszonyaiból — nem pedig finnugor, sőt uráli kettősség feltevésével — kell magyaráznunk. 

Hogy szóbelseji geminált zárhangok beletartoztak az uráli alapnyelv hangállo
mányába, azt COLLINDER kétségesnek mondja. Nézetével több kutató egyetért. Meg kell 
azonban jegyeznünk, hogy a gemináta zárhangok megvoltára vonatkozó feltevés jó 
néhány etimológiával és bizonyos érvekkel támogatható, amiből COLLINDER rövid mon
data semmit sem sejtet. Ilyen formában ez az állítás akár el is maradhatott volna, hiszen 
azon két etimológia, amelyre COIXINDER utal, semmit sem bizonyít, sőt mégcsak nem is 
valószínűsít. Általában keveseljük azon etimológiák számát, amelyekre a szerző az egyes 
alapnyelvi hangok fejleményeinek bemutatása céljából hivatkozik. 

A csupán szóbelseji alapnyelvi hangokként rekonstruált hangok közül törlendőnek 
véljük a y spiránst. Rekonstruálására elsősorban néhány finn és lapp szó hangképviselete 
késztette a régibb kutatókat. Feltevését feleslegessé teszi azonban az a magyarázat, melyet 
a kérdéses szavak hangalakjáról E. ITKONEN adott (FUF. XXX, 3 — 14). A szóbelseji 
alapnyelvi mássalhangzók tárgyalásában különben helyeselhető újítás, hogy a szerző — 
nagyobb mértékben, mint a svéd kiadásban — feltünteti a (norvég) lapp fokváltakozást. 

Az uráli vokalizmust ugyanolyannak rajzolja COLLINDER, mint a Comparative 
Grammarban: az uráli alapnyelv magánhangzóállományát 3 veláris (a, o, u), 4 palatális 
(ä, e, i, ü) és két középhang (o = e és y = i) alkotta. A középhangok felvétele tekinteté
ben tehát véleménye továbbra is eltér ERKKI ITKONEN véleményétől. A középhangok 
alapnyelviségére vonatkozó feltevés még a régi finn iskolától (1. például SETÄLÄ: SUS. 
Aik. XIV/3 : 36 — 49) származik, legalábbis az *i-re vonatkozó feltevés tarthatóságába 
vetett hitünket erősen csökkentik azonban azok az ellenvetések, amelyeket az ide vonat
kozó etimológiákkal szemben JOKI tet t (Vir. 1962:296 — 7). Ámde helyesen fejtette ki 
nemrég Bo WIOKMAN (SUST. 125 : 667 — 9), hogy mindezen kérdésekben addig nem fog
lalhatunk véglegesen állást, amíg a részletkutatások nem terjednek ki valamennyi finn
ugor, illetőleg uráli nyelvre. Az olyan összefoglaló művek, mint COLLINDER említett művei, 
nem foglalkozhatnak részletekbe menő érveléssel, korábbi nézetek beható cáfolatával stb., 
épp ezért nem alkalmasak a függőben levő kérdések eldöntésére. 

Továbbra is véleménykülönbséget tükröz az Introduction egyfelől szerzője, más
felől ERKKI ITKONEN között az alapnyelvre felteendő hosszú magánhangzók kérdésében. 
COLLINDER elismeri például az *ö és *ë feltevésének jogosságát, tagadja azonban, hogy 
az alapnyelvben a rövid i és u hangoknak is lett volna hosszú változatuk. Azzal érvel, 
hogy a feltett hosszú és rövid hangok közötti különbség csupán a lappban, s itt is legtöbb-
nyire csak olyan szavakban tükröződik, amelyek jövevényszók, vagy legalábbis azok 
lehetnek a balti finn nyelvekből. Az Introduction Íratása idején folytatta azonban kutatá
sait ERKKI ITKONEN is, és legalábbis az *ü alapnyelvisége mellett további érvvel áll elő: 
a balti finn u és ü osztják megfelelései annyira világosan megkülönböztethetők, hogy 
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nyilvánvalóan Ősrégi kvantitásbeli különbséget tükröztetnek (UAJb. XXXIV, 1962 : 196). 
Ugyanő a jelzett helyen utal Auxis J . JOKI régibb vizsgálódásainak eredményeire is (1. 
Vir. 1950 : 157 — 8), melyek az uráli alapnyelvben hasonló kvantitásbeli kettősség meg
voltára engednek következtetni, mint amilyen a balti finn nyelvekben van, illetőleg felte
hetően eredetileg is volt. Minthogy jelzett dolgozatában E. iTKONENnak nincs módja arra, 
hogy bizonyító anyagát bemutassa, az alapnyelvi hosszú magánhangzók régóta vitatott 
kérdésében sem láthatunk ma még eléggé tisztán. 

Az összehasonlító morfológián belül (104 — 35. 1.) a szóképzést tárgyaló fejezet 
viszonylag kis terjedelmű és nemcsak lényegében, hanem részleteiben is azonos a Compa
rative Grammar megfelelő fejezetével. Nincs számottevő különbség az utóbbi művel 
szemben a névragozásról szóló részben sem. I t t egyrészt az uráli (finnugor) alapnyelvi 
ragok folytatásairól ad számot a szerző, másrészt röviden utal egyes uráli nyelvek másod
lagos esetragjaira is. A könyv áttekinthetőségét növelte volna, ha az ősi ragok folytatói
nak és a másodlagos ragoknak a szemléje a jelenlegitől eltérő csoportosítás útján vagy 
nyomdatechnikai megoldás révén jobban elkülönülne egymástól. Az alapnyelvre feltett 
esetragok körében a szerző számol a régóta ismert *-na ~ *-nä ragos locatiyusön kívül 
egy finnugor *-tta ~*-ttä ragos locativussal (fixativussal vagy prolativussal) is^,a könyve 
végén levő bibliográfia azonban nem világosít fel bennünket az e kérdésre vonatkozó 
irodalomról. •• • • 

A számjelek rövid ismertetése után az igeragozással foglalkozik a szerző. Minthogy 
az uráli, illetőleg finnugor kori igeragozást nem tudjuk rekonstruálni, mondanivalóját 
i t t az idő- és mód jelekre, valamint a személy jelek bemutatására korlátozza. Illusztrálá
sukra az egyes nyelvekből igealakokat alig közöl, ezért a szakemberek körén kívül álló 
olvasók számára ez a fejezet nem könnyű olvasmány. Figyelembe kell azonban vennünk, 
hogy egész paradigmák vagy akárcsak paradigmatöredékek bemutatását bizonyára ter
jedelmi korlátok akadályozták. 

Az Introduction VI. és egyben utolsó összehasonlító nyelvészeti fejezete etimoló
giákat tartalmaz. Finnugor etimológiai szótárából csak a törzsanyagot — az etimológiák
nak egy tizedrészét — vette á t a szerző, s így e rész terjedelme mindössze 11 lap. Minthogy 
a közölt etimológiák nagy többsége az úgynevezett biztos etimológiák közé tartozik, ezek 
helyesbítésre általában nem szorulnak. Kivétel a finn nivo- 'deprive of hair etc.' és rita 
' t rap ' etimológiája. Az előbbi megfelelőjeként közölt jurák és kamasz szó törlendő. A szó 
valószínűbb jurák megfelelőjét a SKES muta t ta ki. A rita megfelelői közül ugyancsak a 
szamojéd szó esik ki annak alapján, amit e szóról JOKI (Vir. 1962: 296) kifejtett. 

Az Introductiont 18 lap terjedelmű bibliográfia zárja le. Ennek több tétele azt 
mutatja, hogy a szerző a Comparative Grammar bibliográfiáját kiegészítette és korszerű
sítette az 1960 óta megjelent legfontosabb nyelvészeti munkákkal. A legújabban megjelent 
nyelvészeti munkák sorában a magyar és a szovjet nyelvészeti irodalom is több tétellel 
szerepel. A bibliográfia növelésével kapcsolatban persze könnyű lenne további igényeket 
támasztanunk, viszont — be kell látnunk — annál nehezebb lenne ezen igényeknek eleget 
tenni. Hiszen a finnugor, illetőleg uráli nyelvészeti tudományos termelés olyan mértékben 
nő, hogy állandó számontartására valójában már egy külön kis intézet lenne hivatott. 

Az Introduction megírása és megjelentetése az amerikai könyvpiacon további 
jelentős lépés COLLINDER részéről az uráli nyelvek minél szélesebb körben történő meg
ismertetése érdekében. 

LAKÓ GYÖRGY 

Bonpocu 4>HHHO-yropCKOro #3biK03HaHHH. BbinycK 3. Moszkva, 1965. 215 lap 

Az 1963. évben a Szovjetunió Tudományos Akadémiája Nyelvtudományi Inté
zetének Finnugor Szekciója Ungvárott (Uzsgorodon) rendezte konferenciáját. Az utóbbi 
időben kétévenként tar tot ták az ilyen jellegű összejöveteleket, és az elhangzott előadáso
kat nyomtatásban is kiadták (vö. LAKÓ GYÖRGY: NyK. LVI, 294—5; ERDŐDI JÓZSEF: 
NyK. LXII , 158 — 61, LXIV, 379 — 383, LXV, 478—480). — A kiadványokon a kötet
számot érthetetlen módon nem tüntették fel, noha mind egyformán a Bonpocu (JMHHO-
yropCKOro fl3biK03HaHHfl címet viseli (nem a Bonpocbi cOBeTCKoro (])HHHO-yrpoBe,neHHfl nevet, 
miként azt a I I I . kötet bevezetésében, a 2. lapon írják). Az I. kötet 1962-ben, a II . 1964-
ben jelent meg, mindkettő nyomtatásban. A I I I . kötet tavaly látott napvilágot, sajnos, 
nem nyomtatásban, hanem sokszorosított formában: Ez azért „sajnos", mivel a tö., élet
len sokszorosítás gyakran szinte kiböngészhetetlenné teszi a nyelvészeti adató ^at, a 
figyelmetlenül lehúzott szöveg elkenődött, néhány lap (pl. a 4. és a 139.) elcserél ődött. 
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De az optikai okon kívül többszörösen kár> hogy nem a szokásos nyomdai eljárással készült 
ez a gyűjtemény: egyrészt ilyen köntösben nem képviseli megfelelően à szovjet nyelvtu
dományt, másrészt ezt a kötetet Vaszilij Iljics Litkin 70. születésnapjának a tiszteletére 
bocsátották ki, LITKIN tudományos érdemei pedig k ü l s ő f o r m á b a n is tökéletes 
elismerést érdemeltek volna. ,,Last nőst least" megemlíteném még, hogy ebben a kötetben 
kiváló értekezések sora került ki a sajtóból, olyanok, amelyek az általános nyelvtudo
mányt (főként a névtudományt) és a finnugrisztikát új adataikkal és helyes okfejtésükkel 
jelentősen gazdagítják. A kötetet ezért is méltóbb kiadásban kellett volna publikálni. 

Nem szívesen fedjük meg a formáért a kiadót, inkább örömmel térünk rá a kötet 
egységes anyagának megbeszélésére. Hangsúlyozzuk, hogy az anyag egységes, mivel az 
az 1963-ban rendezett konferencia vezetősége — nagyon helyesen — nem engedé
lyezte az előadók tematikus csapongását, hanem az uráli nyelvek szókincsének, első-
heryt pedig a helynévadásnak a problémáit kívánta tárgyaltatni. Ez az egy célra 
törő eljárás megóvta az értekezletet az anyagnak mozaikszemcsékre való széthullásá
tól, ugyanakkor módot nyújtott arra, hogy több nyelvész saját uráli anyanyelve szókin
cséből, helyi ismereteiből építse föl előadását, tanulmányát, és olyan anyagot tárjon 
elénk, amelyet eddig nem Ismerhettünk, és úgy értékesítse anyagát, ahogy azt csak egy 
népe szokásait meg hagyományait ismerő kutató értékelheti. Hiszen az etimológiákban 
mindenkor a reáliák a csalhatatlan bizonyítékok: ezek nélkül sok szófejtés csupasz agy
sanyargatás, formális „származtatás" lehet. Főként ennek a gondolatnak a jegyében 
szeretnők a kötetet ismertetni és azt óhajtanok, hogy ezen ismertetés másokat is a gyűj -
teménnyel való foglalkozásra ösztönözzön. 

* 
A bevezető sorok után K. J. MAJTYINSZKÁJA ismerteti V. I. Litkin életútját, mél

tatja tudományos, oktató és szervező munkáját, kitér Litkin költői és fordítói tevékeny
ségére is (3 — 9). Több mint egy tucat lapot (10 — 23) foglal el Litkin munkáinak a felsoro
lása. Egyik első értekezése — ,,Az s-képzők a permi nyelvekben" a címe — Budapesten 
nyomódott 1927-ben. A munkáiról szóló recenziók is helyet kaptak az alapos bibliográfiá
ban. Gazdag Litkin irodalmi munkássága, hosszú tehát a felsorolás, noha kimaradtak 
belőle a szerzőnek újságokban, folyóiratokban, tankönyvekban, gyüjteményekban kiadott 
versei, fordításai. 

A lexikai tárgyú értekezések sorát B. A. SZERE BRENN YIKOV cikke nyitja meg: 
A Vicsegda folyó medencéje ősi lakosságának az etnikai származása (24—28 k.). A szerző 
az ősi lakosság hovatartozását folyónevek alapján próbálja meghatározni. Előbb le
hántja a komi nyelv segítségével magyarázható réteget, és ekkor — többek között — 
marad egy -im, -im végződésű folyónévcsoport (pl. Kuim, Jortim stb.). Megállapítja, 
hogy ennek a csoportnak a megfelelői déli komi (permják) területen is fellelhetőek, ám 
udmurt területen csak gyéren. A Komi Köztársaság területéről nyugatra is találhatóak 
-im végződésű folyónevek (pl. Lisim, Uktim). Véleménye szerint e folyónév-típus Nyugat-
Szibériából származik, mert e terület északi részén akadnak ilyen végződésű folyó- és 
településnevek, főként a Konda folyó táján. Mivel némely Északnyugat-Szibériában ta
lálható név permi területen is megismétlődik, SZEREBRENNYIKOV úgy véli, hogy a nevet 
adó „ugróid" nép keletről vándorolt nyugat felé. — Ennek a feltevésnek — úgy vélem — 
több tény ellen mond; így egyrészt az, hogy a manysik néha hozzáfűzik a folyónévhez a 
ja 'folyó' szócskát, amire nem volna szükségük, ha az illető folyót ősi (ugor v. obi-ugor) 
szóval jelölnék (vö. e kötetben ROMBANGYEJEVA cikkének idevágó pontját, 48. 1.), más
részt történeti ismereteink is cáfolják a kelet-nyugat irányú ugor vándorlás feltételezését. 
SZEREBRENNYIKOV végső következtetésével azonban egyetértünk: a komiknak a Vicsegda 
völgyébe való érkezte előtt két (vagy több?) nép (népcsoport) élt már e vidéken. A folyó
nevek egy része az Északi Dvina, Szuhona, Onyega mentén — tehát nyugatabbra — élők
kel való etnikai kapcsolatra utal, a másik rész esetleg obi-ugor jellegű szubsztrátum. 

A. K. MATVEJEV, a szverdlovszki egyetem munkatársa, folytatja toponimikai 
kutatását, melyről több értekezésében (pl. ^peBHeypaubCKaH TonoHHMHKa H ee nponc-
xo>K,fl;eHHe, megjelent a Bonpocbi apxeoJioraH y pana, Szverdlovszk 1961. című gyűjtemény
ben) írt már: vizsgálja melyek az északoroszországi orosz táj nyelv idegen eredetű helynevei. 
— Ezúttal két folyónév-csoportot vizsgál. Előbb a másod- és harmadrendű mellékfolyók 
nevének -vej végződését elemzi (29 — 31). Ilyen végződésű víznevek a Pinyega és a Mezeny 
folyók medencéjében fordulnak elő (Virvej, Kervej stb.), archangelszki területen, Komi-
föld közelében. Ügy véli, hogy ebben a végződésben az udm. vaj 'forrás, (folyó)ág' szó 
permi őse rejlik. (Szerintem ennek komi megfelelője.) Utal arra, hogy e folyónevek elő
tagja javarészt (66%-ban) a komiból magyarázható, pl. Vir(vej), vö. komi, udm. ver 
'erdő', Kervej, vö. komi, udm. ker .'gerenda' stb. Hozzáfűzhetjük még, hogy a hangsúlyo-



ISMERTETÉSEK — SZEMLE 215 

zás módja (valamennyi ide tartozó név az első szótagon hangsúlyozott) szintén e folyó-
nevek komi (finnugor) eredetéről vall. — A Matvejev-vizsgálta folyónevek második cso
portját a -voza végződésűek alkotják; területileg a Vaska folyó alsó folyásánál levőket 
szemelte ki a szerző vizsgálatra (31 — 34). Megállapítja, hogy az orosz nevekben levő 
-voza a komi voz 'ág, mellékfolyó' szóból ered. Úgy véli, hogy az orosz nevekben a szóvégi 
-a hang az orosz nyelvben történt rendszerbeilleszkedés eredményeként csatlakozott az 
eredetileg mássalhangzós szóvéghez (az orosz peKa, eoda stb. szavak hatására). — Ha ez 
valóban így esett meg, akkor megfontolandó, vajon nem ilyen eredetű-e a -ga, -ma, -sa, 
-sa, -za stb. végű folyónevek végső magánhangzója is. A -voza utótagú folyónevek több
ségének is (17-ből 12-nek) a komi nyelvből magyarázható az előtagja, pl. Baid(voza), 
vö. udorai baid 'fűzfa'; Voi(voza), vö. komi voi 'éjszaka, észak' stb. 

A következő, ,,A komi-permják körzet víznevei" című tanulmányban A. Sz. 
Krivoscsokova-Gantman folytatja az A. I. Popov, A.K. Matvejev, B. A. Szerebrennyikov 
kezdte munkát: a finnugor népek lakta terület vízneveinek a vizsgálatát (35 — 44). Kettős 
célt tűzött ki maga elé: a) ki akarja deríteni, milyen nyelvből ered a komi-permják hidro-
nimika, b) mely képzésmód produktív még most is a vízrajzi névadásban. A tanulmány
ban a következő utótagokkal (végződésekkel) foglalkozik: -va, -ja, -voz, -sor. Kimutatja, 
hogy a -va végződés komi eredetű: va 'víz'. Tanulságos azon megállapítása, hogy a r é g e b-
b i feljegyzésekben és a nép ajkán nagyobbrészt ma is a -va nélküli alak használatos, pl. 
Ser, Nerd (jelenleg Serva, Nerdva). Megállapítja, hogy a -ja végződés lehet obi-ugor erede
tű, vö. manysi -ja 'folyó', ámde az előtag gyakran komiból magyarázható, sőt a térképe
ken olvasható ,»hivatalos" -ja helyett a nép nyelvében -ju található, vö. komi-permják ju 
'folyó, patak'. A permják terület északi részén az idősebb nemzetség a -ju végződésű 
alakot használja a -ja végződésű helyett. A szerző tehát a hivatalos -ja végződésben az 
orosz peKa szóhoz való alkalmazkodást véli felfedezni. Ugyancsak komi eredetű a -voz 
végződés ( = komi-permják voz 'folyóág, mellékfolyó') és a -§or, amely igen gyakori utótag 
( = komi-permják sor 'patak'). A továbbiakban a térszínformák nevével (pl. 'fok', 'csalit' 
stb. )összetett folyóneveket vizsgálja Kriviscsokova-Gantman. 

A fenti tanulmányok sorát J. ROMBANGYEJEVA „Néhány manysi helynév etimoló
giája" c. értekezése zárjaié (45 — 52). A szerény cím mögött a szerzőnő tapasztalatain és 
megfigyelésein alapuló, elvi fontosságú közléseit találjuk. Megállapítja, hogy a természet 
kellős közepén élő manysi ember számára a hely (dűlő, mező, víz) névvel történő megjelö
lés módja az élelemszerzés és település szempontjából határozódik meg. Ezt bizonyítja a 
jelölések tartalmi bemutatása: 'tavaszi halászóhely' (tüjapawdl, tkp. 'tavaszfalu'), 'sukvr-
halasfolyó' (sukarja). Hosszú az erdőfajták és más térszínformák jelölésére szolgáló külön
féle szavak sora: 'pihtafenyő háncs hántó erdő' (üjum), 'rénmoha nőtető erdő' (säw), 
'áfonya szedő mocsár' (järjkelma), 'zsombékos, hol lábbelibe való fű szedhető' (lus), ' tó 
kárásszal s más hallal' (tür), 'tó kárász nélküli' (uraj), 'időszakos tó, nincs benne min
denkor hal' (lüs), 'sziklás, kopár hegy' (nör), 'sűrű erdőtől fedett, téres hegy' (ur), 'ala
csony domb' (uram), 'rén számára való mohtól benőtt halom' (%omali). A folyók elne
vezésében is azonos megfigyelés, illetőleg a gazdasági szempont a mérvadó: 'rétről jövő 
folyó, állandó, rekesztő halászásra alkalmas' (ä%t\a~\), 'időszakos folyó, lehet rajta ladikkal 
közlekedni, nyáron halászni' (är[i]), 'időszakos, lassú folyású víz, csak a halak ívásakor, 
ül; ikrarakásakor halászható' (yulum), 'egész nyáron át halászható folyó, lehet rajta 
csónakon közlekedni, de a szomszédos folyónál kisebb' (ja > ja) (ezt a ja szót n a g y 
f o l y ó k nevéhez nem függesztik hozzá, pl. Täyt 'Szoszvaj, Lüsum 'Lozva', Polum 
'Pelim'). Az egész nagy folyót viszont äs névvel illetik (pl. Äs 'Ob', Pëéar äs 'Pecsora', 
tkp . 'Pecsora meder'). Ezen elnevezések módját a közvetlen szemlélet meg a gazdasági 
életforma (használhatóság) determinálja. A továbbiakban ROMBANGYEJEVA két és há
rom tagú összetételeket vizsgál (köztük vegyesen manysi és chanti elemekből levőket). 

K. MAJTYINSZKAJA 1964-ben megjelent könyvében (MeCTOHMeHHfl B MOPAOBCKHX H 
MapHÍíCKHX H3MKax, Moszkva) a mordvin meg a mari nyelv névmásait kutat ta , de nem 
vetette össze egymással a két volgai nyelv közös névmásállományát és annak használatát. 
Most pótolja a mulasztottakat, és foglalkozik (53 — 61) az o-, t8- ~ t8- névmástövekkel, 
valamint a törökből, illetőleg az oroszból e nyelvek által külön-külön átvett névmásokkal^ 

N Y . M. TEBESCSENKO gazdag anyagot közöl „Nyenyec személynevek" c. tanulmá
nyában (62 — 71). Rendkívül tüzetes feljegyzéseiben gyakran az egyénig leszállva is
merteti a névadás körülményeit. 

" J . Sz. GTXLJAJEV néhány komi szó és kifejezés történetét vázolja fel (72 — 79). 
Valamennyi magyarázatát „belső" etimológiának, nevezhetjük azaz a szó fejlődéstörténete 
magából a komi nyelvből bontható ki. 

GY. G. KAZANCEV mari nyelvész anyanyelvének néhány szavát etimologizálja 
(keleti mavras 'ríni, üvölteni', mukle 'bütyök, gumó, dudor, tag', mutuk 'kurta'), utal 
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arra, hogy e szavak megfelelői nemcsak a csuvasban találhatóak (80 — 85), hanem más 
török nyelvben is. — Véleményünk szerint a mari mayras hangutánzó (vö. mari M. 
müySras bőgni' (pl. juh) 'sírni', H. mäydräs 'sírni, bégetni', M. mayêras 'sírni; bégetni 
(bárány), mekegni (kecske)'; finn möyrytä 'bőg (pl. bika)', möyry 'robaj; bömbölés', 
möyriä 'bömböl, morog' < *möyre-). A mukle szóval kapcsolatban utalunk a komi pukil, 
pekil', udm. M. pukilo, J . MU. puklo 'tuskó, tömb' és a finn pökkylä, pökkelö ' tuskó' sza
vakra (vö. LAKÓ: NyK. L, 213 — 14, SKES I I I : 694/b. s.v. pökkö), valamint a manysi É. 
müyer, müwdr 'tuskó', KL. mäir 'sulyok'szavakra, (MUNKÁCSI, VNGy. IV: 394; KÁLMÁN 
BÉLA, VNGy. IV/2: 285/b és 313/b). Úgy sejtem, hogy alakábrázoló szóval van dolgunk 
(vö. magy. bog, göb stb.). 

A. UNIVEBE a szóalak fogalmával kapcsolatban néhány észt szó népnyelvi variá
ciós lehetőségeit sorolja fel: jésítés, gemináció, fokváltakozás kiegyenlítődése stb. (86 — 93). 

Több tanulmány szótárszerkesztési problémákat vet fel. K. KONT a vót nyelv szó
tárának kérdésével foglalkozik (94 — 99), mivel tervbe vették az egyes finn-balti nyelvek 
külön-külön nyelvjárási szótárának az összeállítását. A vót szótárhoz 150 000 kartoték 
áll rendelkezésükre. A szótár történeti, jelenkori és nyelvjárási alakokat tartalmaz, eti
mológiát azonban nem ad; a variánsoknál utal a címszó-cikkre, közli az idiomatizmusokat. 
Terjedelmét kb. 110 —140 ívre becsülik a szerkesztők. A szótárhoz három melléklet csat
lakozik majd: helynevek, személynevek, állathivogatók. — A. P. FEOKTYISZTOV az ún. 
Damaszkin-szótár (erza-mordvin) anyagát ismerteti. Minthogy ennek kiadásán dolgozik, 
most az anyag elrendezéselveit közli (100 —109). — R. M. BATALOVA a komi-permják 
nvelv (a mi fogalmaink szerint permják nyelvjárás) három kéziratos szótáráról ír, melyek 
a XVIII . századból és a XIX. század első feléből valók (110 — 112). 

E. VÄÄRI a lív nyelv produktív névszóképzőiről értekezik (122 — 129): -ks, -mi, -li, 
-i, -m, -kki, -yênD (a fi. kunta szó lív megfelelőjéből!), -t, -nz, -nika (lett eredetű), -z, -ib. 

Szemantikai kérdést vet fel T. V. TYEPLASINA cikke (130 — 139): Udmurt rokonság
megjelölések (pi 'fiú', nil 'leány'). (Hibáztatjuk, hogy nem utal néhány cikkre, így V. 
LITKIN: Nyr. 59: 76 — 77, BEKÉ ÖDÖN: I. OK. 5: 40—43). Vö. újabban R É D E I KÁROLY: 
I. OK. XXII I , 249. 

A . R O T azt vizsgálja, hogy 1917 után milyen sajátos társadalmi-politikai „szovje-
"tizmusok" kerültek a magyar nyelvbe. Terjedelmes tanulmányában, amelynek érdeme, 
hogy nagy forrásanyagot, szépirodalmi műveket, újságcikkeket stb. dolgoz fel, orosz-
magyar nyelvi érintkezésről szól. Sajnos, elhanyagolja az eddig mások által már elvégzett 
kutatásokat (Trócsányi, Erdődi, Kiss Lajos), ezért sokszor "újra felfedez". Számolnia 
kellett volna azzal is, hogy a kifejezések javát németből fordították magyarra (pl. ötéves 
terv, tervgazdaság), ül. német vagy francia mintára bővítették a magyar szó jelentését 
(pl. tanács). Nem fogadhatjuk el emigrált magyar írók munkáit a m a g u k i d e j é b e n 
h a t ó nyelvi tényezőkként (Illés Béla művei, Sarló és kalapács). RoTnak egyeztetnie 
kell gazdag anyagát a magyarországi kutatások eredményeivel, akkor eredményesebben, 
ismétlések nélkül haladhat tovább. Megállapítjuk azonban, hogy dolgozata bővelkedik 
helyes általános nyelvészeti megállapításokban, és ezért igen értékes. 

P. LIZANYEC nagyon érdekes dolgozatában — A kárpátaljai ukrán nyelvjárások 
magyar jövevényszavai (156 —168) — Csopey László munkáját értékeli. Véleménye 
szerint Csopey magyar nacionalista szellemtől sarkalva eltúlozta a rutén nyelvbe került 
magyar eredetű jövevényszavak számát. Ugyanakkor LIZANYEC elismeri Csopey kezde
ményezésének érdemét, anyaggyűjtésének jelentőségét. 

P. CSUCSKA a Kárpátalja ukrán nyelvjárásaiban fellelhető magyar eredetű sze
mélyneveket csoportosítja (169—181). A magyarból ered az összes családnév 5%-a, kb. 
480 név, a ragadványnevek 10%-a a déli részén, — ámde Verhovina vidékén szinte egy 
sem —, a keresztnevek 3%-a, szám szerint kb. 120. Az állatnevek közt szinte alig akad 
magyar eredetű juhra, disznóra, baromfira és macskára vonatkozó, a kecskenevek közt 
pedig elenyészően csekély a magyarból származók száma. Viszont a lónevek 60%-a, a 
baromnevek (ökör stb.) fele a magyar nyelvből való. 

ZÉKÁNY IMRE a Kárpátalja román lakosai nyelvében levő magyar jövevény
szavakról (182 —186), szó- és alaktani beilleszkedésükről ír a régebbi nyelvészeti irodalom 
(Alexics György, I. Damian, Tamás Lajos, Kis E. cikkei) és amagagyűjtötte újabb adatok 
felhasználásával. 

Érdekes V. ZLOBiNÁnak a karjalai-finn nyelvben fellépő lexikai interferencia tüne
téről szóló dolgozata (187 —193). Az adott esetben az orosz eredetű szavaknak azonos 
jelentésű karjalai szavakkal való találkozásáról, az ilyen találkozás következtében fellépő 
kategoriaváltózásról (pl. melléknév -> határozószó), a fonológiai rendszer.kibővüléséről, 
hibridekről (pl. nimi 'semmi' = or. HU + finn mi) stb. esik szó. Szívesen látnók e dolgozat 
bővebb variánsát. 
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T. G. LoiiJA és V. Sz. SZUHANOVA a karjalai orosz nyelvjárásokban levő balti-finn 
eredetű jövevényszavakról: helynevekről és közszókról ír (194—201). Ez utóbbiak hal
nevek, hal részeinek jelölései, halászati műszók, rovar- és állatnevek, sajátos térformákat 
jelölő szók, valamint hangutánzó eredetű igék. Megemlítendő, hogy ebben az utóbbi 
pontban különböznek az Urál-vidéki finnugor eredetű jövevényszavaktól, amelyek szinte 
mind főnevek (1. A. K. MaTBeeB, OuHHO-yropCKHe 3aHMCTBOBaHH5i B pyccKHx roBopax CeBep-
Horo ypana, Szverdlovszk 1959). 

A kötet utolsó dolgozatában G. N. MAKAROV a karjalai mesék nyelvi sajátosságai
ról értekezik (202 — 240). 

* 

A cikkek fenti seregszemléje egyúttal méltatása a kötetnek és ennek reVén a mind
jobban izmosodó szovjet finnugrisztikának. A Szovjetföldön élő és dolgozó, anyanyelvü
ket tudományos céllal elemző kutatóknak nagy lehetőségei vannak a finnugrisztika mű
velésében. Munkáik bizonyítják, hogy helyi ismereteik segítségével, a reáliák felsorakoz
tatásával mind eredményesebben dolgoznak. Kiemelendő, hogy ebben a kötetben, például 
a toponimikai értekezések, sok zavaros problémát tisztáznak, ugyanakkor más területen 
viszont érezhető, hogy némelyik kutató nem ismeri, sőt elhanyagolja a nyugati nyelveken, 
illetőleg a finnül és magyaruj. publikált nyelvészeti irodalmat. 

Üdvözöljük a Szovjetunióban meghatározott időközökben rendezett finnugor 
nyelvészeti konferenciákat és anyaguk publikálását. Azt hiszem, sokunk óhaját fejezem 
ki, midőn leírom: helyes és kívánatos volna, hogy külföldiek is részt vehessenek — ha 
nem is előadóként, de legalább hallgatókónt — ezeken a konferenciákon. Megjelenésükkel 
kifejeznék a szovjet finnugrisztika nagyrabecsülését, és ugyanakkor evvel az aktussal a 
tudomány nemzetközisége is kifejeződnék. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Alo Raun and Andrus Saareste: Introduction to Estonian Linguistics 

Wiesbaden, 1965. Otto Harrassowitz. Ural-Altaische Bibliothek XII . I—X + 123 1. 

1952-ben jelent meg ANDRUS SAARESTE ,,Kaunis emakeel" [ = Szép anyanyelv] 
(Lund) című könyve. SAARESTE 1964-ben váratlanul bekövetkezett halála után került 
sor a mű alapján készült angol nyelvű változat kiadására. Ez ALO RAUN és ANDRUS 
SAARESTE tudományos együttműködésének eredményeképpen jött létre. SAARESTÉtől 
feljogosítva, RAUN a könyv egyes fejezeteit lényegesen átdolgozta, illetőleg újraírta. Teljes 
egészében RAUN tollából származik az I. (The Position of Estonian), a I I I . (Phonology) 
és a IV. (Morphology and Syntax) fejezet. Ő írta a I I . fejezet (History of Study and Culti-
vation of Estonian) utolsó részét (a második világháború utáni észt nyelvtudoiriányról), 
továbbá az V. fejezetet is (Lexicon) az onomasztikai rész kivételével. Á VI. (The History 
of the Estonian Language) és a VII. (Estonian Dialects) fejezet SAARESTE említett mun
káján alapszik, RAUN csupán kisebb módosításokat hajtott végre rajtuk. 

Az e l s ő f e j e z e t (1 — 4) megismerteti az olvasót az észt nyelv területi elhe
lyezkedésével és az észtek uráli rokonságával. A fejezet végén rövid északi és déli észt, 
vót, lív, finn, vepsze, erze-mordvin, keleti cseremisz és magyar szöveggel szemlélteti a 
szerző a rokon nyelvek egymáshoz való viszonyát. 

A m á s o d i k f e j e z e t (5 —10) az észt nyelv tudományos kutatásának a 
történetét mutatja be a XVII—XVIII. századi tanárok és lelkészek (Stahl, Urvaste, 
Göseken, Helle, Hupel, Arvelius, Masing stb.) nyelvtanírói tevékenységétől kezdve a 
XIX. század második felében és a XX. század elején fellendülő tudományos kutatáson 
át (Wiedemann, Weske, Aavik, Veski stb.) napjaink észt nyelvtudományáig (Mägiste, 
Tauli, Ariste, Hallap, Vääri stb.). 

A h a r m a d i k f e j e z e t (11 — 21) fonológiai ismereteket közöl. Először a 
szótagok szerkezetéről olvashatunk. A legtöbb szótag mássalhangzóval kezdődik és ma
gánhangzón, magánhangzó-kapcsolaton, mássalhangzón vagy mássalhangzó-kapcsolaton 
végződik. A szótag magja (csúcsa) magánhangzó vagy magánhangzó-kapcsolat. — Az 
észt mássalhangzók közül a /h/ szó elején nem fordul elő. Az /f/ és az /§/ csak újabb 
jövevényszavakban van meg (régi jövevényszókban az f-t szóelején v-vel, szóbelsejében 
-hv-ve\ helyettesítették). A zárhangokra laza ejtésmód jellemző. Ez a konvencionális he
lyesírásban is tükröződik (zöngés környezetben: b, d, g). Bizonyos palatalizált mással
hangzók ejtése közben egyidejű [i~\- artikuláció társul a mássalhangzó artikulációjához 

\ 
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(is színezete van), pl. kotti /kot:ti/ ~ gen. köti /kot ' t i / 'zsák'. SAABESTE szerint a leg
gyakoribb észt mássalhangzó-fonéma a /t/ (10,5 százalék), a második az /s/ (10 százalék), 
a harmadik az / ! / (7 százalék). A leggyakoribb mássalhangzó-kapcsolatok: 1. szóelejiek: 
/kr, pr, tr, pl, ki/; 2. szóvégiek: /k:s, s:t, rt:, n:k, p:s, h:t, h:k, t:s, lt:, rk:, s:k, mp:, nk:, 
nt:, rt:s, nt:s, mp:s/. Az észtben 9 magánhangzó van, de eredeti szavakban első és nem
első szótagban egyaránt csak az /a, e, i, u/ fordulhat elő. Minden magánhangzó lehet 
rövid, hosszú vagy túlhosszú. A diftongusoknak két hosszúsági foka van (rövid és hosszú), 
mely az egyszerű magánhangzók hosszú és túlhosszú fokának felel meg. — A továbbiak
ban a szerző a szupraszegmentális és prozódikus jegyeket (hangsúly, időtartam: intraszil-
labikus és interszillabikus hosszúság, hangzósság, hangmagasság, kontaktus, junktúra) 
tárgyalja. 

A n e g y e d i k f e j e z e t (22 — 36) három tárgykört ölel fel. A morfofonemikus 
váltakozásokat tárgyaló rész — a szóvégi magánhangzó-lekopásból és a szóközépi mással
hangzó elveszéséből származó váltakozásokat leszámítva (laul 'dal' ~ gen. laulu, vaher 
'juharfa' ~ gen. vahtra stb.) — az ismertebb néven fokváltozásnak nevezett váltakozási 
esetekről szól. PL: nom.-gen.-part. udu 'köd', illat, uttu stb. A második tárgykör a morfo
lógiai megállapításokat (morphological statements) foglalja magába. A főnevek és mellék
nevek egyes számának nincs külön jele. A többes szám jelének allomorfjai: (-t), /-te(-)/ ~ 
/-tte(-)/, /-i(-)/ ~ /-si-/ vagy helyettesítő magánhangzók: /-e(-)/, /-i(-)/, /-u(-)/. Ezután a 
névszó 15 esetét mutatja be a szerző. A mellékneveket a főnevektől formálisan csak 
néhány képző /-mine, -ttu, -ltane^ -lik stb./ különbözteti meg. Az igéken a személyt sze
mélyragok jelölik. Az észtben négy igemód van: kijelentő mód (jele: 0), feltételes mód 
(jele: /-kksi-, -k.s/), felszólító mód (az egysz. 2. személyében nincs ragja, egyes és többes 
szám 3. személyében /-ku/ ~ /-kku/, a tbsz. 1. személyében /-kem/ ~ /-kkem/, a tbsz. 
2. személyében /-ke/ ~ /-kke/, állítólagos mód (jele: /-vat./). Két egyszerű igeidő van: 
jelen és múlt. A jelennek nincs külön jele, a múlt időé: /-i-/, /-si-, -s/. Az összetett igeidőket 
az olema, óllá 'lenni' segédige és a befejezett melléknévi igenév segítségével fejezik ki. 
Az igéknek két alakjuk van: cselekvő és szenvedő. A szenvedő igeragozásban a személye
ket nem különböztetik meg; a szenvedő alak voltaképpen a cselekvő ige határozatlan 
vagy általános személyt jelölő alakjának is tekinthető. Ezután a szerző röviden érinti a 
határozószók, névutók és igekötők problémáit. A harmadik tárgykör a szintaktikai szer
kezetek (szintagmák, szórend, összetételek) áttekintését tartalmazza. 

Az ö t ö d i k f e j e z e t (36 — 55) az észt szókincs kérdéseit taglalja. Kronológiai -
lag az észt szókincs előészt (az ősurálitól és ősfinn kor végéig terjedő idő) és észt rétegre 
osztható. Mindkét rétegen belül megkülönböztetünk eredeti és kölcsönzött szavakat. 
Az észt rétegbe azok az eredeti (belső keletkezésű) szavak és átvételek (lett, svéd, alnémet, 
orosz) tartoznak, amelyeknek nincsenek megfelelőik a többi finnségi nyelvben. Végül rövid 
tájékoztatást kapunk az észt személy- és földrajzi nevek típusairól is. 

Az észt nyelv történetét tárgyaló h a t o d i k f \ e j e z e t b e n (56 — 80) a szerző 
az észt nyelvtörténetet négy korszakra osztja: 1. Az ősfinnkor végétől 1200-ig; 2. XIII— ' 
XV. század; 3. XVI—XVIII. század; 4. XIX—XX. század. Az egyes korszakok nyelvét 
rövid rekonstruált szöveggel illusztrálja. 

A h e t e d i k f e j e z e t b e n (81 — 113) az észt nyelvjárásokról olvashatunk. 
A nyelvjárások felosztásának, csoportosításának alapja a fonémákban, morfémákban, 
a mondatszerkezetben és a szókincsben mutatkozó eltérések. A legjellemzőbb nyelvjárási 
határok alapján az észt nyelv két fő nyelvjárásra osztható; 1. északi vagy tallinni nyelvjá
rás; 2. déli vagy tartui (vôrui) nyelvjárás. A két nyelv járásterület közti különbségek 
részben az ősfinn korig nyúlnak vissza, részben az észtnek az ősfinnből való kiválása utá
ni időből származnak. A fejezet végén SAABESTE „Petit atlas des parlers estoniens" (1955) 
című művéből vett ugyanazon rövid szövegnek irodalmi nyelven és különböző nyelv
járásokban való bemutatása jól szemlélteti az egyes nyelvjárások közti különbségeket. 

A könyvet rövid bibliográfia (115 — 23) zárja le. 
RAUN és SAABESTE munkája nélkülözhetetlen kézikönyve lesz az észt nyelv búvá

rainak, de hasznos tanulságokat meríthetnek belőle a többi finnugor nyelv, valamint az 
általános nyelvtudomány kutatói is. Kár hogy a legtöbb finnugor nyelv ma még nem ren
delkezik hasonló, színvonalas, modern szintézissel. 

R É D E I KÁBOLY 
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Bonpocbi MapHHCKoro íi3biK03HaHHfl. CöopHHK CTaTeií, BbinycK I* 
(Joskar-Ola, 1964, 130 1.) 

,,A mari nyelvtudomány problémái" — ilyen címen indult meg két esztendeje a 
joskar-olai Pedagógiai Főiskola nyelvészeti sorozata. Ezzel a ténnyel a mari lingvisztika 
„hazai" megjelenési lehetőségei tovább gyarapodtak; aTpy/jbi (régebben Y^eHbie 3annCKn) 
MapHÍíCKOro Hay*moro HHCTHTyTa mellé odasorakozott a BonpoCbi, amely a mi egyetemi 
és főiskolai Actáinkhoz, illetőleg évkönyveinkhez hasonló funkciót tölt be. 

Rövid áttekintést adunk az első kötet anyagáról. 
A joskar-olai Pedagógiai Főiskola mari nyelvi tanszékének a vezetője, NYIKOLAJ 

PENGITOV, a mari irodalmi nyelv fejlődésének az útjáról ír (3 — 18), ismerteti a XVIII . 
századi szórványokat, a X I X . század vallásos (missziós) irodalmát, majd a XX. század 
elejétől jelentkező világi irodalmat, illetőleg a mari irodalmi nyelv normáinak a kialaku
lását. 

G. PATBTTSEV a XIX. századi és XX. század eleji mari szótárakat vizsgálja: M. 
Castrén, Budenz József, F. Vasziljev, V. Troickij, Szilasi Móricz, G. Ramstedt ilyen 
munkáit és egy névtelen szerző „Szűáv-cseremisz szótár"-át (19 — 36). 

A mari nyelvnek tükörszavait és kifejezéséit elemzi A. SZAVATKOVA (37—44): 
alaktani, frazeológiai és szemantikai tükröződést különböztet meg. 

Örömmel üdvözöljük F. GOBGYEJEVNEK a Mari Köztársaság orosz helyneveiről 
szóló hasznos tanulmányát (45 — 60). 

VASZILIJ LITKIN két etimológiájával folytatódik a cikkek sorozata (60 — 62): 
elsőben a mari E. kurêk, H. kdVdk 'hegy' szót a komi-jazvai kvark szóval veti egybe, amely 
az Urál hegység jelölője, pl. Kvark voz 'az Urál északi nyúlványa', Ucet Kvark voz 'Urál 
kis nyúlványa'. Átkerült az orosz nyelvbe is: Kvarkus (1. Nagy Szovjet Enciklopédia), 
és ott az Urál északi hegygerincét jelöli. Második szófejtésében LITKIN „nagyon valószí
nűnek" véli RÉDEI(—RADANOVICS) azon szófejtését, amelyben az ud-murt összetétel 
előtagjában egy od 'rét, mező, pázsit' jelentésű permi szót hüvelyez ki (CIFU 102 — 4). 
LITKIN valamelyest kiegészíti a R É D E I idézte permi 'rét, zöld (fn.)' jelentésű adatokat: 
komi od 'a rétek tavaszi zöldje, gyep', id-od 'árpa vetés', udm. ud 'csíra, hajtás', zegud 
'őszi-vetés' (zeg 'rozs'), udani 'kicsírázni'. Ennek a permi szónak finnségi kapcsolatai is 
vannak (SKES, s. v. itää). 

F. GOBGYEJEV a mari népelnevezésről kimutatja, hogy iráni eredetű (36 — 65). 
Ez eddig is közismert tény volt. 

Néhány fonetikai tanulmány következik. L. GBUZOV a mari nyelv magánhangzó
rendszerének a fejlődéséről értekezik (66 — 77): labializáció, zártabbá és nyíltabbá válás, 
hangrendi átcsapás, a szóvégi magánhangzók elsorvadása. — GY. KAZANCEV a joskar-olai 
nyelvjárás [ö] fonémájával foglalkozik (78 — 88). — N Y . ISZANBAJEV a Menzelinszk kör
nyékén élő marik nyelvjárásának hangzórendszerét mutatja be helyszínen végzett meg
figyelések alapján (89 —103). 

A hangtannal foglalkozó tanulmányok után alaktaniak következnek. B. SZEBEB-
EENNYIKOV két cikkel szerepel. Az egyik: Az ősi és az új mari esetrendszer (104 — 110), 
a másik, A „határozóeset" és az „alapeset" terminusok használatának a helyességéről 
(111 —114) (tkp. lativus és casus absolutus). — I. GALKIN azon véleményét fejtegeti, 
hogy a mari személyes névmások és a éke 'maga' névmás birtokos esete nem tekinthető 
birtokos névmásnak (115 —118.). 

F. GOBGYEJEV a mari feltételes-kötő mód -gecê ~ -geêe jelével foglalkozik (119 — 
124). Elveti BUDENZ, B E K É , EBNST LEWY stb. véleményét, és a kikövetkeztetett *-kese 
~ -*kasa alakok mordvin és finnségi megfelelőire utal. 

O. SZTTBIKOVA a középfok -rak jelének funkcióit mutatja be példánkon (123 — 124). 
G. PATBTTSEV és F. GOBGYEJEV mari nyelven írott közös cikkükben helyesírási kérdést 
vetnek fel: „Kütücö vagy kütüzö írandó?" Az utóbbi — csuvas eredetű — variáns az el
terjedtebb; ezt ajánlják. 

Ismertetésünkkel köszöntjük az új sorozatot. Szívesen látnók további köteteit is. 

EEDŐDI JÓZSEF 
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PyCCKO-MapHHCKHH CJlOBapb 

Moszkva, 1966. H3AaTejibCTB0 «CoBeTCKan 3HUHK.noneAHfl» (MapHHCKHH HaynHO-
HCCJieAOBaTeJlBCKHH HHCTHTyT H3bII<a, JIHTepaTypbl M HCTOpHH). 848 1. 

• Noha a szótár kiadójaként a Szovjet Enciklopédia Kiadóvállalat szerepel, ez az 
intézmény a valóságban a vállalkozásnak csak a gazdasági-nyomdai lebonyolítója. 
A vállalkozás igazi centruma a Joskar-Olában levő Mari Nyelvészeti, Irodalmi és Törté
neti Tudományos Kutató Intézet. Az ebben az intézményben serénykedő közösség — 
GALKIN I. Sz. igazgatóval az élén — egy négytagú csoport, megerősítve a joskar-olai 
Pedagógiai Főiskola mari és orosz nyelvi-irodalmi tanszékeinek három munkatársával, 
végezte 1960-tól a szótári munkálatokat, és hogy a gyakorlati életben dolgozók is leadják 
tudományos-munka-voksukat, a Mari Könyvkiadó Vállalat két dolgozója és a Marij 
Kommuna c. napilap szerkesztőségének három munkatársa, köztük két tapasztalt szótár
szerkesztő (ANDRE JEV meg UCSAJEV), is belekapcsolódott a szótár megteremtésének al
kotó folyamatába. így tehát a vezető és tizenkét munkatársat öt esztendeig tartó munká
ja hozta létre az ismertetendő kéthasábos szedésű, inajd ezer lapnyi orosz-mari szótárt. 

A gárda tagjai részben (Iszanbajev Ny. I., Galkin I. Sz., Gruzov L. P. személyes 
ismerőseink, hiszen tanultak kutatóútjuk során Budapesten, másokkal (pl. TYIMOFEJEVA 
V. I. kutató) több ízben találkoztunk tudományos konferenciánkon. Mindegyiküknek 
egy közös vonása szembeötlő: fiatalságuk. Ennek a közösségnek a munkásai — kettő kivéte
lével — a második világháború után nevelt és nevelkedett szovjetunióbeli finnugor nyel
vész nemzedék tagjai. A szótárról .szólva tehát egy pedagógiai-tudományos tervfeladat 
végrehajtását (ha szabad így neveznünk a tudományos dolgozók nevelését), a nemzetiségi 
szakemberek céltudatos képzésének az eredményét is köszöntjük személyükben meg 
munka j ukban. 

Természetesen ősök nélkül a szótárírásban sincsenek utódok. Idézzük csak fel 
őket ! A legidősebb mari szótári munkák a XVIII. századi kéziratos szójegyzékek, ame
lyek II . Katalin cárnő parancsára születtek. Egyiküket Th. A. SEBEOK publikálta (Ame
rican Studies in Uralic Linguistics, UAS. I. 1960,289 — 346 1.). Ezeknek és XIX. a század 
kéziratos szótárainak nem lehetett közvetlen hatásuk korunk orosz-mari lexikográfiájára. 
De aztán megindult a láncreakció: egymás után jelentek meg mari szótárak. Ha figyelmen 
kívül hagyjuk V. P. TROICKIJ Cseremisszko-russzkij szlovaf (Kazány, 1894) c. munkáját, 
FJODOR VASziLJEvnek nyelvtanulási könyvéhez, a IIocoÖHe K H3yneHHio êpeMHCCKaro 
H3biKa Ha jiyroBOM HapenHH-hez (Kazány 1887) csatolt szójegyzékét, az anonim IlepBOHa-
MajibHbiH yneÖHHK pyccnaro ?í3biKa--nak fogalmi körök szerint összeállított szócsoportjait 
(Kazány; hegyi cseremisz rész: 1892, erdei: 1898; a keleti: szintén 1898), valamint VALÉRI
ÁN MIHAJLOVICS VASZILJEV Cseremisszko-russzkij szlovarját (Kazány, 1911), akkor első táp
láló forrásként ezen úttörők után V. M. VASZILJBV Marij muter c. munkáját kell tekin
tenünk (Moszkva, 1926; a címlapon 1928), mert ebben a szerző otthoni ismeretei és helyi 
gyűjtés alapján a három nyelvjárásterület — hegyi, erdei, keleti — szókincsének elemeit 
egyesítette; ehhez társította V. VASZILJEV az 1917. évi forradalmi-kulturális változások
nak nyomán általa és másoktól alkotott szavak, kifejezések sokaságát. A Marij muter 
ekként egyúttal az első mari nyelvújítási szótár is (maga a muter szó szintén nyelvújítási 
tükörszó: a mut 'szó' és az -er gyűjtőnévképző egyesítéséből). Ennek a szótárnak a párja 
az 1928. évi orosz-mari szótár, amelynek erdei-keleti részét ugyancsak V. M. VASZILJEV, 
hegyi mari részét pedig I. TY. MUHIN állította össze. Helytelenítem, hogy e két szótár 
szerzőit purizmus vétkében marasztalják el a most ismertetendő munka előszavában, 
hiszen nem szükséges minden újabban megismert fogalomnak orosz szóval történő 
jelölése, ha történetesen ez a szó eredeti mari szóval, mari tükörszóval, esetleg egyszerű, 
nem körmönfont körülírással helyettesíthető. Mindenképpen „maribb" ez a két szótár 
az ANDREJEV I. F., IVANOV GY. I. és SZMIRNOV K. F. trojka összeállította Russzko-ma-
rijszkij szlovarnál (508 lap), amely külső címlapja szerint 1946-ban, belső címlapja szerint 
1943-ban jelent meg Joskar-Olában, hiszen ebben feleslegesen hemzsegnek orosz szavak 
jól alkalmazható mari szavak helyén. Elég egy-két példa illusztrálásul: a 'munkanélküli' 
fogalmat helyesen a pasaôSme szóval adják vissza, de a 'munkanélküliség' fogalmára már 
orosz szót javainak: b'ezrabotica. A most méltatandó szótárban ez utóbbi szerepét dicsé
retes módon átveszi a pasaôêmêlôk szó (a -lék képző). A régi szótár az orosz onjiOT 'védelem, 
támasz' szót változatlanul átveszi a mariba: oplot, de az 1966. évi szótár az eredeti mari 
erjertSs szót alkalmazza. Már ezen két példa is bizonyítja, hogy az új szótár merészebben 
alkalmazza a mari nyelv szavait olyankor, amikor nem feltétlen használandó, hanem he
lyettesíthető az orosz szó. 
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De úgy vélem, a területen még egy lépést lehettek volna a munkaközösség tagjai. 
Mivel a példa rövid úton megmutatja, miként vélekedem, hadd adjak példát. A juhpásztor 
mari neve: sor§k onjêso (szó szerint: 'juh [után] néző'). A juhászkutyát mégis orosz szóval 
jelölik: ovëarka. A 'nemzet' fogalmat az orosz szó marisított változatával jelölik: nacij. 
Talán azért, hogy a 'nép, nemzetiség' (kalêk) fogalmától elkülönítsék. A 'töltés' mint 
cselekedet mari szóval jelölődik: corjga, de a vasúti töltés jelölésében nem szakadtak el 
az orosz szótól: (kürtnö korno) nasSp < or. Hacbinb; a 'három emeletes' fogalomra kum 
pacasan mellett a kum etazan, a honi juzo mellett a saman szó található (az 1946. évi 
szótár csak az utóbbit ismeri !).. A túlzott oroszosítás azt eredményezi, hogy manapság a 
Sarkcsillag egykori nevét immer senki sem tudja Mariföldön, csak a Polarnoj süo§r ki
fejezés járja, és az eredeti mari hónapnevek is eltűntek a feledésben, helyettük csupán 
a latin-orosz megfelelők lelhetők meg: avgust, sentabt. Igaz viszont, hogy a napnevek 
megőrződtek: socmo 'hétfő', kuskêzmo 'kedd', würgeee 'szerda' stb. (tkp. ,,születő", ,,lóra 
szállási", „vórnap"). — Viszont helyeseljük, hogy a műveltségi szavak hatalmas tömegét 
megőrizte az 1966. évi szótár, nem helyettesítette őket erőszakolt csinálmány okkal. 
Megmaradtak ugyanis a kiosk, opera, klassiceskij, million, tábor szavak és társaik. 

Talán valamelyest oktató eszközül is szánták e szótárt. Ezt tanúsítja az a tény, 
hogy gyakorta zárójelben mari nyelven magyarázzák meg az orosz szó jelölte fogalmat, 
pl. a mikrochimija szónál: szemnek fel nem tűnő tárgyak kutatását szolgáló tudomány 
vagy az orosz eredetű surf bányászati műszó esetében: föld belsejébe ásva fúrt lyuk; 
MHrpaijHH = migracij: valamely népnek az egyik országból a másikba való vándorlása 
megélhetés céljából stb. Viszont ha a magyarázatra a szótár orosz anyanyelvű használó
jának van szüksége, akkor oroszul adják a magyarázatot, pl. a Mex szónál, ahol a mari pun 
szó a szőrt, az állati bundát jelenti, a kowaste viszont a kidolgozott prémet és a suwês 
az állatbőrből készült fújtatót. A szótár szerkesztősége ügyelt tehát az orosz szó haszná
latának a többarcúságára, tekintettel volt arra, kinek hogyan, milyen nyelven adja meg 
a szükséges felvilágosítást. Ha szükségesnek vélik, az orosz szó jelentését zárójelbe te t t 
szinonimákkal precizírozzák: MeinaTbCH (I. CJiy>KHTb nOMexofl, 2. BMemuBaTbCíi). 

Az egyes szócikkek végén kifejezéseket, állandó fordulatokat adnak, pl. a 'beavat
kozni' szónál: 'más dolgába beavatkozni' = jerjên pasaskSze ner§m süskas, tkp. „idegen 
dolgába orrát bedugni", vagy 0 jellel elválasztva az orosz fordulatot, russzicizmust ma
gyarázzák mariul: Ha pbiSbeiw Mexy = marôez kostman, jüstö (wurgem neryen), azaz ma
gyarul: szél átjárja, hideg (ruháról), vagy az orosz udmu igénél, ahol 19, különböző pél
dákkal illusztrált jelentéscsoport után {} jellel következnek az effajta kifejezések mari 
megfelelői: számba jön, rendesen megy a munka, nem fér az eszembe, a munka vége felé 
közeledik. Esetleg még orosz közmondást is magyaráznak mariul, pl. OH 3Be3A c He6a He 
XBaTaeT = tuöo pesêzak usan oyêl, azaz: nem túlságosan okos (s. v. 3BC3Aa). 

Méltatásunk befejezéséül a szóanyag gazdagodását bizonyítandó hadd idézzek 
tanukul számokat. A XVIII. századi szótárakban 3 — 4000 címszó található; a HaHanbHbiH 
yqeÖHHK-ben szűken 1 000 szó, az 1946. éviben kb. 6000 szó, az 1956-ban megjelent 
PyccKO-MapHHCKHÍí CJTOBapb-ban mintegy 21 000 a címszavak száma (vö. NyK. LX, 250). 
Az 1966. évi általunk most ismertetett Rusla—maria muter-han (Orosz—mari szótár) 
35.000 szót sorakoztattak fel! Talán hiányolhatjuk, hogy nem folyamodtak (az előszó nem 
vall erről) a külföldön megjelent szótárakhoz,. Meglehet, hogy M. CASTRÉN Index vocabu-
lorum (cseremisz nyelvtanához csatlakozik, 1845) meg BITDENZ JÓZSEF szótárkája (Erdei-
és hegyi cseremisz szótár, 1865) és SZIIASI MÓRICZ Cseremisz szótára (Ugor Füzetek 13. sz. 
Budapest, 1901) nem gyarapították volna az anyagot, de HEIKKI PAASONEN és PAAVO 
SIRO Ost-tscheremissisches Wörterbuch]®, (Helsinki, 1945), THOMAS A. SEBEOK és VALDIS J . 
ZEPS Concordance and Thesaurus of Cheremis Poetic Language c. műve (The Haag, 1961, 
259 lap. Vö. UAJb. 36, 202 — 4) hasznos kiegészítést adtak volna. 

& Rusla—maria muter csak az erdei irodalmi nyelv szóanyagát szedi ábécé-rendbe. 
Mellőzni látszik a hegyi mari nyelv-és a keleti nyelvjárásterület szókincsét, noha párja: 
az 1956. évi mari-orosz szótár élt a lehetőséggel, és e két terület szavait is beépítette. 
A mellőzés okáról a szótár bevezetésében nem ejtenek szót. 

Meg vagyok arról győződve, hogy a szótár összeállításához hatalmas segítséget 
adott volna B E K É ÖDÖN kéziratos mari nyelvjárási szótára. Noha anyaga számszerűleg 
kisebb; csak kb. 20 000 címszó (mellőzi ugyanis az orosz eredetű szavak egy részét, a 
meg-nem-honosodottakat), mégis bő forrásként éltette volna anyagával a szótár dolgo
zóit, mert fordulatok, szólások, közmondások dús tárháza. A szovjet-magyar tudományos 
együttműködésre tehát újabb alkalom kínálkozott. Sajnos, e lehetőség kiaknázatlan maiadt 

A Rusla—maria mutert gyakran fogjuk'munkánkban konzultálni, de a nekünk 
adott gyámolításnál többet ér az a támasz, amelyet a Mari Köztársaságban élő orosz, 
illetőleg mari anyanyelvű lakosságnak nyújt a mindennapos életben. TpR-nőni JÓZSEF 
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Munkácsi—Kálmán: Manysi (Vogul) Népköltési Gyűjtemény 

IV. kötet. Második rész. Budapest, 1963. Akadémiai Kadó. 314 lap -f 3 térképmelléklet 

Fontos eseményt jegyezhet fel a finnugrisztika és a néptudomány: befejeződött 
MUNKÁCSI BERNÁT Vogulföldön gyííjtött szövegeinek és azok magyarázatainak a kiadása. 
A nagy nyelvész kutatóútján feljegyzett szövegeinek a publikálása gyorsan haladt: az 
1/1. és I I / l . kötet 1892-ben jelent meg, hozzájuk már egy év elmúltával odasorakozott 
a I I I / l . , majd hosszabb időközzel a IV/1. kötet (a belső címlap szerint 1896-ban, — így 
említi Kálmán Béla a most ismertetendő kötetben, — valójában azonban 1897-ben adták 
ki, amit a külső címlap is tanúsít). Tehát a négy, kb. 2000 lapnyi szövegkötet kiadása (az 
előkészítő tevékenység idejét mellőzve) öt évet kívánt. Ám a magyarázatok sajtó alá rende
zése hosszú, bonyolult, sokrétű munkát követelt, és ez indokolja, hogy a jegyzetek első 
kötete (1/2) csak egy fél évtizeddel később: 1902-ben, a második kötethez írott magyará
zatok pedig részben 1910-ben (II/l — címlapján 1910 —1921), részben csak 1921-ben 
(II/2 — címlapján 1892 — 1921) kerültek ki a nyomdából. Az utóbbi kötet kiadásának 
elhúzódását nyomós okkal: az első világháborúval motiválhatjuk. De mi magyarázza 
meg a további magyarázó kötetek lassú-lassú publikálását? Erre a késlekedésre valame
lyes magyarázatot ad Munkácsi Bernát lelkiállapota, indokolják talán szűkös anyagi kö
rülményei és megbántottsága, hiszen állami állást nem kapott, az ÁKE I. kötetét súlyos 
kritikával illették. Munkácsi ekkori lelkiállapotára némi világot derít a leánya által írt 
életrajz (MUNKÁCSI NOÉMI: Egy nagy magyar nyelvész, Budapest 1943, 158 és 160). 
Mentegethetjük mindezzel a nyelvi és tárgyi magyarázatok összeállításának elhúzódását, 
de okvetlen meg kell említenünk még egy tényezőt: a magyarázatok összeállítása, a ho
mályos helyek megfejtése, a megfejtések indokolása (ne felejtsük el, hogy a IV. kötői ben 
a Regulytól följegyzett szövegek is sorra kerültek !) még a helyi — a vogul — viszonyokat, 
a tájat és lakóit jól ismerő Munkácsitól is sok olvasást, erőfeszítést és kitartást követelt. 
Ugyanakkor életének éppen ebben a korszakában mindjobban ránehezedett a megkülön
böztetés morális terhe, s ezt a gyalázatot nem semlegesítette a cím: a Magyar Tudományos 
Akadémia tagja. A századeleji Magyarország politikai és kulturális légköre hatott rá 
nyomasztólag, és hiába takargatta a cím flastroma a megbántás vágta sebet: Munkácsi 
sohasem feledhette, hogy a királyi Magyarországban neki sem állás, sem tanítvány és 
tanítási lehetőség nem jutott osztályrészül. Elfogadták, sőt méltatták is munkáját, de ő 
maga személy szerint a magyarországi nyelvészet perifériájára került társaival egyetem
ben. 

E körülmények figyelembevételével még tisztelendőbb a reakció korában is szaka
datlanul folytatott tevékenysége — a magyar finnugrisztika javára. Es ne feledjük, hogy 
a belső száműzetés ellenére sem fedezhetünk fel Munkácsi életében és magatartásában 
egy szemernyi hűtlenségi mozzanatot sem. A húszas években is végezte munkáját. így 
történt, hogy a I I I . kötet magyarázatai javarészt elkészültek, tudományos hagyatékában 
várták a publikálást, sőt a IV. kötethez valók is nagyrészt készen álltak, papirosra vetve. 
Nem Munkácsi hibája, hogy 1921 óta — ekkor jelent meg a II . szövegkötet magyarázó 
részének a 2. füzete — a nyelvész 1937-ben bekövetkezett haláláig nem kerítettek sort 
a III/2. kötet kiadására. Nem állíthatjuk, hogy csupán az Akadémia rozzant anyagi 
helyzete okozta a kiadásban beállott szünetet, hanem — leírom, noha fáj leírni — ebben 
ott bujkált a szándékos elhallgattatás csele is. Ne rejtsük azt sem véka alá, hogy Munkácsi 
állandóan gondolt a magyarázatok kiadására, valamint manysi szótárának az összeállí
tására, az utóbbi feladattal egyetlen tanítványát bízva meg. 

Mondottuk, hogy a magyarázatok összeállítása tüzetes munkát kívánt, hosszasan 
elhúzódó tevékenységnek bizonyult még a szövegeit és az obi-ugor nyelvekre, a két nép 
történetére, néprajzára, életére vonatkozó irodalmat jól ismerő Munkácsi Bernát számára 
is. Éppen ezért érthető, hogy a magyarázatok kiadásának feladatával megbízott KÁLMÁN 
BÉLA elébe nehéz kötelezettség meredt, noha ő sem szűkölködött szakterületének, főleg 
pedig a manysi nyelvnek az ismeretében. Éppen az e területen való járatossága miatt 
háramlott rá az a feladat, hogy jóvá tegye az előző korszak mulasztását és sajtó alá ren
dezze a magyarázatokat. KÁLMÁN BÉLA maga is beszámol az általa végzett munkáról: 
(1. III/2. és IV/2. előszava): a III/2. kötetben tőle származik az obi-ugor medvetisztelet
ről szóló rész és a IV/2. kötetben az obi-ugor népköltészetről szóló fejezetek (18 — 56), 
valamint a helynevekről szóló részlet (56—69), de rá kell még mutatnunk egyébre is. 
Talán a leghelyesebben akkor cselekszünk, ha Őt magát idézzük: ,,A 'Nyelvi és tárgyi 
magyarázatok' nagyrészt Munkácsi kéziratos hagyatékából valók. A legtöbbször orosz 
nyelvű magyarázatokat változtatás nélkül közlöm, de gyakran lefordítom, mert rendsze
rint nem irodalmi orosz nyelven vannak följegyezve, hanem a manysi adatközlők orosz 
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nyelvjárásában. A magyarázatokat itt-ott kibővítettem. Minden betoldásomat szögletes 
zárójelben közlöm, hogy könnyen el lehessen különíteni Munkácsi magyarázataitól. 
Munkácsinak a kötet darabjaihoz csak részben vannak letisztázott jegyzetei. Egyes szö
vegekhez csak a szövegek mellé sebtében ceruzával odavetett, alig olvasható jegyzetei 
maradtak fenn, másokhoz még ilyenek sem. Az ilyen körülményt mindenütt megemlítem." 
Ezen felül még mellékletként publikálta (átrajzolt alakban) a Munkácsi hagyatékában 
talált Ob-vidéki térképet. Ezt a térképet KÁLMÁN BÉLA a gondos gazda ügybuzgalmával 
átrajzoltatta, és három részben publikálta: a nyugati, a középső és a keleti Ob-vidék nép
rajzi térképe felosztásban (nem kettő a térképmellékletek száma, mint ezt az I. Osztály 
Közleményei, XXII , 470, tévesen írják, hanem három). Mindez az anyag zömében már 
1957-ben elkészült, de az utolsó simításokra nehezen került sor a sajtó alá rendező más 
irányú elfoglaltsága miatt. így csak 196l-re ért be nyomdára a kiadandó kézirat. Es 
ilyeténképpen befejeződött a nagy gyűjtemény, a VNGy kiadása: 1892-től 1963-ig húzó
dott, tehát 71 esztendő kellett publikálására. Es egyenetlen az idő megoszlása: a szövegek 
n é g y év alatt láttak napvilágot, az első két kötet magyarázatainak a sajtó alá rendezése, 
illetőleg k i a d á s a h u s z o n ö t évet vett igénybe, a I I I . és IV. kötethez szerkesztett 
700 lapnyi magyarázat publikálása pedig Kálmán Béla megbízatásától számítva több 
mint egy év-tized alatt történt meg. Elmondhatjuk: habent sua fata manuscripta in 
Hungária ! 

* 
A „Fejezetek az obi-ugor népköltészetről" címet hordó rész teljes egészében 

KÁLMÁN BÉLA írása, amelyben a szerző a sorsénekek, vitézi énekek, a medveünnepi szín
játékok, az állaténekek, a találós mesék (azaz találós kérdések) műfajáról szól. Ebben a 
részben nagyon jól érvényesül KÁLMÁN BÉLÁnak a chanti-manysi folklórban való jártas
sága, különösen a sorsénekek területén, ahol sűrűn beleszövi az ismertető textusba a maga 
gyűjtötte anyag értékelését és vallomását. Minden módon élvezhető formába igyekszik 
önteni a ma emberének irodalmi igényeitől talán távol eső anyagot, ehhez gyakran a mű
fordító (Képes Géza) hathatós gyámolítását is segítségül híva. A tudományosság követel
ményét is kielégíti: említi az egyes műfajokhoz vágó eddig megjelent szakirodalmat. Józan 
stílusban ad méltatást, helyesbíti azok véleményét (pl. Szorokinét, Patkanovét), akik 
nem érték fel ízléssel a sors- és hősénekek esztétikai becsét. Talán még szenvedélyesebben 
méltatható lett volna annak idején, a I I . kötettel kapcsolatban, a hősénekek megmaradá
sának és létének különlegesen csodálatos ténye. Hiszen ezek a hősénekek irodalomelmé
leti fontossága mind a mai napig nem lelt méltatóra, pedig — gondoljuk meg — ezek még 
most is eleven saga-k ! Es a manysi színjátékokhoz, sorsénekekhez visszanyúlva talán 
megtalálnék az előmagyar színjáték némely elemét is, miként azt HONT FERENC vélte 
(Az eltűnt magyar színjáték, 1940, 22., 71. és 142. 1.). 

Meg vagyok arról győződve, hogy a VNGy. befejező kötetének a kiadása ösztön
zőleg hat majd a magyar (ugor) folklór kutatóira is, s arra fogja indítani őket, hogy egy-
egy monográfiában foglalkozzanak az obi-ugor hősénekekkel, egy közelebbi rokonnépünk 
színjátszásával. 

Érdekes, hogy a mese gyengén képviselt műfaj Munkácsi föl jegyzéseiben, noha az 
újabb gyűjtemények bizonyítják, hogy számos eredeti és eredetiségében szép manysi és 
chanti mese található (l. a manysi mesemondók és meséik méltatását GULYA JÁNOS 
„Asszony unokája, vogul népmesék" c. kötetében — 1952 — a 182. lapon, és ugyanezen 

<*» szerzőnek a ,,Tórem-isten népe, osztják népmesék" c. gyűjteményében (1960) a 157 — 60. 
lapon, ezenkívül ERDŐDI JÓZSEF, A Hold-szép leány meg a Vizikirály — 1960 — passim). 
— A találós kérdések ismertetésében KÁLMÁN BÉLA egy alapos munkára, INGRID SCHELL -
BACH monográfiájára támaszkodik: Das wogulische Rätsel (Wiesbaden, 1959). SCHELL
BACH megállapításait helyenként megtoldja önnön gyűjtéséből származó megfigyeléseivel. 

A „Nyelvi és tárgyi magyarázatok" című fejezet alkotja a IV/2. kötet derekabb 
részét (71 — 262). Mint tudjuk, Munkácsi Bernát javarészt már formába öntötte ezt a 
jegyzetanyagot, de KÁLMÁN BÉLA kibővítette és korszerűsítette. Ő ugyan azt mondja 
kedvesen-szerényen: „itt-ott kibővítettem". Úgy tapasztaltam, sőt néhol sorszámlálással 
statisztikáztam is, hogy a zárójelben közölt nem szópazarló módon fogalmazott kiegé
szítő részek elég terjedelmesek s néha sok munkát rejtenek. így pl. a 158. lap 36 sorából 
24, a 159. lap ugyancsak három tucatnyi sorából két tucat KÁLMÁN tollával íratott. 
Persze, nem mindenütt háramlott ekkora feladat a sajtó alá rendezőre: másutt általában 
— az orosz részek fordítását leszámítva — a magyarázatokból laponként néhány sor 
fakad az ő tudásanyagából. A magyarázat során KÁLMÁk BÉLA Munkácsi kéziratban 
hátrahagyott magyarázatát, illetőleg önnön véleményét megtetézi újabb megjelent 
adatokkal, saját feljegyzéseivel (a közlő nevének említése nélkül !), M. LIIMOLA tanácsai
val, A. KANNISTO gyűjteményében lelt azonos szavakkal, párhuzamos szövegrészletek-
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kel, lektorainak (Sz. KISPÁL MAGDA és K. SAL ÉVA) javaslataival stb. Számtalan esetben 
őszintén beismeri: ezt nem tudom megmagyarázni, erre nem találtam több adatot. Talán 
helyes lett volna, ha a magyarázatokhoz igénybe vette volna V. Ny. CSERNYECOV és 
I. J A . CSERNYECOVA kis manysi-orosz szótárán kívül (1936) még J E . I. ROMBANGYEJEVA 
1954-ben megjelent Orosz-manysi szótárát is. Ez utóbbi gazdagabb CsERNECOvék kb. 
4000 szavas manysi szótáránál, lévén benne 10 800 szó (igaz ugyan, hogy ebben a szótár
ban orosz címszók vannak első helyen, a manysi szavak visszakeresése tehát rengeteg 
vesződséget okoz), valamint A. N Y . BALANGYIN és M. V. VACHRTJSEVA manysi-orosz 
szótárát (1958), amely nemcsak hogy jóval terjedelmesebb az első helyen említett szó
tárnál, mivel kb. 6000 szót tartalmaz az újabban alkalmazott orosz eredetű szavak nélkül, 
hanem azért is, mert az északi (szoszvai) szavakhoz megadja a déli (kondai) megfelelőket, 
illetőleg szinonimákat. E szótár elhanyagolása annál is érthetetlenebb, mivel KÁLMÁN 
BÉLA részt vett előkészítésének munkálataiban. I t t említjük meg, hogy alig hivatkozik 
TRÓCSÁNYI ZoLTÁNnak a IV. kötethez készített, külön is megjelent szójegyzékére (NyK, 
XXXIX) ; talán csak akkor emlegeti, amikor helyesbítenie kell (pl. 158, 251), pedig olykor-
olykor szüksége lett volna rá. 

KÁLMÁN BÉLA maga is készített a jegyzetekhez szómutatót (271 — 314), azt ta
pasztaltam azonban, hogy nem találhatók meg benne teljes számban a IV/2. kötetben 
előforduló szók. Hivatkozom néhány példára: hiányzik pl. a szójegyzékből a luleuu 
'állunk' szó (146), tisam-saine (146), saka (146), yulteyim 'maradok' (146), a xar^la^ s z o 

csak'összezsugorodik'jelentésben van meg a szó jegyzékben, viszont a 146. lapon a %art-
%ateyit szót 'vonszolódnak' jelentésben találjuk; a porä közszót csak helynévként említi 
(294/b), a szó jelentése 'keresztben levő; keresztgerenda', 1. BALANGYIN— VACHRTJSEVA 
s. v. pori 84/b. A muni sincs megemlítve közszóként (? K. muli 'elől levő'); a T. ilkal 
megvan a maga helyén (277/a), de hiányzik a jäli címszónál az utalás rá (278/a). Hiányzik 
a mir 'nép' szó (179). A norili ~ narili (179) csak a norysli 'hízeleg' címszónál szerepel a 
fenti jelentésben (290). Ámde ez az értelmezés hibásnak tűnik, helyesen 'nyüzsög' (így 
179), ugyanis É. norunkue 'hízeleg', K. nár%, nar9Í%, — a úorydl- viszont a noraylarjkue 
'ömlik, árad, özönlik' szóhoz tartozik, 1. TRÓCS. nárili 'nyüzsög' (451). Rövidesen egy 
kevéske nyomozással ki is derül, mi a téves értelmezés forrása. Valószínűleg az orosz szó 
hibás olvasata: nOAbëm helyett rossz helyesírással n0Ab3ëm, helyesen: nOA3ëm. L. még 
Romb. s. v. noJi3tnu 'csúszik' = norsunkue. — Hiányzik a szójegyzékből a tu szó (178) 
É. tuv 'oda' (igekötő, 1. BAL.— VACHR. 123/b), a naku ~ näku (179), 'posztó, mente színe' 
(178), TRÓcsÁNYinál megtalálható (449) stb., stb. 

Nem folytatom a kimaradt szavak felsorolását. Nem kívánom KÁLMÁN BÉLA 
terhére róni a kihagyásokat, csak nem tudtam rálelni arra az elvre, amely vezérelte, ami
kor némely szót felvételre méltatott, mást pedig kihagyásra ítélt. Ő sem magyarázza eljá
rását, csak ennyit ír: ,,a szómutató általában a kötetben található magyarázott manysi 
stb. szavakat, kifejezéseket tartalmazza" (271). Ezt az „általában" szót mint irányító 
elvet nem értékelhetem. Megelégszem tehát ennek a sajnálandó ténynek, a nem teljesség 
tényének a leszögezésével. Megemlítem, hogy még ezen „válogatott" szavak egy része is, 
néhány lap szóanyaga előbb véletlen kimaradt, majd pótlólag kerül említésre (313 — 314.). 

A magyarázatokra vonatkozólag már utaltunk arra, hogy javarészt Munkácsitól 
erednek. Részben magyarul, részben oroszul írattak. KÁLMÁN BÉLA a szükségnek meg
felelően helyesbít, ahol félrecsúszást, téves fordítást kell helyre ütnie. így a 133. lapon 
Munkácsi azon megjegyzését, hogy a manysi tur 87.6 a magy. tor szóval vethető össze, 
kiigazítja M. LLTMOLÁT idézve: a tur szó jelentése 'valami', így tehát nem kapcsolható 
össze a m. tor szóval. — Másutt kiegészít: Munkácsi említi a laxätaytili 'nagyon igyekszik' 
igét, Kálmán idézi LIIMOLA véleményét, hogy ez a lakúi 'megközelít, lopózkodik' ige 
származéka. (Szerinjbem a la%ätiu szóval kapcsolatos félreértés hamarébb is megoldódott 
volna, ha helyesen olvassák, ül. másolják a Munkácsi adta orosz magyarázó szöveget: 
ugyanis a tévesen írt nompncycb 'összerázkódom' helyébe nOKpndycb 'lopózkodom' ikta
tandó. De az ilyen elír ásókról később. ) —Másfajta kiegészítés is akad, pl. a hitvilágra 
utaló. A 142. lapon Kálmán beszúrja a „csupa sárga selyem lelküket vonszolják" kép meg
világítására: „A beteg ember lelkét hajszálhoz vagy selyemszálhoz hasonlítják a vogul 
énekek, vö. I, 0179." — Máskor nyelvi igazolásul Kannisto művére hagyatkozik, pl. a 
KL. pansi 'bevégez' alak igazolására a 219. lapon. Néha egy-egy ritkábban előforduló 
szó magyarázatául más műből (szótárból) idéz, pl. az êssixati 'dicsekszik' szó esetében: 
„vö. CSERN. essyhaturjkue" (88.1.) vagy a chanti megfelelőt citálja pl. az ayiti 'hisz' szó 
esetében (184. 1.)*— Utal egynémely szó jőve vény voltára, pl. (94.1.) püsäs ~ püs§s 'rénle-
gelő' komi jövevényszó, 1. Toivonen, — vagy saját könyvére (Die russischen Lehnwörter 
im Wogulischen == RLW.) hivatkozik (111, 227, 228). A ta tár eredetű szavak jövevény 
voltának jelölését kissé elhanyagolja. 
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Az egész eljárás sokoldalú: néprajzi, vállalástörténeti, nyelvészeti. A népismeret 
minden elemét felhasználja KÁLMÁN BÉLA, hogy — Munkácsihoz csatlakozva — teljesebb 
képet, helyes megfejtést adjon a manysi szövegek felhasználóinak. 

Persze imitt-amott félreértés is csúszik bele KÁLMÁN magyarázataiba, avagy fogal
mazása kissé homályos. Hadd említsek néhányat. 

A 100. lapon olvassuk: „sastds = né jänitiy jänitds nojiHOpOCJiOH Bbipocna [teljes 
termetre nőtt föl]". Hibáztatom az orosz értelmezés magyar fordítását; én másként 
magyaráznám mind az orosz, mind a vogul szöveget. Szó szerint: „asszony nagyságúvá 
nőtt", azaz egyszerűen: 'felnőtt' (ige). 

,,A fülei meg vannak pl. posztóval jelölve" (101). Néprajzi ismereteim szerint 
posztóval sohasem jelölik (tamgázzák) rénszarvas fülét. 

Az áséa kainál fordítása („vékony hangon") helyes (101), de rossz az orosz szöveg: 
TOHKOH roJiOCb. Helyesen TOHKHM TOJIOCOM lenne, vagy nyelvjárási alakja alanyesetben: 

-TOHKOÍÍ roJioc. I t t az eredeti szövegben (IV: 56) kainál olvasható (hosszú ä-val), a magya
rázatban viszont indokolás nélkül rövid a. Vigyázat: a kai szó 'asszony, nőstény' (vö. 
CSERN. 73/b), ül. 'némely állat nősténye' jelentésű (vö. BAL.— VACHB. 33/b); így VNGy. 
IV: 51, 66. sor. TRÓcsÁNYinál a kai 'hang' szó hiányzik, csak a kai 'nőstény' található 
(442). ROMBANGYEJEVA szótárában nem lelem a kai szót, de ez nem jelent semmit, mert 
nála sok címszó hiányzik (pl. BHHO, FEHBO, 3aA stb.). Szilasi Móricz vogul szójegyzékében 
megtalálható %ál alakban 'zaj, lárma, hír' jelentésben (17) (tehát rövid a-val, a 'nőstény! 
szó viszont ä-val: käl, 146 és a-val: khal, 117). Valószínűleg ide a 'zaj' jelentésű szóhoz 
tartozik a T. kalcd% 'torok' alak, (Szil. 38). L. még/a?'nesz, hang': k'altal 'nesztelen' (II : 2, 
638), 2kal 'nesz, zaj' (653/b), kafon, kalnä 'hang, rikoltás' (653=11 : 577). De a käl szó 
eredeti jelentése 'torok' ós a 'vékony torokkal' költői kifejezés másutt is felfedezhető: 
nàlt turpä: talyintursl, voûta tunl rârjxawa 'hegyes torokkal (hanggal), vékony torokkal 
kiáltják', tehát 'éles hanggal' (H/2, 437). Utalhatunk ennek a kifejezésnek osztják meg
felelőjére is: éehrj turßi . . . iitàl sàélen 'éles hangján üvöltve szól' (tkp. 'hallatszol') — 
(PÁPAY—FAZEKAS, Északi-osztják medveénekek. Budapest 1934. 112. és 140. lap). Ügy 
látszik, közös obi-ugor költői kifejezéssel van dolgunk. 

Ez a hosszúra nyúlt adatolás és fejtegetés szemléletesen bizonyítja, milyen nehéz 
dolga volt a sajtó alá rendezőnek, mennyi fáradozást rótt reá minden egyes kifejezés, ho
mályosabb, bonyolult fordulat kibogozása. A kainál tavdai megfelelője kölnik (IV: 403). 
Véleményem szerint a käl még pontosabb fordítása 'torok'. Mutatja ezt az északi nyelv
járásban adott értelmezés: sali tunl értsd: 'zengő torokkal' =p 'csengő, vékony hangon' 
(éaly ~ éatey 1. 'ezüst', 2. 'tiszta', 3. 'vékony' (CSERNY. 99/b); salyoln 'ezüst' (BAL.— 
VACHR. 112/b), saliyoln 'ezüst' (ROMB. 284/b). 

Térjünk rá más példákra. 
Homályos KÁLMÁN BÉLA következő fejtegetése: ,,a mäy?r-ui ilyen tagolása téves, 

m#rt nem a mä-yar 'földfelszín' szóval függ össze, hanem a finn majava stb. szónak -r 
képzős származéka" (227). Helyesen kb. ekként: a manysi összetétel előtagja a finn 
majava szó manysi megfelelőjének -r képzős származéka. 

Nem írnám, hogy „teljes háziasszony lett" (103), noha az orosz nojiHUÜ szó elsőd
legesjelentése 'teljes', hanem a kérdéses kifejezést így fordítanám: 'tökéletes háziasszony'. 

Egy példa — több közül — következetlen írásmódra: sor-vit (103), sorvit (104) 
'pálinka'. Az előtagot KÁLMÁN BÉLA — szokása ellenére — itt nem magyarázza. A szó
jegyzékben az összetett szót a sor 'sör' címszóhoz sorolja be (301/b). — Jellemző az egykor 
divatozó finomkodó szótárszerkesztésre, hogy Rombangyejeva szótárából hiányzik a BHHO, 
nHBO (bor, sör) és más címszó (vö. e szemérmeskedésre ERDŐDI: NyK, LX: 252). — 
Ugyancsak elmaradt a 108. lapon a jânn-yuriy szónál az előtagot magyarázó fordítás. 
A kifejezést a magyarázó így értelmezte: (oroszul): „nagy vogul táska". Valójában sza
mojéd táskáról van szó, vö. a 101. lapon: jârdn kuol = szamojéd sátor. — Ugyancsak 
magyarázatot adnék a 117. lapon a jelpdt] xàitol rëyil sordmnd pats 'ő himlőben halt meg' 
fordításban a himlő nevéhez: 'szent betegség'. A mondat fordítása 'szent kór révén halál
ba jutott ' . A körülírás oka lehet eufemizmus, lehet tabu vagy más. 

A sukdr ~ sukr (K. soyvr, soyvr) hal (104) orosz neve nem csokur, hanem scsokur 
(mëKyp); Munkácsi csokur-ra egyszerűsítette (VNGy. IV, 60). -*• Ezen lap 3. sorában naM/iy 
helyén HaíÍAy lett volna szedendő. 

A lunt páti kifejezés (1.11) fordítása Munkácsi adatközlője szerint: ryc.b nepenepHBaT 
(értsd: nepenepHBaeTCn). Kálmán így értelmezi: ,,[a lúd tollasodik]", Ez kétségtelenül 
téves, mert a lúd — ellenkezőleg — éppen tollát hullatja. Hiszen a magyarázó mondta is 
buzgón oroszul: 'akkor lábon jár, nem bír repülni'. A páti (päti) szó első jelentése 'esik'. 
Ezért a IV : 48. lapon levő patpm lunt kifejezés fordítása: 'tollasodó lúd' sem egészen helyes 
(Tróesányinál 'toUaskodó lúd' 454). Hiszen Regulynál págá päti 'tobozhullaV^ó', mint 

15 Nyelvtudományi Közlemények LXIX/1. 
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erre maga M. Liimola nyomán Kálmán figyelmeztet (108). A finn nyelvész utal arra, hogy 
ez utóbbi kifejezés megfelelője megtalálható még A. Kannistónál: (durva átírásban) 
pöäkw pätdm 'toboz-hullajtott' (Wog. Volksdichtung IV. 318 = SUS. Tóim. 114). Minden
esetre a két állapot különböző: a lúd előbb levedli tollát, azaz kopaszodik, repülésre 
képtelen lesz, s csak aztán ereszt erősebb tollakat: tollasodik. 

A 117. oldal két utolsó sorában zárójelben olvasható: narj ántsdntvl v. reyaníaZ. 
Fordítása, igaz, nincs meg MUNKÁCSI oroszul adott magyarázatában, de kihagyta KÁLMÁN 
BÉLA is magyar fordításában. 

A 98. oldalon szerepel a kuévn szó = (Cserny. kusna 'vendéglátás') 'vesztegető 
ajándék' jelentésben. Ez a szó komi eredetű, vö. komi kozin. 

A nutjä szó értelmezése: ['erdei tűz'] . Ez félreérthető, esetleg azt hihetnők, hogy 
az erdő ég. Helyesen: 'tábortűz, erdőben rakott tűz'. Még közölni kellett volna — KÁLMÁN 
önnön szokásának megfelelően — a szó etimológiáját: a manysi nutja, nutjä az oroszból 
ered, vö. HOAbH, HOAbë, HOTbë, HOTbe, nyAbÁ. Ugyancsak az oroszon át került a komiba a 
nodja és a mariba nöDna szó (így SKES I I : 402). A SKES. szerint az orosz szó vala
melyik keleti tengeri finn nyelvből származik, vö. finn nuotio, karj. nuotivo, nuoíivo, lűd 
nuodiu, vepsze nodjo (1. még VASMER S. V. HÓdbH 'Wachfeuer der Jäger', aki Kalimára 
(173) hivatkozva adja meg az etimológiát). Mivel a manysi szó fenti alakjában az első 
szótagban u hang van, az orosz nyj. nyp,hH lehet az etimonja. Ennek a szónak a kacskarin
gós vándorútja nehezen bogozható ki, tüzetes vizsgálatot követel. 

Ugyancsak valamelyest félreérthető ez a fogalmazás: „ràui 'hozzányúl, érint', de 
itt'illik'jelentése is van." (227) — Ha megnézzük az eredeti szöveget, látjuk, a manysi szót 
már MUNKÁCSI is az „illeszt" szóval fordítja. Nem is ez a baj, hanem az, hogy maga az 
„illik" alak két értelmű és kétértelmű: 1. 'oda illik' és 2. 'illendő'. Nem tűnik ki világosan, 
itt melyik jelentésben fordul elő. 

A 242. lapon KÁLMÁN panaszkodik amiatt, hogy a ser . . . mor párhuzamos kife
jezés jelentése nem egészen világos. Azt hiszem, itt az orosz Cbip 6op 'vadonerdő, sötét 
fenyőerdő' kifejezés átvételével van dolgunk, illetve ez hathatott esetleg a homályos 
manysi ser . . . mor szópár szemantikájára. Nincs panaszra ok: helyes a sajtó alá rendező 
adta magyarázat, 'sűrű, sötét erdő', amit maga-feljegyezte példákkal bizonyít. 

A manysi kêlp-sam = orosz Karúm KpOBH magyarításakor (148) teljesen felesleges, 
sőt megtévesztő az ,,egy mákszemnyi vércsepp" fordítás, mely a tetejébe még képzavar
nak hat. Elég egyszerűen ennyi: vércsepp (egy sorral lejjebb így is van). 

A pärdn-piy 'wepeöeu' szóra vonatkozólag azt írja Munkácsi: „Regulynál sokszor 
előfordul, de én nem igazolhatom" (152). Szavai nyilvánvalóan úgy értendők, hogy a 
kérdéses ö s s z e t é t e l t nem igazolhatja a lozvai nyelvjárásból más példával. Ámde 
helyes lett volna a szokott gondossággal idézni a pargn-jéwdr 'táltoscsikó' kifejezést 
(Szil. 91). Hiszen, természetes, nem az utótag a homályos és ritka, hanem az első, és bizo
nyára ezért van még ugyanott utalás a Szo. pär&n 'táltoscsikó' szóra: „A Szoszva vidékén 
viszont van páran (isteni ló, táltos)". Hivatkozni kellett volna még a parvn-piï' össze
tétel előfordulására ugyanezen IV. kötet másik: Reg. helyén KL. puärn pi = Munkácsi 
pördn-pü (158. lap), ahol azonos jelentésben fordul elő. 

A „yärvm sir xum nakmarj paulnd" részlet fordítása „három nemzetségű embertől 
tapodott faluba" (16); Munkácsi magyarázata szerint a három nemzetség a zűrjén, a 
vogul és az osztják. Ha így volna akkor nemzetiségre korrigálandó a nemzetség fordítás 
a mai nyelvhasználat módján. De nézzük csak meg közelebbről a sir szót ! Jelentése: 
1. faj (Art), féleség, 2. mód, szer (Art und Weise) (SZILASI 120); 1. faj (Art), fajta, 2. nem
zetség, 3. törzs, 4. mód (CSERNY. 97/b); 1. faj, fajta, 2. mód, 3. nemzetség (BAL.— VACHR. 
103/b) és (akwsir) 'fajta' (ROMB. 31/b s. v. eud IÏ.; a 'nemzetség' pedig kölcsönszóval nála 
pod, — így másutt is, 1. RLwW 228). E verssorhoz ritmikailag párhuzamos sorban négy 
„nemzetségű embertől tapodott falu" fordulat olvasható: ez a sor sem ad döntő megoldást, 
mer t gondolhatunk az oroszra. Más hasonló tartalmú sor: „mintha hét kereskedő taposta 
voina simára" (19) sem ad biztos felvilágosítást. Mivel a későbbiekben az énekben „orosz
tói eredő baj"-ról esik szó, feltehető talán, hogy a sir mégiscsak 'nemzetiség, fajta' jelen
tésű, nem pedig egyívású emberek közösségét, generációt, Rombangyejeva körülíró ki
fejezésével akw art mäxum-ot (211/b) jelöl. Tehát „a három nemzetségű ember" fordítás 
helytelen.—Érdemes még egy kis kitérőt kanyarítani e szó ürügyón. 'Generáció' manysiul 
sans, sans, säs (Szil. 113), de ennek a szónak az első jelentése 'térd'. Feltűnő, hogy néhány 
más finnugor nyelvben is összefügg, vagy azonos a 'térd' jelentésű szó a 'nemzetség' jelen
tésűvel, pl. finn polvi ' térd': sukupolvi 'nemzetség'. De nemcsak a finnugor nyelvcsaládon 
belül tapasztalhatjuk ezt, hanem az indoeurópaiban is, pl. lat. genu ' térd': genus 'nemzet
ség'; orosz KOAeno 'térd': nOKOAeme 'nemzetség'. Némely etnográfus szerint ennek a jelö-
lésbeli azonosságnak a térdengugolva szülés ténye volt a forrása. Véleményem szerint 
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más oka van: ezek a szavak hajlatot, növények ízét is jelölik, tehát az egymásra követ
kező tagokat. S miként a növény ízei, úgy következnek a generációk egymás után. — 
Ezen fejtegetés ismételten bizonyítja azon kijelentésünk helytálló voltát, hogy a közlő 
és sajtó alá rendező vállára igen súlyos tudományos teher nehezedett, hiszen néha a 
manysi közösség régebbi fejlődési foka idején nem létezett fogalmak, társadalmi képletek 
(nép, nemzet) is feltolulnak önkéntelen. 

Egy kevéskét helyesbíteném ennek a szócsoportnak a fordítását: naunmanvm sat 
mävss 'gyerekeim miatt, sajnos' (95) és így fordítanám: 'gyerekeim sajnálva' (szóról szóra: 
'gyerekeim sajnálata miat t ' . A 111. lapon meg is írja KÁLMÁN BÉLA, hogy a sät — (itt 
hosszú ä-val, az eredetiben is ekként, és sät alakban VNGy. II , 437: sali' ta visfom = sä-
litäshm 'megsajnáltam' (>KaJieji)) — szó jelentése nemcsak 'sajnos', hanem 'sajnálat' is. 
Egyik helyt (111) közli az orosz etimont. Nem lett volna célszerűbb már a sal'/sät szó 
első előfordulásakor (95) utalni az orosz eredetre? 

A ritkán előforduló vagy „igazolatlan" szavak is körültekintő kutatást követelnek. 
A magyarázatok során találkozunk ilyen megjegyzésekkel: 1) ,,A KL. sönäti 'számol' 
szó egyebütt nem fordul elő" (158 1.); 2) „tàrrridt 'ladikról való vadászat'. A szó másutt 
nem fordul elő" —, írja KÁLMÁN (190. 1.) [Trócsányi Szójegyzékéből, úgy látom, kima
radt.]; 3) ,,a sarlcelti szó egyebütt nem fordul elő" (78. 1.); 4) ,,a véláti 'ver' szó sem Kan-
nistónál, sem Csernyecovéknál nem fordul elő" (81. 1.); 5) „%almäti 'billen', vö. làlmïl 
'lejtő'" (83. 1.); 6) „az urei 'áradmány, posvány' szó eddig csak helynevekből ismeretes 
MUNKÁcsinál, de megvan CsERNY[ECOvék szótárában] uraj alakban 'CTapnua peKH' 
jelentéssel" (258. 1.); 7) „poár 'darab' szót más forrásokban nem találom" (159. 1.) stb. 
— Helyes lett volna, ha KÁLMÁN kifejti, hogy a másutt nem találom fordulat ekként ér
tendő: Munkácsinál ( !) másutt nem lelem. 

Engedtessék meg, hogy néhány ilyen ritka, még igazolatlan szóhoz kiegészítést 
fűzzek. 

A sait 'rubel' szóról azt állította KÁLMÁN BÉLA, hogy másutt nem található. Kitűnt 
hogy több régi és újabb forrásban előfordul (ERDŐDI: NyK. LXVI, 389 — 91; KÁLMÁN: 
NyK. LXVII, 321-22) . . . 

A fentebb említett urei közszóra van már újabb adatunk is: üraj 'o3epo, r^e M0>KeT 
őbiTb pa3Han pwőa, Kapacn Taivt HeT, TaK KaK BOAa npuTomiafl' (ROMBANGYEJEVA BOYfl, 
I I I : 47; a jelentés tehát kissé eltérő). 

,,A kurégltanti 'dobol' szót egyebütt nem találom" (78) — írja KÁLMÁN BÉLA. 
Nagyon helyesen idevonja a kurdijar/kue, kuréitankue igét 'xJionaTb KpujibflMn' (CSERNY.), 
ám így fordítja: 'szárnnyal csapkod'. A manysi szó azonban nem m o z g á s t festő ige, 
hanem h a n g o t u t á n z ó szó. Erre mutat többek közt CsEBNYECOvék másik adata: 
kursaltar/kue 'kopogtatni', és ezt vallják egy másik, a sajtó alá rendezőtől kissé elhanya
golt szótár (BALANGYIN—VACHRUSEVA) adatai: Szo. kuryunkue "rpeiweTb, rpoxoTaTb' 
(K. kurpy), 41/b, tehát: 'zajt csapni'; kurstarjkue 'zizegni, sercegni, susogni'. Alapszava 
kur. Vö. még kuryurjkue 'rpeMeTb', azaz: 'zörögni, zajt csapni' (ROMB. 60/a); kurysn 
'rpoxoT, XOMbiJiTaH cyn', tehát 'csapkodás zaja' (ROMB. UO.). Ezen az alapon érthető meg 
CsERNYECOvék következő adata: kuritarjkue 'megijeszteni, (vadat) felriasztani' (76/b), 
azaz 'zajjal felverni'. Ide kapcsolnám MUNKÁCSI következő adatait is: kuritawd 'csattog', 
kuritarid ~ kuritdUd 'csattogás', kurili 'ordít'. Hiszen a hangutánzók népes, ágas-bogas 
családdal szoktak jelentkezni. 

,,A sarkelti szó egyebütt nem fordul elő" — olvassuk a 78. lapon. — Szerintem 
valószínűleg hangutánzó, vö. äyi éaryi 'leányzajgás (v. zajgó'), äyit sar keltänt auet [a 
leányokról pletykáznak]". — Ha valóban hangutánzó (az is minden bizonnyal!), akkor 
hozzá sorolhatjuk a Szo. sarkta%tunkue (K. särktayte%, sär^/tayt'dx) 'csipogni' (kölyökku
tyák)' szót (BAL.— VACHR. 113/a) és ROMB. 196/b. s. v. riHmaTb. 

Megjegyzem, hogy a IV. kötetben még néhány helyt előfordul ez a szótő: FL. 
sarakpvnti (an te jerrgm sarvkpentàu 'íme ezen énekem énekeltetik', 116, 40. sor); FL. 
nupdt särkdpawdt 'a násznépet rebesgetik' (értsd: emlegetik) 85. lap. 4. sor; KL. tau särkiti 
'6 fecsegi', 117. lap 57. sor; éryam särkdpänti, mojtdm särkdpanti 'énekem zeng-bong, 
regém zeng-bong' 119. lap 32. és 33. sor. Megemlítjük, hogy a saryi-nak van egy éarri 
'sivítgat' változata is (SZILASI 117). — Mindez bizonyítja a hangutánzó eredetre való 
utalás helyességét. 

A példák sorát tovább is fűzhetnők, de elégedjünk meg a bemutatottakkal, és álla
pítsuk meg, hogy az effajta szerény megjegyzés: ,,más forrásokban nem találom . . .", 
„valószínűleg hangutánzó" stb. további kutatásokra serkent, szavak családosítására 
ösztökél, és tudományosan hasznos. Úgy vélem, számos esetben a sajtó alá rendező maga 
is messzebbre jutott volna, ha több időt szentelhetett volna a kötet megjelentetésének 
áldozatos munkájára. 

15* 



228 ISMERTETÉSEK — SZEMLE 

A sa j tóhibák száma csekély, a m i ö rvendez te tő egy ilyen soknye lvű k i a d v á n y b a n . 
De n é h á n y azé r t akad , pl . têr9n-%ul (306/a) o: t-%ul ' l idérc tüz ' (a 275. lapon helyesen xul); 
a 86. l ap 7. so rában helyte len a verssorra való u t a l á s : 43 . h e l y e t t 43 — 44. kell; a mis szó 
u t á n vessző kell (92. l ap alulról a 12. sor); xar ' b i k a ' (97) o: #är; R e n n t i e r (221) o: R e n t i e r 
(ki kel le t t volna j av í t an i az új n é m e t helyesírás szerint) ; xyTpocTHMH (162) o: XHTpoCTflMH. 

A m u n k á n a k v a n azonban egy nagy gyengéje: az oroszul í r t részek h ibás közlése 
és h ibás m a g y a r fordí tása . A t évedések egyik forrása a rossz o lvasa t — egy ilyen pé ldá t 
m á r fen tebb e m l í t e t t e m — , a más ik a hely te len ér te lmezés (a helyesírásról ezú t t a l n e m 
ej tek szót) . Ál l í tásom igazolására felsorolok n é h á n y esete t . 

Helyte len o lvasa t : esetleg sa j tóhiba npoeônuje (75), o: npo3BHme; — HTO-JIH >KHJIH 
(86) o: >KHBH! (de a m a n y s i szövegben: tot iâhrû ' o t t a n élj !' (IV : 25, 44. sor);—Me AonyCKaT 
(91) 'nem engedi ' o: He AonyCKaT; — HaMOe (91) o: Ha Moe; — He KpaCHBbift ' c súnya ' (93) 
o: HeKpacHBbiíí; BecTbi (101) o: Becra; KOTopuft 'amel lyel ' (112. alulról 2. sor) o: KOTOpoft; 
3eMjiéM (128) o: 3eMJiëH; Ha.neT (212) o: naAëT s tb . , s t b . 

Az a lábbi pé ldák esetén (és ezek csak k i r a g a d o t t pé ldák !) n e m t u d o m megfej teni , 
hogy téves o lvasa tba ü tköz tem-e , vagy á l t a l am n e m i smer t orosz nyelvjárás i szóval a k a d t 
dolgom: Ha ycbe 'fülén' (209), i lyen orosz szó nincs ; >KHTbfl 'híg zsír ' (199), ebben a jelen
tésben ilyen orosz szó nem létezik. Mit jelent a rapHHK szó (201), ame ly nincs is le fordí tva . 
A no 3a >KHpeBbe fordí tása 'a legelő m ö g ö t t ' : helyte len i t t egyrészt a no 3a elöljáró é r te l 
mezése, de a >KHpeBbe szót sem lelem, bá r lé tezhet ik (vö. >KnpaTb 'falni ' ) . De ennek n incs 
ilyen alakja. É s így t o v á b b . 

N é h á n y k i r a g a d o t t pé lda az orosz szöveg helyte len ford í tására : OAHHaKoro tueK) 
noAHHMaiOT, He BecflT 'egyformán emelik föl a n y a k u k a t , n e m b u k d o s n a k ' (78) helyesen 
' nem lógat ják ' ; 3aTeM eë MyApflT 'bolondí t ják ' (81) helyesen: 'cs i t í t ják , felvilágosítják'; 
HOCOK ropbi 'hegy o r m a ' (82), helyesen: 'hegy n y ú l v á n y a ' , foka ' (így, helyesen a 89. l apon) ; 
a 97. lapon alulról 5. sorban levő OAHHaro szó fordí tása k i m a r a d t : 'egyenletesen, folyama
t o s a n ' ; Ha BOBce AyMaro, MTO OeoAOpa OeoAopoBHMa ocraBHJia (85) ' a r r a gondolok, h o g y 
F . F-o t e lhagyom' ; helyesen: [úgy] gondolom, hogy F.-F. -ot ö rök re e lhagyom ~ elhagy
t a m ' ; TpH nHH (sic!) (85) ' h á r o m , fa törzs ' , helyesen ' h á r o m t ö n k ' ; uinOHKa Ha ABepjix 
'kereszt fa ' (86), helyesen: 'a j tó csapolása, csapszege' ( = manys i jät ' ke resz tpán t ' , t k p . 
közép- , középső, Szil. 37);Ty*ia 'viharfelhők' (88), helyesen: 'v iharfe lhő: ' a Aa>Ke szó fordí
t á s a k i m a r a d t (92. l ap . 21 . sor) ; neCHio nponeTb ' énekeket szerezni ' (96), helyesen: ' éneke t 
elénekelni ' — igaz, hogy a m a n y s i szövegben va lóban énekszerzésről esik szó (IV: 49, 
25. —26. sor); yjieTaBUine ' felrepülő ' (107), helyesen: 'az e l repül tek ' ; npHJiaraiOT pOBHO Apyr 
K Apy>KKy 'nem fedik s imán e g y m á s t ' (111), helyesen: 'nem il leszkednek (illesztik) s imán 
egymáshoz ' ; TOT BopoTHT MOIO Ayuiy 'elszökő gondo la tom i t t visszafordul ' (119), helyesen: 
'ő (ti. a férfi) gondola tom ( tkp . lelkem, vagy t a l án a kéz i r a tban AyMy v a n írva? !) megfor
d í t j a ' ; a manys i szövegben namtdm ' gondola tom, t e r v e m ' o lvasha tó ; xopoiuo OH eë CTaJi 
nHTaTb 'jól kezde t t t áp lá ln i engem' (120), helyesen: 'jól kezdte ő t ( = a nőt) t áp lá ln i ' ; a 
123. l ap 4. sorában a tél i m ó k u s szürke b u n d á j á t emlí t i a fordító, az orosz szövegben szín
megjelölés nincs; noCTejieTCfl ' b o r u l ' (125), helyesen: ' t e rü l ' ; Munkács i így is fordítja a 
megfelelő manys i nartkati szót (104. 1. L I . 3. sor); 3a cnnHOÍí ocTajiacb peK (olvasd: peKa) 
' h á t a mögé h a g y t a a folyót ' (127), helyesen: ' h á t a m ö g ö t t m a r a d t a folyó' s tb . s tb . 

N e m fo ly ta t juk a helyte len fordí tások felsorolását. 40 lapról vá l a sz to t t unk k i egy 
p á r speciment . \ 

A helytelen o lvasa tokból és fordí tásokból a z t á n ilyen furcsaságok ke rekednek : 
nepBaro 3Bepi<a Ao6biJi 'az első v a d m a c s k á t e l fogtam' (206), á m de a 3BepOK szó jelentése 
'k isebb vad ' , — t e h á t ' vadacská t ' kellene a fordí tásba beilleszteni a v a d m a c s k a szó helyé
be, hiszen v a d m a c s k a nem is él a m a n y s i k l a k t a északi tájon! Vagy később: CJieA 3acTbiJi 
' a n y o m a megü lepede t t ' (219), helyesen: k ihű l t . 

Miképpen fordítsa az olvasó a BopTeT szót ebben a m o n d a t b a n : HTO-HHÖyAb BopTeT 
Ka>KAbiíí HOMb (228)? Az eredet i — m a n y s i — szöveggel (344. 1. I . 2. sor) való egybevetésből 
k i tűn ik , hogy sa j tóhiba vagy h ibás o lvasa t csuszamlo t t be ; a helyes a lak BopyeT ' lop ' 
lenne. E s a *n*o-HH6yA£> he lye t t viszont KTO-HHÖyAb 'va lak i ' o lvasandó. Ugyanezen a lapon 
"lepHbie Ky>KH he lye t t qepHbie KyApH 'fekete fü r tök ' kifejezés lenne helyes. Bizony-bizony 
m e g ü t k ö z ü n k azon, hogy ily sok a helytelen o lvasa t egy-egy lapon. 

É s h a még hozzáad juk az abból fakadó nehézséget , hogy K Á L M Á N B É L A m a g y a 
ráza tközlésében sokhe ly t részben vagy egészben e l m a r a d t az orosz szöveg fordí tása 
(amely n e m m i n d e n k o r egyezik a Munkács i á l ta l k i a d o t t IV. k ö t e t m a n y s i — m a g y a r 
szövegével, t e h á t nem fordí tás , h a n e m bőví tés , m a g y a r á z a t , körül í rás) , a k k o r nagyon-
n a g y o n fájlaljuk, hogy ebből a szempontból el kell m a r a s z t a l n u n k az Akadémia i K i a d ó t . 
I l yen nagy orosz szöveganyag közlésekor nemcsak n y e l v é s z e t i l ek to roka t , h a n e m 
OTOSZ n y e l v i l ek to r t is so rompóba kel le t t volna szólítani. Csak e g y e t l e n lapról , 
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a 94.-ről említek néhány példát az orosz szöveg vagy szövegrész fordításának elmaradására 
13., 19 — 20, 23., 25., 27., 29., 31., 32. és 34. sorban. Kár, hogy itt és másutt az orosz 
fordítás hiányzik. Hiszen megkívánhatjuk, de nem követelhetjük meg minden finnugor 
nyelvésztől az orosz nyelv ismeretét. Es ne feledjük, hogy nem csupán nyelvészek forgat
ják a manysi népköltési gyűjteményt ! (Bevallom, jómagam részben éppen Munkácsi 
Bernátnak köszönhetem, hogy orosz tudásom alapjait már a 30-as évek elején megvetet
tem. Midőn egyszer meglátogattam, mellemnek szegezte a kérdést, tudok-e oroszul. 
Nemleges válaszomra szelíden, de határozottan figyelmeztetett: nem lehet finnugor 
nyelvész, ki nem tud oroszul. Ezen megintés után előszedtem Bubnoff orosz-német 
nyelvkönyvét, és nekiláttam a tanulásnak. Később Boghen György gyakorlati nyelvtana 
szintén sokat segített nekem tanulmányaimban. Még ma is hálás vagyok Munkácsinak 
jóindulatú, idejekorán mondott figyelmeztető szaváért.) 

Az orosz szövegrészekre mondottakat összegezve megállapítom, hogy egy jó orosz 
nyelvi lektor közreműködése esetén a téves olvasatok, hibás fordítások, helytelen értel
mezések bizonyára nagyrészt eltűntek volna. 

* 

Szeretném, hogy kritikai megjegyzéseim ne érezze senki ünneprontásnak. Más által 
feljegyzett szövegek sajtó alá rendezése, magyarázása és kiadása kevés dicsőséget hoz, 
ám ugyanakkor önfeláldozást, saját munkánk elhanyagolását jelentő feladat. KÁLMÁN 
BÉLA vállalta ezt a feladatot, igyekezett eleget tenni a tudományos követelményeknek. 
Az opus magnum, a Vogul Népköltési Gyűjtemény publikálásának befejezte az ő munká
jával kapcsolódik egybe. Tettével szolgálta a magyarországi finnugrisztikát, sok kérdés
ben ösvényt vágott további kutatások részére, a hazai és a nemzetközi nyelvészeti, nép
rajzi, népköltészeti vizsgálódásoknak hozzáférhetővé tette Munkácsi kéziratos jegyzeteit. 
A „VNGy." jelzés ezentúl még gyakrabban említve öregbíti majd a gyűjtőnek meg anyaga 
kiadójának a hírét-nevét, és hirdeti a megújult Magyar Tudományos Akadémia segítő 
készségét. 

ERDŐDI JÓZSEF 

Gerhard Ganschow: Die Verbalbildung im Ost jakischen 

Wiesbaden, 1965. Ural-Altaisehe Bibliothek XI I I . 152 1. 

Az agglutináló finnugor nyelvekben a szóképzés, különösen az igeképzés igen 
gazdag. így van ez az osztják nyelvben is. Az osztják igeképzésről eddig még nem volt 
átfogó munka. Az ilyen tárgyú eddigi irodalom csak részleteredményeket tartalmaz, de 
a történeti tárgyalás szempontjából fontos, archaikus keleti osztják nyelvjárásokat — 
a publikált anyag csekély mennyisége miatt — teljesen elhanyagolja. 

M. A. CASTBÉN ,»Versuch einer ostjakischen Sprachlehre" (1. Aufl. 1849.) c. könyve 
az első mű, amely foglalkozik az irtisi nyelvjárás néhány igeképzőjével. Az északi osztják 
szóképzést két munka tárgyalja. A legészakibb, azaz obdorszki nyelvjárás szóképzésével 
foglalkozik SCHÜTZ József tanulmánya: Az északi osztják szóképzés (NyK. XL, 1 — 75.). 
W. STEINTTZ „Ostjakische Grammatik und Chrestomathie" (1. Aufl. Stockholm 1942; 2. 
Aufl. Leipzig 1950) c. könyve röviden ismerteti az osztják irodalmi nyelv alapjául szolgáló 
serkáli nyelvjárás szóképzését. J . GYÖKKÉ „Die Wortbildungslehre des Uralischen" 
(Tartu, 1934), valamint T. LEHTISALO ,,Über die primären ururalischen Ableitungssuf
fixe" (Helsinki, 1936) című összefoglaló művei is tekintetbe veszik az osztják szóképzést, 
de a szerzők az egyes képzők analízisekor gyakran csak a történetileg fiatal nyugati 
nyelvjárások képzőire támaszkodnak. 

1956-ban elkészült disszertációjáról Gerhard Ganschow ismertetést jelentetett meg 
1957-ben a Wissenschaftliche Zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin" (Jahrgang 
VI, Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe. Nr. 241—46. 1.) c. folyóiratban. 
Ezt az ismertetést a jelen munka sok szempontból túlhaladja. Amíg a referátum nem 
tárgyalta például a palatalizált s nyugati osztják képzőt, s nem utalt a zűrjén jövevény-
képzőkre sem, a most megjelent tanulmány a deverbális egyszerű képzők számát 12-ről 
13-ra emelte; felvette ti. a ritka, egyértelműen csak egyszer igazolt*-{- képzőt is. Ennek 
megfelelően az eddigi 10 helyett 11 különböző hangalakú egyszerű képzőt különböztet 
meg. Az ősosztjákra feltett összetett képzők számát 37-ről 30-ra csökkentette a szerző. 
Néhányat ugyanis törölt, mivel valójában nem külön képzőkről volt szó, hanem csak 
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egy-egy képző alkalmi funkcióiról: például a mom. (-demin.) *-yl- képzőt a frekv. -demin. 
*-yl- képzőhöz, a (demin.-) kauz. *-yt- képzőt a denom. (kauz.) *-9yt- képzőhöz csatolta. 
Kihagyta a szerző jelen munkájából a kázusformákról mind a denominális igék képzési 
bázisáról szóló tézisét is. Nem látta ugyanis eléggé bizonyítottnak, és majd máshol fogja 
tárgyalni. Ugyanezen okból sok -a-/-ä-vel, illetőleg -y-, -k-val képzett, történetileg ehhez 
a problémához kapcsolódó összetett képzőt is mellőzött. 

A jelen munka célja az osztják igeképzés analízise az osztják nyelvjárások össze
hasonlítása alapján. A következő nyelvjárások anyagát dolgozta fel: a vachi-vaszjugáni 
és a szurgutiét, valamint öt nyugati nyelvjárásét az osztjákok lakóhelyének déli részétől 
a legtávolabbi északig. A nizjámi és a serkáli nyelvjárást egynek vette, mivel az igeképzés 
szempontjából nincs köztük lényeges különbség. 

A szerző a következő művek alapján dolgozott: K. F. KARJALAINEN—Y. H. Toi-
VONEN, Ostjakisches Wörterbuch; H. PAASONEN— K. DONNER, Ostjakisches Wörterbuch 
nach den Dialekten an der Konda und am Jugan; W. STEINITZ, Ostjakische Volksdichtung, 
1. Band; PÁPAY JÓZSEF, Északi osztják nyelvtanulmányok; S. PATKANOV", Die Irtisch-
Ostjaken und ihre Volkspoesie. Feldolgozta továbbá az újabb osztják irodalom jelentékeny 
részét. 

Mivel különösen az annyira fontos keleti osztják vidékről még nincs kellő mennyi
ségű szöveganyag, a képzők funkcióanalízise, amit csak nagyobb szövegösszefüggés 
alapján lehet elvégezni, nem lehetett feladata a dolgozatnak. Ezért ebben a munkában 
a formális szempont túlsúlyban van a funkcionális szemponttal szemben. Adatközlési 
módszerére vonatkozólag a következő megjegyzéseket teszi a szerző: a magánhangzóra 
végződő képzőket az infinitivusban jelentkező formában adja meg, a mássalhangzóra 
végződő képzőket valamely magánhangzó előtt jelentkező formában hozza. A szó- és 
szövegpéldákat STEINITZ előkészületben levő osztják szótárában alkalmazott, fonológiai 
szempontból egyszerűsített átírásban közli. 

Az igeképzés az oszt jakban úgy történik, hogy a képzőt az ige- vagy névszótőhöz 
teszik, pl. Vj. pöyem- 'einen Funken springen lassen' (pöy- 'Funken sprühen'; KT 680. f.); 
V. Vj. pärji- 'knäueln' (pärj 'Knäuel' KT 686). Az első példában az -am- deverbális, a má
sodik példában az -i- denominális képző. A nagyszámú osztják igeképzőt három osztály
ba sorolja: egyszerű képzők, összetett képzők és képzőkombinációk. 

Az e g y s z e r ű k é p z ő k csak egyetlen egy morfémából, egy legkisebb, oszt
hatatlan morfológiai egységből állnak. Az ősosztjakra 11 egyszerű képzőt rekonstruál: 
I. -j. ~ *-i/-i-, 2. *-y-, 3. *-l-, 4. *-m-, 5. *-n-, 6. *-nt-, 7. *-p-, 8. *-r-, 9. *-s-, 10. *-t-, 
I I . *-{-. Ezeknek a képzőknek az ősosztjákban tipikus funkcióik voltak, amelyek a mai 
nyelvjárásokban csak részben őrződtek meg jól. 

Az ö s s z e t e t t k é p z ő k csak történetileg magyarázható, két vagy három 
ősosztják egyszerű képzőből álló szilárd összetételek, amelyek meghatározott funkciók 
számára tipikussá váltak. Éppen ezért analógiásán is igen gyakran alkalmazták őket. 
A mai álláspont szerint az összetett képzőket morfémáknak, tehát oszthatatlan morfoló
giai egységeknek tekintjük. 

A k é p z ő k o m b i n á c i ó k tetszőleges, egészen laza, mai szempontból még 
áttekinthető, egyszerű és összetett képzőkből álló ;összetételek, melyeknek számát a 
kombinációs lehetőségek szabják meg. 

Az olyan esetekben, mint a V. Vj. läyel- 'aufpassen, warten, im Auge behalten', 
läysm- 'katsahtaa; plötzlich, einmal hinblicken' (KT 1047 f.) az -aZ- és az -dm- egyszerű 
képző járul a *läy- tőhöz. Az -gm- a cselekvés kezdetét, az -aZ- a cselekvés gyakoriságát 
jelöli. Az elhomályosult egyszerű képzőknek más képzőkkel való kapcsolatai már nem 
foghatók fel képzőkombinációknak, különösen akkor nem, ha az egyszerű képzők már 
jelentés-differenciálódást mutatnak. így például értelmetlen lenne, ha a V. Vj. älmil-
(v. fr. az ahm- 'heben' igéből, KT 125), és a Vj. ältil- (v. fr. az alt- 'tragen' igéből K T 
124, 126) képzéseket mint az ál- tő -m- + -il-, valamint -t- -(- -il- képzőkombinációkkal 
alakított kapcsolatát értelmeznénk, mert az -m- és a -t- már megkövesedett, csak törté-
netüeg magyarázható elsődleges képző, az -il- viszont nagyon produktív, verbum frek-
ventatívumot jelölő összetett képző, amelyeknek megjelenése különösen a viszonylag 
fiatal képzésekben tipikus, és jelen esetben az älm- és az alt- tövekhez járult. 

A, szerző felveti azt a fontos kérdést, hogy szükséges-e külön tárgyalni a dever
bális és a denominális képzőket. Szerinte az egyszerű képzőket illetően igennel kell a 
kérdésre válaszolni. A deverbális egyszerű képzők ugyanis pontosan meghatározott 
funkciókkal rendelkeznek vagy rendelkeztek az ősosztjákban. Ez nem áll azonban a 
denominális egyszerű képzőkre, mert ugyanazon képző segítségével a névszóhoz való 
viszonynak igen különböző fajai fejezhetők ki. így például a *-t- képzővel alkotott deno
minális igék a névszóhoz viszonyítva kauzatív, insztrumentatív, insztruktív vagy transz-
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latív viszonyokat fejezhetnek ki. Ez azt jelenti, hogy az osztják nem ismeri a denominális 
egyszerű képzők funkciódifferenciálását, tehát a denominális képzésmódok közös jelleg
zetessége volt lényeges az osztják számára. Kivétel a tranzitív igék képzésére alkalmazott 
*-m- egyszerű képző, amely világosan különbözik az *-m- deverbális momentán képzőtől; 
A szerző tehát a deverbális és a denominális egyszerű képzőket külön tárgyalja, hiszen 
azonosságukat nem tudta sem történeti, sem leíró szempontból megmagyarázni. 

Az összetett képzők körében viszont keresztülvihetetlen ez a kettéosztás. Ezért 
GANSCHOW őket több csoportra osztotta: 1. csak deverbális, 2. főleg deverbális, ritkán 
denominális, 3. csak denominális, 4. főleg deverbális, ritkábban denominális, 5. deverbális 
és denominális képzők. A történeti tárgyalásban a deverbális és a denominális képzőkre 
való kettéosztás már csak azért sem foghatna át minden képzőt, mert sokuk összetevő
inek funkcióit sem tudjuk pontosan megállapítani. 

A deverbális egyszerű képzők csoportjában a 4 momentán képző az egyszeri, 
hirtelen, punktuális cselekvést, közülük kettő (*-l-, *-m-) különösen a hirtelen kezdődő 
cselekvést jelöli, A frekventatív képzők további felosztása iteratív, szűkebb értelemben 
frekventatív, durativ, sőt perduratív és kontinuatív képzőkre az osztjákban teljesen cél
talan, mivel az osztják frekventatív képzők rendszerint mind az ismételt, mind a tartós 
cselekvést jelölik. A két intranzitív képző funkciókomponensekkel is rendelkezik: az 
*-n- rendszerint intranzitív igéken mom-inch. jelentéssel bír, az *-«.£- befejezetlen intran
zitív igecselekvést (lehetőség szerint frekventatívat) jelöl. A deminutiv képző részben a 
momentáneitás, részben a frekventativitás felé tendál. Ezek az összetevők nyilvánvalóan 
másodlagosak. A kauzatív képző mellékfunkciók nélkül lép fel. 

Az összetett képzők körében a legkülönbözőbb funkciókapcsolatokat találjuk meg, 
pl. frekventatív-deminutív (*-yl-), momentán-kauzatív (*-9mt-) stb. Az előbb említett 
öt funkción kívül az összetett képzőknek még további három funkciójuk van: inchoativ, 
intenzív, reflekszív-reciprok. 

GASCHOW a fentebb említett elvi szempontok alapján a következő részekre osztja 
könyvét: I. Deverbális ősosztják egyszerű képzők (momentán, frekventatív, deminutiv, 
kauzatív, intrazitív képzők), I I . *-a-/-ä-vel képzett osztják igetövek, I I I . denominális 
ősosztják egyszerű képzők, IV. képző nélküli denominális igék, V. az osztják összetett 
képzők, VI. a nyugati osztják -s- képzők, VII. az ekszpresszív képzők, VIII . jövevény
képzők (komi-zürjén jövevényképzők), IX. orosz jövevény igék, X. képzőkombinációk, 
XI . csak egyszer előforduló és történetileg nem egyértelmű képzők és képzőkombinációk. 

Az ősosztják képzők alaktani szempontú ismertetését az ősosztják képzők funkció 
szerinti tárgyalása követi. Végül áttekintés következik az egyes osztják fő nyelvjárások 
(V. -Vj . , Szúr., Irt . , Ni., S., Kaz., O.) képzőiről. 

GANSCHOW nagy terjedelmű anyagot feldolgozó és logikusan rendszerező műve 
nélkülözhetetlen kézikönyve lesz minden osztják nyelvvel foglalkozó kutatónak. Az oszt
ják nyelvjárások GANSCHOW által kidolgozott igeképzési rendszerét érdemes lenne kiegé
szíteni a szigvai nyelvjárás igeképzési rendszerével. Ezzel ugyanis egyrészt teljesebb képet 
kapnánk az osztják igeképzésről, másrészt ez az archaikus, kb. 100 éve kihalt nyelvjárás 
az igeképzés történeti tárgyalásához is fontos adalékokat nyújthatna. 

A. JÁszó ANNA 

A. Róna-Tas, Tibeto-Mongolica. The Tibetan Loanwords of Monguor and the 
Development of the Archaic Tibetan Dialects 

, Akadémiai Kiadó, Budapest 1966. 232 1. 

Keletkutatásunk és nyelvtudományunk egyik régi, nagy hagyományú ága, a 
tibetisztika, új és jelentős művel gazdagodott, s ez különösen örvendetes tény akkor, ha 
meggondoljuk, hogy Körösi Csoma Sándornak Indiában született úttörő munkái, tibeti 
nyelvtana és szótára után ez az első tibeti nyelvészeti tárgyú k ö n y v hazánkban. 
Köztudomású, de talán mégsem felesleges szólni arról, hogy Körösi Csoma halálát követő
en közel száz esztendeig nem volt a tibeti szónak magyar kutatója, s bár a régész-térképész 
Stein Aurél nagy érdemeket szerzett tibeti írásos emlékek gyűjtésével, s egy rövid, de 
gyarló formájában is érdekes kelet-tibeti szójegyzéket Széchenyi Béla ázsiai utazásának 
is köszönhetünk, az új magyar tibetisztika forrása Párizs volt, honnan az itt ismertetendő 
könyv egyik lektora, szerzőjének mestere, Ligeti Lajos plántálta át azt, ami Pelliot és 
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Bacot tibeti tanításaiból itthon is megteremhetett. Csorna halálának századik évforduló
ján indult meg a tibeti nyelv oktatása a budapesti egyetemen, s azóta alakult ki a magyar 
tibetisztika sajátos arca, mely a tibeti nyelvjárások kutatása és az ótibeti emlékek filoló
giai magyarázata felé fordul. 

A Tibeto-Mongolica témája egy archaikus mongol nyelv, a monguor szókincsének 
tibeti eredetű része, s ennek révén a tibeti nyelvjárások összahasonlító hangtana. A nyers
anyagot egyrészt D E SMEDT és MOSTAERT szótára, SCHRÖDER folklórszövegei, valamint 
TODAEVA és mások mongour vonatkozású tanulmányai, szójegyzékei adták, másrészt a mai 
tibeti nyelvjárásokról szóló, érték, terjedelem és jelölési rendszer dolgában rendkívül 
egyenetlen feljegyzések, európai és kínai, indiai és japán tudósok, utazók, -hittérítők és 
diplomaták tollából. 

A monguor — ma ötvenvalahányezren beszélik egy XIV. századi mongol helyőrség 
leszármazottai — a kínai-tibeti határvidék (Kukunór = C'inghai; Kanszu) egyik mongol 
nyelvszigete, mely a tibeti ós kínai környezetben jelentősen eltávolodott a mongol nyelvek 
közös fonetikai képétől (egyetlen példát erre: a törökkel és annak révén a magyarral is 
közös, mongol arbai 'árpa' szónak monguor alakja sbe), ugyanakkor őrzi a XIII—XIV. 
századi mongol olyan vonásait, melyeket csak a hozzá hasonló nyelvszigetekben, perem-
nyelvekben lelünk föl (ilyen az ómongol szókezdő p > középmongol h > monguor h, % és 
/megfelelése, vö. mongol üker ~ középmongol hüker ~ monguor fuguor „szarvasmarha"). 
Nyilvánvaló, hogy a mongol s részben az altáji nyelvek története szempontjából nagy 
fontosságú feladat annak a tibeti hatásnak a feltárása, mely a monguor nyelvet érte, 
hiszen csak ennek ismeretében kísérelhetjük meg az olyan monguor fejlődési tendenciák 
megállapítását, melyek gyökerei a középmongolra mennek vissza. Mi sem alkalmasabb 
út ennek felderítésére, mint a monguor szókincs tibeti elemeinek tanulmányozása, s ez 
az az út, melyet könyvében RÓNA-TAS választott. 

A monguor nyelv számos tibeti jövevényszavát már D E SMEDT és MOSTAERT 
monguor szótára jelzi, azonban e szótár szerzői nem lévén tibetisták, meg kellett eléged
niük a monguor szó tibeti irodalmi megfelelőjével. A kérdést bonyolítja az, hogy a mon
guor tibeti szavai egy máig gyengén ismert és ugyancsak archaikus kelet-tibeti nyelvjárás
ból valók. Némi túlzással elmondható, hogy a kelet-tibeti archaikus nyelvjárások meg
ismerésének ma legfontosabb forrását éppen a monguor tibeti elemei adják. 

A könyv bevezetése ismerteti a monguor nép és nyelv kutatásának történetét és 
a témával kapcsolatos általános problémákat, majd az első fejezet részletesen tárgyalja 
a forrásokat és azok értékét. Az értékelés fő kérdése: a különböző jelölési rendszerek és 
rendszertelenségek közös nevezőre hozása. Ennek a kérdésnek megoldása pedig kemény 
ellenállásba ütközik még a legjobban ismert Ihászai nyelvjárása vonatkozó tudósítások 
esetében is. Érthető tehát, hogy a szerző minden jelölést megtart eredetiben. Ezzel azon
ban a nyomdát állította igen nehéz feladat elé, melyet az nem is tudott maradéktalanul 
megoldani (módosított és dőlt APhl jelek). így a szerző esetenként az olvasóra bízza a 
tibeti nyelvjárási adat értőkelésót. Ugyanakkor fontosságban második monguor forrásá
nak, SCHRÖDER folklórszövegeinek egyszerűbb átírását át tet te a MosTAERT-használta 
módosított SETÄLÄ-rendszerbe. Klasszikus tibeti átírásában fölösnek mutatkozik a tibeti 
„nagy a" jelölése (a szokott* helyett"), mely idézőjel társaságában kissé zavaró is. 

A második fejezet (38 — 105) a könyv gerince: a jövevényszavak jegyzéke, melyben 
a monguor szó tibeti eredetét gazdag anyag bizonyítja. A lista eredetileg 790 tételt tar
talmaz, mely körülbelül 580 jövevényszót tárgyal. A fennmaradó kétszáz-egynéhány a 
kéttagú jövevényszók második elemét adja, ez lehet formáns vagy tibeti összetett szónak 
(a tibetiben!) önállóan is értelmes tagja. E kétszáz „szónak" önálló felvétele vitatható: 
hiszen csak tibeti szempontból beszélhetünk róluk, mint szavakról, a tibetista pedig aligha 
fogja keresni őket monguor alakban, annál is inkább, mivel ettől a könyv végén található 
tibeti szó- és formáns-mutató megkíméli. Egy másik szempont az — melyet a szerző is 
hangsúlyoz — hogy a tibeti összetételek tagjainak fonetikai fejlődése nem szükségszerűen 
azonos az összetételt alkotó szavak önálló fejlődésének összegével. Jó példa erre az arámi 
'egy imádság-féle' (14°) ~ rami (427o) szó, melynek harmadik ül. második tagját a 321. 
tételben ismét tárgyalja, ot t jelezve azt, hogy a mi ~ mi szótag nem az irodalmi tibeti 
rab-gnas összetétel második tagjának felel meg, hanem az első tag 6 szótagvégét is kép
viseli, azaz -b-gn- > -b-n- > -m-n-. Az ilyen típusú megfelelés egyáltalán nem ritka a 
tibetiben, szemben a kínaival, melyben a binomok fejlődése általában nem mutat eltérést 
az alkotó tagok önálló fejlődésétől. Hét tételt („deest") a szerző nyilván a mű befejezése 
után törölt, de helyüket a továbbiakban oly fontos szerepű utaló-számok érintetlenül 
hagyása végett megtartotta. 

A 26. tétel bagba 'name given to Tibetans' szavának tib. 'phags-pa etimológiája a 
ista kevés bizonytalan szófejtóse közé tartozik. A szabálytalan monguor b < tib. 'ph 
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megfelelést támogatni kívánó jegyzet szerint a mai mongol nem ismer hehezetes és zön
gétlen bilabiális szókezdőt. Ez nem felel meg a valóságnak (legfeljebb az ojrátok elhanya
golható hehezetességű bilabiális zöngétlenjéről lehetne szó), vö. a lamaista mongoloknál 
gyakori olyan neveket, mint Pagha (tib. 'Phags-pa), Parcin (tib. Phar-phyin), és AOH. 
XIV, 150 —151. E szónál egyelőre érvényes De Smedt és Mostaert kérdőjele. 

A 29. tételben bardnie ,lotos' < tib. padma, de hogyan? dm > ránt A helyes 
megfelelő a tib. padme, vagy még inkább annak régi ujgur és mongol változata, badmi, 
erre utal az, hogy a lamaista ima-formulában (om manie bardnie %on) fordul elő, melynek 
záró szótagja is inkább a mongolos qung megfelelője, mint az indo-tibeti hüm alaké. 

A 36. tételben a jelentésfejlődés útja (vászon < fehér gyászruha) kívánt volna 
némi magyarázatot. Ugyanott Ye-ses rdo-rje tibeti írásos mongol alakját (chen-pe) nem 
szükséges javítani, így is megfelel a halha cembe szónak. 

A 121. tétel jelentéstani megfelelése nem tiszta ('to spread, to grow' és 'to establish, 
to fix, to found, to settle'). 

142. tétel: pu-cha-ce ha-re = bucasi qaral 
242: monguor kayav 'jó és rossz kívánság' < tib. *kha-yan, kha 'száj', yag 'jó', 

Rebkong-Amdowa k'a-yay 'jókívánság' (Roerich) megfelelés *kha-yah alakjához, mely 
egyáltalán nem irodalmi, g < n fejlődésü szavaival hozzásegít talán a Tao-fu-i tibeti 
nyelvjárás. Az idézett mongol kifejezés (helyesen aman qurdun . . .), valamint tibeti meg
felelője, kha-yan, aligha tartozik ide, hiszen jelentésük 'szószátyár'. A Desgodins szótárá
ból idézett alak helyesen kha-yag-po bsad 'bona verba dicere, commendere'. Vagy vö. 
kha 'good luek' és g-yan 'happiness'? 

536: a sbal-pan alak nem cshamdói, hanem Ihászai. Az n > g fejlődést vö. az előb
bivel. 

538: a mongol szöveg helyesen üjügürken nayaduqu, öber-ün bey-e-ben ergün ködel-
gekü terigüten-iyer busud-tur qosong üiledkü bolai : — 545. tétel mongol adata helyesen 
yögeyilig. 

553. után addenda: semolon %uë 'foire aux lamaseries' (M), melynek második tagja 
kínai eredetű (hui 'gyűlés, gyülekezet', M), első tagja pedig minden valószínűség szerint 
a tib. smon-lam 'imádság' megfelelője, mely több ünnep nevében szerepel. Cf. gólok 
xmo-lam, mong. mólom, ord. mólon-. 

A 710. és 28. tételhez vö. Rebkong-Amdowa 6ce. 
A harmadik fejezet a jövevényszavak összehasonlító hangtanát adja. Ebben min

denekelőtt világosan elhatárolja a tibeti szó hangtani és alaktani szerkezetét a helyesírá
sitól, amit a korábbi szerzők zöme nem tet t meg, minek következtében hangtani és 
alaktani terminusokként használtak olyan helyesírásiakat, mint ,,föléírt" vagy „aláírt" 
betűk ( !). A következőkben sorraveszi az ótibeti hangokat s azok monguor megfelelőit. 
Eredményeit táblázatok foglalják össze, ezek azonban olykor nincsenek teljes összhang
ban a róluk mondottakkal. így pl. a 113. lapon a táblázatról azt olvashatjuk le, hogy az 
ótib. kh-nák lehet hehezetes zöngétlen és nem hehezetes félzöngés megfelelése is, a szöveg vi
szont azt mondja, hogy ,,a zöngétlen hehezetes zárhangoknak a monguorban szabályo
san hehezetes zárhang felel meg". A táblázatnak van igaza. Alább azt is mondja, hogy 
minden tibeti nyelvjárásban hehezetes zár képviseli a régi hehezetes zárat, és hasonló
képp megmarad a nem hehezetes zöngétlen zár is. Ez viszont ellentmond annak, amit a 
bilabilálisok spirantizálódásáról néhány sorral előbb elmondott, s amire az V. fejezetben 
ismét visszatér (bilabiális zár > bilabiális rés a monguorban, a Rebkong-Amdowa nyelv
járásban, stb.). A 114. laphoz, a veláris ç kérdéséhez vö. RA yoh 'prix', tib. gon. A 115. 
laphoz: a mongol w-glide egészen más eredetű, mint a tibeti nyelvjárási. A mongolé lehet 
olyan, mely (1) csak veláris mássalhangzó után áll, pl. ord. gabyuä ~ mong. qabqa 'csapda', 
(2) u hatására keletkezik, pl. halha %uän ~ uyän 'tulajdonképpen' ~ mong. uqayan 
'értelem' és (3) a dahurban, harcsinban stb. szabályosan jelentkezik az (eltűnt vagy meg
levő) második szótag (elsődlegesen vagy másodlagosan) illabiális magánhangzója hatására, 
az első szótag labiálisából, pl. harcsin oas 'víz' ~ mong. usun (> usan stb.). A monguor 
tibeti szóinak u-glide-)át a szerző a mássalhangzóknál tárgyalja, pl. monguor sguor < tib. 
skor 'kör', és így tagolja: s/gu/o/r. Mivel azonban több (nem palatalizált) mássalhangzót 
követhet uo stb., a szegmentumok lehetnek a következők is: s/g/uo/r. E két szegmentálási 
lehetőség érvényes az *e > ie esetére is: ha a félhangzós u lehet a mássalhangzó sajátja, 
miért ne lehetne az az il (Vö. 166. 1.). 

A 122. lapon és másutt felesleges az a) jelölés, ha nincs b). 
A 123. laphoz: az ótibeti n ~ monguor zéró megfeleléssel vö. a mongol (halha, 

burját) tibeti eredetű személynevei közül a következőket: Agwan ~ tib. iSlag-dban és 
Oidow ~ tib. Dnos-grub (ordosz Noirob). 

Egy negyedik fejezet a monguor tibeti szavainak formánsait tárgyalja, az ötödik 
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a tibeti nyelvjárások összehasonlító hangtanának első korszerű kísérlete, a VI. és VII. 
fejezet a tibeti jövevényszók közvetlen, feltehetően Dpari vagy Panaka forrását ismerteti. 

Tibetista szempontból az V. fejezet a könyv legérdekesebb és legfontosabb része, 
melyben különösen a bilabiális radikálisok fejlődését mutatja be részletesen. Ismerteti 
a preradikálisok változásának és eltűnésének útját, majd a zenei hangsúlyok ket osztá
lyának kialakulását. A posztradikálisok sorsát tárgyaló alapos tanulmányhoz, kiegészí
tésül a 195. lap táblázatához, hozzáfűzhetjük a KY > K és SR > S ( < SR < SBR, is), 
valamint a K > KY > C lehetőségeket. Az északkeleti archaikus nyelvjárások fontos sa
játossága a középső tibetivel szemben, hogy bennük a KR, PR > TR ~ C mellett van 
KR, PR > Ö megfelelés is (a középső tibetiben szigorú KY, PY > C és K R / P R > TR ~ 
C megfelelés uralkodik). 

A szerző a tibeti magánhangzó-rendszer és a szóvégi mássalhangzók fejlődésének 
részletes ismertetését a monguor-tibeti összehasonlításnál adta elő, a 195 —197. lapon 
így csak összefoglaló vázlatot ad. A 195. lap szövege és a 196. lap táblázata nem mentes 
kisebb ellentmondásoktól. így a 195. oldalon azt olvassuk, hogy a -g olykor eltűnik a 
középső-tibetiben, valójában pedig a 196. lap ad helyes képet, mely szerint a -g általában 
eltűnik ebben a nyelvjárásban (hozzátehetjük, hogy nem egészen nyomtalanul, egy glottis 
zár maradhat utána). Mindez részben a középső tibeti nyelvjáráson belül fellelhető kiej
tési stílusok („recitáló", emelkedett és társalgási vagy vulgáris) kérdése is. Egyéb: az -r 
is eltűnhet, nemcsak a középső tibetiben, hanem olykor a Rebkong-Amdowában is, s az 
-l nem mindig tűnik el a középső tibetiben sem (vö. 101 1., 739°), s nemcsak az -n, -d és 
-s palatalizálja a magánhangzót, hanem az -l is (mint azt a 149. 1. 332. jegyzetének példái 
mutatják). 

Mindezek a megjegyzések mit sem vonnak le RÓNA-TAS könyvének jeles érdemei
ből, munkájának úttörő jellegéből és a mongol, s különösen a tibeti nyelvészet szempont
jából vitathatatlan jelentőségéből. Egyet sajnálunk csak, hogy ez a kitűnő munka nem a 
magyar orientalisztika könyvsorozatában (Bibliotheca Orientalis Hungarica) jelent meg, 
bár az is igaz, hogy a tény, hogy e mű egy holland sorozat tagjaként is napvilágot látott, 
ékesen bizonyítja a magyar orientalisztika termékeinek e l a d h a t ó s á g á t . 

KARA GYÖRGY 
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MUNKATÁRSAINKHOZ 

Kérjük munkatársainkat, hogy a szerkesztőség és a nyomda munkájának 
megkönnyítése érdekében vegyék figyelembe a következőket: 

1. A kéziratokat szabványos papírlap egyik oldalára gépeljék. 
2. Egy lapra legfeljebb 30 sort, soronként legfeljebb 60 betűt írjanak. 
3. A kézirat szövegében a következő jelzéseket használják: (nyelvi 

adatok jelölésére), ritkított (értelmi kiemelésre) ,==félkövér (alcímek betű
típusaként),^^^kapitálchen (a szerzők nevének kiemelésére). 

4. A kézirat géppel írott szövegében az utólagos javításokat, a fonetikai 
jeleket tintával írják. 

5. A folyóiratok és sorozatok kötetszámát római számmal írják. A kötet
szám és lapszám közé vesszőt tegyenek. 
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