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Mondattani vázlatok.
I. A h i á n y o s m o n d a t o k .
— Fölolvasás a M. T. Akadémiában 1895. jan. 7. —

Miután a magyar mondattannak két terjedelmes részét, a
határozókat s az összetett mondatokat, földolgoztam két nagyobb
munkában 1 ): kötelességemnek tartom, hogy a mondattannak többi
szakaszait is tüzetesen kidolgozzam. Minthogy azonban ez bonyo
dalmas és időbe telő munka: a kutatások eredményeit előbb rövid
vázlatokban kivánom bemutatni. Egyelőre a mondatrészek egy
máshoz való viszonyát választom e vázlatok tárgyául, s így első
sorban természetesen az alany és állítmány viszonyáról kell szóla
nom, itt is legelőbb azokról az esetekről, melyekben az alany vagy
az állítmány hiányzik, tehát az úgynevezett h i á n y o s m o n d átokról.
A hiányosságnak a mondatban számos fokozata lehet, de
megkülönböztethetünk két főosztályt. Lehet a mondat valósággal
hiányos, a mikor t. i. nyelvérzékünk egyáltalán nem különböztet
meg benne alanyt és állítmányt, tehát a mondat nem tagolódik két
részre. Lehet aztán csak látszólag hiányos; ilyenkor csak nincs
kitéve az alany vagy állítmány, más szóval csak lappang az egyik
rész, s néha a nyelvérzékre nézve teljesen el is vész, s akkor a
mondat valóban hiányossá válik.
1. Tagolatlan mondatok. 2 )
A nyelvtani állítmánynak forma szerint főrésze az ige, mely
azt fejezi ki, hogy valaki vagy valami cselekszik, szenved vagy vala*) A Magyar Határozók, két kötet. A Magyar Kötőszók, három kötet.
) Vö. Miklosich: Subjektlose Sátze. — Veress lg.: Alanytalan mon
datok, PhilKözl. 16: 636.
s
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milyen állapotban van. Az alany nevezi meg azt, a ki vagy a mi
cselekszik stb.
Ilyen két főrészre tagolódnak mondataink rendszerint. Mégis
vannak tagolatlan mondataink is, melyek egyetlen képzetet fejeznek
ki, egyszerűen elmondják, hogy mi történik vagy mi történjék, a
nélkül, hogy a cselekvőt s a cselekvést egymástól megkülönböz
tetnék. A tagolatlan mondatnak négy eredeti és tipikus osztályát
állíthatjuk föl.
I. Az elsőbe tartoznak az a l a n y t a l a n i g é k (((személy
telen igék»). Ezek többnyire természeti tüneményekre, időjárásra,
idomulásra és testi bajokra vonatkoznak, tehát olyan jelenségekre,
történésekre, melyeknek cselekvője ismeretlen. Pl. villámlik, dörög,
esik, havazik, kiderül, beborul, be van borulva, fagy, enged, virrad,
pitymallik, esteledik, alkonyodik; hol fáj ? itt szúr, a szívembe
nyilallott. . .
Ezek közül némelyeket alanynyal is használunk, de egyesek,
minők villámlik, havazik,fagy (,es friert' értelmében) mindig alanytalanok, s nem is gondolunk hozzájuk alanyt. — A villámlik -ik
ragja látszólag alanyt fejez ugyan ki, de ez csak forma, melynek
semmi tartalma nincs, még kevesebb, mint a német es: es blitzt,
es schneit. (Ez az es a mai német nyelvérzéknek jóformán a. m. a
magyar valami; vö. es raschelt: valami zörög, esklopft: valaki
kopogtat.)
II. Szintén teljes mondat értékük van az i n d u l a t s z ó k 
n a k : jaj! = ,ez fáj'; á v. áh! = ,ez csodálatos dolog' stb. Hisz
vannak indulatszók, melyek nem eredetiek, hanem mondatokból
fejlődtek, pl. ne! és ni! < nézd, la! < lásd (nóm. holla! és halló!
a holen ige imperativusa, eredetileg a túlsó parton levő révész
nek szólt).
III. Tagolatlan mondatnak tekintendő a m e g s z ó l í t á s , is
(a vocativus), pl. te! = halljad t e ; Károly! = , hallj ad te Károly'
vagy jöjj ide Károly!'
Ha a megszólítás a 2. szemólyű igét követi, akkor nem külön
mondat, hanem a kitett vagy oda gondolt te névmásnak értelmezője,
pl. «Hallod-e te, Károly /» «Gyere [te], Károly /» (Vö. «Sajnálom
szegényU, hol a szegényt szó az alattomban értett őt névmás értel
mezője.)
IV. Sokszor ijedtünkben, meglepődésünkben vagy egyéb érze-
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lemtől indítva egyszerűen a látott vagy gondolt személynek vagy
tárgynak m e g n e v e z é s é v e l kiáltunk föl; pl. Segítség! Egy
egér! Katonák! Lovas katonák 1 Szegény katonák!
Szivárvány!
Vége! — Mondhatnám: Egy egér van itt! Katonák jönnek! De
amaz egyszerű fölkiáltásokhoz tényleg nem gondoljuk hozzá ezeket
az állítmányokat.
Az ilyen megnevező mondatokat sokszor indulatszó vagy meg
szólítás előzi meg: «Ni, a huszárok!» «Edes anyám, egy egér!»
Nincs kizárva az a lehetőség, hogy egyes ilyen kifejezések
másféle mondatrészekből rövidültek; pl. «segítség!» ebből: adjatok
segítséget! mi, a huszárok!» ebből: nézd a huszárokat! (Vö. Ne
meg könyved: en tibi tuum librum CorpGr. 279. eredetileg: nézd
meg könyvedet. «Neszsze a ritka madarat!» «Neszsze a fösvényt!*
Faludmái, ebből: nézdsze ; Kis lg. ebben a latin ecce avim raram,
ecce avarum utánzását látja, de egy hallgatóm értesítése szerint
Somogyban, Lúgoson ma is mondják : Nesze a kenyeret! Nesztek a
húst l Azonban latinos Faludinak ez a mondata: «Imé maga pusz
táján a megvont remetét^ . . . 288. e h. imé, lássad . . .)
Ide tartozik az ilyen összetett mondatok előrésze : «Egy perez
. . . s elszántan ugrik az ablak párkányzatára» (Tompa). Az ürge
(<mint szalad! Pillanat, s odabenn van» (Pet.). «Egy fuvallat, össze
dől e kártyahalmaz» (Ar.). «Nem is nyögött, egy rángás, s vége
volt» (Pet. — vö. Veress, Pótk. a PhKözl.-höz II. 138. Lehr: Toldi
196). — Többnyire oda lehetne tenni ezekhez a kell igét, de nyelv
érzékünk erre nem eszmél.
Míg az eddigiekről azt hihetjük, hogy eredeti kifejezésmódok,
melyek sohasem voltak alanyra s állítmányra tagolva: addig viszont
más tagolatlan mondatok csak i d ő j á r t á v a l l e t t e k ilyenekké,
rendszerint rövidülés által, de néha két szerkezetnek összezavarása
(ill. analógiás hatás) folytán. Ilyenek :
V. Azt mondják, beszélik, s más ilyen többes 3. személyü
mondatok, melyekben á l t a l á n o s a l a n y t kellene kifejeznünk,
de ennek kifejezése lassanként idejét multa. A többes forma mu
tatja, hogy ezeket valaha többesszámú alanynyal mondták, ez pedig
nem lehetett más. mint emberek vagy ezzel egyértékű szó. Molnár
Albert így magyarázza : « S u b i n t e l l i g e : az emberek, némelyek»
(CorpGr. 261); de tényleg ma már nem gondolunk erre az alanyra.
1*
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VI. Terítve van, föl van tálalva, be van fogva nyilván ilyenek
ből r ö v i d ü l t e k : terítve van az asztal, föl van tálalva az étel, be
van fogva a ló — de most már az alanyok hiányát nem érezzük.
: Jókai azt írja: «No, az ocskói kastélyért már meg van fizetve*
(Szeretve mind a vérpadig I. 185). Ez két egyértékü kifejezés kom
b i n á l á s a : «Az ocskói kastélyért (már megfizettünk + az ocskói
kastély ára) már meg van fizetve.»
A mely kifejezésekre e két magyarázat közül egyik sem alkal
mazható, azok alkalmasint n é m e t e r e d e t ű e k : segítve van
rajta, gondoskodva van róla stb.
VIL Ha azt mondjuk: Innen igen messzire látni, — itt néze
tem szerint mai nyelvórzékünk az infinitivust veszi állítmánynak,
mintha valóságos igealak volna s nem csak igenév (hiszen a szabad
szó is igévé válik: szabadna, szabadjon). Pedig az ilyen infinitivus
eredetileg alanya volt a mondatnak; ezt bizonyítják nyelvemlé
keinkben s nyelvjárásainkban az ilyen multidejü szerkezetek:
látni vala, láthatni vala, látni volt stb. Egyébiránt alig kételked
hetünk, hogy a főnévi igenévnek ez az egész használata szláv ere
detű (1. Nyr. 19: 249).
VIII. A palócz azt mondja: Úgy megdagadt a képi, hogy a
szemit se látszik (Nyr. 6 : 462); s Vitkovics is palóczosan írja:
Elég termést látszik a tőkéken (Műnk. 2:77). Itt tehát a látszik
igének nincs alanya, s e szerkezet talán «a szemit se látni» analó
giájára keletkezett, de talán szláv eredetű.
Az Ormánságban azt mondják: el van addal a búzát, meg
van véve a bort. Ez kétségkívül a déli szlávságból van véve, mert a
szlávságban e szerkezet majdnem általánosan el van terjedve; pl.
szerbül broja se ne znade szó sz. ,a számot nem tudódik', oroszul
umnozilo sja brathi ,meg van szaporodva a testvéreket' (Miki: Subj.
Sátze 54), kisoroszul aosukano mene deceptus sum, wörtlich deceptum est me» (uo. 58. — Vájjon nem szláv eredetű-e a hasonló finn
szerkezet? vö. Budenz: Finn nyt. 61. §).
IX. Ha azt mondom: úgy látszik, eső lesz — a látszik igének
forma szerint megint nincs alanya, legföljebb a dolog vagy a helyzet
képzetét magyarázhatni bele e mondatba. Ilyenek még: úgy tetszik,,
úgy rémlik, úgy illik, úgy lesz, van úgy hogy . . . stb. (1. MKszók.
2: 53—54.) — Tulajdonkép a mellékmondat volna itt a látszik
alanya, de az alanyi mellékmondatot módhatározó mondattá változ-
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tatja a fömondatbeli úgy szócska. Hasonló változáson megy át
néha a tárgyi mellékmondat, pl. úgy hiszem, esik (e h. azt hiszem,
esik); úgy érzé, hogy minden tagja reszket, stb. (1. MKszók. 2 : 55.)
X. A félő szó a régieknél ; szintén előkerül alany nélkül,
mert egyértékű ezzel: félni lehet vagy félni kell; pl. «Ha nem félő
a dértől, a földbe áshatni» a plántát (Lippai: Pczs. Kert I. 44) stb.
2. Lappangó alany.
Az eddigiektől megkülönböztethetjük azokat az eseteket,
melyekben az alany vagy állítmány nincs ugyan kitéve, de azért
tudatunkban megvan, vagy határozottan, vagy csak kissé elhomá
lyosodva.
Egészen kétségtelen az alany hozzáértése az igéhez, ha csak
a s z e m é l y n é v m á s van elhallgatva, pl. irok = irok én, irj =
írj te. Hasonlókép van b e m u t a t á s o k alkalmával háttérben a
m u t a t ó n é v m á s, pl. «Kovács úr. — Öcsém» == ez Kovács úr —
ez öcsém. Szintúgy, ha valami pletykára azt mondom: Mesebeszéd!
= ez mesebeszéd; vagy ha dicsérik valami tettemet s azt felelem rá:
Kötelességém volt = kötelességem volt az.
De vannak á l l a n d ó f o r d u l a t o k , melyekben élénken
érezhető az alany s a mondat úgyszólván csak megrövidült a gya
kori használat következtében, úgy mint a gyakran használt s z ó k
is elrövidülnek, elkopnak. így lappang az Isten neve ebben a népies
szólásban: tudja; pl. egy halasi közleményben: Mög is kék má
fordúni, mer ezúta a lovak tuggya mére lőttek (Nyr. 8: 43). Elállt
az szépen, tudja meddig (uo. 86. szintén Halasról). így írja Lehr:
«tudja mily különbség)) e h. Isten tudja, mily különbség (Nyr. 4 :
552). — Majd elválik v. megválik: ezekbez alanyul rendesen ilyen
mellékmondat értődik: ,hogy lesz£, ,mint lesz', ,mi lesz a dologból'.
Az általános dolog vagy dolgom fogalma lappang a köv. mondatban: En a magyar isten híve vagyok máig, és úgy is halok meg,
akármire válik (Vajda J : Béla királyfi 23. Vö. még: «Akárhogy
válik: es mag ausfallen, wie es will; még úgy válik, hogy: es wird
noch so sein dass» Adámi: Spr. 212). — Szintúgy az ilyen kifejezésekben: ha kenyértörésre kerül; «ha ivásra kerül, ki nem tesz
rajta senki; ha arra kerül, hogy» . . . (CzF.)
Az i d ő h a l a d á s t jelentő kifejezések is rendszerint maguk-
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tói kiegészítődnek nyelvtudatunkban. Az óra van pl. alanyul érezve
az ilyenekben: Elütötte a nyolczat (Kaz : Bácsm. aug. 3.). Éjfélt
üt (KisfK: Karácsonéj). Tizenegyet verte, midőn elváltunk (Vitk:
Műnk. II. 67), Tizenkettőt ver Adonyban (Ar: Tengerihántás). —
«Már tizenkettőre jár», t. i. az óra vagy az idő. — Az idő egészí
tendő ki s gyakran ki is van téve az ilyenekben: Már későre járMár őszre jár. Tavaszodik. «Immár hat esztendejére jár, hogy itt
lakom» (RMNy. Ilb. 313. itt a mellékmondatot lehetne alanynak
tekinteni). Vö. Elvándorol a madár, ha őszre jár az idő. (Pet.) Még
korán van. Már későn van. «Éjféltájban lehetett már» (Ar: Sz.
László). — A székelyeknél, csángóknál s göcsejieknél találkozunk
evvel a szerkezettel: hány órakor van? vagyon-e már uzsonnakor?
stb. (1. MHat. 1:447). Ezek tulajdonkép alanyok s így értendők:
,hány óra idő van? vagyon-e már uzsonnaidő?' De az 1592-i kolozs
vári Cisióban (az N. lapon) azt olvassuk: «Mikorontan az mezőben
vagy és tudni akarod, hány órakort legyen, végy fel egy szalma
szálat* . . . Itt tehát a hány órakort világos ragos alak s alanyul az
idŐ értendő. (Az erdélyi szászok, úgy hallom, szintén mondják:
Um wie viel Uhr ist's ? De ez alkalmasint a székely kifejezés for
dítása).
Sokszor nincsenek kitéve, mert az illető állítmány mellett
maguktól érthetők : a pénz, birtok, gabona stb. Példák:
Minden apró szükségre saját erszényéből telt (Abonyi: A mi
nótáink 1:20). Ott telik, a hol van (Dug: Példb. 1: 156). Még
ezüstsarkantyus csizmára is jutott neki (Abonyi id. h. 19). A fös
vény tül jut, a torkostul nem jut (Nép, Veszprém). Ha nem csordul,
csöppen (Közm.). Fösvénynek soha nem elég: avarus semper eget
PPBl. Míg barátunknak van, nekünk is van: wir habén, so lange
unser Freund hat (Kaz: BarnhM. 79).
Azt gondoltuk, miénk egész [a] diófáig (Gvad: BP. III. czikkely). Oly kevély, mintha egész a diófáig övé volna (Kovács:
Közm. 96).
Termett neki az idén szépecskén. Az idén vékonyabban taka
rodik : ,szűkebb az aratás' (Somogy, Nyr. 8: 525).
Utójára hagytam azokat az érdekes szerkezeteket, melyekben
az alany ki van ugyan téve, de nem alanyul, hanem valamely
m á s m o n d a t r ó s z k é p é b e n (vö. Lehr Nyr. 4 : 544).
Ha azt mondjuk: Sokan elestek a törökök közül, — itt az
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ige mellett két határozó van,*) s mindegyik lehetné alany. Lehetne:
Sok elesett a törökök közül; és lehetne így is: Sokan (vagyis nagy
számmal) elestek a törökök, — a hogy régente csakugyan mondták
(vö. «Hullnak mindkét részről számtalanon a vitézlő rendek», Hall:
HHist. 3 : 29 s még ma is: Elegen vannak a mi embereink stb.). —
Kétségtelen, hogy a mai szerkezet a két egyértékü régi szerkezet
kombinálásából állott elö. Hasonló kombinálások a következők:
Az pogányok közül is nagyobb részre elhiszik (Károlyi: Credo
51. = az pogányok is nagyobb részre elhiszik + az pogányok közül
is a nagyobb rósz elhiszi). •— Megmaradna az morzsalékokban hét
kosárral (Zvon: Post. 2:185 = megm. az morzsalékokban hét
kosárnyi -j- megm. morzsalék hét kosárral). — Evvel csak ott kel
hetsz elébb, a hol gyengébbűl jutott az észben (Fal. 809). Az árny
oldalakból sokkal bővebben kijutott számunkra (Pet.-társ. lapja
2 : 235. — vö. fönt a jut ige alany nélküli használatát). Jócskán
fogyott a borból stb. (vö. a partitivus alanypótló szerepéről MHat.
1: 82—34). — Elég már a komédiából! (Pet., vö. Veress: Alanyt,
mond. 640). — A parttól még messze van odáig (1. Veress uo.).
Különösen az -an, -en ragos számnevek és a r ó s z h a t á r o z ó k (partitivusok) szerepelnek sokszor mint az alany helytartói.
A régi ben-es partitivust látjuk ebben az állandó szólásban is: míg
benne tart e h. míg az eltart, míg van belőle (benne) valami. Vö.
Míg ez világba tart (LevT. 2 : 77). A ki békeséges szívében, annak
tart éltében: ein friedfertiger Mensch lebet lange (Fal. 463. tehát
soká tart élete). Míg hát tart az éjtszakába', esze nélkül kap lovára
(Tompa).
«Csak úgy virág, ha tarka; csak úgy asszony, ha barna»
(Pet., vö. Veress id. h. 136) legegyszerűbben ennek a rövidítéséül
tekinthető : csak úgy virág a virág, ha tarka (vö. míg a világ e h.
míg a világ világ, 1. Veress 159).
3. Lappangó igeállítmány.
Itt két főesetet különböztetünk meg: az ige leggyakrabban
páros vagyis egymással kapcsolatos mondatokban van elhallgatva,
de a másik eset sem ritka, hogy t. i. egyes, magában álló mondat*) Az -an, -en ragos határozókról 1. MHat. 1:208.
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ban sincs kitéve az ige, hanem csak hozzáértjük a kifejezett mondat
részekhez.
I. Egymással ö s s z e f ü g g ő m o n d a t o k n a k gyakran van
azonos igéjük, s ilyenkor nem ritkaság a második mondatban az
igének elhallgatása, kivált
1. Olyankor, mikor a második ige alakilag is teljesen azonos
volna az elsővel. í g y :
a) Kérdésre való közvetetten felelésben többnyire csak a kér
dezett mondatrészt teszszük ki: pl. Ki volt itt ? A bátyám. Mit
akart ? Pénzt. Öcséd volt itt ? Az [volt itt] v. Az hát! Kimegyünk a
ligetbe ? Ki[megyünk a ligetbe], v. ki hát! v. igen! (Az igen szó
eredetileg alkalmasint csak igét helyettesitett, pl. Örültél az aján
déknak? «Igen» = igen örültem.) Soká tartott a tárgyalás? «Soká»
vagy «bizony soká» vagy «nagyon soká». Az ellenfél nyerte meg a
port ? Az ám. Nem akart engedni ? Nem ám. — (A magyaros fele
lésről érdekes fejtegetése van Szász Károlynak a Nyr. 1: 80. lapján.)
b) Összehasonlító mondatokban legtöbbször egyazon ige sze
repel, de rendesen nem ismételjük, s ha az egyik mondat mellék
mondat, többnyire ebből hagyjuk el az igét s csak az eltérő mondat
részt teszszük ki (1. erről bővebben MKszók. 3:160—163. 179);
pl. Ugy ír neki, valamint egy idegennek (ír, Mikes). Szebbnek tart
ják, mikor a nép azt kérdezi vkiről: miért nem becsülik meg ezt
az embert jobban, mintsem [azt tartják], mikor azt [kérdezi]: miért
becsülik annyit (Fal. 594).
Van úgy, hogy az összehasonlításnak mind a két tagjában
hiányzik az ige, mert ezt a ,tertium comparationis'-t úgyis könnyen
kiegészíti a hallgató: pl. Többre észszel, mint erővel (Dug: Pb. 1:
291, t. i. többre mész), v. Többet észszel, mint erővel (t. i. többet
tehetsz). Valamint a terebélyes fa, azonképen a familia (t. i. mind
a kettő kiterjeszkedik, Mikszáth: Nemz. ur. 111). — Még egyszerűbb
összehasonlítást látunk ebben a háromszéki szólásban: A nagy
harang s az ő szája (Nyr. 9 : 3 1 , t. i. mind a kettő nagy han
gon szól).
c) De természetesen sok más mondatkapcsolatban is meg
esik, hogy az igét ismételni kellene s ennek egyhangúságát kiha
gyással igyekszünk elkerülni, különösen kapcsolt, ellentétes, meg
engedő és föltétes mondatpárokban; pl.
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A csitkó általbucskázott a fejin, s lett belőle kölesvetés; által
Palkó es, s belőle kölesőrzö lett (Kriza 400). Az ajándékot nem
szokta elfogadni, kivált [—] ha azt neki szép leány kinálja (Pet:
A kisbéres). A világi bírák kezéből néha kimenekedhetünk, de
bezzeg nem az élő Istennek hatalmából (Fal. 46). Ha szeretsz,
asszonyom, úgy kivánj egyebet, különben, tört szivvel [—], de
mégis elmegyek (Pet: Szécsi M.). Mint a páva megy az utczán, ha
beszél is, csak úgy kurtán (Göes. Népd. 1).
Gyakori az ellipsis különösen a föltételező mellékmondatok
ban (1. MKszók. 3 : 1 1 5 ) ; pl. Sem magamé, sem másé lenni nem
tudok, ha csak tied nem (Shak. 2:181). Ha valaki, ő tartozik
nekem hálával.
Közmondásokban sokszor m i n d a k é t i g e hiányzik: Guba
gubához, bunda bundához (Nyr. 10: 524). Rózsáboz az illat, szűz
höz a szemérem (Dug: Pb. 1: 281). Fazekas korongról, varga kap
tájáról [beszélj (uo. 282). Magda Magdának, Magda az egész világ
nak (134). Ki vödörrel, ki csöbörrel (172). Kinek a pap, kinek a
a papné. Kecskérül gyapjút, kerecsenbül hattyút (Erd: Közm.).
2. Elhagyjuk azonban az igét olyankor is, mikor m á s a l a k 
b a n kellene ismételni, de az alakváltozás az adott viszonyok közt
magától érthető. így:
a) Más s z e m é l y b e n ismétlődnék az ige az ilyen példák
ban (az egyes esetek itt hasonlók a föntebbi a. b. c. pontokbéliekhez) :
•JL

Mikor jöttél meg? Tegnap [jöttem meg]. Mit mond Bátori
uram hozzá ? Bátori: Ezekre ezt (Fal. 670). Nem jöttök velünk ?
Nem v. nem ám v. nem bizony. Nem eszel belőle? Nem én.
Én is úgy teszek, mint te [teszel]. Úgy méri, mint Bódván
[mérik] az aludt tejet (Nyr. 6: 227). — A mint a többi, te is csak
úgy (Fal. — itt mind a két ige hiányzik).
Megverek vkit vagy engem valaki. «Vagy levág vki, vagy ón
le vkit» (NépkGy. 1:247). Ha te elmész, én is el, tőled nem mara
dok el (Népdal). Ha volnék én az arany csiga, te a fényes gyöngy,
mit az magába zár (Szász: Ford. 107). Lónyai László megszálla a
fehér farkasnál, hol én is [—], s egy reggel az ő szobájában valék
(Kaz: Pályám 263).
b) Más m ó d b a n kellene ismételni az igét a köv. és hozzá
juk hasonló példákban (leggyakrabban mintha és hogy ne mellett):

10

SIMONTI ZSIGMOND.

Zene hallik mély vadonban, mintha égből [hallatszanék], mint
álomban (Ar: Rege a csőd.). Itt-ott összevissza betapodja, mintha
csak véletlenből (Baksay: Gyalogösv. 2 : 150). — Eljössz velünk?
Hogyne! ( = hogy ne mennék ?) Pénze is peníszes, hogy ne gúnyája ?
(Dug: Pb. 1:149.) Értelmes szavak is gyakran csalnak, hogyne
még inkább a jelek ? (Kovács P : Fars. kaland 49). — Ezfc (a sebet)
türelmesen viselhetem, s ne férjem titkait? (Shak. 2 : 36). «Később
meg is kaptam [a hivatalt]. Bár ne!» (Ar. s Pet. lev. 194). Hányat
engednek még töltenem benne, s bár ne különben mint eddig, az
ég hatalmasságai ? (Kaz: Levelei 2 : 288). — Köszönd, hogy apád
nak szólítottál, mert ha nem, egészen benyellek vala (Kriza 395).
c) Néha más i d ő b e n vagy cselekvésben, vagy t á r g y a s
alak helyett t á r g y a t l a n b a n kellene az igének ismétlődni:
Ma is úgy vagyok, mint tegnap [voltam]. Pászthory a fogadóba
szállott, hol a marsai [volt szállva] (Kaz : Pály. 271). — íróra nézve
mindig örvendetesb, ha a közönség azt kérdezi: miért nem dol
gozik, mint ha ellenkezőt [kérdez] (Ar. FővLap. 19 : 1583).
II. A lappangó igéjű mondatoknak második főosztálya, t. i.
az e g y e s , ö n á l l ó m o n d a t o k é , szintén elég gazdag. Ezekben
többnyire a határozó mondatrészek vannak kitéve (ill. a mondat
tárgya), az ige pedig az alanynyal együtt csak gondolatban van meg.
1. Az ide tartozó mondatoknak legnagyobb része f ö l 
s z ó l í t ó , még pedig:
a) Leggyakrabban olyan mondat, mely helyhatározóból áll,
s melyhez magától értődik valamely m o z g á s t , menést jelentő
ige. Pl.
Előre! «Szegezz szuronyt s csak előre!» (Gyulai). Haj elébb,
haj elébb, asszonyom nyolcz ökre! (Népk. Gy. II. 87). Haj vitézek,
haj elébe! (Ar : Rege a csőd.). — Hátra! Vissza I — Gyerek, vagy
be, vagy ki! «Lélek ez ajtón se be, se ki!» (Ar: Tetemre-h. — vö.
Nyr. 8:302). Ki kutya a miséről (Nyr. 24:31). Föl Budára!
Rajta! — Talpra magyar, hí a haza (Pet.). Lóra, csikós, lóra!
(Népd.). Egy, kettő, a palotához! (Ar: Szentiv. álom 207). Nya
kamba, karomra! (Népk. Gy. 1: 318).
Ide, ide jó vitézek! (Ar: Rege a csőd.). Ide szóra, ti világnak
lustosi! (Fal.). — Félre, undok pocz, vakandok ! (Ar ! Szentiv. álom
165). Tüskedisznók, innen el! (uo.). No még egy körtáncz, egy tün
déri dal: és akkor, egy perez harmadára, el (uo.). Tova kutatni!
égess, gyújts, ölj (Shak. 2 : 68). — Ne igen messze eszeddel, sze
meddel ! (Fal: NU.). A mértékletesség megkívánja, hogy ne igen
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kifelé őt érzékenységinkkel (Fal. 586). Vigyáznak magok lépésekre,
hogy se ide, se oda kelleténél ne tovább (599). Asszonyunkhoz ne
közel! (Ar : Szentiv. álom 165).
Lassan, fiúk, lábujhegyen! (Ar: Keveh.). Csak lassan! —
Ne olyan sebesen! stb.
F ő n é v i i g e n é v : Gyerekek, aludni [menjetek]! ebédelni
[gyertek]! — Tova kutatni! (Shak. 2 : 68.) stb.
Ki vele! Hátrább az agarakkal! Ezzel a szerkezettel foglal
koztam MHat. 1: 370. Alkalmasint német eredetű, de már a nép
nyelvben is rég el van terjedve. — Az idézett helyen fölsorolt pél
dákat hadd egészítsék ki a következők: Fére a tréfával: le burle
da parte! (Fal. 19). Mást; mutatok: ide szemeddel! (351). Félre
onnan szemeddel! (354). — «Előbbre a lőcscsel! Hátrább az aga
rakkal!.) (Dug: Pb. 2 : 73). Hamarább a görcsökkel! (uo. 1 : 178).
Lassan a testtel! (Nép.). Lassabban e kitagadással! (Ar., Nyr. 7 :
409). — El tehát a hon bajával, most ez egyszer el vele! (Pet:
Egri hangok). Bitóra véletek! (Pet: Coriol. 1 : 1). El veled, te élet
átka,' el veled, le a pokolba! (Pet: A türelemről). — Tüzet alájuk,
máglyára velük mind, a mennyien vannak (Szarvas, Nyr. 13 : 281).
Más ez: Bottal az ebre ! (Ar: Egri lány).
(De régibb magyar szerkezet: doronggal hozzá e h. doronggal
fogj hozzá; 1. alább).
b) Sokszor az ad, vesz, tesz igék fölszólitója marad el
mint magától érthető: adj, végy, tégy vagy adjatok stb., ritkábban
a 3. személy: adjon, vegyen. Az ilyen mondatok rendesen tárgyat
ós helyhatározót foglalnak magukban:
'Bort ide! Ide azt a pénzt! Jó a pálinka reggel, ide hát egy
üveggel! (t. i. pálinkát,' Kuthy: Haz. rejt. 34). Milljom átok! bort
a billikomba! (Pet: Felkösz.). Franciska, ide a satullt! Franciska,
die Schatulle her! (Kaz: BarnhM. 45). — Tüzet alájuk, máglyára
velük! (Szarvas, Nyr. 13:281). Ha pediglen sánta, csidmát a
lábába! (Népk. gy. 3 : 55). Kiki egyet az ölébe! (Ar: Eege).
Le a kalapot! Hut ab! (Márton ném. szót.). Elő a tőkét!
(Ar: Arist. 2 : 27). Le a labodát! (t. i. a székről, Nép).
Néha a helyhatározót dativus helyettesíti: Virgácsot neki!
Botot neki! Vizet a kutyának ! (Nep). «Ejh, szerelem!» szól vén
korunk, «oka a vér fölöslege s nagy hőfoka; csapot reá, hűtőt
neki!» (Délib. h. 120). — Hátha az anyja, szép húga már most
jönne siratni? Vissza neki! (Ar: Tetemr., 1. Nyr. 8 :302). Czoki
neki! (Nép.). — Böcsületszavát [adja nekem], hogy hallgatni fog
ön (Nagy l g : Az életuntak 2 : 8). Kezet rá! — «Vigyétek a tömlöcznek sötét fenekére. Tizenhármad napig se enni, se inni)) (ne
adjatok neki, Népk. gy. 1 : 166).— Kiki magának [szedjen stb.].
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Ide tartoznak ezek az elrövidült ü d v ö z l é s e k : Jó napot
(adjon Isten)! Jó reggelt! Jó estét! Jó éjtszakát! — Egészségire!
így is : Adj [a] Isten egészségire ! vagy: egészségire váljon v. váljék!
(Ez néhol, pl. Zalában, Eábaközben, Boros-Jenőn, így rövidül:
«Váljék !» Szatmárban: «Használjék !» Dugonics így írja: Egészség
utánna! mint Szatmárban mondják, ha valami elvész : Hideg víz
utána!) — Szerencsés utat! (tréfásan: szerencsés fölfordulást!)
e) Hasonló ellipsist látunk még más kifejezésekben is, több
nyire állandó szólásokban, pl. esküvésben stb.
Isten engem ! (e h. Isten engem úgy segéljen; más rövidítés
sel: Isten úgyse', sőt Isten uccsa, vagy engem úgyse', engem uccsegen stb.). Artemis engem . . . ! (Ar: Arist. 2 : 346).
Elavult szólások: Ha meg akarod békíteni testedet, doronggal
hozzá! (Czegl: MM. 191, e h . dor. fogj hozzá v. láss hozzá). Ha
erő nem használ, ravaszsággal hozzá (Kisviczai, Erd : Közm.). Kéz
zel hozzá, ha a kés nem fogja (Kovács : Közm. 108). Eszszel hozzá,
fiam, ha erőd nem birja (Dug: Pb. 2:156). —• Vö. Csak csínján
a dolognak: óvatos légy (Nyr. 7 : 275). így is: Csínján a dologgal!
Lassan a testtel! No csak bátran a kanállal! (Nép.). — Jelentő
móddal: «Kártyás az egész compagnia. A dámák az elsők hozzá, s
utolsók tőle» (Fal. 146. azaz elsők, kik hozzá-fognak, s utolsók, kik
tőle megszűnnek).
d) Külön említhetjük az elliptikus t i l t ó

mondatokat:

Ne olyan szelesen! «No csak ne oly nagyon!» (Merényi: Sajóv.
népm. 2 : 101). — Egy szót se többet róla: nichts mehr davon!
(Kaz: Sarah S. 95). — A mi gyarlóságunk mind azt kiáltja: ne
annyit; kevélységünk ellen(é)ben mind azt, hogy meg többet
(Faí. 537).
Oda se neki! (Nyr. 3 : 20, néha már jelentő móddal értve, pl.
7 : 275 •— eredetileg: oda se nézz neki! 1. Lehr: Toldi 461). Oda se
a bajnak, Pista ! (Tóth E : Falu r.).
Érdekes, hogy az ige hiánya következtében néha a tárgyeset,
minthogy nincs mire vonatkoztatni, elveszti ragját; pl. Jó nap'
Isten! (Kálmány : Koszorúk 1: 28). Jó nap Isten, jó nap ! (Népk.
gy. 1: 164). Isten jó nap, Isten! (2 : 13). Kard ki, kard! — Sőt
egy-egy állandó szólásban ige mellett is történik ilyen kopás: Eszem
a zuzzája (e h. zuzzáját, Somogy, Lúgos vid.). Gyilkolom a fattya
(Ar: Török B., vö. Gyilkolom a lelkét! Ar: Toldi est. — 1. ezekről
LehrNyr. 6: 114). — Yö.ne madár, ered.ne (nesze,nézd,nézdsze)
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a madarat, 1. itt 1: IV. — «Ne a kenyér» analógiájára: Fogja ez a
darab kenyér! (Nyr. 6: 231. Hétfalu).
2. Ritkábban hagyjuk kifejezetlenül (ha nem tekintjük a van
szót) a j e l e n t ő m ó d ú igét.
a) Még leggyakrabban történik ez k é r d é s e k b e n ; pl.
Jó utazók! hová, merre ? (Fal.) Bogár Imre, hová olyan sza
porán? (Népd.). Felséges uram! hova s meddig ilyen egyedül?
(Népk. gy. 3 : 326).
Minek ez a bot? stb. ( = minek kell?)
Mit egy úrnak egy arany? (Közm., e h. mit ér? palóczosan
így is : «Mit egy úrnak egy arany? Könnyen kicsapja, ha van.»)
Mit nékem a világ ? (Kölcsey: Borkirály). Mit az nekem ? (Ar: Éle
téből). Mit nékem a te mulatságod ? Was gehn mich deine Freudén
an? (Dóczi: Faust). — Eh, de mit most okoskodni! (Pet: Barátim
hoz). — Mit nekem te zordon Kárpátoknak fenyvesekkel vadregé
nyes tája! (Pet: Az alföld).
Hogy az alma? — ebben ma csak a hogy az állítmány kép
viselője, s igét nem is gondolunk hozzá. Azt lehetne hinni, hogy
eredetileg így hangzott: Hogy kél az alma ? De lehetett így i s :
Hogy adja az almát ? s a tárgy úgy vesztette el ragját, mint az
előbbi pont végén láttuk. S csakugyan azt olvassuk egy 18. századi
beszélgetésben: Hogy tuczetjét ? wie teuer das Dutzend ? (KirBesz.
21. — Vö. még: Egy sing bársonyt vehetek den. 1365; hogy esik
hát egy fertály? MTolv: Arithm. 81). — L. MHat. 2 : 361.
Édes néném, az egészség? (hogy szolgál? Mikes 21. lev.).
b) E s k ü f o r m á k : Istenemre ! Lelkemre ! Becsületemre!
(t. i. esküszöm, mondom, fogadom).
c) K á r o m k o d á s : Az angyalát! A Jézusodat! stb. — (Az
tán elgyöngült jelentéssel, tréfásan is: Az angyalát ennek a kis
lánynak! «Oh, azt az égi angyalképedet!» Du holdes Himmelsangesicht! Dóczi: Faust csal. kiad. 143). — A fenét!
d) Állandó szólásforma ez: Soha ilyet!
ilyet. Pl,

e h. soha se láttam

Soha ily katonás leányt (Dug: Szerecs. 1: 423). Soha éltem
ben oly nagy mi haszna embert (Dug: Pb. 1: 240). A hegedős most
megijed s búsan kiált: Soha ilyet! (Phil. Közi. 10: 992). Soha
több fát, mint az erdőn, ki egyenes, ki görbe (Közm.).
e) K ö z m o n d á s o k b a n

és közmondásos

szólásokban;
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különféle igék kimaradhatnak s idővel egészen elveszhetnek a
nyelvtudatra nézve. Pl.
Arra közelebb, de erre hamarább (el lehet menni, Kovács :
Közm. 83). Falra borsót (hányni kár v. időveszteség). Kopaszra hajport. Disznóra gyömbért stb. (Dug: Pb. 1: 259, t. i. kár veszte
getni). Hol szóval, hol bottal az ember ellen (136, kell védekezni).
Nem mindig papsajt.
f) Néha még e l b e s z é l ő m o n d a t b a n is elmaradhat az
ige, kivált ha gyors mozgást vagy általában egymásra gyorsan
következő cselekvéseket beszélünk el. Pl.
Egy pillantást vetve a toronyra, kocsira ülök s ki a faluból
(KisfK: Víg besz. 136). 0 maga derékon kapta a megkötözött lel
készt, hajdúja a varázslót, fel mind a kettőt a hintóba (Jók:
MFöld. 22).
Ezt az ellipsist leginkább a székely népnyelv kedveli, s mulat
ságos példát közölt Szilágyi Sándor egy székely adomában (Nyr.
20: 44):
Járásbiró: Nó Están, adja elé a dolgot igazán, úgy a hogy
történt.
Están: Hát istálom, jókor reggel az ágyból fel, a zekét a vál
lamra, botot a kezembe s az utczára ki. Mikor Alszegen be, a kutya
az inamba, Mózsi engem kétszer pofon. Én Mózsit a földre le, tér
gyemmel a mellire reá s egyik kezemmel a fülit, másikkal a haját.
Erre két csendőr felém, az egyik a puskát nekem, másik a vasat
kezemre, s engem is, Mózsit is a tömlöczbe bé.
g) Az ö s s z e t e t t m o n d a t n a k sok érdekes szerkezete
van, melyben a főmondat vagy néha a mellékmondat igéje hiányzik.
Ilyenek :
Megrúga egy lovam úgy a baloldalomban, kicsinyben hogy
meg nem halék (Cserei: Hist. = kicsinyben múlt). így majd hogy,
alig hogy stb. 1. MKszók. 2 : 144. — Rég hogy ezen baraczkfa alá
jár, 1. uo. 140, hiába hogy stb. uo.
Soha, míg a világ! (Belényesi, BSzemle 6 : 128. 162 = míg
a világ tart v. áll; de alkalmasint ebből rövidítve: míg a világ világ.
Vö. míg a világ világ lesz; a Katalin-legendában: Míg világ világul
leszen. Vö. Vörösmartynál: Míg a világ, míg napja tart). A szó
belőle, míg a világ, folyna (Ar: Toldi, 1. Lehr 121). Alhattál volna,
míg a világ (Népk. gy. = örökké). — Egyszer volt özönvíz, mióta
a világ (Ar: NCz.).
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A v a n ige hiánya.
A van ige, mely az összes igék közt legáltalánosabb, legtar
talmatlanabb, épen ezért leggyakrabban is elmarad (vö. Veress l g :
Van alak- és mondattana, Phil. Közi. 2. pótk. 190. 191. 1.). Meg
jegyzendő azonban, hogy a van nem maradhat el csak olyankor,
mikor a mondat alanya ki van téve, holott más igék, mint láttuk,
alanyostul elmaradhatnak (Előre ! Istenemre ! stb.).
1. így elmaradhat a van először is a következő k é r d é s f o r m á k b an:
Hol a kés ? Hol a késed? Hol a könyvem? stb. Hol egy paripa
mint a téj? (Ar: Keveh.) stb. Veress 203. (Nem tudja ke, hun a
birákok? Nyr. 3 : 323). — Ki van a szekerem rúdja, Isten tudja,
merre útja (Népk. gy. 3 : 143). — De ki van ...? mi van . . . ? nem
rövidülhetnek, 1. Veress 206. holott pl. németül: wer da í
Hány óra ? — S így a feleletben is: Két óra. Fertály háromra.
Már 12 óra [van]. Ellenben: már dél van; már reggel van; este
van. (A palóczok, úgy hallom, mondják ezt i s : Éjfél már.)
Mi baj? Mi újság? Mi hír Budán?
Mi bajod? Mi közöm hozzá ? «Mi gondunkra?)) (Vei.) stb.
Veress id. h. 191. — Mi hasznom belőle? Mi haszna abban üdőt
tölteni? (Pázm. 1. Nyr. 19 : 245). Mi haszna, hogy kiabál? így is :
mi haszna kiabál? (Innen aztán a mi-haszna lassanként a hasztalan-nal válik rokonértelművé; vö. Mi haszna még a gyors nyilak?
Ar: Keveháza. «Soha éltemben oly nagy mi haszna embert» Dug:
Pb. 1 : 240. — Vö. még: De mi hasznomra az ott maradás? Dug:
Szerecs. 1 :„58. Mi hasznában kerüli az ember a sátán kísírtetit?
KBodor: HÖszt. 13. L. még NySz. haszon, Szól.)
«Miért e félelem ? Hallgat minden elem» (Ar: V. László).
Lakomára jöttünk, minek e feszület? (Ar. — stb. 1. Veress 314. De
a minek mellett inkább kell egészíthető ki, 1. fönt 2. a).
2. A hol kérdésre felelő h e l y h a t á r o z ó k mellett igen
gyakran (s ilyenkor a határozó rendszerint megelőzi az alanyt):
Itt a könyv. Itt a pénz. Itt a kezem. (így: Itt az idő, most
vagy soha! Pet.) «Mit tűnődöm? Amott egy tanya. Bemegyek»(Pet.).
<iOtt a sátán háza))(Pet.).—Hol fel a talpával a kerék, hol alá (Ar:
TSz. 1 : 19). Lábbal föl, fővel alá (Kisv: Adag.). — Csupa csiriz a
fejében (Dug: Pb. 1: 124). Arczán egész lelke (Kaz: Magy. ut. VII: 5.
végén). — Kinn a farkas, benn a bárány. — Körül a sok színben
szüzek, asszonyságok (Ar.). Köröskörül sötét felhő az égen, egy

16

SIMONYI ZSIGMOND.

magányos csillag ragyog középen (Pet.). Lenn a Dunában a nap
képe, reszket a folyó örömébe (Pet.). Az egyik kezemben fegyverem,
a másikat sem hevertetetem (Pet.). — Férjeink fogságban ki tudja
meddig (Baksay: GyÖ. 2 : 264). — Vö. Veress 203. 207. 209. 211.
Ide csatolhatjuk az olyan hiányos á l l a p o t h a t á r o z ó
m o n d a t o k a t , minőket a köv. magyaros szerkezetű példákban
látunk :
Azon hevenyében helyt s időt rendelnek, megjelennek, hegyes
tőr a markokban : colle spade álla manó v'entrano (Fal. 7, az olasz
eredeti tehát úgy mondja, mint a német: tőrrel a markukban).
Megy továbbra, lant kezében, kémlelődve meg-megáll (Bajza 1 :
144). Pór menyecske jött, korsó kezében (Pet.). Csak félig mutatják
a betyár alakját, kit éji szállásra prüsszögve visz a ló, háta mögött
farkas, feje fölött holló (Pet.). — Vö. Veress id. h. 138.
3. M á s h a t á r o z ó m e l l e t t ritkábban marad el a van;
legtöbbször még az állapothatározó igenév mellett (1. Veress id. h.
216):
Rakva az ő szüve álnakságban (Valk: Gen. 22). A jó em
berek halála.sokszor keservesb kínokkal rakva, hogysem az kedvére
élő gonoszoké (Pázm : Kai. 807). Mórt szemed kisírva lányka? mórt
ily búban arczaid? (Bajza 1 : 150). Becsukva a szem, hűlve a szív
(Pet.). Isten kék egével födve a tanyája (Ar.). — Innen van aztán,
hogy ez az igenóv a melléknévi állítmány analógiájára a többes
képzőt is fölveheti: Rakvák halottaknak "dögeivel (VirgC. 145).
Rakvák vagyunk bűnnel (Helt: Bibi. 1: e4). Az utak rakvák volá
nok békákkal (Lép : PTük- 1 : 259). L. MHat. 2 : 310. Ma csak a
jelen idő 3. személyében: Szíveink telvék (Pet.) stb.
Lovam lába indulóban, magam szája búcsúzóban (Erd: Népd.
1 : 20). — Tele az egész táj sűrű fehér gőzzel (Ar.). Szivem olyan
tele szerelemmel (Pet.).
Oda a pénzem! Oda minden reménység: lansa est spes PPB1.
Oda hát mi tőlünk a successio (Czeglédi, NySz.). Édes hazánk oda,
nyakunkon a török hada (Czuczor: Hunyadi). — «Fogytán a rím.
Halkabban csendülő (Kiss József). Készen a játszók? (Ar: Haml.
3. fv.). —Ajtómon is fából a kilincsem (Nyr. 3 : 94). — Most így
a divat (Nép, Eácz-Almás).
Látta, hogy híjában minden akaratja (Ar.). Mind hiába stb.
(Veress 214—5).
nKár érte* alkalmasint idegen eredetű szólás (vö. kár volt
érte; kár volna érte). — Népiesen alanynyal is: Kár a kan papnak
a rák (tréfás.mondás, mely visszájáról olvasva is csak így hangzik).
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Liter mit ér, Rátót még annyit se ér, Kádártába kár a kenyér
(veszprémi közmondás). Biz Isten, kár e nagy ijedség (Borsszem
Jankó 1320. sz. 3). Tudom, azért akarnak engem kényszeríteni,
hogy én úgysem leszek kár ha odaveszek is (Baksay: Gyö. 2: 185),
Lányokhoz korán még mennie (Pet. 1. Veress 212).
4. Sokszor hiányzik a van s z e m é l y r a g o s a l a n y mellett
(vö. már fönt az 1. pontban: Mi bajod? stb.):
a) Végei Vége a tréfának! Oda-vagyok, végem! (Ar.). Oda
vagyunk, végünk! (Ar. — stb. 1. Veress id. h. 192).
b) Két éve annak (Pet.). Másfél hete, hogy őket elhagyám (Pet.).
Jó ideje, hogy a nap lenézett (Pet: Szilaj Pista — stb. 1. Veress id.
h. Lehr: Toldi 379—380). —Vö. Soh ideje vagyon-e, hogy szülted
őtet? (DebrC. 337). Egynehány napja vagyon, hogy szüleiek (338).
Órája vagyon már az álomból felkelnünk (Illy: Préd. 1: 19, főnévi
igenévvel; ugyanezzel, de van nélkül: Nagy ideje mennünk, Ar.).
Az ilyen időhatározások sokszor szerepelnek közbeszúrt mon
datokul : Már kétségbe kezdek esni, a midőn immár annak negyed
napja rettentő szélvész jővén reánk erre a tengerre hoza bennünket
(Mik : MulN. 336). A kit az a Molnár Gyuri szent Györgykor lesz
esztendeje elvett volt (Nyr. 4 : 32). — Innen aztán valóságos i d ő 
h a t á r o z ó k k á válnak s elvesztik mondati természetüket: Negyed
napja vártalak, azolta semmit sem öttem (TelC. 293). Magával nem
szólottam alkalmas ideje (LevT. 2 : 285). Ha most esztendeje azt
mondta volna vki: wenn man mir es vor Jahr und Tag gesagt
hátte (Kaz: Sara S. 72).
c) Csak egy forint híja [van] a pénzemnek. Ujja híja (Nép e
h. egy ujja hiányzik). Egy tányérom híja (Nép). — Vö. Koszorúdnak
híja lesz miatta (Ar: A méh rom.). «Ételed jó, de egy híja van. Az
az egy a híja, hogy nagyon sótalan» (Pet.).|Vö. még: egy híján húsz.
d) Ö s s z e h a s o n l í t á s o k b a n : Több pénze, mint esze
(Dug: Pb. 1 : 159). Mint a sásnak, három éle nyelvének (2: 43).
e) K ö z m o n d á s o k b a n : Ifjúnak ereje, öregnek esze (Ko
vács: Közm. 149). Gonosz hírnek sebes szárnya (155).
5. Hasonlókép hiányzik sok t a g a d ó m o n d a t személy
ragos alanya mellett a nincs ige:
Nekem semmi bajom (Pet.). Erre semmi gondunk (Pet.) stb.
Ebeni uramnak semmi böcsületi (MonOkm. 24: 571). — Semmi
baja h. kutya baja, 1. Veress id. h. 191.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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Se híre, se hamva. Se szere, se száma. Se vége, se hossza. Se
füle, se farka. «Se korongja, se sara. Se írja, se szelenczéje» (Dug:
Pb. 1 : 245). A jóravalóknak se nyugtok, se maradások miattok (Fal.
350). Sem éjem többé, sem napom (Pet. stb. Veress 192).
Soha nyugta nyelvének (Dug: Pb. 1: 128). Had, melynek soha
vége (Ar.).
Személyrag nélküli alany mellett ritkán hiányzik a nincs ige:
Semmi baj. Se baj. Semmi kétség (Ar: A fülemüle). Egy hang
lesz a gyűlés, abban semmi kétség (Pet.). — Se pénz, se posztó.
Addig se konczert, se Svábhegy, a míg ez megnincs (Jók: Humor,
papirszel. 238). Minek is ott híd, hol se víz, se medre ? (Ar.). —
Sehol egy védő kar, özön az ellenség (Ar.).
6. Végül az ö s s z e t e t t m o n d a t o k szerkezetében is sok
különösség a van kihagyásából magyarázódik. Ilyenek pl.
ügy-e hogy mondtam, vagy: úgy-emondtam—úgy van-e, hogy
mondtam; de a van-t soha sem teszszük ki. (Egyébiránt mellék
mondat nélkül is mondjuk: Úgy-e? Úgy-e bár?) — L . MKszók.
2 : 151.
Miért hogy szentelt csontjaid elszaggaták viaszpóláikat ? (Ar:
Haml.). — L. MKszók id. h.
Jár a lélek, mind a hány (Ar: Szentiv. álom 222) = mind, a
hány van. — A valamennyi így vette föl a ,mind c jelentését: El
jön valamennyi = eljön, valamennyi csak van.
M á s s z e m é l y b e n s m á s i d ő b e n ritkán marad el a
•van ige. Pl.
Önfeledve ajkam szól: te itt ? (Ar: Emlények). A nap még
fénylik, holott halva te (Szász K. Kisf.-társ. Évi. új f. 3 : 82). —
Ihol én, ihol én pörölye világnak! (Ar: BH. 9 : 35, «en ego malleus
orbisw a krónikákban). — E gyönyör «miénk, míg együtt, — elvész
hogyha válunk» (Szász K. Ford. 56 = míg együtt vagyunk). —
Soha, soha ilyen őrült szerelem! (Pet. = nem volt). Jöttök,
felel, épen a készre, kapóra; soha ily szerencsés hely, alkalom, óra
(Ar.= nem volt v. nem lesz). — Vö. soha ilyet, 1. 13. 1.
NB. Az úgynevezett copida kihagyásáról az állítmányi névszó
tárgyalásakor lesz szó.
SIMONYI ZSIGMOND.

Vogul szójegyzék.
Bizonyára sok időbe telik még, fájdalom, míg egy t e l j e s
vogul szótár birtokába juthatunk. Nemcsak azért, mert az ilyen
munka megírására több óv szükséges, hanem mostoha viszonyaink
miatt is, a melyek miatt még a hátralevő vogul szövegek kiadására
is várakozni vagyunk kénytelenek. Ámde bizonyos, hogy a meg
jelent három kötet vogul népköltési gyűjtemény nemcsak néprajzi,
de legkivált nyelvészeti tekintetből is rendkívül becses, szinte meg
becsülhetetlen tartalmú, és misem kívánatosabb, mint hogy nyelvé
szeink minél behatóbban foglalkozzanak vele. Hogy pedig e szöve
gek beható tanulmányozásából hány homályos kérdés nyerhet
felvilágosítást, azt egyelőre még csak sejteni sem tudjuk. S mégis
azt tapasztaljuk, hogy e becses anyag, tisztelettel ugyan, de félre
tétetik, a minek az oka nem lehet egyéb, mint a s z ó t á r h i á n y a .
Mert mit csinálhat a nyelvész szótár nélkül — a holt anyaggal ?
S az eredménytelenség biztos kilátásával senki sem mer e szöve
gek tanulmányozásába belefogni, bizonyára a tudománynak nagy
kárára.
Ezért bátorkodtam ón erre a munkára vállalkozni, a mely
csak fólmunka, mert egy teljes vogul szótárt csakis egyedül M u n 
k á c s i írhatna meg. Azonban reményiem, hogy az én ideiglenes
munkám is megtermi majd gyümölcseit, — ha egyébként nem,
hát csak ideiglenesen, Egyúttal lehetetlen elhallgatnom, a mit külömban mindenki természetesnek fog találni, hogy bizonyára némely
hiba, mulasztás stb. is belefurakodott ezen első kísérletbe.
Ezen szójegyzékben feldolgoztam a három kötet , V o g u l
n é p k ö l t é s i g y ű j t e m é n y t ' , továbbá Munkácsi nyelvtanait, a
melyek a NyK. 21. s kv. köteteiben jelentek meg. A Eeguly-féle
irás nincs bevéve, valamint nem dolgoztam fel A h 1 q v i s t-nak
ujabban megjelent vogul evangeliomát sem, mivel ehhez már
2*
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készített szótárt H u n f a l v y a NyK. 9. kötetében. A két szöveg
közt van ugyan eltérés, de nem oly lényeges, hogy érdemes lett
volna értük minden szót újra írni. Külömben még e szöveg
helyessége is szigorú bírálatra szorul. Megemlítendő még, hogy
A h 1 q v i s t-nak van egy vogul szójegyzéke is (Wogulisches Wörterverzeichnis. Hels. 1891. a finn irod. társaság kiad.), a melyre,
minthogy teljes szótárt nem irok, fölösleges lett volna, hogy tekin
tettel legyek. így is meglesz ezen szójegyzékkel együtt az összes
ismert vogulság szótára, és csakis a halászati műszók hiányzanak,
a melyeket Munkácsi a z E t h n o g r a p h i á b a n állított össze, de a
melyekéi már nem birtam felhasználni.
A mi eljárásomat illeti, a mennyire helyszűke miatt tehet
tem, minden szót s változatot külön kiírtam, mert ez a szótár
használójára a legkényelmesebb. Eltértem ettől annyiban, hogy
a névutók s határozók ragos alakjait a tőszóhoz irtam, ha az
alak ezáltal nem változott. A rokon alakú szókra nem mindenütt
utalok, mivel ezeket a német szómutatóból könnyű összeállítani.
Továbbá a képzett igéket állandóan a töige alá soroztam,
részben helykimélésből, részben mivel a gyakorító képzők a
jelentésen úgyse igen változtatnak. Megtalálni is könnyű őket,
mert a tőszó a képző hozzájárulásával változatlan marad. Az
igéket a p r a e s. s i n g . 3. személyében irtam, kivéve a t a vd a i igéket, a melyek a f u t u r u m b a n közöltetnek, mivel a
p r a e s. gyakorító képzővel bővül.
Hogy megkönnyítsem a képzett igék keresését is, betűrend
ben elsorolom itt a leggyakoribb képzőket, a mint a p r a e s.
s i n g . 3. személyében a tiszta igetőhöz járulnak.
Ezek: -ámli, -ási, -átali, -éji, -ejoali, -eláli, -élti, -emli, -émti,
-énti, -ééli, -eslanti, -étali || -yati, (-khati), -yatili, -yéli, -felüli ||
-iláli, -ilati, -ili, -ilta\i, -inti, -ípi, -isii, -islali, -itayti, -itali, -iti,
-ji || -li, -litapi (| -maii, -rnáti \\.-pi, -pti || -sétayti, -si \\ -tayti, -taytili, -téli, -témtayti, -téptali, -ti, -tili, -titi || -uji, -ujépti, -u\ali.
E ö v i d í t ó s e k : B. = éjszaki, D — dé\i nyelvjárások, K.=
kondai, KL.=közóp-lozvai,
^4L. = alsó lozvaí, P.=pelimi, T.=
tavdai. Ezen betűk az idézet száma előtt állnak; az é j s z a k i
v o g u l szóknál csak a p u s z t a szám van rendesen. A római
számok a Vogul népk. gyűjtemények köteteit jelentik; a hol csak
arabs szám van, az azt jelenti, hogy a szó az illető dialektus nyelv-
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tanából van idézve; némely szó, mivel igen gyakori, vagy a
nyelvtanban könnyen föllelhető, nincs idézve.

-a, (-a) 1) -e (interrogativum) am-a ón-e? nás-á csáklya-e?
AL. 62. 2) felszólító pl. ankw-a ugyan anyám 1.123.
a-á igen | ja — a-ha AL. 61.
a'imélti láj | es schmerzt 351.
arir örvény j wasserstrudel 11.391.
ayi leány | mádchen, tocbter.
ayja ejha | juhei 11.87.
ayla-páylá immel-ámmal | oberfláchlich III.415.
ayseriy pók | spinné AL. 78.
aywtés kő | stein 11.56. szikla | fels 1.27.
aywti bánt J scbálen 11.77.
ailmatél-, ailti 1. aiwé
aimant előbb, régen | früber AL. 61.
aité, il-ai. elveszt [ verlieren — qyélém il-aitstél elvesztette
eszét; amp il-aitstél az eb megveszett | der bund wurde wütbend
T. 307.
aiwán zabola | zaum 11.339.
aiwé alszik | schlafen T. 328. jü-ailté, K. jql-ailti elaltat,
einscbláfern; jü-ailmatéleum (pass.) elalszom T. 310.
ajaí első | der erste T. — ajalt előtt, elé | vor; elől | vorn,
voran; előre j vorwárts T. — ajalnel elölről | von vorn T. 306.
aján, a. yum-pi : apród | knappé 11.131. — a. yum saw piyá
sok fegyveres szolgái II.5.
ajémkitém apró-cseprő | sebr klein — a. la'ilin, taulin naj a.cs. lábas, szárnyas istennőcske 11.136.
aji iszik | trinken; — ajenti iddogál 1.115. — ajti itat | zu
trihken gebén 1.69. K. 11.376.
- ajin 11.20. 1. aján.
ajté ejt T. 327.'
»>-'.-: ajuw ajtó | tbüre T. 156.
ak nagyapó | grossvater K.
aki nagyatya | grossvater III.124. bácsi | vetter 1.34. akim-aé
öreg bácsim II. 127.
akwé egy | eins — akw'-ert egyszer j einmal; a-mat-ert id.
a.-mat valamely | irgend ein; a.-mát egyszer csak, tik. egy helyt ;
a.-rnüs mindé- egyre | unaufhörlich 1.162. a.-mus ta'ilá telides teli |
ganz voll 11.120. a.-ma'il-tarés egymás mellett j neben einander
11.111. a.-qlpV örökösen. 1.142. a.-pal egyik-másik része j irgend ein
theil 1.90. a.-pqyén egymás mellé 11.267. a.-ti épp úgy1.58. a.-ti-pél
mindenesetre 350. a.-ta mát ugyancsák azon a: földön1] eben in jener
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gegend 1.54. a.-ti sawit ugyanannyi — a mennyi | gerade so viel.
a.-toy ugyanúgy | eben so 1.146. a.-torV egyszerre | auf einmal
II.20Ö. a.-müs at soha | nie 1.3.
akwáV (transl.) egytől egyig |bis auf eins, insgesammtll.119.
mindenfelé | überallhin 1.8. a. át'im éppen nincs | es ist durchaus
nicht 1.3.
akwéé egyszeriben | auf einmal 11.93.
ákw nagyanya | grossmutter 11.322. néne | tante — ákum-,
akwa-ekwá néném-, nénje-asszony 1.15. 11.125; 1.7.
al majdnem, valószínűleg I beinahe, wahrscheinlich KL. 21.
P. 23.
al-khanghwa valaki | jemand AL. 59. al-khun valamikor | je
einmal P. 19. al-mán, al-máner, al-már valami | etwas P. 12.
ál 1) lábszár | schienbein 11.170, 358. 2) öl | schoss — al-til
tele öllel 111.32. 3) tegez | köcher (?) 1.125.
alat ágy | bett T. 309.
old fedél | dach 11.395. — ma, aláV a föld színéhez | zur oberfláche der erde 11.74. 98. — alán födeles 11.351. alap fedelű
11.313. — sarnin alap kit nárá aranyos fejbőrti két bocskor III.3.
alá majdhogynem 1.17.11.72. III. 142. á.-pél mintha, csaknem
351. áláti már csaknem 11.259. — 1. al.
alám íme 1.136. hiszen 111.20. lám 11.432. j sieh', nun
álém bal 11.244.
álemkáténti, álémti, álenti- 1. almi.
aléslép vadász-, és halászzsákmány | jagdbeute u. fischfang
1.134. — v. ö. ali öl.
olya, alyál 1. ali: felső.
ali felső | oben 1.135. — ali vöt felszél | nordwind; alyá
11.89. alfái 11.87. a folyón fölfelé | stromaufwárts; — alél, a.-uit
felülről a folyón | von oben herab am strome; — álén a folyó fel
vidékén | oben am strome B. 336.
ali öl | tödten 1.3. 11.279. — alili öl 11.61. vadászgat | jagen
11,201. — alisli id. 1.4. — alééli id., halász | fischen 1.153.—
alisláli fogdos, öldös III.368. — alyati verekedik | sich herum
schlagen 1.25. 11.93. — akw-müs at alyatili semmikép se hagyja
magát megöletni 11.202.
alin ragyogó | glánzend 11.327.
almaji letelepszik | sich niederlassen AL.' 77. — v. ö. qli él.
almi emel | heben 1.150. — namén alémnuwu nevedet ma
gasztalnék | deinen namen würden wir preisen 11.134. ma?il-jör
alémnuwu mellerőt merítenénk | brusteskraft schöpfen 11.134.—
alméji \&.IM.almeláli id. 11.192. álémti id.IIl.lSQ. áléntiid. 11.285.
hord | tragen 1.22. n.96. álmélti emelint 11.182. almejoali fölemel
P. III.523. alemkátenti (refl.) emelkedik AL. 77.
alné élet J das lében AL. 69. — v. ö. qli ól.
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dlpél reggel | morgens II.3. korai | früh III.204. yolitdn a.
holnap jókor | morgen früh 11.127.
alpi test | körper 1.132. alpip (adi.) 11.62.
atipti fest | mahlen P. 27.
als halász-, vadász-szerszám | geráthe zum fischen u. jagen
111.64. 379. áléin (adi.) 111.64. — V. ö. ali öl.
alu át | durch, jl-a. egész éjen át KL. 18.
aluw, et-aluw III.227. — 1. alu.
am B. AL. dm KL. T. am K. P. én | ich.
aman, man B. — am, amna vagy, avagy | oder K.
dmén fejbőr | oberleder — ndrd-dmnanélné samanl sakapattuwást bocskoruk fejbőrére szemük nagyon ráesett III.407.
dmérawé alámerül | versinken 1.71. — dmérmati belemerít
eintauchen III.242. amértélawé levágódik ill. földre esik | zu boden
fallen H.183.
amis találós mese | ráthsel B. NyK. 24:153.
amp kutya | hund.
amper hambár | kornboden 1.48.
an most | jetzt, an-man, an-manin, an-manén hát | n u n ; anmalin hát ime IÍI.279. ezalatt | wáhrend 11.20. a.-m. ayi ama leány |
jenes mádchen 11.97. an-mönt a minap | neulich 11.129. vala
hol | irgendwo 11.204. aninén yq,télinénl.3. a. yq,télinné 11.118. mind
e mai napig; — an-ta (sic!) íme az AL. — v. ö. an.
an mert | weil K. 1.167.
and, pors-a. szemétdomb | mist-haufenll.112. ndl-ker-a. nyilvas csomója | knoten an der pfeilspitze 11.221.
dnés 1) falka | heerde 1.31. 2) szánsor | schlittenreihe 11.96.
anya hófajd [ schneehuhn 11.337. III. 136.
dnywi levet (josdyd hótalpait) | ausziehen, ablegen ÍI.299.
— dnywiti id. 1.49. yot-ánywitali id. 11.198. kioldozgat |losknüpfen
III.144. dnywili III.250. dkywsi 11.274. levetkőztet | auskleiden, —
dnywsélayti levetkőzik | sich auskleiden 11.187.
ani csésze | schale 1.63. —püri-d. áldozattétel-edény | opferschale. 11.180.
aúili megcsókol ) küssen 1.136. 11.89. anilayti csókolódik |
sich küssen 1.20.11.264.
dnk asszonyka | weibchen KL. III.483. — netd dnk asszony
nép | frauenzimmer KL. III.485. — v. ö. dnkw.
ankér terebélyes | geráumig III. 196. — an. tátéypa uUpd-taléy
terebélyes csúcsú czirbolya-fenyő teteje 111.91. — * sűrű | dicht
KL. 30.
ankéské öreg asszony, anyóka | altes weib, mütfcerchen K.
1.167. 168. — v. ö. dnk.
angurmdti tekint | schauen AL. 60. — v. ö. ankwdti.
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ánkív 1) anya | mutter. — ankwa-jekwá asszony-anyja | seine
frau mutter KL. III.539. — antikén nagyanyád | deine grossmutter
III.231. 2) menyecske | junge frau P. III.539. 3) jávortehén | elenkuh, ánkiv-kwot-josá jávortehén lábszár bőrével fedett hótalpak |
mit dem beinfell der ellenkuh überzogene schneeschuhe 11.22.—
szarvastehén | hirsch-kuh, dnkw-kwot kit jósa 11.113. •— v. ö.
ánék, ank.
ankwati tekint, pillant | schauen, blicken 11.299. ánkwéti id.
P. 18. — ankwátali id. 11.127. ankwérmáti id. 11.213.
ánkivél 1) fatuskó ] klotz 11.93. 2) ker-á. vasüllő | ambos
11.298. 3) á. é. medvefül | ohr des bárén III. 143.
dús atya | vater III. 100. öreg | altér 11.98.
ancém-khar csúnya | hásslich T. 167.
ansér agyar | hauzahn.
ansér vagyon | vermögen 1.121.
anéuy öreg j altér; gazda | hausherr. —ánsw/ KL. III.353.
dúsuk öreg III.208. dual. anéukwái (a br.) 11.129.
ánt 1) Bzarv | horn 11.167. 2) csont | bein 11.11. — antin vj
szarvas állat | hornvieh 11.282.
apa bölcső | wiege 11.85.
apér ügyesség, fortély | gewandtheit, list 11.289. 123. — aprin
ügyes | gewandt III.147.
apérli ügyeskedik | geschickt sein 11.61.
api' öcs | jüngerer brúder; (tik. unokaöcs) —-dim. apikwé 1.7.
a%ja, apikcit ej haj öcsiké 11.87. apiket id. 11.127. — apirié 11.19.
apirés 11.125.
•• - apsi öcs 1.42. III. 120. apsikwé 1.42. — \. ápi\
árés tűzhely | feuerherd 11.404.
ari fölös | überflüssig — ar/án bőségben | in überfluss
11.257. arydnpi legfölebb | höchstens. 11.421.
ariti fönmarad, fölöslegessé válik | übrigbleiben, überflüssig
werden 11.213. 1.34.
arpi czége 1.133.
árién %qtél tüzes nap | glühende sonne 11.291. — 1. árés.
arsin rőf | elle 1.14. KL. áréin.
art 1) idő | zeit. 2) mód | art u. weise 11.418. 3) sokaság |
menge — ti kem art mágum ilyen sokaságú nép | so zahlreiches
volk II.6. 4) nemzedék | geschlecht I L 2 0 3 . — artin 1) módos
11.418. 2) okos | klugII.Í70.
artéli fontolgat, okoskodik | klügeln 11.170. — ártélayti vágyó
dik | sich sehnen 111.61.
. "
'
artmi: taw yumXé vassV ártmi ugyan mi fog ezután történni
11.375. — taw man ürél a. ugyan mikép lehetne itt cselekedni (ill.
mikép fog az megtörténni) 11.73.
as fölszín I oberfláche AL. 60. — v. ö. T. as.
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as 1) nyílás, rés | öffnung, spalt 111.40. 2) lyuk | loeh 1.12.
—• as-plyét semmirekellők | die nichtswürdigen 1.26. hitvány álla
tok | nichtsnutzige thiere II. 117.
ás hát j nun 11.89.
ás 1) apa j vater 1.4 20. 2) nagybátya | onkel 11.91. — ásqjká öreg II. 115. aád-pV nagybátya 11.93. áé-plréé kedves atyafi |
lieber verwandter III.231.— dim, dswkwé ; dühén atyácskád 11.356.
deákén nagybátyád | dein grossvater III.231. — v. ö. dús.
áséy nagyon | sehr P. 22.
ase'rém hideg | kait, kálte 1.24. 57.111.82.
(ü-) askhét-s elviselődött a (ruhám) | mein kleid ist abgetrag e n T . 307.
ásínii reméttykedik | hoffen K.
;
assin 1.43. III. 190. — 1. nrsin.
astal a lén csendben légy | sei ruhig IÍ.306.
* ' ásté savanyodik | sauer werden T. 307.
ástés (praet.) kész lett | wurdef értig 1.11. ástém id. 111.141.
megtelt | wurde voll III.378. — nálné men tü ástsémén a nyilboz
már mi odáig értünk | wir gelangten schon hin (waren nahe) zum
p.feil 11.217. — at ástélást nem értek rá | sie hatten keine zeit dazu
11.235. ástlayti készülődik | sich vorbereiten 11.129.
at öt | fünf — at-laú ötven III.429. — v. ö. át.
at nem | nicht." at-pél mégsem 11.162. atnüw még nem | noch
nicht; atd-atá, P. aié-aié sem-sem | weder noch.
•'>
at szaglás | geruch 111.98. •—• atin szagos | riechend III. 103.
édes | süss IIÍ.50, átéri édes 111.235.
,:
át hajszál | haar 11.365. — atin sörényes | bemáhnt 11.354.
— T. át.
dt ugrás III.335. — P. at EL. át.
áiak fegyver | waffe III 209.
—
átakti fölfegyverez | bewaffnen III.209.
dtá fegyver | waffe III. 199.
atá 1. at nem.
,:
,\J;;-.!; Mié 1. at nem. : i£r:
"'.. ::: • •
atéy, niléy-a. körülbelül négy-öt 1.4.
ateji megszagol | rjechen III.208. - ^ atejáli III.208. átinti
IIL98. id.
',r;; . ;.; r
^
atém ember | mensch 1.203. nép | volk III.231.
, V átér "derült j heitér 11.337.
.;:'•• aii gyűjt l.sammeln II. 120. — atili id. 11.246. atyati 11.81.
428. atyatili 11.160. egybegyűl | sich versammeln.
aii nem | nein ; — at'in-ke noh^t a. a, ,ha nem kell, hát 352.
nem lehet máskép; 11.55. V
• '
":
.Jl áüm nincst j ési^tilicht.
' ;v
-,'.;.• ' f."',
átitayti neki vágja magát | tlösi:eiinep 1.27.
,' • ...... ; ;
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atlés atlasz KL. III.203.
atnüw 1. at nem.
atpén ötven 11.57.
au egy | ein 11.303. egyik | einer 11.297.
aul 1) vég | ende — am sánéi-lili-aulém yartankwé az én
veréb-lelkem végét kiszakítani 11.188. akuf- aul numpél jdli
egyik vége felé megy 11.271. ault utoljára | zuletzt 1.56. sarault elsőben | zuerst 373. 2) tájék | gegend — nar aulnél Urál
tájéka felől 1.12. totim aulá-nüpél a tájék felől, melyről hozták
11.122. 3) (nincs megszabott jelentése) taw varém aula ez az ő
dolga | das ist seine sache 11.21. süli at-aulén joytsémen ősz haj
hoz jutottunk | wir kamen zu grauen haaren 1.137. sákin süwaulén joytsémen mankós botra jutottunk 1.137. matné kdt-aulén j .
öreg vénülő kézre jutottunk 1.136. lui nq,r aulkém aláfelé nyúló
bérczecském 11.244. — aulép végű — kerin aulép sirejrisém vas
végű kardocskám | mein schwertlein mit der eisernen spitze 11.144.
4) első | erster III.451. — v. ö. aul.
aum betegség | krankheit 1.158. 11.261. aum-mos fájdalom s
kór 1.165. — aumin fájós, kinos | schmerzlich 11.303. III. 164.
aumén beteg | krank KL. 20.
aumdn, jélpin vit au. jelpin tür szent víz folyta szent tó | mit
heiligem wasser fliessender heiliger see ILI. — 1. q,w,
auréy-pdl meredek partú vidék | steiles ufergebiet 11.29. —
awréy 360.
aut hegy | spitze 11.295.
aw kernel egyformán | auf einerlei art 329. — 1. au.
awa medve feje | kopf des bárén III. 144. 171. — dwdn (adi.)
awi ajtó | thüre. — awpa, awin (adi.)
(sip)-awrén nyak-örvös | mit einem halsband versehen
III.231.

A
-a (interr.) vájjon ? -e ? B. AL.
a nem | nicht T. 322. — d-khan senki | niemand AT. 167.
a-a igen { ja P. 23.
ay-khan, dy-úgygr T. 167. — 1. khan, ngygr
a\ anyós | schwiegermutter T. 155.
ay hegy | berg T. 159.
a'in áll | kinn; — á'ináspinél állánál fogva | beim kinn 1.15.
á'inép állú (orrú) | mit einem kinn versehen III.394. — á'inin állas
III.261. 394.
afnén 1.119. — 1. ölinin.
dytyati gyülekezik | sich versammeln K. 376.
ái-mant, dm-mánt, ái-mántán most, imént |jetzt, so eben KL.
16. — ái-mant hejha KL. III.349.
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áit öt ] fünf T. 160. — aitlú ötven | fünfzig 1. át.
áit illat |duft; ditin illatos T. 160. aitén-khar Ízletes | schmackhaft T. 225.
ditám ember | mensch T. 166. 331.
diti hisz | glauben K. — választ j wáhlen T. 159.
diti 1. áj ti.
dji iszik | trinken — ájti itat | zu trinken gebén — sám-aiti
(megitat), megmérgez | vergiften P. 22. il-áiti id. T. 311. — D. (de
v. ö. ajti, ajtaum K. 11.376.) — öjkéti beivódik | eingesaugt werden
T. 154. — djné-khqr inni való | getránk K. 1.166.
ajmém ruhám | mein kleid K.
ak, aki nincs | ist nicht. — ak-nar ak semmi sincs | es ist
nichts T. 322.
dk 1. ükioe.
ükén hirtelen, egyszeriben | plötzlich — FK. dkwén.
aki anyós T. 164. — v. ö. áy.
ákwé egy | eins K. KL. — KL. összetételben 1) dk pl. ük-por
egyszer | einmal; ük-nüyémt egyedül | alléin; ák-khqjip-lou tizen
egy | eilf. 2) dkw'-oalt pés egymás mellett | neben einander; dkwc
l'dl't pés egymással szemben | einander gegenüber; — K. dkvf
maunp egy alakú, d.-mdist egyszer csak, dkwé-pél egyre, mindig | fortwáhrend; d.-ton mindegy | einerlei; d.-tdkw egyedül, egymagában |
alléin — K. dkwét KL. ákwdt együtt | zusammen; K. KL. ükiván\
együvé; ükwéps egyhamar | sobald.
dkwi úgyis | ohnehin KL. 16.
dl ne | nicht T. 323.
üt-khánkhü, át-már valaki, valami | jemand, etwas KL. 11.
ül födél, felső rész | deckel. dach K. 11.227. KL. 13. — a folyó
fölvidéke | die obere seite des stromes K. KL. P. — ül-vöt fölszél |
nordwind K. ül-mökhém fölvidéki nép | leute von der oberen gegend
P. — Rag. ülyé, álydl K. üllü KL. allé P. diai' P. KL. fölfelé |
aufwárts.
álü-nér valamely | irgend einer T. 166. — v. ö. atdia közelj közelében | nahe, neben KL. 14.
üli (postp.) vminek tetejére, színére | auf die oberfláche. —
qm vqiném a. auf meine schulter; mé-kan öli a föld színéhez | zur
erde. — Rag. dlyém stb. fölöttem K. 378. — v. ö. dl.
álam lám | sieh', nun KL. III.203.
áláu, álu 1) közel | nahe; 2) -ra j in T. 312. 314. —
v. ö. áli.
áli T. ül'i KL. vagy | oder.
üli öl, vadász | tödten, jagen D. — il-á. elpusztít | zerstören
T. 159. pil-ü. megsért | verwunden AL. 61. sám-á. megöl | tödten
KL. 20. — álili megöl KL. III.489. khul dliloali halát fog | fische
fangen K. állati K. 374. ülkáti K. 11.226. verekszik | sich herumschlagen; ülketi szidalmaz | schelten T. 154. il-á. megbénul | er-
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lahmen T. 313. dlkitlé veszekedik | zanken T. 165. — dlém-khar
zsákmány | beute K. álne-yar id. ÁL. 78. — v. ö. B. ali.
dlké felső | ober KL. HI.203.
almi hord | tragen T. 315. — il-dlméji elemelődik T. 159.
— v. ö. almi.
álu majdnem | beinahe, fást T. 321. — v. ö. dia.
ami- am.
ám-mánt 1. di-mdnt.
dm-mdld ha | wenn KL. 23. — dm-manén ha ugyan, pedig |
wenn, nun KL. III.347. dm-né avagy | oder K. 11.232.
dmdl'és találós mese | ráthsel FT. 153.
dmertdyti merül | sinken T. 154.
dmp eb | hund T. 153.
dn most | jetzt K. KL. AL. P. —• dn-té ímez, íme most K.
1.168. án-qs most már | jetzt schon K. 1.169. dn-ü mindjárt |
sogleich P. 20. emide | hierher AL. 60. dn-tü amoda | dorthin
AL. 60, dn-mqnté nem rég, éppen az imént | soeben P. 19. —
v. ö. an.
and rakás | haufen P. 10. falka | heerde K. — pors-dnd sze
métdomb B. III.463. v„ ö. ana.
(il)-dni levet (ruhát) | ausziehen T. 310.
dnghq, hófajd | schneehuhn T. 163.
ángwdlt később | spáter AL. 61.
dnkwánt id. KL. 17.
dnser-tal fogatlanul | zahnlos (adv.) III.251. P. III.521. —
v. ö. ariser,
áriéi van neki | habén D. — lehet | möglich P. III.521. visel,
hord | tragen KL. 34. szül | gebáren K. 11.240.
dnsuy T. 160. 1. dnsuy.
dnt szarv | horn T. 153.
dp, lili-ápél püldséstd leheletével illette | er hat ihn mit seinem h a u c h e berührt 1.23.
dpd T. 164/1. apa.
dpp-ou-pü kutyakölyök | hundsjunge T. 156. — v. ö. dmp.
dr (adi.) minden | jeder pl. dr it minden éjjel; — dr-khq,r
(subst.) id. T. 167. ar-pom mindig | immer T. 317.
ara sok | viel K. 1.169.
(puru)- drdté visszatart | zurückhalten T. 308.
drémlqyén nagyon, szerfölött | sehr, überaus sehr T. 321.
drént adósság | schulden T. 326.
.,.'.'"' '"'' "v
áres wiií kvasz KL. 20.
.>
ári több I mehr K. 365. khus ári ekwei huszonegy | einundzwanzig P. 9. •— drin többé, tovább, ezentúl | lánger, nachher
KL. 17. ; ; ,
"- • \drili megemlékszik róla | gedenken einer sache K. 11.378.
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aricá% karó | pfahl T. 155.
áritapti meghagy j zurücklassen KL. 23.
árkin tovább | lánger — pal it á. fél éjszakánál t. T. 323.
v. ö. ári, árin.
árulóén nagyon, szerfölött | sehr, überaus sehr T. 321.
árun inkább éber T. 323. — v. ö. árin.
árút nagyon sehr T. 321. — v. ö. ári.
(il)-áruti megmarad | űbrig bleiben T. 310. — v. ö. ariti.
ás rés | lücke III. 144. lyuk | loch K. 11.124. T. 160. —
v. ö. as.
ás dolog | arbeit K.
ácál halál | tod T. 330.
asát-ku kölesön | leihweise T. 160. (tat. á$át).
áselti dolgozik | arbeiten K. 396.
ásenti remél j hoffen K. 1.169. ásenti id. P. 10.
aserém hideg | kálte K.
ási, aci nagyatya | grossvater T. 164. 156.
(kwqt) — ástausei (pass. dual.) koátám megrühesedtek kezeim |
meine hánde wurden krátzig K.
at ugrás | sprung P. III.523.
át haj | haar T.
at öt | fünf KL. at K. áit T.
at szag | geruch KL. III.489. P. III.533. — úal-át vl szaglá
szik | wittern P. 17. — atén szagos | riechend KL. III.489. ízletes]
geschmackhaft K. — átiettal: tén átiettal jékwér-kq,mté oqtim nin
csen gyökórhalom, melyet m e g n e s z a g o l n á n a k | esist kein
wurzelhaufen, den s i e n i c h t b e r i e c h e n P. III.523.
átám ember ( mensch T. 107. •— 1. áitám.
átenti szagolgat | beriechen KL. III.489. — il-átvji megszagosodik | einen geruch bekommen T. 307.
áti gyűjt | sammeln K. 11.227. AL. 72. — átéftenti gyűlik |
sich anháufenKL. 14. átesli összeszed |zusammen klauben. KL. 351.
áté% adó | steuer K.
átmén ötven K. 11.222.
átpén ötven ] fünízig KL. 22. K. 11.235. — v. ö. átpenné
K. 386.
áu, áw leány | mádchen. tochter T. 154.—áu-puané (aw.br.)
gyermekei | seine kinder T. 160. jü-awinéit nötestvérek | geschwister
T. 158. v. ö. jü-pünsit v. punét fiútestvérek [ gebrüder T. 158. —
v. ö. áyi.

é igen | ja T. 323.
-é (interrog.) vájjon ?-e? | ob — minéin-é? mósz-e? P. 24.
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Sy-já ejha—ei! 1.59.
ejja id. 1.7.
ekwá asszonyj frau B. — ekivé asszony K. 1.166. feleségi gattin K. 11.225.
ekwoj ugyan | nun denn 1.168.
1) el, éld előre, jövőre | vorwárts, künftig, 342. 11.249. elül,
elálé künftig 1.154. Slánüw, Slnüw előbbre; a távolba | weiter
vor, in die férne 11.295. 125. elél 336. Síén 1.13. 111.81. távolról,
távolban | von, in der férne; élnin előbb | früber (adv.), — éln in
tál előbbi télen | im vorjáhrigen winter (adi.) III.278. — Igék.
el-mini e l ő r e megy | vorwárts gehen; álném Sl-jonyáslém pén
zem eljátszottam | ich habé mein geld verspielt.
2) el K. — el-me idegen föld | die fremde 11.222. el-ol (FK.
ql) első | der erste, el-oli id. — elén távolban; elt előtt, elől, előbb,
korábban | vorne, früher; elül', elálay előre [ vorwárts; el'é-iíou, elnqu előbbre | weiter vor; elé/ khql holnapután | übermorgen;
ele-pári előre-hátra, össze-vissza | durcheinander; el-poql előtt | vor
(postp.) —• Igék. el-khqüi e 1 fut | weglaufen; el-pésti 1 e old j losbinden; —• elé-lőkémi eltaszit j wegstossen; elé-sqgritá m e g v á g j a |
einschneiden.
3) eli további, potrén beszédüket | ihre weitere reden III.278.
élit maga előtt | vor sich selbst 1.121. eli-pált előtt, — eli-, ili-pal
id. T. 309.
eléy khql — 1. el.
elé-/ szita | sieb K. 377.
elém háló | netz T. 313.
SUm-yqlés B. S.-kholés, e.-khols K. ember | mensch
elém enyv | leim 1,101.
elmip, Slmin éles | scharf 1.7. 11.277.
el'émti ragaszt T.308. — v. ö. él'ém.
élpél előbb, tovább | früher T.318.
élti vonszol | ziehen K. 11.240.
-ém vagy | oder T. 324.
enkaj szolgáló, komorna | dienstmádchen, zofe 1.165. 62.
entép öv | gürtel 1.115.
enti felövez | umgürten III.4. — entapti id. 1.36. entyati övét
fölövezi | den gürtel sich umgürten 11.127.
era 1) rendes (tik. örök, állandó) | gewöhnlich —jqt éra ülné
metán tatésté rendes lakó helyére vitte magával K. 11.225. — 2)
végképpen | völlig — era té vuotémtésté végképpen elfújta j völlig,
ganz u. gar weggeweht K. 11.228.
éryi énekel | singen 11.54. er/kiti éneklődik (noeTca) T. 319.
— v. ö. éri'.
éri' ének | gesang 1.4. 11.10. — Sri K. 1.171. eru T. 319.
Sri 1) kell | sollen II.6. — 2) alkalmas | geeignet sein —
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menkwné ére'it manóknak lesznek a. | sie werden sich zu teufeln
eignen 1.130. — érmili id. 341. — érné, sayi é; yum subára s z o 
r u l ó ember | einen pelz bedürftiger mensch 1.152. sim joli-pal
érné pül szivnek t e t s z ő é d e s falat | dem herzen a n g e n e h m e r s ü s s e r bissen (v. ö. kellő) 111.49. — é'rp szerető |
geliebter K.
érin lehet | möglich 11.266. talán | vielleicht 1.161. 111.75. K.
III. 127.— V. ö. éri.
érinpi talán | vielleicht 351. — 1. érin.
érkén, nan érkén a te kedvedórt | dir zu liebe. III.233. —
v. ö. éri.
érkélqiwé (pass.) kényszeríttetik | gezwungen werden K. 398.
ermitali megemlékszik | sich erinnern AL. 61.
érpti szeret 341. — v. ö. érp, éri.
errq örökké, mindig | immer — oqt-e. soha | nie K. — FK. ira.
ért, akiv'-é., akw(-mat-é. egyszer | einmal; — mos-é. rövid idő
alatt, gyorsan | in kurzer zeit, schnell; — tq> é. néha | manchmal;
— latin é., morsin é. ritkán | selten.
értem mintha | als ob 11.127.
éi'ttém a mint | als. 11.20.
éru 1. érV.
érwi, érwésti kérdezget | fragen K. 11.225.
•és sem | kein — ük khum-és egy férfi sem KL. 23.
és, jiw-és árnyék | schatten K. 374.
es dolog | arbeit KL. AL. T.
esanté bízik, reménykedik T. 165. 159.
esélti dolgozik | arbeiten KL. 17. — eséltetti id. AL. 61.
ésém forró | heiss K. — esim id. T. 316.
ési leszáll | herabsteigen K. 1.170. — ésépi id. K. 227.
esémtayti szégyenli magát | sich schámen K. 1.169. — éssémawé (pass.) szégyenli magát 1.11. 11.293, éssémti szégyenkezik j
verschámt sein 352.
ésérma szégyen | schande 11.302.
esili fölforr | sieden K. 374.
esim 1. ésém.
ésém emlő | zitze ; — és mán emlős — anétal é. ma'ilép mokém
szűz emlős mellű szülöttem | mein kind, die eine brust mit j u n gf r á u l i c h e n z i t z e n hat 111.36.
essémawé 1. esémtayti.
ét éjjel | in der nacht 1.36. éta id. — sat ét sat yatél hét éjen,
hét napon át 1.36. sat étin yq,tel id.; éti este | am abend; étin
estére | auf den abend 11.258. •— ét-pos hold | mond 11.52. hold
világ | mondschein 1.24. (tik. éji fény).
étalin éjjelenként | je wáhrend der nacht 11.162.
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etyélawé simém éhes vagyok | ich bin hungrig 1.11. — v. ö.
simdnl étyelawét, majtánl Uyéldwét 11.257.
et'imi beesteledik | es wird abend 1.3. III. 114. — jol eümtawást (pass.) rájuk esteledett I sie wurden vom abend überrascht
11.91.
X, kh, j , gh.
khaéwlant-: ait ut'né lép-lhaétvlantus (pass. prset.) a mezőt a
víz elöntötte | die wiese wurde vom wasser überschwemmt T. 312.
yaryseV 11.66. ydytalén 11.327. — 1. yany.
khayti bágtat KL. 34.
khayért-: pasém nouné khayértaum (pass.) a füsttől ég a torkom
vom rauch brennt mir der hals KL. 22.
yayijali kiáltást dörög | laut schreien 11.29.
khaymil hágcsó, hegyorom | leiter, bergspitze KL. 34. — v. ö.
khayti.
kaikhaté találkozik | es trifft sich T. 315.
khairén drága j theuer AL. 414.
khaitél módjára, -ként, -keppen | nach art u. weise, so wie T.
321. am-khaitlam éppúgy, mint én |ganz so, wie ich AL. 61. — v. ö.
yajtél, khqjtél.
khaiti 1. yajti.
khajar hamis (adi.) khajarél hamisan (adv.) j falsch T. 320.
khajé kiköt | landen T. 159.
khajérli hamiskodik | falsch handeln P. 28. — khajérmati
ravaszkodik | schlau sein AL. 65.
yajta követ | boté 1.107. III.527. y.-yum leánykérő követ |
brautwerber 11.95.
yajti fut | laufen 1.17. — yajtili (fr.) 11.194. yajtilali (fr.)
III.365. yajtiti (fr.) 1.4. 137. yajtéli kérőbe megy | freien 11.284. —
in yajtelasét a leánykérést tárgyalták | sie besprachen die brautbewerbung 11.95. yajtlitápi oda fut | hinlaufen 11.125. yajtemli
futamodik | plötzlich laufen KL. 24. lecsúszik | abrutschen
11.83. — khaiti futkos P. III.523. khaitenti id. KL. III.489.
khajtúté id. T. 326. K. khaiti, khaitenti, khqititi id. K. 11.228. 232.
238. — khaiti KL. IIL4856. khqitsi száguld | rennen K. 397.
yajtpá híd | brücke (tik. f u t ó ) 364.
yal B., khal L. khal K. T. köz | zwischenraum. — kit yal pattuwés megbolondult | verrückt werden 340. — Rag. yalné közt;
khalné közben | zwischen KL; khqlné, közbe, középre | dazwischen,
in die mitte T. — yalté közt | zwischen; ié-, td- khalt eközben,
aközben; khalté közben KL.; khq,lt közép útján j in der mitte des
weges K. 1.172. sam-khalt szemben | vor den augen — s.-kh. lat
ién mondd szemembe | sag mir es ins gesicht K. 377. tákw khq,-
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latét loqtti önmagában szól | er redet für sich K. 11.224. khqlt
középen | in der mitte, közt, közben | zwischen, wáhrend (postp.)
T. 312. 319. yalkwét közt; yalét-yalét ritkán | selten; khwqsa khalél
KL. yasa yal B. ritkán | selten, vet khalél K. vati yal B. gyakran |
oft. — yalén közű 1.125. III.335. khqlén id. KL. IÍI.349. yalin va'llép közbefogó vonószij 1.93. yalinis ritkán | selten 347. — yalpa :
átér tqrém sát y. pV derült ég két k ö z é b e n l a k ó fiú 11.337.
khal nőstény | weibchen KL. III.353.
yal! zaj | lárm III.293. hír | kunde 11.81.
yal nyírfa | birke 11.381. — 1. khel.
yálaíi nyírfaerdő | birkenwald 11.381.
khalé váj | ausbohlen T. 327.
yal'ém mámor | rausch 1.115. — yalmen mámoros u. o.
yaleu csúllőmadár ] möve 11.166.
yaXyi csúszkál jank tarmél a jégen | schleifen auf dem eis 339.
yaXi gyors | schnell (adi.) 11.417.
khalplenti kigúnyol ] verhöhnen AL. 79.
yalipi hasad | reissen, sich spalten III.211. — yaltéli hasít
1.151."11.59. yallélawé (pass.) reped 11.67. — khaiti P. 10. ü-khalúté
fölfejt (varrást) | auftrennen T. 307.
(JÜW-) yal'temti betol, süpné szájába | hineinstecken in den
mund 1.125.
yal'témtayti kioson | entschlüpfen 329. — v. ö. yaXi.
kham arczczal, felső részszel lefelé | mit dem gesicht, oberen
theil abwárts KL. 13.
khamitayti fölfordul ] unrwerfen KL. 13.
khammas khamitayti teljesen fölfordul | vollstándig umwerfenKL. 13.
khan valaki | jemand P. 12. — v. ö. khqn.
khana hanyatt | rücklings KL. 13. khqná-tari (q sic!) id.
yanyei sás | riedgras -— yanyei lüsin tür sás teres tó 11.320.
— £«Á£m kakás | schilfig III.205.
khanyati bánt | beleidigen, stören KL. III.353.
khankha ki, kicsoda | wer KL. 11. — v. ö. khan.
yanyéltép létra | leiter 1.23.
yafiri (yanyés 1.24.) hág | steigen 11.354. 111.50. — yányási
fölmegy [ hinaufgehen 1.149. yahyili fölfelé halad 11.257. nqnyyányiti fölmászik | hinaufkrieehen 11.127. yányti emel | heben
Í.69. szállít | hinbefördern 11.175. — kháfighi KL. 30. khankhi
KL. 34. khanghé T. 309. — kh&nkhi, khenk'hili K. 11.224. kefighi
AL. 72. T. 327. id.
khangwa ki, kicsoda | wer AL. 59. — khanghwa valaki |
jemand AL. 55. — v. ö. khan, khankha.
yani 1) függ | hangén 11.66. — 2) ráakad | antreffen — qul
noys aulén yaném yum első nyusztocskájára akadt férfi III.260.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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3) hozzáragad | kiében —• an voss qsa man ta yanimé most pedig
egész testét hozzáragadt föld lepi 1.43. — l'ütné man atyani álló he
lyén nincs maradása | er kann auf seinem standplatz nicht ausharrenl. 82. —yanilali paV partra ér | an's ufer gelangen 11.194. —
yanésli lóg 11.303. yanuji odaragad, odailleszkedik | kiében, sich
anschmiegen 1.20. 63. 11.116. kérd aywtasén tű yanuwés (a nyíl)
vasa a kőbe akadt [ die pfeilspitze ist in dem stein stecken geblieben 11.303. yanujepti ragaszt 1.75. — khani függ K. IT.239. KL.12.
khanl hón | achsel P. III.539. khanl-rqu KL. III.491. yanlrqw III.419. yanl-pattá hónalja 11.99. 300. id.
yansa hímzés | stickerei III 310. — yansán tarka |bunt 11.16.
ékesített [ geschmückt 11.184. —yqül-yansáp naphímes. — v. ö.
yansi.
yansi jegyez | bezeichnen III.337. — khansi ir | schreiben
P. 27. — v. ö. yasyati.
tanéi ismer, fölismer [ kennen, erkennen III.337. 288. tud |
wissen III.231. yanéétdli megismer III. 147. yanéuláli észrevesz j
bemerken III.360. yanéti tanít | lehren 1.153. 111.65. yanétap taní
tás | unterricht 364. yot-yanéti elszoktat | abgewöhnen 348. —
khansi id. P. III.521. tud | wissen K. 11.377. fölismer K. 1.166.
(khqsrén (q, sic!) hallod-e te (tik. tudod K. 11.223.); tud KL. III.347.
(khesen tudsz KL. 18.). — khaskhéti egymást megismeri | einander
erkennen T. 313. khansti tanít P. khanstqp tanítvány, khansten
tanító, khanstaytlép khul iskola T. 331. khanstaneyti tanulni kezd |
anfangen zu lemen AL. 61.
yantal 1) a min nem függ semmi — noys y. akw* lénk atim
nincs egy szeg sem, melyen nyusztbőr ne függne | es ist kein
nagel, woran kein marderfell hángt 1.31. 2) érinthetetlen — elémXqlés la'il y. jelpin nq,r tels ember lábának é. szent Ural támadt | es
wurde der dem menschlichen fusse u n t a s t b a r e Ural erschaífen 1.143. 3) megmászhatatlan üs vár | eine unerklimmbare burg
II.7. — v. ö. yani
khanti megtalál | finden KL. 26.
yap hajó | schiff — yapin ja hajós folyó 11.160.
yapya 1.68. yapyd 1.6. nyárfa | pappel
yar AL. khar KL. P. (kiegészítő szó | ein ergánzungswort) —
ié-, ta-yar ez, az | dieser, jener AL. 59. alne-yar zsákmány | beute
AL. 78. tá-khar izé | etwas KL. 66. t'im-khar, üm-kharép ép ilyen |
genau so KL. 11. khwoitép-kh. betegen fekvő | der kranke, khanstép-kh. tanító | lehrer, voyetép-kh. verekedő j raufbold P. 27. —
v. ö. khar
yar rénbika | renn-stíer 11.46. yar-yV csŐdörcsikó j hengstfüllen 11.339.
yar tér | platz III.5. má-y. földszín [ erdoberfláche 111.41.
yara szóles yal köz | ein breiter zwischenraum 11.192.
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yard ma tágas vidék | geráumige gegend 11.109. szabad hely |
freier platz 11.260. y. suj gyér liget | ein lichter hain 111.20;
11.409. khará KL. III.481.
yardtali, yarili, yariti 1. yarti
yarés vékonyhavú takwés ősz | die herbstzeit, wenn der schnee
noch dünn liegt 11.46.
yarin téli sás nyirhéj | die birkenrinde in winterszeit 11.52.
yarni sovány (tik. vékony solsi hölgymenyét | mager schmáchtig 11.71. yarnin zsenge (punkpd fejű) j zárt 11.58.
yarsin bozontos szőrű | zottig III.413. — kharsin P. III.523.
kharsen KL. III.491.
yarti 1) von 11.300 húz 1.6. vonszol 11.272. | ziehen ; bevonj
einziehen 1.27. kiszakít | zerren 11.188. entép y. az övet felÖlti | den
gürtel anlegen III.337. jaut yarti, yartili íjjat feszít | den bogén
spannen 11.168. 42. — yartili (fr.) IÍI.19. yartilali III. 144. yartyati
vonul | herankommen 11.68. yarttaytili vonszolódik | sich fortziehen 1.121. — yarátali: jüntép-kemli yarátalnát sujti midőn a pánczélruha aljának s u h o g á s a hallik | als das rauschen am saume
des panzerhemdes vernehmbar wird 11.93. kharti húz KL. HE.201.
von KL. III.347. P. 27. hurczol KL. IIL347. bevon KL. III.487.
tep-kán nunk-kh. szántóföldet fölszánt | den acker aufackern P. 15.
leld khartelit lélekzik | athmen P. 22. át khartenti szimatol, szag
lál | wittern KL. III.489. (v. ö. ütem khartilem szagomat vissza
tartom) ich halté meinen geruch zurück (u. o.); kharilenti eltűnik |
verschwinden KL. 45. — 2) yarili kialszik | erlöschen — náj latyá
a szikra | der funken 1.13. pV-lili y. a fiú élete kioltódik | das lében
des kindes erlischt 11.425. eii séri-pos yarils az estfény elaludt 350.
— yariti kiolt | auslöschen; lilin yaritawé életed kioltatik | dein
lében wird ausgelöscht 11.87. alá lap-yarititd eloltja a tüzet | er
löscht das feuer aus 348. de lap-yarititd 1.72. — jel-kharti id. P.
15. 27. kharutléiá. T. 158. — v. o. khgrti.
yas ágazás | verzweigung: — kit yaspá aiwán két ágú zabola
11.339". v. ö. IH.267. 335.
yasyati rajzolódik | es wird hingezeichnet 11.117. — 1. yansi
yasdp kárpit | vorhang 11.40. III.231. hálósátor | schlafzelt 11.83.
(nq,ny-) yasárti felborzol | struppig machen 48.
(pél'J-khasétau (pass.) megpenészedik | schimmlig werden
P. 22.
yasi 1) penget | erklingen lassen tán húrt | die saite III.537.
yassénti id. III.411. yaséélanti id. III.427. — 2) vág, ránt | schneiden, zerren, reissen; — yansá yasné kasdj himzés v á g ó kés | ein
messer zum ausschneiden der stickerei III.362. pal-khasti szétága
zik az út | der weg verzweigt sich P. 18. yasmáti leránt | herabzerren, herabreissen III.455. tau pál-khasmaté az ág leszakad | der
zweig bricht ab T.316. yassémii húzni kezdIII.299. 409. ránt 1.73.
3*
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m . 4 5 5 . jauty. íjjat előragad | ergreifen, an sich reissen 11.93. ilkhaskhus (pass.) meghasadt | ist geborsten T. 307. — 3) beköt j
einbinden — apán yasimém bölcsőbe vagyok bekötve III.209.
yasi ismer | kennen 11.85. ért 1.22. 11.23. tud (yaésén (praet.)
III.231. yassaya (prset. dual.) 1.165.); yaési fölismer III.134.—
yastal ismeretlen | unbekannt III. 172. — khaskhéti egymást meg
ismeri T. 313. — v. ö. yanéi
yasin mohos | moosig III. 17. yassin 111.52.
(il)-khaskhns 1. yasi 2)
yasli moh | moos 11.31. yaslin ma ingványos föld | moorgrund 11.337.111.89.
yaslime dühösködve | grimmig 1.50.
yasliti mohosodik | es wird moosig 11.33. yaslitim mohos |
moosig III.219.
yasmáti 1. yasi 2)
yasmin 1) vonszolt | gezogen — sarni jápéky. l'qnyém élá ta
pünsáslém aranyos selyemként v. utamat erre tovább folytatom
III.288. — 2) beborított | überzogen — vipr q-tát y. vörös színnel
b. | mit rother farbe ü. I I I . l l l . — 3) ékesített | geschmückt—lilin
qXaty. kwol eleven színekkel é. ház | mit lebendigen farben g.haus
11.319. — v. ö. yasi 2)
yassémti 1. yasi 2)
khati szakít | reissen AL. 72. pil'-yatti szétszakít | zerreissen
AL. 61. — khatlenti tépáz | zausen AL. 79.
yauresli köszörül | schleifen — süpá-nelma y. száját nyelvét
k. [ mund u. zunge wetzen 111.429.
khankhá valaki | jemand, al'-kh. id. at-kh. senki | niemand
KL. 11.
khánghé mászik | kriechen T. 309. — v. ö. yányi
khap ladik | boot T. 331. v. ö. yap
khápkha nyárfa | pappel T. 163. — yüpyö,
khár csődör, | hengst T. 159. — v. ö. yár
(pdl-J khaslé megreped | bersten T. 316. — v. ö. khaskhus
yasi 2)
(pari-) kháuléti oldalt fordul vgnséy a palló | die diehle verbiegt sich T. 373.
kháuli evez | rudern KL. 13.
yili ás | graben 1.3. 111.54. yiléldli váj | aushöhlen 11.36.
yilyati ás 1.6. yilyatili turkál | wühlen 11.164.
yil'in jelű | bezeichnet — ne-yil'in, yum-yiUn jelpin ma nő-jelü,
férfi-jelű szent föld 11.373. elém-yalés y. ma emberjegyes terü
let 111.77.
yin, laj-y. alvilági vész | die unterwelts-pest 11.282. 350. pityin járvány vész | pest 11.282.
yinfi feléje közeledik | sich náhern 1.111. megrohan J angrei-
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fen III.335. — khinneji leselkedik | auflauern KL. III.485. khinnenti id. KL. III.347.
khipsáti csúszik | ausgleiten KL. 19.
(pal-)khirati elszóródik | sich verstreuen AL. 78.
yis fövény | sand, y.-sam 1.12. y.-námpér 11.26. fövényszem j
sandkorn — y.-yumpin homokos habú III.324. 496.
khisati csúszik | rutschen AL. 54. 78. yisáti szánon csúsztat |
mit dem schlitten fahren III.101. 317.
khitérti ráhúz (ütést) | einen schlag versetzen AL. 70.
khiulenti evez | rudern KL. 45. — v. ö. kháuli.
yq ki | wer
khoiyéli 1. yuji
khqinti: nirél oqném sám-khqintésté engem megvesszőzött | er
hat mi eh mit ruthen geschlagen K.
. khgipé 1. khojpén
(lap-) khqistaus (pass.) bemohosodott | bemoosen P. 17.
khqitél 1. yqjtél
khqiti 1. yajti
khqiwé (pass.): jqmp puru-khaiivés a hold fogyóban (vissza
menőben) van | der mond ist im abnehmen T. 308.
yoj hím | mánnehen III.470.
khöj üstök | schopf KL. 5. pánk-khoj id. K. yqjin (adi.) 11.388.
khajér ravasz | schlau K. 1.167. khqjárél hamisan (adv.)
KL.19. '
khqjérli hamiskodik | hintergehen P. 27. — khajérli.
yqji (yöji II.3.) talál, érint j treffen, berühren 1.93. ér | antreffen 11.266. yöji id. 11.62. — sawné yqjásén Ínségbe jutottál | du
kamst in noth 1.138. qu yqjné qwin ja víz sebje m o s t a (ill.
é r i n t ő ) folyó 11.137. numél minné tqrém yqjné nolté fent járó
isten l á t o g a t ó (ill. m e g t a l á l ó , é r i n t ő ) földfokán 11.136.
yajiltali id. 11.347. yqjilali betér | einkehren 11.406. —yajtal érin
tetlen | unberührt ÍII.362. — D. khqji talál P. III.521. találkozik |
es trifft sich T. 166. khojékhati id. P. 19. khöji érintkezik AL. 70.
khoji talál K. 11.239. sgpi kh. ketté vág (ill. talál) | in zwei schneiden K. 11.237. nélél taré khojéntqu (pass.) keresztűléri öt a nyíl
11.240. ngfikhwé khöji (ö 1.) fölér | liinaufreichen 11.223. — 2) kerül I
kostet T. 166. KL. 22. P. 10. — mán sdtné kh. mennyibe kerül (
auf wie viel kommt es ill. was kostet es ? KL. 22.
yqjilt -ként | gleich vatém pil y. szedni való bogyóképpen
II.6. ja yqjiltél folyó alakjában | in gestalt, gleich einem flusse
1.141. ti-] ta-y. így, úgy | so
khqjip: ák-kh.-lou tizenegy | eilf KL. 21.
khgjlqlé hajladozik | sich beugen T. 327. il-khgjlqli lehajlik
T. 310. il-khgtant id. T. 310.
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kkojpén méltó | würdig K. 396. Mioipé megfelelő | entsprechend K. 369.
yqjtél -ként, képpen | gleich — tülméy-y. tolvaj módra |
gleich einem dieb III. 119. a mint [ so wie Í.75. — khajtél KL.
khqitél P. K. khoitél K.
yqjti betegen fekszik | krank Hegen 1.165. 11.342.
yojtil kór | krankheit 1.158.
khgl hal | fisch T. 331.
yol reggeli idő | der morgen 341. yoli reggel | morgens 11.258.
kelet | osten II.5. yolit másnap reggel | am anderen morgen 1.6.
yolifyqtél holnap | cras 11.87. yolitán másnap 11.87. — khqlti, khqltdn holnap AL. 60. — khul, AT. khgl, khultq reggel; — khulét',
AT. khglait, khgláit'qtén holnap; khgl-pos hajnal | morgenroth.
T. 317. — khival, -t, -tan K. khwölt, khwqltin P. khwol, -tán, -it
KL. id.
yöl áldás | segen 11.75. jólét | wohlstand 1.32. yölei' (dual.)
boldogok | sie sind glücklich 1.4. — yolan dús | reich 111.35.
11.348. boldog III. 187.
khql nőstény [ weibchen P. III.523. v. ö. khal'
khoJ! posztó [ tuchwaare T. 161.
khöü nyírfa | birke KL. III.483. AL. 77. T. 161. lehet P. 17.
— v. ö. yal.
khal 1. yal.
khqlds ikém senki sincs | niemand ist T. 167. — v. ö. khqls
yqlá tetem | leichnam 11.279. III. 110. —yqlán ma halottas
ország | todtenland 1.90. yqlán {a br.!) fekete | schwarz 11.321.
kholé istálló | stall K. 11.238.
khöléy holló | rabé K. 11.225. — khwgléy varjú K. 11.226.
khöléy K. khqléy T. 322. nép | volk
íjaié) khelékhtoqli befúródik | sich hineingraben K. 11.228.
fpél'J- khqleluy festeni | fárben P. 22.
elém-yqlés 1. khqls
yqlyélali csúszik | rutschen 11.43. 112. — v. ö. ydl'yi
yqXi (khali, khwqli) meghal | sterben 1.6. elpusztul | zu grundé
gehen 1.23. elmúlik, kifogy | ver-, ausgehen 1.145. 160. elcsönde
sedik | still werden III. 107. — sun-jiwd yq>lés szánfája elkopott
11.211. —ydlti, yölti tönkre tesz, elpusztít II. 143. 27. elfogyaszt |
verzehren 11.321. kiti ét y. két éjszakát eltölt | zweináchte verbringen III. 185. ydtél yq,ltné egy nap multával 11.429. tal yqltné a tél
eltöltésére HÉ. 13.• v! ö. 11.189. yöltili id. H. 149. yöltitiid. III.419.
yot yoldlti elpusztul XXII.51. yqlém halott | todt 1.136. yqltal
ki nem fogyó | unerschöpflich 1.113. vége érhetetlen ] unendlich
HI.192. — khqli meghal | sterben KL. 16. T. 311. khqli AL.
72. — pdl-khqlwé elhervad | verwelken KL. 20. — jql khöli meg
hal K. 11.376. — khwqli K. 11.232. khwaliti K. 11.231. elfogy | ausge-
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hen; khwaltal kifogyhatatlan K. 11.379. — viit'né khwalli a vízbe
vész | im wasser umkommen P. 23. jal-khtcqli elmúlik | vergehen
P. 373. khwqltéli veszít | verlieren P. 21. —pil-khwalili megrom
lik | verderben AL. 61. kwaí-khwalélali elfogyatkozik | abnehmen
AL. 61.
yöli hall | hören; khöli K. 11.239. AL. 72. khwöli KL. III.349.
P. III.521. id. sejt | vermuthen K. 1.167. khwöléloali KL. 351. yölili
id. 1.70. 11.127 ; yöliláli hallgatózik | horehen 11.243. — khölti mu
tat | zeigen K. ÍI.239. yöltili 1.165. yölti id. III.124. elárul | verrathen 1.49, toaré-khöltili bebizonyít | beweisen K. 377. kholpi
meghall K. — khőlkhati hallatszik | es verlautet P. 23. khalkhaté
id. T. 153. khwölyati id. KL. 21.
khölé hál | übernachten T. 327.
yolliti himbál | schaukeln 1.103.
kholpi reped | bersten K. 378. pal-kh. széthasad P. 18. palkhelpi id. KL. 22. — khölti hasít | spalten KL. III.483. hámoz |
schálen, khélteli id. P. 27.
khals ember | mensch KL. 11. élém-yalés id. B. at khals Benki |
niemand KL. 11.
khqltérém híd | brücke T. 314khélti 1. kholpi
khom férfi, férj | mann, gatte K. 11.230. 240. vis kh. fiú | knabe
K. II.24Ö.
yqman némelykor | bald, manchmal 340.
khqm, khamái, khqmi 1.
"/ami
khgmél!, khgml'é hogyan? miképpen? a hogyan ) wie, so wieK.
khgmér természet | der mánnliche samen 11.223
Xamyi zúg (mint a bögöly) | sausen 1.156.
yqmés hoporcs | holper 111.360.
yqmi arezra | auf's gesicht III.463. hasra | auf den bauch
1.5. y. sasyati a vízbe belefordul III.229. punkd y. tarmatéstá fejét
leeresztette | den kopf hangén lassen 1.80. y. rauti felfordít ] umstossen 11.118. — khami pdts arezra borúit K. 376. khamái, khq,mé
id. khqm igék. P. 16.
khqm-khqmi szádjával lefelé borít | mit der öffnung abwárts
umstürzen P. 16. — khamuté id. T. 331. yqmitayti egymást | elbo
rítja | einander überdecken 1.160.
yamléy csibor | schwimmkáfer 1.40.
"
%qmsayti fölmer | aufschöpfen III.229.
yqméi ostor ] peitsche 1.16. 11.318.
khq,msémti ütöget | schlagen P. III.539.
yqn fejedelem | fürst 1.8.
khon FK. khwqn ki ? | wer ? K. — khonár, khwqnár id. khq,n id*
P. khon-khon némely | irgend einer K. khön mikor | wann T. 316.
khan: ül kh. ne érintsd I berühre es nicht T. 158.
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khona, khondV 1. yqni.
yqnal egykor | einmal 1.17. y. yqtél egy jövendő napon | an
einem künftigen tag, künftig 1.78.
khőfiéltqp hágcsó | leiter T. 331.
(nun)-khqnémli fönnakad | hangén bleiben T. 331.
(lel-) khönér a láb hátsó térdhajlata | hintere kniekehle P. 9.
khqngha át, keresztül |über AL. 60. khqnkhd K. 11.237. yqnyji
11.291. kqnkhé K. 1.171. kqnghé P. 19. khqnghq T. id., kqnkhd id. AL.
14. múlva, sqat-k. egy hét múlva | binnen einer woche KL. 18. —Igék,
k.-tustpesém átléptem | übertreten P. k.-kdlstil megelőzte, túlhaladtál
überholen T. 316.
yqnyd ki? a ki | wer ? welcher 11.280. yqnydn id. 1.143.
khonfá rén | rennthier K. 11.235. v. ö. khonfé-pon rénszarvas
szőre K.~H.223.
yönyélt folyócska | flüsschen II.2. 140.
khqnkhénnq, egyikőtök-másikótok | der eine u. andere von
euch beiden T.167.
kéfikhi, kenghi 1. ydnyi
yqni hanyatt | rücklings III.403. khqni ; khoni' id. K. 11.233.
khonV pütmésté hasba döfte | in den bauch stossen u. o. khondi id.
P. 16. khona id. AL. 60. khanq.ii id. T. 312.
(jel)-khqni behunyja a szemét | die augen schliessen P. 15.
yqnin görbe j schief, krumm III.409. khqnin kh&p meredek,
magas oldalú ladik | ein boot mit steiler hoher seitenwand, P. 16.
khörís csillag | stern T. 156. 310. — v. ö. yös
khqnsi ir, fest | schreiben, zeichnen K. 399. khq,nsé id. T.
327. — v. ö. yansi
yqnt had | kriegsvolk 1.119. 11.99. y.-ydp hadi hajó | kriegsschiff 11.163. — khőnt id. K. 11.227. tábor | láger K. 11.228.
yfnti 1) megtalál | finden III.396. —khönti K. 1.166. khqnti
KL. III.349. khqnti, khqntloqli P. III.521. 573. T. 153. id. — yqntipi id. 1.34. yq,ntyati találkozik, akad | es trifft sich 1.24. 5. yqmtyatili id. III.321. khöntkhéti id. K. 11.234. — 2) B. észrevesz | wahrnehmen 1.12. néz 1.46. tekint 11.112. pillant 11.125. | sehen,
schauen, blicken; elé-khönti előre néz | vorwárts schauen K. 11.230.
— 3) yqnteli hall | hören palkátd a fülecskéje 1.44. yöntémlali id.
III.389; — hallgatózik | horchen 11.217. figyel | aufmerken
III. 193. yqntémli id. 1.61 ; yöntéli hallgatózik 1.20. érez | fühlen
III.83. yontéldli meghallgat | anhören 11.145. — 4) khqnté szül |
gebáren T. 327. pü khqntqm-vail a fiú születése óta T. 318. — 5)
khwqntémli szót fogad | gehorchen (ill. meghallgat) KL.JII.485.
yqntli hadakozik | krieg führen 11.131. yqntlayti 11.24. khöntlayti K. 11.226. P. 27. khqntlqyté T. 315. id.
khép ladik I boot K., KL. III.485.
khqp (pl. khgmpét) hullám | welle K.
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yqp-: tü tajmém yqpdt eszméletem veszte p i l l a n a t á b a n
III.419. tatéi qlpa sdlmaném yqpét a mint eszméletem híján voltam,
a b b a n a p i l l a n a t b a n ÜL293.
Xqpéji fölkapja püsméy a czipőjét | den schuh schnell anziehen III.427. khqpéji id. AL. 56. — yöptildli kapdos | hin u. hergreifen 11.190.
XQpén halhólyag [ fischblase 1.151.
(kot-) yqpi (kéz) fej | die handmitte III. 120.
kheplin dombos | hügelig P. III.523.
yqplin kopogó svj zaj | klopfendes geráusch (eines ankommenden bootes) III.442. 497.
yapt rénökör | renn-ochs 11.372. yqptép, yqptin (adi.) u. o.
khsr hím j mánnchen K. III.491. KL. IIÍ.203. bika, rénbika,
szarvasbika | stier, rennstier, birschbock K. III.489. 11.235. KL.
III.347. csődör | hengst KL. 23. — v. ö. yar
yorvoj apróhal-zsir | kleiner fische fett 11.77. — v. ö.
khwqrin
khqr D. khgr, ghqr T. (kiegészítő szócska | ein ergánzungsvrort) témté-khqr miféle | was für einer? K. 11.237. tümle-, temllinkh. ilyen, olyan | solcher P. tűmén-, tqmén-kh. id. T. khot-, noyorkh. a ki, a mi | welcher, welches T. ám-khqrem stb. enyém | mein
KL. T. — ménép-kh. menő ember K. 11.223. ember K. 11.233. ájnékh. innivaló | trunk K. 1.166. tené-kh. u. o.; tini-kh. ennivaló|speise T.
330. — além-kh. zsákmány | beute K. jgntém-kh. varrás | náhterei T.
307. khqté oalmém-kh. tqu oqlémwést kiki a hova elemelődött, oda
emelődött el K. 11.239. — wiiün-kh. nedves valami | etwas nasses
KL. seim-khgr sovány | mager T. 160. uun-ghqr sebes (folyó) | reissender (fluss) T. 154. — vis khqrt gyermekek | kinder K. 11.239.
jilké-kh. első | erster KL. 11. us-kh. egy keveset | ein wenig T. 313
uy-khgr egyféle | einerlei; squ-khqrtnél a sok közül| unfcer den vielen
T. 159. — saptél pafi-kh. nagyon részeg | sehr berauscht T. 322.
dm pgidém-kh. földim, falumbeli | mein landsmann T. 165. — 1.
yar, khar.
khör kor, idő | zeit T. 316.
yqrdmin ékes | geschmückt 111.74.
yqréysi rabló | ráuber 11.280.
yorémti 1. khwqrti.
khgrép vörösfenyves | lerchenbaum-wald K. 11.235. — v. Ö.
khworép.
yqryei harkály | specht III.293. — v. ö. khweréy.
khqrji 1. khwqri.
khqrkhqu: sgpém kh. léy-juntus ingem s z e g ó l y l y e l körül
varratott | an mein hemd wurde e i n s a u m angenáht T. 315.
kharqté néz | schauen T. 160. 309. khqraulqté őrködik | wachen T. 316. 331.
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(pali)- yqrsáti szétmegy | zerspringen 11.375.
Kortyén 1.7. yqrtyqn 11.42. khortkhán K. 11.224. ölyv |
geier.
yqrti 1. ktvarti.
khqrté húz, szánt | ziehen, ackern T. 154. 327. — khartéli,
felajz | spannen (den bogén) K. 11.228. — ám semém lép-khartkhqtus (pass.) az én szememet bevonta a hályog | an meinem auge
entstand einstaar (wurde vom staar überzogen) T. 312. il-khqrulé,
il-kharutlé elalszik, eloltja (a tüzet) | es erlischt, auslöschen (das
feuer) T. 310. — v. ö. yarti, kharti.
khgru zsák | sack. T. 154- — v, ö. yurV.
yös csillag | stern III. 135. — v. ö. khöns.
yos, yos-jiiu kemény fenyő j harte fichte K. 1.171.
khös bélgiliszta | bandwurm T. 155. — v. ö. yüns.
khos-vi( húgy K. — v. ö. yurís.
khos habár, bár, bármint | sowohl T. 324. — v. ö. kwoss.
khös húsz | zwanzig T. 307. khos K. — 1. yüs.
yasaB. khasá KL. 14. hosszú | láng; sokáig | lange zeit;
yqsáV soká. yasát, -n messzi, messzire | fern, weit; yqsit
hosszában, mentében | entlang 337. satmilén yqsitél bűvigéd útján |
durch, vermittelst dein zauberwort 1.161. — v. ö. khwq,sá.
khqséy szűk | eng T. 310.
khqsém hagyma | zwiebel P. 9.
khqsémté megránt | ziehen, zupfen T. 159.
yasép-jiiv gyalogfenyő | wachholder III.278. — P. khwasppé-fü
III.539.
khoséypi ropogtat | krachen lassen — koqt-tgl'é khoskhén
ölenti a kézujj ropog | der finger kracht K. 397.
(nonkhal)- khesertayti fölemeli a fejét | den kopf erheben K.
11.233.
khoskhé imádkozik | beten T. 324. — v. ö. khwqéyi.
khéskhén 1. khoséypi.
khösfi satén hangya-bűvölet | ameisen-zauber K. 11.223.
yqsi, yqsén; — yqsi-yumlé-narin-q,tér sokszolgájú-férfiucska,
szentséges nős; rusin-aulép-yqsén-saí'' bojtos végű-sokszolgájú-hajfürt 11.25.
khqsin-khq,r katona | sóidat T. 160.
yositi kisöpör | auskehren III. 195.
khqsiti rohan | stürzen T. 318.
ygsléy horognyíl | pfeil mit hacken 1.113.
yasna a fa rugékony része | der elastische theil des holzes
1.151. — yqsnafi 1) rugékony | elastisch 1.151. 2) hajlós (fa) | biegsam 3) bordás | gerippt — yqsnáp id. 11.22. — khqsné hajlós | biegsam KL. III.483,
khgső, khusg hosszú | láng — khoso-t, -n, -nél távolbán stb.
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árun khgsgn tovább | weiter T. — khost, khosto hosszában | entlang, nat-khostna örökre | auf ewig AL. 60. — v. ö. yasá.
yossuli csapdos, hajít, meglegyint | schlagen, werfen, streifen
111.440. 11.68. 1.75. yossulali 11.98. yosfili 111.365. yosyi 11.79.
csapdos; —yosyawé (pass.) himbálódik | sich schaukeln 1.15. yossulayti csapódik | schnellen 1.15. yossiyati fölcsapdos ul'á nelmá a
tűz lángja | die flamme schlágt in die höhe 1.45.
yqt hat | sechs B. khat KL. T. khöt K.
khqt papir | papier T. 308. irás | schrift T. 159.
yot B. khot D. hol | wo; bárhol | irgendwo I. 59. — khgt hová
T. — mely, melyik | wer, welcher KL. T. khot . . . khot némelymás | mancher KL. — khqt hol ? T. — khot-poql honnan | woher
P. — kwat hol KL.
yot- B. khwqt-, khwqté-, K. P. (igekötő | partikel) el, meg,
le pl. yot-saji elrothad | verfaulen, yot-lqtyati megfakul | die farbe
vérlieren. — khwqté-kiuqltili elveszt | verlieren khwqt-pátti elejt |
fallen lassen P. khwqt-tépsém eltévedtem | sich verirren khwqtroyti megijed P. erschrecken. — össze, szét khwaté-sqyti össze
kuszál | zusammenwirren, khwqt-rimli összezavarodik | sich verwirren P. khivaté-ters szétmállott | auseinanderfallen — 1. NyK.
21:348. 23:383.° 24:21.
khotal', khwq,talhová | wohin KL. — khutalKL.— khotail'id. AT.
yotál~B, khotal', khwq,tál' 11.224. K. khotal T. hová; valahová;
valahogyan | irgendwie B. NyK. 21:344. yotaX alné bármerre levő
I. 57. — yotaiá. 63. 71.
yq,tan hattyú | schwahn 1.30.
(il-)khöté lehajlik | sich biegen T.310.
khoté valahol | irgendwo K. 11.226.
khaté K. 11.226. khwqté K. 11.224. P. hová| wohin?
khwqtéy-mater valamelyik | jemand K.
yotél B. khotél D. khgtél T. khwqtél KL. honnan | woher. —
yotél-uit (~uilt B.) merről | von welcher seite NyK. 21 : 345.
yqtél B. khqtél L. P. T. khotél K. nap, délszeg | tag, sonne,
mittagsgegend — yqtélá nappal | bei tagé, etá-yqtélátél éjjel-nap
pal | tag u. nacht; khotélátel naponként | táglich K. 1.167. khqtlan
nappal | bei tagé KL. 17; khotél-jot-sit dóikor | mittags K, khqtélpoql déltáj | mittageseite KL. III.347. yqtélinsiri nap szerént | der
sonne nach jányi fordul | sich wenden NyK. 21:345. khotélénés dél
felől | von der mittagsgegend K.
yqtali nappalodik | es wird tag III. 112. yqtáltén yqtél derítsd
fel a napot | láss die sonne aufgehen 1.129. yqtélti tündököltet |
glánzen lassen 11.316.
yötém B. khatém K. KL. khqtém-sak KL. khwqtém-sakh AL.
valahogyan | irgendwie — y.-kepéi valahogyan, y.-kasim akár
hogyan j wie immer, yótém*, yot-müs valamiképpen | irgendwie.
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yoti minő, micsoda, melyik | was für einer, welcher.
khqti szakít | reissen P. T.
khqtci írástudó | schriftgelehrter T. 325.
yqtpci valaki | jemand — qlné y. ember | mensch 1.21.yumy.
férfi személy | mannsbild 1.131. yoti y. akárki | irgendeiner; maty. kicsoda | wer; nem-y. ne-mat y. senki | niemand.
khqttá valahol | irgendwo AL. 60. valamikor | irgendwann
AL. u. o.
yotté valahol | irgendwo 11.125. valahová | irgendwohin 11.27.
— khwqtía id. AL. 60. khwqtté id. P. 13. khwqt't'él valahonnan |
irgendwoher AL. 60.
khquri koppaszt | schaben P. 14.
yqus hamvas | aschgrau 11.341.
yqut jegenyefenyő | rothtanne 11.122. — khqut lúczfenyő |
weisstanne KL. 14.
khqwqnté függ [ hangén T. 314.
yü ember | mensch jáyén-yü-yüsén'-yü sok-népű-ember — sokszolgájú-ember 11.52.
(nun)-khuipi fölpuffad | aufplatzen T. 309.
khuj hajnal | morgen, sonnenaufgang KL. III.201. AL. III.207.
yuj hím | mánchen 11.339. — v. ö. yoj.
yuji fekszik, hever | liegen 1.2. 11.163. aJcuf l'qnyd y. csak
nyoma látszik 11.125. — alszik | schlafen 111.15. — yujili ÍII.351.
yujyélali II 81. yujipi 11.254. yujipti lefektet | legén 1.67. yujti föl
bujtat [ aufhetzen 11.81. — khuji, khujiloqli; khujjeloqlenti fek
szik; hever KL. III.481. 485; 351. khuji alszik P. 23. khejné mö
K. 11.236. jql-khoiréli lefekszik K. 374. il-khujlalem id. T. 310. —
khwuji id. P. III.521. — khujés fekvés KL. III.483.
khul' posztó | tuchwaare K. 11.229. szűr | mantel KL. 30. —
v. ö. khgl'.
yul' emésztő betegség | verzehrende krankheit 1.96. II.4. yutqtér ördögfejedelem | höllenfiirst 1.160. khwüE ördög | teufel K.
III. 127. — yul'tallM.
yul hal | fisch — yulin fadi.) — yulan-sam halpikkelyek |
fischschuppen 11.28. vas-uj-yul, lunt-uj-yul kacsaféle, lúdféle álla
tok 1.50.
khul ház | haus T.153.
khul reggel 1. yol.
yulay holló | rabé 1.1. — v. ö. khwöléy, khwöréy.
khul'em hamu | asche K.
yuli hámlik J sich schálen — an saskwé yuli (part.) kit qsné
yumlé patsén most pedig mint lehámló nyirhéjacska miképpen let
tél oly halavány 1.123. —v. ö. khulti.
yül'i elhagy | verlassen III. 105. yuíti hátramarad | zurückbleiben IE.110. (u br. 1.17. 52. Hl. 154. stb.) yüttélali id. III.154.
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yültéptali meghagy | übriglassen 11.195. — khüUi id. AL. 72;; khuU
id. T. 327. il-khulqs elfogyott ] ausgehen T. 317. khultulé elveszt
T. 328. khulti marad | bleiben K. H.238. KL. III.353. khuutti id.
P. III.523.
yulili támad | entstehen 11.352. vitén yul'Uime vizzel van elbo
rítva | mit wasser überschwemmt 1.45. yuUléné tür-vit felbuzgó
tóviz | emporquellendes seewasser 11.314. nq,ny-%. fölbukkan, föl
merül | emportauchen 1.161. 140. yuUlali id. III. 154. sakw y. tűzözön kerekedik | eine feuersbrunst entsteht 1.47. vitén yulilalim a
vizén lebegvén | auf dem wasser schwebend 1.47. yul'iti előbuktat |
auftauchen lassen 1.140. előhoz | hervorbringen. erschaffen 1.129.
fölemel | herausheben III.500. yuUtáli id. III. 154. yulítayti föl
bukik 11.393. nalu y. ereszkedik | sich herablassen 11.266. —
khulanti khatél a nap lenyugszik | die sonne geht unter AL. 77.
khütüati (ü'l.) felszáll 1 aúfsteigen K. 11.232.
yülp háló | netz I. 27.
yulpji halász | fischen 11.118.
yultéy halászfelekezet | fischergesellschaft III.498.
yulfyi úszkál | schwimmen 11.95. yutiyinii hintázik a hullá
mokon | auf den wellen schaukeln 1.95. hullámzik | fluthen 11.391.
yultyinti vizben lubiczkol | im wasser waten 11.118. — khutti inog |
schwanken AL. 69.
khulti lehánt | abscháh n P. 14. — v. ö. khelti.
yum, yuml'é B. khum, khumle P. KL. hogyan, a hogyan | wie;
yum-müs, yuml'é-müséy id. kwoss-yuml'e, y.-kasin akárhogyan | wie
immer 344." — v. ö. khomél K. khúnal T.
yum ember férfi | mensch, mann — yum-pV ember 11.105.
y.-lunt hím lúd | gánserich 11.105. yumpci, yuman, yumén (adi.)
ÍI.498. 125. — khum id. KL. III.481. K. ktigm,
yüma ejha | juchhei 11.125.
khumlqy komló | hopfen T. 315.
yump hullám, hab [ welle, schaum — yumpin 1.61. v. ö.
khüp.
yumpéltantawé (pass.) hullámzásba hozódik | aufwallen 1.61.
yün mikor | wann, hogyan j wie — at y. soha | nie, kwoss
y.-ta'ü mindig | immer; — khün KL. khun K. khön T.
khunáy hogyan | wie? T. 319.
khunátiá. T. 319.
khuné huny | die augen schliessen T. 327.
yunyal patak | bach 11.320.
yüni kanalaz | mit dem löffel sehöpfen 11.300. yünliti id.
11.33. — khüni P. 17.
khunná rénszarvas | rennkuh KL. 46.
khunalté valamikor | irgendwann KL. 16.
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yuns bélgilitiszta | bandwurm NyK. 24:155. khuns id. KL.
3. •— v. ö. khös.
yuns húgy | úrin NyK. 22:3. khus-wüi KL. 3. AL. 55. T. 156.
— v. ö. khos-vii.
khunsé, hugyozik | urinieren T. 333. khunsi KL. 3. AL. 55.
yunsin kemény | hart III. 143.
yünt bátyú | bundel 111.57. —• v. ö. khüt.
yünt, yünté valahogy | irgendwie 11.113. valamikor | irgendwann 340. khunté valamikor KL. 16. — nem-yünt soha | nie,
yünt-ta'U valamikortól fogva | seit jeher 340.
yüntép lapát | schaufel 327.
yünti hátára vesz | auf den rücken nehmen 11.221. yüntmi
id. III. 186; yüntliti hátán czipel | am rücken tragen 11.227. khunti
id. KL. 5. — v. ö. khüti.
(alá-) khunun valahogyan | irgendwie T. 319.
khuost hosszában, mentében | entlang KL. 14. 45. — v. Ö.
khup (khump-) hullám, hab KL. P. T. — 1. yump B. khap K.
yür szél | rand 11.314. — khur K. IL228. khür KL. III.351.
(u br.'NyK. 22:18.)
tu-khur izé | etwas T. 166. — v. ö. KL. tá-khar.
yurayli fél | fürchten 11.26.
(il-)khuraté leborotvál j abrasieren T. 158. yot-yüréti lenyír |
scheeren 111.227. khwuréti id. P. III.523. yürtéli horzsol | streifen
11.192.
yürém B. khűrém K. KL. khörém T. három | drei.
yuri alak | gestalt 11.354. ta, mat yurip ép olyan, milyen
alakú | gerade so, wie gestaltig 1.26. I.l. ügyes | geschickt 1.6. ti
yuril ilyen módon | auf diese art 1.137. yulay yuril holló alakban |
in gestalt einer rabé 1.11. yurin (adi.) 11.321. — khurép K. III. 127.
khur él KL. III. 351.
yuri felénk | furchtsam 11.323.
yurV zacskó | beutel 11.179. III.242. vas-y. gyomorzacskó |
magenbeutel III.242. (yüryém, ü 1. III.298.) — khüri tömlő | schlauch
K. 11.231.
khurlati folyat | rinnen T. 325.
khurt khqtél holnapután P. 19.
yürtéli 1. khuraté.
khurti gyolcs | leinwand T. 315.
yüs B. khüs KL. khus P. khös T. khgs K. húsz | zwanzig.
yüí szolga | diener 1.165. 11.301. yüsén (adi.) 11.52.
khus-wiit' 1. yuns.
yusati hasít | spalten 11.73. 291. khuseti P. AL.
yusi görbe | schief 11.129.
[khuost.
khusti hosszában menő | nach der lángé zu T. 312. — v. ö.
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khüt (khűnt-) K. khut KL. bátyú | bündel — 1. yünt.
khuí-khun bármikor | wann immer KL. 16.
khuta AL. 66. — 1. yjütái\
khutat hova | wohin AL. 60.
yütaV mögé | hinter IH.S23. khuta id. khuti id. K. khutél
mögül | von hinten K. — v. ö. yünt, yotkhüti hajlik | sich beugen P. 15. AL. 70. yütayli, yütayldli
(fr.) hajlong 11.423. khütéltayti id. AL. 54. (u br. 64. 77.). — yütéyli
1) hajlong HE. 192. 2) hajlongva imád | anbeten 1.37.11.99. —*ngkhkhütémtayti fölköti háti batyuját | sein bündel aufbinden K. 374.
khwasi tép | reissen, játén AL. 72.
khwgji fekszik | liegen K. 11.376. khwoiti betegen fekszik |
krank liegen KL. 30. khwoitép-khar beteg | ein kranker P. 10. —
v. ö. yuji.
khwoiti fölbujtat, uszit | hetzen K. 399.
khwql, khwöl 1. yol.
khwgléy K. 11.226. 1. yülay.
khwöli stb. 1. yöli hall.
khwqli stb. 1. yqli hal, vész.
khwqli megy | gehen K. 11.227, khwqlti áthalad | hinwegschreiten K. III. 130. khwqltiti léptet, félrerak KL. III.491. (v. ö.
elveszt NyK. 22:19. khwqli halni tőből) — v. ö. kwdli.
khwglili marad | bleiben K. 11.226. khwoiti elhagy | zurücklassen K. 11.234. elé-khwgttépti elhagy K. — v. ö. yüli elhagy.
khwqn 1. khon.
khwqnqtél egykor, a jövőben | künftig KL. 16. — v. ö. yqnal.
khwqnkhi huny | die augen zumachen K. 396. khwqniti id.
KL. 27. — v. ö. khuné T.
khwqntémli 1. yqnti.
khwqr alak, kép | gestalt, form K. 1.166. khwgr K. 11.224. —•
v. ö. yuri.
khwéréy csóka | dohle K. 11.126.
khworép czirbolyaerdő | zirbelwald K. III.226.
khwqri szitkozódik | fluchen P. 11. khwqrkhati id. KL. 15.
haragszik | zürnen KL. 19. khqrji (sic!), khwqrjáyti id. KL. 20.
khwqrin yul szárított vagdalékhal | getrocknete kleine fische
KL. 46. — v. ö. yor-voj.
khwqrti ugat | bélien K. 378. yqrti vonít | heulen III.417.
III.314. yartésli (fr.) id. III.429. yariélti rángat III.314. yorémti
megugat ÍII.341. khwarémti id. KL. III.491. P. III.525. yarémtapti
id. III.393.
khwqsá KL. khwqsé K. P. khiuqise FK. khwqse K. 1.168. khwqsüt, -n; — khwqsást hosszában | entlang KL. khwqst id. P. 16.
khwqstél hosszára | bis ans ende 1.167. — 1. yqsá.
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khwasé a m i n t | als K. 1.169. khwqsé nár a k á r m i | irgendwas
K. 1.167. — v. ö. kivoss.
khwgséti hasít | spalten K. 1.170. — v. ö. khwási.
khwqéfi imádkozik | beten K. 11.376. — 1. khwqséi.
khu-asppé jü borókaág | wachholder P . HI.539. — v. ö. yaéép.
khwassi 1) imádkozik | beten K L . 26. 2) panaszkodik | klagen
P . 2 3 . khwassékhati id. P . 2 7 .
khwosti felránt | aufreissen K. — v. ö. khwasi.
khwat . . . — 1. khot . . . yot . . .
khwuji 1. yuji. — khwüt 1. yid. — khwüUti 1. yül'i. — khwuréti
1. khuruté.
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A Königsbergi Töredék újabban fölfödözött részeit Nagy Gyula
nagy fáradsággal kibetűzte s közzétette az idei Akadémiai Értesítőben.
Hogy a szöveget kiegészíthessük, mindenekelőtt a latin eredetijét kel
lene előkeríteni. Addig részünkről legföljebb a köv. toldásokat merjük
indítványozni. 1. lap, 3. s o r : [a]niad le. — 8. s. [Me]rt v. [Miejrt.—
11. s. uta[l]atlon ? — [Te] le[g], — 13. s. [hajmar ele mulhas[sa, egjecnec
eg[et] meg[e iarhassa ? es] nazaret. — 20. s. iduz leg [maria ysten]. —
21.-2. s. aldut uog te [mend asunuc fjelevl. — 2. lap, 1. s. scen[t]. —
6. sc[en]t. — 24.-5. s. quin angol[oc erevlenec, vrduguc busu- v. buzio-]
lanoc (bosszúlának) pukul[n]oc setit segeb[enj.
Nagy Gy. olvasására megjegyzendők í 1.1. 23. s. leszel alak eddigi
tudomásunk szerint a régiségben nincs. — 2. 1. 3. s. vese alig lehet más,
mint vész (mert a vész ige régente vészen volt). — 12. s. muyun alig
lehet más, mint tollhiba «munyun» helyett; vö. mvny 14. s. ésmenyun
11. s. — 13. s. alkalmasint állata félen vagyis oldalt, félre. — 16. s.
latuc = látúk (látók) v. látjuk. — 20. s. fizeni talán tollhiba fizetni
helyett ? — 26. s. ignec nem lehet égnek, mert az ég sehol sem fordul
elő i-vel; hanem igynek: «ez lőn új igynek csudája».
A nyelvi sajátságokból csak egynéhányat emelünk ki. A -nek és
-vei ragok mélyhangú párja itt -noc és •vet. Vájjon lehet-e ezeket o-val
olvasni? akkor a magash. alakokat így kellene képzelni: -nSk, -vél,
holott tudjuk, hogy eredetileg így ejtették : nékem, vélem. Úgy látszik,
a -noc és -vol irás -nak és -val ejtést jelölt, tehát az Árpádok korában az
o betű nem csak o, hanem a hangot is jelölt, s ezen kétértelműség el
hárítására alkalmazták aztán az a hangra az a betűt. Ez utóbbi már itt
is megvan, pl. s a r m a z a l = származol stb., és az 1 : 21. sorban egymás
mellett wagun és uog — vagyun és vagy. — Érdekes az -at, -eí-féle főnév
képzés változatos alakja : sciletetvi = sziletetvi — tamadatia = támadatja — aradatia = átadatja, holott a HB-ben kinzotvia = kínzotuja —
és mogzotbelevl = mogzotbelól. — A névragok közt i t t is különböznek
hagzásukban : gukeritul = gyükeri-twZ, [kejralatul = kerályá-tw/ (vagy
-tül), és másfelől [bjinucrevl = bínök-ró7 s mogzotbele[vl] = mogzotbeló'Z, agbe[lejvl = ág-beló'Z (ámbár «scuz» mellett «sceuz» is előfordul
1:19. és 1 :14. s e szerint a -revl rűl-nek is olvasható ; de ez kevésbbé
valószinű). — Sok nyelvtani alaknak itt van most legrégibb előfordulása,
de fölsorolásukat máskorra hagyjuk.
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XVI. századi magyar glosszák az Egyetemi
A budapesti egyetemi könyvtárnak egyik XVI. századi latin codexében (Cod. Lat. Saec. XVI. No. 114.) olyan egykorú magyar bejegyzésekre
bukkantam, a minők a XV. századi Németújvári és Budapesti Glosszák.
A különbség az új nyelvemlék s az említett glosszák között csupán annyi,
hogy e codexben szövegközi értelmezések nem fordulnak elő, a magya
rázatok ugyanis részint a lapszélre, részint az illető latin szók fölé vannak
jegyezve.
A codex, melyben e lapszéli és sorközi magyar jegyzeteket találtam,
vegyes tartalmú, nagyrészt szent beszédeket tartalmazó latin kézirat,
melynek első 97 levele Szent Ágoston reguláinak fejtegetését foglalja
magában s ily czímet visel: Exposicio Regule beati Augustini episcopi.
írásából Ítélve, a XVI. század elejéről, tehát még codexeink korából való.
A magyar jegyzetek a codexszel egykorúak s ennélfogva nyelvileg -— bár
nem sok anyagot őriztek meg — a codexek nyelvével egyenlő fontos
ságúak. A latin kézirat még egy más okból is érdekes. Ugyanazon szabá
lyokat foglalja ugyanis magában, a melyeknek magyar fordítását a XV.
századi Birk-Codexben bírjuk (1. Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás
koráig, 136. s köv. 11.).
Itt közöljük betűhöz híven e magyar glosszákat, a sorközieket S-sel,
a lapszélieket L-lei jelölve, s csupán annyi változtatást engedve meg,
hogy az y-ró\ a jelentőségte]en két pontot elhagytuk. A sorközi jegy
zeteknél mindig közöljük a latin szót vagy kifejezést, a mely fölé jegyezve
vannak; a lapszéli jegyzeteknél azonban az eredetit csak ott adhatjuk,
a hol a szövegben a megfelelő kitételre rá lehetett akadni. A betűszerinti
közlés után a megállapítható régi kiejtést is kiteszszük, az esetleg szük
séges fölvilágosításokat pedig lap alatti észrevételeinkben adjuk meg.
[lb. levél. L.] egyenes — egyenes.
[9. L.] Megijenth — mégijent.
[26b. L.] zaygasnalkwl — zajgásnálkül: sine tumultu.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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[29. L.] wylagnak nagyob genyeresegyebewl vei gengyessegyebwl — világ
nak nagyobb gyényéréségébó'l v. gyengyésségébó'l.1)
Mertheklethess segtharthassokro — mértékletésségtartásokról. 2 )
[30. 8.] byzonyawal — bizonyával: certe.
[30b. L.] wygaztakath — vigasztakat: iam vegetatos.
[32. L.] zyksegzénwedesben — szikségszenvédés ben: in sustinenda parcitate.
[38b. L.] larua . . . wlgo alarchya — álarcza.
[41b. S.] zemermethlen — szemérmetlen: impudicus.
[42. 8.] wmagoknak leendnek — ő magoknak léendnek: et cum se inuicem
sibimet.
noha — noha: eciam.
egembe nézessél — égyembe nézéssel: conspectu mutuo.
azywek kynythyat [így] ferthezethessegyeketh — a szivek kinyitják
fértézetéssógéket: corda nunciant impudica.
masmassykhoz walo gyeryedethben gyenyerkednek — más másikhoz 3 )
való gerjedetben gyenyerkednek: alterutro delectantur ardore.
noha — n o h a : eciam.
testhekben ferthezethes yllethesnelkwl maradnak — testékben (am
testükben) fértézetés illetésnélkül maradnak: intactis ab immunda
violacione.
[45b. 8.] zemnek bwyasagath — szemnek bujaságát: oculi petulanciam.
[Uo. L.] zertelen thwzteteseth*) — szertelen [ferjtőztetését ? \
[Uo. 8.] De legottan rewla Jegelem legén — de legottan róla fegyelem
légyén : sed de proximo corrigantur.
[50. 8.] es alkolmas kemensegyel fegyelmeztessekh — és alkolmas keménséggel fégyelmeztessék: et competenti seueritate coerceri.
[Uo. L.] velfegelmezny, vei thylthattasek — fegyelmezni, tiltattassék.
•

1

) VÖ. «Gyúngős, szép az orgona szó»Meliusnál (NySz.). A gyöngyös
szó ily jelentésére ezen kívül nem volt eddig adatunk. [De itt alkalmasint
gyengeség olvasandó, ,kényesség' jelentésében ; vö. Eltek vala oly nagy szép
gyengeséggel, öltözettek nagy drága öltözettel EMK. 5: 15. Ilyenformán
Faludinál is, 1. NySz. — Szerk.]
2
) Az utolsó betűt (l) a könyvkötő vágta
az idézett szótválasztás szerint, kötőjel nélkül.
3
) Am. egymáshoz. Nyilván a latin alius
alius alii subsidium ferunt, stb.). A Nyelvtört.
*l í g y ! A két szó két sorba van írva. A
meg van csonkulva, a kötés következtében.

le. A szó két sorba van írva,
használatának másolata (pl.
Szót. nem ismeri.
második az elején bizonyára
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[Uo. L.] coerceri — cohiberi, vei thyltassegh — tiltassák. 1 )
[53. 8.] ymteth — i m t é t t : admonitus.
[54b. S.] kynek hatalmath yllethi — kinek hatalmát illeti: ad cuius dispensacionem pertinet.
[Uo. S.] akarathya zerenth való — akaratja szérént való: arbitrium.
[Uo. L.] yobwlado vei yobwlando — jobbulandó.
[Uo. L.] bozzoallas ala vettessek — bosszóállás alá vettessék. 2 )
[Uo. S.] fegeim ala wettessek, vei adatassek neky — fégyelm alá vettessék,
adattassák neki 3 ): debet emendatoriam subire vindictam.
[55b. S.] hogh ne tv deglethw bivnewel — bogy né ő déglető 4 ) bűnével.
ne contagione pestifera plurimos perdat.
Ennyi mindössze a magyar bejegyzés a kéziratban. Hogy Szent
Ágoston reguláiban, melyeket a könyv fejteget, a Birk-Codex latin ere
detijére ismerhettünk, néhány szabálynak egybevetése igazolni fogja.
A különbség csupán annyi, hogy a Birk-Codexben a szabályok nőkre
vannak alkalmazva. Mutatványunkat azon regulák közül veszszük,
melyeket fönt idézett munkánkban közöltünk, azért a nyomtatás könnyí
tése végett a magyar szöveget mindjárt a régi kiejtésre átírva adjuk.
[70. lev. Az V. fej. 4. szabálya.] Nec
eant ad balnea, siue quocunque
ire necesse fuerit minus quam duo
vei trés, et ille qui habét aliquo
eundi necessitatem, cum quibus
prepositus iusserit ire debet.
[70b., 5. szab.] Egrotancium cura,
siue post egritudinem reficiendorum, siue aliqua imbecillitate,
eciam sine febribus laborancium,
vni alicui debet iniungi, vt ipse
de cellario petat quod cuique opus
esse prospexerit.

Neque eant ad balnéas. Se férdőbe
né ménjenek, sem egyéb herre háromnál kevésben. Nec illa. Az és,
kinek nyavalyája5) volna valahová
menni, né azokval ménjén, kikvelő
akarna, de kikvel fejédelmasszony
mondandja, tartozzék menni.
Aegrotantium cura. Kórokval való
bánás,6);akár kórságnak utánna éltetendőknek, akár még hideglelés
nélkül valami erőtelenségbe nyavalygóknak, valakinek hagyassék,
hogy Ő kérje az pinczéből, kinek
mire szükségét látandja.

x
) Érdekes, hogy a tiltattassék alak változataként utólag a tütasse'k-ot
is oda jegyzi az író.
2

3

) Nyilván a következő latin kifejezésnek egy másik értelmezése.

) Értsd: fégyelm adattassák neki.
*) Am. döglető, megmételyező. (Vö. NySzót.)
5
) A latin eredeti alapján mindjárt meg is kell változtatnunk a hely
magyarázatát, a melyet könyvünkben adtunk. A. nyavalya itt világosan
,szükséget' jelent s nem betegséget, a mint az eredeti ismerete nélkül
mindenki értette volna.
6
) Az eredeti ismerete nélkül e helyet is máskép értettem idézett
munkámban.
4*
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[71b., 6. szab.] Siue autem qui cellario, siue qui vestibus siue qui
codicibus preponuntur, sine murmure seruiant fratribus suis.
[72b., 7. szab.] Codices certa hóra
pefcantur, singulis diebus, extra
horam qui pecierit non accipiat.
[73., 8. szab.] Vestimenta verő et
calciamenta quando indigentibus
fuerint necessaria, dare non differant, sub quorum custodia sünt,
que poscuntur.

Sive autem quae cellario. Akár kedig kik pinczén, akár ruhákon,
akár kényvekén tisztó'l szérzettetnek, zúgódás nékil szolgáljanak
atyjok fiainak, az szororoknak.
Codices certa kora. Kényveket méndén napon éggy bizony órába kórjenek; üdő kívél kik kérendik, né
vehessék.
Vestimenta verő. Euhákat kegyig és
sarukat, midén szűkéséknek kélletendnek, né halászszák adni, kiknek ezök őrizeti alatt vannak,

Nem folytatjuk az egybevetést. E rövid idézet is igazolja, hogy e
szabályokban a Birk-Codex eredetijét kell látnunk, s egyszersmind
jogossá teszi azt a kivánatot, hogy a Birk-Codexnek immár szükségessé
váló kiadásában a latin eredeti is közölve legyen.
ZOLNAI GYULA.

Az indogermán rokonsági nevek egy részét érdekesen
magyarázzák most a reflexív seue , sue- (latin suo-, suus) névmás
tőből. Erre nézve az Indg. Forsch. 2:6. 7. lapjain a köv. összeállí
tást adja Johansson: «Wörter, worin der Beflexiv-Stamm auftritt
mit der Bedeutung von ,eigen, zur Familie gehörig' u. s. w. sind
z. B. idg. *sue-sör- [schwester, soror/ (über *sör, *ser «Weib» vgl.
Bezzenberger Gött. Nacbr. 1878. 271. Bugge BB. 14:76. Brugmann
C. St. 9:594. Verf. Beitr. z. Gr. Sprachk. 140. f.), idg. *sue-kur(N. *suekuer, *suekuör), woraus skt. svamra-, 1. socer u. s. w. üt.
svamé «Schwester der Frau» (der Bildung nach mit an. sveinn zu
vergleichen); weiter vgl. russ. wajákh «Schwager, Brúder der
Frauw, svojacina «Schwester der Frau» mhd. ge-swle ,Schwágerin f .
Aus einem vielleicht mit lat. sué-tus — wozu lat. sve-sco eine Neubildung ist — nahezu identischen idg. *suo-to- enstand lit. svótat
und abg. svatb ,Verwandter' } /ér/js (stacpo?) u. s. w.»

•

#

Szláv szávaiak eredetéhez.
Az Archiv für slavische Philologie egyik újabb füzetében
(15. k. 481. stb.) Uhlenbeck leideni nyelvész igen pontosan egybe
állította a szláv nyelvek legrégibb germán elemeit: Die germanischen Wörter im Altslavischen. Összeállításából minket leginkább
azok a szók érdekelnek, melyek az ószlovénból átjöttek a ma
gyar nyelvbe. Ezeket tehát itt közöljük, már csak azért is, mert a
nyelvünkbeli szláv elemek tisztázására még sok a tennivaló,
s a magyar-szláv egyezések esetében sokszor kell körülnéznünk,
vájjon a magyaron s a szláv nyelveken kívül még hol s minő
alakkal s jelentéssel találjuk meg az illető szókat. De még a
' mikor kétségtelen is, hogy mink a szlávságból kaptuk a szót, akkor
s érdekes a szót a szlávságon túl, lehetőleg eredetéig visszakísérni*
Kit nem érdekel, ha látja, hogy a mi vitéz szavunk a híres Vikin
gek nevétől származik, Kinizsi (Kenézi) neve a német könig-gel
egyeredetű, pénz a pfennig gel stb. ?
Alamizsna. — Ószl. alamuZíno = ófn. *alamuosin, melynek
csak alamuosan mellékalakja van meg a nyelvemlékekben.
Baraczk. — Ószl. *bresky, szerb breskva, szlov. breskev,
lengy. brzoskiew stb. Eredetileg szl. *bersky, ófn. pfersih, nőnemű
mellékalakja: *pfersuhha. [A németek e szót az olasz kertészettel
s gyümölcstermeléssel vették á t : ol. *persica, pesca, lat. persicum
malum ,perzsa alma'.]
Bárd (inkább a németből; 1. Nyr.24:61.). — Ószl. brady ; az
y germán eredetre vall: er. szl. *bordy, *bordű, *bordo alakból,
mely a germ. *bar/dő ,csatabárd, szóra megy vissza.
Barna. — Ószl. *brunü, szerb bruny, barna, ószl. brunatínü,
lengy. brunatny, sötétbarna, lengy. brunak, barna ló stb. — Germ.
brűna: ófn. brün. [A német szót a román nyelvek is átvették: ol.
bruno, fr. brun.]
Bodon, bödön. — Ószl. *bűdüni = szlov. bedenj, kád, kupa,
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bdenj, odvas fa méhek számára, kisor. badanj stb. Aln. *budinna,
ófn. butinna alakból ered.
Borda. — Ószl. brüdo domb, az újabb nyelvekben a m.
takácsborda. Az oroszban berdo, takácsborda, miből ősszl. *bírdo
tehető fel. Germ. berd- (bred-)-höl van átvéve: holl. berd, ófn.
bret, angsz. bred, deszka.
Buda (bódé). — Ószl. buda = cseh bouda, lengy. szorb,
kisor. buda, or. budka, = kfn. buode, fn. bude (ang. booth, óész.
búth).
Császár. — Ószl. cesari = gót kaisar.
Csima (czima, csuma, czumma). — Ószl. *cima, szlov. cima
(a k: c változás régebbi kölcsönvételre vall) = régi *kima: óaln.
kimo [ófn. chimo, gót *keima, újfn. keim.— Szarvas Nyr. 1 3 :
98 a magyar szót a latin-görög cyma-bó\ származtatja.]
Csöbör. — Ószl. cibrű *éíbürü (szlov. ceber, szerb cabar,
bolg. cubűr, cseh cber stb.): ófn. zwibar, zubar [zwi-bar: «eigentlich Traggefáss mit zweiHenkeln» Kluge].
Eczet. — Ószl., ocítü = gót aktit [?].
Esztrág. — Ószl. strükü, stírkü kelyett, magánhangzóját
nem tekintve, a germánból ered: óész. storkr, angsz. storc, ófn.
storah [és storc, Kluge. — Vö. Nyr. 23. k.]
Garád. — Ószl. gradü, fal, város, alkalmasint gót gards,
litv. gardas szóból ered.
Garázda. — Ószl. gorazdü, egy még ki nem mutatott gót
*garazds, tapasztalt (ga + razda- nyelv) szóból ered. A jelentésre
nézve fontos a cseh horazditi, szidni, és a szlávból átvett magy.
garázda.
Halom. — Ószl. chlűmű = germ. holma-: óész. holm, kis
sziget, angsz. holm, tenger [vö. Kluge s. v. Holm, és Nyr. 5:390.].
Haraszt. — Ószl. chvrastű = *chvorstü, mely az ófn. horst
,erdő' régibb alakjára megy vissza.
Kalapál. — Ószl. klepati; kölcsönvétel a germánságból:
holl. klappen, kleppen stb.
Katlan. — Ószl. kotílü = gót katil/.
Kenéz [vö. Kenézi, Kinizsi]. — Ószl. kűnegü, kün$dzi =
germ. kuninga-: ószász cuning, ófn. chuning stb. künpdzi e. h.
*künegp, *künegjű.,
Király. — Ószl. krali, *korljí, mely Nagy Károly tulajdon
nevéből ered.
Konyha. — Ószl. *kuchinja: lengy. kuchnia, or. kuchnja
stb. = ófn. chuhhina.
Korona. — Ószl. koruna, kruna, nem közvetetlen a latinból
ered: ófn. coröna, óész. krúna, króna.
Könyv ? — Ószl. *künega (lengy. knega), kűniga könyv =
óész. ktnning. A kűniga alak homályos.
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Kuka ,gamó, kajmó' Tsz. — Oszl. *kuka: bolg. szerb kuka
horog, ószl. kukonosü, görbeorrú. Ogerm. *hőka-ból: kain. hők,
angsz. hoc, holl. hoek.
Kupecz: újszlov. kupec. — Vö. ószl. kupü, kupija, kupiti,
venni == germ. *kaupa-, *kaupja-, *kaupjan (gót kaupöri).
Murok. — Ószl. *mruky, sárga répa: szlov. mrkva, szerb
mrkva, cseh mrkev, or. morícovj = ófn. moraha, morha régibb
alakjával [újfn. piohr-rübe, möhre, vö. morchel).
Oltár. — Ószl., olűtari = ófn. altári.
Palaczk. — Ószl. *plosky, ploskva = germ. *flaskö, ófn.
flasca.
Pap. — Ószl. popü, egy germán nyelvjárásból: óaln. *papo
(pfafe), mely a^at. gör. pappas szóra megy vissza.
Pele. — Ószl. pluchu (myoxus glis) *plwhü, pílchü helyett
(kisor. pelch, cseh plch) — ófn. pilih. A p bizonyítja, hogy e szót a
szlávok a fölnémetből vették át: vö. újfn. bilch, melyből germ.
*bilk alak tehető fel.
Pénz. — Ószl. penegü, penedzi = germ. penninga-: óész.
penningr, ófn. pfe/ining.
Pohár. — Ószl. *pecharí (pecharínikű), szlov. pechar, szerb
pechar = ófn. *pechári [<klat. bicarium].
Retek. — Ószl. rüdüky és redííky: szlov. retkev, retkva stb.=
ógerm. fem. *redikő, ellenben ófn. masc. retih (lat. radix).
Buta. — Ószl. ruta: lengy. szorb. or. szerb, szlov. ruta, és
*ruty : lengy. rutewka, ezerb rutvica = ófn. ruta és ógerm. rűtö.
Szekrény (de ez talán inkább közvetetten a németből jött
hozzánk, vagy az olasz scrigno-hól <klat. scrinium). — Ószl.
skrína, skrinija arca = ófn. scrini.
Szombat. — Ógzl. sabota = germ. *sambat- (ófn. sambaztac).
[Itt azonban a szláv alaknak nem kell okvetetlen a németből
erednie, hanem jöhetett keleti forrásból is. Erre nézve ide teszszük
Kluge legújabb kiadásából a minket is érdeklő Samstag czikket:
Aus kirchenlat. sabbati dies, woraus frz. samedi, ital. sab'bato, prov.
dissapte, ir. sapait stammt, kann ahd. sambaztac nicht abgeleitet
sein, weil dadurch die hd. Nasalierung nicht erklárt wird und weil
ein kirchenlat. Wort keine Verschiebung von t zu 5 habén dürfte.
Da dem ahd. sambag das aslov. sabota, magy. szombat, rumán.
sambátá zunáchst stehen, dürfte östlicher Ursprung anzunehmen
sein; dafür spricht auch die Entlehnung von baier. pfinz-tac
«Donnerstag» aus gr. Ké^nzt] [vö. péntek]. Obwohl ein gr. *aá[ipatov neben váffiazov bisher nicht gefunden, wird seine Existenz
doch unzweifelhaft durch pers. samba; auch die entsprechenden
arab. áthiop. abessin. Worte zeigen inneres mb. Offenbar ist ein
etwa im 5. Jahrh. bestehendes orientalisches sambato durch das
Griech. (mit dem Arianismus, s. Kirche, Pfafe) zu den Ober-
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deutschen und Slaven gekommen; doch falit auf, dass Ulfila
sabbatö dags ohne Nasalirung sagt (vgl. got. aíkklésjö gegen westgerm. kirika aus xopiaxóv). — Az Indg. Forsch. legújabb, 4. köte
tében az Anzeiger 98. lapján, egy Gröber folyóiratában megjelent
franczia szófejtő czikk ismertetésében olvassuk: Samedi. Über die
verschiedenen Benennungen des Sonnabends. Behandelt mb in
ahd. sambaztac, vgl. jüd. nachbibl. Sambation, Sabbation ,Sabbatfiuss'. Auch vulgárgriech. ist der Übergang (3[3 zu |xj3 öfters
belegt. — Most az |xf3-hangú alakot régi görög és latin népnyelvi
formának bizonyítja Meyer G., ki az Indg. Forsch. 4. kötetében
állítja össze a szombat név történetét. S legújabban Schulze V. is
bőven tárgyalja a szombatot a Kuhn-féle Zeitschr. 3 3 : 366.]
Vitéz. — Oszl. vitézi, *vitegjü, = óész. víkingir.
Szolga. Ide iktatjuk u. a. folyóiratból (15:479) Zubaty József
véleményét a szolga szónak kelta eredetérői: «Slav. sluga «Diener»
hált Miklosich für einen Angehörigen der ursprachlichen Wurzel
kleu- «hören» indem er lat. cluens, cliens in Vergleich bringt.
Mir will es scheinen, dass schon der Begriff «Diener» selbst einen
fremden Ursprung des Wortes wahrscheinlich macht. Es gehört
vielleicht ZQ ir. sluagh m. «an army, multitude, hőst légion,
people» (welsh llu): da das Wort allgemein Slavisch ist, dürfte in
demselben die uralte Entlehnung eines Keltischen Wortes vorliegen, welches etwa «(bewaffnetes) Gefolge» bedeutet habén mag.»
SIMONYI ZSIGMOND.

Valaki. A vala-ki, vala-mi szók magyarázatához (1. 2 4 :
368. 1.) fontos adatok még: votják olo-kin valaki, olo-mar valami,
olo-kitin valahol, oh-kecá valamilyen stb. s ezek mellett olo, oloj
(Sar.), ulaj (Mai.) talán; olo—olo talán-talán, vagy vagy, akár-akár
(pl. oloj duno, oloj duntám akár drága, akár olcsó). Tekintve hogy
a votjákban az «esse» ige alakjai: vil- (inf. vilni, part. perf. vilám
stb.), vari («van; lévő»), val («vala»), nem valószínű, hogy az olo,
oloj hozzájuk tartozzék, mi egyszersmind arra is világot vet, hogy a
magy. vala-ki és val-, vol- ige csak esetleges hangzásbeli össze
találkozásuk. Ellenben etimológiai kapcsolatban állhatnak a votj.
olo és egyéb rokonnyelvi párjai a magy. vagy kötőszóval, melyet
Simonyi (Magy. Kötőszók 120. 1.) a val- «esse» ige származékának
magyaráz. A tatár állá «talán, vagy talán», Budagov szerint ála
elszigetelten áll a törökségben; valószínűleg a népnyelvi orosz al'i,
ati (— HJH) «vagy, vagy talán» átvétele.
MUNKÁCSI BERNÁT.

Végszó a ,nap' és ,vidra' magyarázataihoz.
Folyik tovább a háború a Nyelvtud. Közi. újabb füzetében is,
bár észrevehetöleg lankadó kedvvel s. az előbbi harczterülethez
képest szűkebb határok közt. Sajnálatos, hogy mint minden földi
műveletnek, véget kell érnie ennek a jeles mulatságnak is. Leg
alább az egyik szereplő hüvelybe dugta immár szablyáját, kijelent
vén, hogy avitatkozni tovább nincs szándékában», valamint hogy
a mj élt fegyverének a «lesbekerítés», «szóhimezés»-féle kifejezések
adtak, azt ő nem sértő szándókkal alkalmazta; hanem az egésznek
«a nép és régiség*) az okai, egyedül ezeket illetheti érte «vád», a
mennyiben t. i. ama kifejezések használatát már «vérébe oltották».
Megnyugvással illik tudomásul vennünk e kijelentést annál is
inkább, minthogy köztudomás szerint Sámbár Mátyás- és Mokány
Bercziék nyelvében még sokkal kuruczabb stilusvirágok is teremnek
s jó szerencse, hogy ezek egyszer be levén «oltva a vérbe», éppen
gyöngédebb fajtáikban törtek elő.
Külömben hadd lássuk közelebbről a hadi eseményeket!
Azon ellenvetések közül, melyek a nap szó eredetének vogul
mithologiai alapon törtónt magyarázatával szemben fölmerültek,
legnyomósabbnak látszott az, mely a HB. nap alakjára hivatkozott,
ebben látván t. i. czáfolatát a magyarázat azon föltevésének, hogy
a nap szó magánhangzója eredetileg hosszan hangozhatott. Ez ellené
ben utaltam a HB. odutta alakjára, melynek kezdőmagánhangzója
nyelvemlékekben s nyelvjárásokban hosszan találkozik (1. Nyr. IX,
4.), továbbá a hasonló viszonyban álló magy. álom, aluv-, olt- és
ház, haza, honn alakokra, melyekben a tőbeli magánhangzó hosszú
ságának eredeti voltát a rokon nyelvek alakjai bizonyítják (vog.
ülém, osztj. %M, yöt). Már nézetemnek első tárgyalása alkalmával
rámutattam az őrségi minap, tennáp alakokra (v. ö. még göcseji
tennáp Nyr. XIII, 218.), melyekben a hosszúság egyelőre csak
régibb hangállapot maradványának magyarázható. Mindez azon
ban ellenfelemet nem elégíti ki; ő most azt kívánja, hogy arra
idézzek analóg eseteket, «hogy eredeti a;'-ból o származhatok», mit
azonban sohasem állítottam s közvetetlen átmenetben soha nem is
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gondolhattam. Hogy mikép gondolom a nap alak fejlődését, arról
világosan nyilatkozom a hajnal szó tárgyalásánál (Ethnogr. 4:51.),
kijelentve, hogy ((jóformán az elavult magy. nal (t. i. a haj-nal utó
része = zürj. votj. nil, finn neite stb.) s n e m v a l a m e l y a v o g u l
náj-nak m e g f e l e l ő k é p z ő t l e n a l a k t e s z i e l ő r é s z é t
a nap s z ó n a k (v. ö. magy. nép = votj. nil-pi «gyermek, ház
nép», magy. ép és vog.jelp-: jelpt- «gyógyít, épségre hoz», jelpin
«erős; szent»), mely külömben a najp-féle hangzásból a j hatása
alatt könnyen magashangúságba csapott volna át». Egy *nqlp, vagy
*noZp-féle régibb alak fölvételével pedig (v. ö. kondai vog. nq,i, nai)
igen könnyen megmagyarázhatók úgy a göcseji nap, őrségi nap,
mint a HB.-beli nop, mely utóbbiban az o alakulatára az elenyé
szett l hatása is tekintetbe vehető (v. ö. óma: alma; továbbá az l
megtartásával is : HB. holz : halsz, choltat: holtai holnom Weszpr.
cod. ezek mellett: meghaal Erdy cod. Komjáthi; E V . ^ i - K V . khölfinn kuole-J.
Nem találnak kegyes fogadtatásra az «asszony» és «nap»
jelentésű naj szók azonosságára vonatkozó bizonyítékaim sem.
Igazoltam, hogy az énekek, midőn a n a p f ö l k e l t ó r ő l szólanék,
ezt többször így fejezik k i : «A reghaj nal-sugaras nőj a te a n y á d
íme a magas fa ágernyőjóre jutott», azaz hogy íme már magasan
áll. Ez ellen az az ellenvetés, hogy az a naj nem a «nap», hanem
Kaltés-asszony s idézve van e mellett egy régibb idézetem (Ethnog.
IV, 50. és NyK. XXI. 444.): «a mint E e g h a j n a l a n y á c s k á d
kivilágosodik, a mint Reg-Kaltés anyácskád kivilágosodik.)) Ez
tökéletesen helyes, hiszen magam irom e szóban forgó helyről, hogy
a benne említett «napasszony a Kaltés-asszony» s viszont hogy ez
az alak «úgy látszik eredetileg a bíborban elömlő, a sötétségből ki
nem bontakozott k e l ő n a p o t , a h a j n a l t jelentette» ; de ép
pen ez szerintem világos bizonyíték ahhoí, hogy a vogulok mythikus felfogása szerint van egy női solaris alak, melyen a naj «nap»,
tkp.» «asszony* kifejezés alapúihat. Nyíltan elismeri ezt bírálóm
is, midőn ismételve kijelenti, hogy «Kaltés valóban a megvilágo
sodó, pirkadó ég (illetőleg h a j n a l ) n ő i s z e m é l y e s í t ő j e»
(NyK. XXIV, 472.), tehát szerinte is nappali égi fényt jelölő, sola
ris alak.
Azonban a napnak női személyként való apperceptiójára
koronabizonyság, mely elől ellenfelem a hallgatás leplével tartja
távol az itelő szemét, hogy a Eegulytól följegyzett Kul-qtér- himnusz
ban egyenesen a ( ( t ü z e s n a p r a » (áréin /átél) van alkalmazva
appositiókóppen a ((fejedelmi a s s z o n y a n y ánk»jelzés (naj-ánküw),
sőt hogy minden kétség ki legyen zárva, az előbbi szólamon rajta
van Eeg. fordítása «krasni solnisko» (tűztől piros, izzó nap), emezen
pedig: «sonne.» Itt már nem lehet vitatkozni azon, hogy az
«asszonyanyánk» nem a «nap».
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Hivatkoztam a föld keletkezése szent regéjében előforduló
yqtel ekwá «Nap-asszony» és Efcpos -qjká (Jq,nyép-q,jka) «Holdvilág-öreg» (férfi) mithologiai nevezetekre is, melyekből ugyancsak
világossággal kiderül, hogy a vogul hagyomány a nappal valami
női személy képzetét fűzi össze, ellentétben a holddal, melynek
működését férfi, alaknak tulajdonítja. Ez is értéktelen bizonyság
volna, mivel a rege előadásából az következik, hogy az a ((Nap
asszony)) h o r d j a a napot, tehát «nem a napnak személyesített
alakja», mintha bizony Helios nem volna napisten azért, mert csak
hajtja a napfogatot, maga pedig ettől különálló személy.
Hogy pedig ismét ne érjen a vád, hogy csak régebbi bizonyí
tékaimat ismétlem, ezúttal egy döntő tanúlságú új adattal is szol
gálhatok. Ha az éjszaki vogul és osztják naj «nap» szó igazi alap
értelme szerint « a s s z o n y » s másrészről az éjszaki vogul szent
regében «Napasszony» és «Hold világ- öreg» nevű mythikus alakok
találkoznak, méltán volna elvárható, hogy a naj «nap»-nak megfelelőleg a hold $íér-nak, vagy osztjákúl wrí-nak, azaz «úr»-nak
neveztessék. S csakugyan nagy meglepetésemre Ahlquist éjszaki
osztják szótárában előkerül az elvárt kifejezés: obdorszki oszt].
*urt, o r í m o n d , m o n a t » , melyet, tekintve Ahlquistnak egyéb
tökéletlenségeit különösen a magánhangzók hosszúságának jelzésé
ben, bátran azonosíthatunk az éjsz. osztj. ürt «herr, edelmanna szó
val. Megerősíthet bennünket ebben, hogy hasonló kifejezés járatos a
«hold»-ra a Felsö-Ob osztják népének nyelvében is. Megboldogult
Pápai Károly barátom jegyzetei közt találom a következő adatokat:
iki Micau,!. (h o 1 d; h ó n a p ) : iki iringeltüe joytés MÍJCímt coBCfeMt
nojiHHMrb c^Jiajica (a hold teli lett, egész tányérja fényes), iki kulas
M. KOHHanca (a hold végére jutott, fogytán van) | tem ikin e hónap
ban, laljok ikin a múlt hónapban | iki jewét He^Jia (hét, woche).
S ugyancsak e nyelvben iki ö r e g (após, nagybátya stb.), Castrén
szerint: szurguti osztják iki, irtisi ika, iga «verheirateter mann,
greis» (v. ö. éjsz. vog. q,jká «öreg; gazda», zűrjén, votják aj «vater,
greis»). Eemóllem, hogy a kétkedés komor felhője ezen bizonysá
gok fényénél mégis csak el fog oszlani.*)
*) Ezek után azt sejtem, hogy az éjsz. vogul jctnyép, déli jönkhép, tavdaijfamp «hold» szóban is, melynek megfelelője az ugor
nyelvekben nem találkozik (irtisi osztj. tilis, szurguti teles, zürj.
tölts, votj. tőle3, cserem, telge j finn kuu, mord. kov, kou, magy. hó,
hold) szintén valami mythikus képzet lappang, t. i. e h. való : jq,nyép ajka « f o r g ó öreg.» Kjq,ny- «forogni» szerepére a holdnak
vogul nevében már Hunf. gondol, de Budenz minden egyéb föl
világosító adat híján helyesen jegyzi meg, hogy «a ,luna'-nak ily
etymonja egy kissé keresett s bizony az elnevező népnek nagy refle-
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A wa;-nak harmadik jelentése a költői nyelvben : «tűz», mely
nek profán kifejezése az éjsz. vogulban: ula. Hogy ez a naj is
tulajdonképpen «asszony*) értelmű, arra kétségtelen bizonyíték
gyanánt idéztem a Patkanov-féle ar natmapa taran-tut naj-anka
«sok nyelvű vészes t ű z f e j e d e l m i a s s z o n y » déli osztják
ének kifejezést. Bírálómnak ez a kifejezés 1. nem költői; 2. tagadja,
hogy belőle következtetést lehetne vonni a «tűz» jelentésű naj
alapértelmére (holott itt a naj-anka világosan a tut «tűz» szó
appositiója); 3. nem bírja «gyarló észszel fölérni, miként lett az
'asszony'-ból ,tűz'» ? «A költői nyelv* — így kiált föl — «már
odáigmegy, hogy «asszony»-ból «t(íz»-et csinál? Ezt valóban mind
eddig nem tudtam ! D e h i n n i e z u t á n s e m f o g o m ! » Igen
sajnálatos dolog ez, de a tényeken mitsem változtat. A tűznek
személyesítése a legközönségesebb dolog a népek hitvilágában
minden korban, kezelve a Védák Agni-ján s végezve az Ethnographia egyik utóbbi számában (V, 337.) ismertetett marosmenti
tűz embereken.
Nincs ellenmondás a votják Kildis-in mithikus név szó sze
rinti «teremtő ég» értelme s a vogul Koltéú, Kdltés( = votj. Kildis)
kimutatott néphitbeli tulajdonságai közt. Mint valamely nyelv
szókincsének régibb korbeli idegen elemei gyakran igen tanulságos
adatait őrizik meg a befolyásoló nyelv hangtani s egyébnemü fej
lődésének, úgy vetnek a mithosz béli átvételek is többször világot
azon nép régi hitvilágára és gondolkozásmódjára, honnan eredeti
leg kerültek. Ma a zűrjének és votjákok jobbadán földművelők s
kultúra tekintetében jóval fölötte állanak vogul és osztják nyelv
rokonaiknak. E fejlettségi külömbség természetszerűleg visszatük
rözik a hitélet és népszokások terén is; míg t. i. amazoknál a keresz
tyénség sok százados behatása következtében csak gyér foszlányait

xiójába kerűlt» (MUgSz. 766.). Talán nyitját adja a jáfiyép kifejezés
alapjául szolgáló felfogásnak a szent rege előadása a hold mozgá
sáról : EUpos cLjkd dmpéntél yartyatei. j q,ny ei', j qnyei', mönt miném materinél q,s ti minei': Holdvilág-öreg az ebeivel nyargalászik.
F o r o g n a k , f o r o g n a k , míg végre ismét azon helyen mennek
el, melyen előbb mentek.» (VogNépkGy. I, 24.). Nem világos, hogy
ez ebfogatos szánon történő h o l d f o r g á s (a Napasszony három
loval nyargal) a havi változásnak, vagy a mindennapos égbolt-kerü
lésnek kifejezóse-e. Nem lehetetlen, hogy a mithosz keletkezésébe
belejátszott a népetimológia is, Budenz szerint t. i. ajq,nyép «hold»
töve nem a jany- «forogni», hanem egy egészen más hasonló alakú
ige, mely a ma.gy. ég- «ardere» zürj. jugid, votj. jugit shell, klar,
licht» stb. szókból következik, úgy, hogy a vog. jq.nyép «hold» alap
értelme ez volna: «splendens.»
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látjuk ezek tekintetében a régi állapotoknak: itt elég jó karban föllel
hető még a hozzájuk tartozó hagyományos népköltészet is, mely
híven őrizett meg egyes régibb időkben átkerült permi mithoszképzeteket oly esetekben is, midőn azok képződésük területén csak
egy-két homályos névben, vagy szólásban tartották fenn nyomukat.
Nyelvészeti alapon ilyeneket kereshetünk a következő vogul mythikus nevekhez fűződő hagyományok közt:
1. Kul', Kul'-qtér = Ördög, mely a zűrjén Kul! «teufel, böser
geist» mása (votják megfelelője: Kii! betegség, kór s ezt terjesztő
szellem, Kil!-ddj id., mint votj. min- «menni», zürj. mun-, votj.
H.f «húgy»: zürj. kudé; votj. sil. «állani» : zürj. sulal-; a votj.
Kii! eredeti vogul mása: yul! betegség, kór, terén-yul' járvá
nyos kór):
2. Kworés, Numi- Kworés = Numi-Tqrém, melyben a votj.
kwa$ teljesebb képét ismerhetjük föl. Ez utóbbinak jelentése:
«idő, időjárás, ég» (kw. jugit az idő derűit, kw. gudirja menny
dörög"), mely mellett azonban a glazovi imádságokban az istennevek
közt is szerepel (óstd Inmard, Kildisina, Kwazd, Vorsuda!) s
egyebütt is ily értelemmel e szólásban: Kwazd, dn kusti! óh Kw.,
ne hagyj el (könyörgés, ha az idő kedvezőtlen). A hangmegfelelésre
nézve v. ö. votj. kwazi «harismadár» : cser. hars, mord. kér'si, csuv
karés, magy. haris, hors id. | votj. pic «bolha» : csuv. pprza, tat
harca | §o£ «tücsök» : tör. sareska id. stb. (1. Votj. Nyelvtanulm
350.) | zürj. kirs és kis kéreg, héj, votj. kié, kis id. | ko$i, keit
borsó: v. ö. orosz, goroy borsó, litván garsva, lett garsas «giersch,
a3gopodium» (Miklosch. Etym. Wb.) | ki$-pu «nyírfa» : magy.
hárs-fa.
3. Kaltés, melynek viszonyáról a votj. Kildis-in, Kilcin szóhoz és mithologiai alakhoz már többször szólottam (különösen
NyK. XXI, 228). Azt a néhány adatot, mely a votjákban a Kildisin mythikai képzetéről még fönmaradt, nem érthetnők meg, ha a
vog. Kaltéé-rő\ szóló bővebb hagyomány segítségünkre nem jönne.
Azon felfogás, hogy Kaltés az élet adója, mindnyájunk anyja,
(ídnuw, naj-ankuw), ki életünk határát is megszabja {Kaltés lawém
qlné pos), magyarázza meg a votj. Kildis szót, mely participialis
képzése a votj. kild- ((létrehozni, rendelni, intézni, teremteni*)
igének. Ugyancsak ebből értjük meg a Kildisin-mumi K.- a n y a
kifejezést, valamint azt, hogy a gabona őrszellemét (mely t. i. a
gabonát előhozza) a kazáni votjákok du-kélcin-iaek nevezik. Abból,
hogy Kaltés, mint az élők anyja, különös védő istennője a szülő
nőknek, világossá válik előttünk a votják Kildiéintsurás-dord vetlini «K. útjára menni» kifejezés, melyet akkor alkalmaznak, midőn
az ú j s z ü l ö t t g y e r m e k a n y j á h o z ajándékot visznek. Végűi
az egész mithosznak még világosan föltetsző «hajnal, égi jelenség»féle alapképzete adja annak megfejtését, hogy miért in, azaz «ég»
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a Kildíé. A h a j n a l « t e r e m t ő ég», a napnak, illetőleg naphős
nek anyja, mely méltán sorakozik az imádságokban az Inmar
(«Ég») és Kwa$ (az időjárásban nyilatkozó «lebegő ég») alakokhoz,
épúgy, mint a vogulban Kaltés az «Eg» (Numi-Tq.rém, vagy más
nevén Numi-Kworés) családjához. Vájjon továbbra is «napnál vilá
gosabb az ellentét» birálóm szemében?
Az ellenmondás keresése egyébként is kedvelt fegyvere vitázó
ellenfelemnek. Legutóbbi czikke végén így kél k i : «Csupán egy
állítására (t. i. az enyémre) «akarom még k ü l ö n ö s e n ráirányí
tani a figyelmet. ,Hogy... Sorni-atér, í r j a . . . egy részről s más rész
ről Kaltés, bár regéik többször egymáséba szövődnek, mégis külön
személyei a vogul mythologiának, azon a vogul vallásos költészet
ismerője nem vitatkozhatik.' E czélzással ugyan M. engem akart
meglőni, csakhogy magát találta el. Lássuk csak, mit mondPervuchin
művének bírálatában (NyK.XXI:228.): ,Kaltés-ékwá, vagy más nevén
akw «anyó», mint átér «fejedelem» xat' hioyrp = Mir-susné yum
«Világot néző férfi = Sarni-qtér.' Hogy Kaltés és Sarrii-átér külön
myth. alakok, azon a vogul vallásos költés ismerője nem vitatkoz
hatik ós ime saját állítása szerint Kaltés-ékwá = Sarni-atér ! Kell
ennél nagyobb ellenmondás?!)) —Nem korrektül kezeli az idéze
tet, jó uram! Az illető helyen ez olvasható: «A Kaltés-ékwá, v a g y
m á s n e v é n akw «anyó» (mint átér ,fejedelem' xocc' s^o^rjv =
Mir-susné yum .Világot néző férfi' — Sqrní-qtér ,Aranyfejedelem')
a s z ü l ő n ő k n e k v é d ő a s s z o n y a.» A ki nem kapkodva
olvassa e mondatot, nem értheti félre, hogy a zárójelben közbe
vetett mondat a rövides akw nevezet mellett fölhozott analogikus
magyarázat s hogy az ellenem különös figyelem-ráirányítással fel
hozott állítólagos «ellenmondás» nem egyéb nagyfokú figyelmet
lenség bizonyságánál.
8 ez a bizonyság a maga nemében nem áll egészen egyedül.
A naj «nap» szó föltett eredeti «lux, splendor» jelentésének igazo
lására hivatkozás történik valami «nángém = ,fénylem' igére s a
nágélin ,fényes' melléknévre s idézve van Hunf. ,Vogul föld és
nép' müvének 165. lapjáról «nágélin sémpé-yum — ,fényes szemű
férfi' azon megjegyzéssel, hogy «a nágélin melléknév egy nágél =
,fényc főnév létezését is feltételezi a vogulban». Ha pedig az ember
utána néz a forrásnak, akkor a következő tapasztalukra jut: 1.
hogy az idézett helyen az illető szavak máskép vannak írva, t. i.
így : nágeling sempe kuni; 2. hogy az idéző törekedett azokat átírni,
de nem vette magának azt a fáradságot, hogy Regűly e szövegének
már három év óta kiadott s a vogulok földjén hiteles magyarázatok
alapján törtónt átírását (Vog. NépK. Gyűjt. II, 335.) megtekintse,
hanem ebben csak úgy, saját ötletei után járt el; 3. hogy ennélfogva a
három szó közül az egyiket {nágeling = éjsz. vog. nánkilin «látásra ké
pes, éleslátó» ettől: nánk- «látszani») a Eegulytói följegyzett tökélet-
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len alakban hagyta, a másikat (kum = ójsz. vog. xum) éjszaki vog.
nyelvre fordította, a harmadikat (sempe = éjsz.-vog. sampá, lozvai
sámpá) déli vogulra, de minden alap nélkül a zártabb é-vel jelezte
a magánhangzókat; 4. hogy Hunf. a nágeliny szóhoz ezen megjegyzést
fűzi: uelőttem homályos e szóy>; birálóm pedig csakhogy valami
újabb erősséget tüntethessen föl nézete mellett, ezt elhallgatja s az
adattal úgy operál, mintha hangzása és jelentése minden kétségen
fölül meg volna alapítva.
Tudományos értékükhöz és jelentősségükhöz képest amúgy
is aránytalanul terjengőseknek találván e vitákat, a nap szó tárgyá
ban adott minapi válaszomban csak a legfőbb ellenvetések ismer
tetésére szorítkozom, meg lévén győződve, hogy a helyes Ítéletalko
tásra ennyi is elegendő a szakértő számára. Ellenfelem ebbeli
nyilatkozatomat «keveset mondó»-nak tartja s abban a vélemény
ben van, hogy jobb, hogy nem közöltem az elhallgatott megjegyzéket; mert «csak az ő kezébe adtam volna velük fegyvert magam
ellen». Hát álljon itt e kicsinyléssel szemben egy mutatvány az
"elhallgatott megjegyzések)) közül, melynek egyébként más irány
ban is tanulsága van.
A vog. náj «nap» nevezet «lux, splendor»-féle alapértelmébe
vetett «hit»-ének alapossága mellett ellenfelem Huníalvyt hívja
bizonyságul, «ki a tavdai (recte: kondai) vogulok harmadik hónap
jának tári naj jonp nevét így fordítja magyarra : ,fenyű- f é n y - hó',
a negyedikét pedig kal-náj-jonp-oi ekképpen: nyír- f é n y - hó.c
Hogy ezen hónapnevekben náj igazában nap-oi jelent, a h h o z
s e m m i k é t s é g s e m fér szerinte (NyK. XXIV. 38.). Ugyanily
határozottsággal ismétli állítását ujabban (u. o. 473.), kijelentvén,
hogy az említett két «tavdai» vogul hónapnévben «a naj-nak ,lux,
splendorf értelme e l v i t á z h a t a t l a n » . N o vizsgáljuk meg, meny
nyire elvitázhatatlan!
Hunfalvy Pál, a magyar összehasonlító nyelvtudomány újjá
ébresztője s tudományos irányának megindítója, rendkívül terhes
feladatot a viszonyokhoz képest kielégítő sikerrel oldott meg
Eeguly éjszaki vogul hagyatékának közlésében és értelmezésében.
0 nem támaszkodhatott élő közlésre, emlékezetre, vagy szemléleti
benyomásokra fáradságos munkájánál; előtte holt betű, gyér szavú
papir feküdt, számára érthetetlen czélzásokat és vogul zsar
gonban elferdített, értelmükben kifürkészhetetlen szibériai orosz
tájszókat tartalmazó jegyzetekkel. Bizonyára nemcsak órákat, hanem
esetleg napokat kellett eltöltenie egy-egy adaton való elmélkedés
sel; de még akkor is, ha olyan világosnak tetsző jegyzetekkel volt
dolga, mint pl. kwol «jurte», vagy pál «bank», a dologról alkotott
képzete igen lényegesen eltérhetett a valóságtól, illetőleg Regulynak ez e m l é k e z t e t ő följegyzésekhez kötött képzetétől. Nem
lehet ennélfogva rajta megütköznünk, ha itt-ott felfogásaiban,
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illetőleg meghatározásaiban tévedésekre akadunk s hogy adatai
fölhasználásában általában kritikai óvatosságra vagyunk utalva.
Ez utóbbinak szükségét többször volt alkalmam világos példákkal
igazolni e folyóiratban is, s annál súlyosabb beszámítás alá esik,
hogy ellenfelem egyszerűen hitelesnek elfogad ilyen «f e n y ű - f é n y
-hó», « n y í r - f é n y -hó»-fele értelmezést, a nélkül, hogy számot
vetne annak homályosságával, sőt tovább menve következtetéseket
épít rá s a kezdő köteles szerénységével éppenséggel egybe nem
férő mértékfölötti önérzettel handabandázik velük ellenem.
Ha megnézte volna Hunfalvynak jegyzetét ez adatokhoz.
(Vog. f. és nép 114 és 320. 11.), akkor láthatta volna, hogy Ő a szó
ban forgó vogul hónapneveket Ahlquist leveleiből tudja, melyeket
Schiefner közölt a szentpétervári akadémia «Bul]etin»-jeinek XVI.
kötetében. E levelek nyelvészeti tartalmát Hunf. már előbb magya
rul is kiadta «Egy vogul monda» ez. akadémiai rendes tagsági
székfoglaló értekezésének toldalékában (Akad. Értesítő XIX, 318.
1.), melyet ha megnézünk, azt tapasztaljuk, hogy Hunf. ott nem
«fenyű-», ill. «nyír- f é n y - hó»-nak fordítja a kondai vogul
«tári-náj-jonkep» és «kel náj-jonkep» hónapneveket, h>>nem azt
mondja, hogy ezek értelmükben «megegyeznek a lozvavidékiekkel»
(t. i. hónapnevekkel). S ugyancsak ott közölve van Ahlquist nyo
mán a lozvavidéki megfelelő hónapnevek közt «tar- il- jonkep
tannen - s p l i n t -monat», «kel- il- jonkep birken-spl i n t- monato.
Már ebből rájutott volna tisztelt bírálóm, hogy a «//á;»-nak «fény»,
vagy pláne «nap»-íéle értelme inog s a legkevésbé sem elvitat
hatatlan.» Azonban ha még .tovább ment volna kutatásában, meg
helyesebben értesülhetett volna a czáfolatához szükséges nyelvi
adat alkatáról. Hunf. ugyanis nem pontosan írja ki Schiefnert,
kinél e két adat így van írva: töri-nai-yonqep, qel-nöi-yofíqep
(az a alul pontozva Lepsius Írásmódja szerint miit e értekkel);
összezavarja a «fenyő» jelentésű Eeg.-féle töri jegyzetet (melyet ő
ilyen alakban helyesen idéz Vog. f. és nép 86. 1.) a Eeg.-féle utári
kranicha jegyzettel (Hunf. utari dáru» u. o. 89. 1.), azután m m
találva Eegulynál világos magyarázatot az Ahlquist-féle nai-re,
azonosítja azt a nöj-jal (melyet később, megfeledkezve az Ahlquistféle «splint» fordításról, «fény»-nek fordít), végűi nem veszi számba
az Ahlquist-féle q betű kh hangértékét. Oda tehát ily módon a vaj
alak hitelessége is. Most ha még tovább haladunk nyomozásunkban,
kiderül, hogy Schiefner is rosszul közli Ahlquist adatát. Ez utóbbi
nak t. i. szótári jegyzeteit ujabban kiadta kezirati hagyatéka alap
ján a Finn-Upor Társaság («Wogülisches Wörterverzeichniss von
Ahq. Ablquist. Helsingfors, 1881.») s ebben a szóban forgó adatok
így vannak jelezve : töri- ?íái- jonqep, qel- nái-j. s meg van magya
rázva «nái bedeutet baumsplint.» Tehát sem nem nőj, sem n«-m
nai, hanem nöi s értelem szerint nem «nap», nem «fény», hanem
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ad hoc «baumsplint» (azaz a fa kérgét követő ifjabb, külső gyűrűs
rostrétegek, melyek a régibb belső rétegektől dúsabb nedvtartal
muknál, világosabb színűknél és lágyabb alkotásuknál fogva külömböznek). Mindezen tévedések tetejébe kisül, hogy a «baumsplint»
értelemmeghatározás is félreértés s a szó igazi jelentése: «baums af t.» Az én megfigyelésem szerint a kondai vogulban náV éjszakibanwai' (tő: náy-,nay) w^peBecHHH COKT.», fanedv, faló; továbbá
tári- naV- jonkhép az orosz június, khel-nái'-j. július. A náV itt
adott értelme egybehangzik Ahlquist levelének azon állításával,
hogy a kondai <(tdri-nai-yonqep» stimmt überein mit dem loswinschen namen tár- il- yonqepyi vagyis hogy KV. nái,=hY. il (recte:
il). Az il, il szónak t. i. értelme: «COKI>», nedv; Eeg.-nál: il saft,
tári-il fichtensaft od. wasser zum trinken, tannensaft; a votjákban
is: ail, Kaz. él nyers (hús v. fa); nedves, él'-nan (Kaz.) tészta (tkp.
,nedves kenyér'), il'is nedves»; hasonlóképpen: zürj. ul (ifeucht,
frisch, roh». A Lozva mellékén én is hallottam a tári- il- jan/ép
«fenyőnedv-hónap» nevezést május tájára és a khol- il- jq>n%ép
«nyírnedv-hónap»-ot június tájára alkalmazva. Castrén a déli
osztják nyelv területén ugyanily neveket jegyzett föl: «un$- eletilis fichtensplint-monat, mai; sümet-ele-tilis birkensplint-monat,
juni», melyekben ele, elle «splint»*) összevetve a finn jálsi ((fanedv*) szóval) = vog. il. Az oka pedig a hónapok ily elnevezésének
az, hogy ezen idők alatt nyerik a kellemes ízű fenyő- és nyírvizet,
melynek czéljából a kérget lehántják s a fa kiválasztott nedvét
nyírhéj-edénybe kaparják.— Ez a története a « f a n e d v » s z ó
« n a p p á » v a l ó v á l t o z á s á n a k , melyhez «semmi kétség nem
fér», mely «elvitázhatatlan.»
No de azt hiszem, immár túlos túlon sat sapienti s csak az
marad kérdésnek, hogy mennyire áll ma tisztábban a nap és ember
szók eredetének problémája a világosság azon fokához képest,
melybe e problémát az «Ethnographiá»-ban közölt hypothetikus
magyarázatok helyezték, más szóval: mi az a tudományos eredmény,
melyet e sok vitatkozással, hely- és költségvesztegetéssel szereztünk ?
*
Most pedig forduljunk tekintetünkkel a «tettek más meze
jére* !
Eettenetes müveletek látványa tárul itt szemeink előtt. Eeszkess Bizáncz! Argumentumok, tisztázatlan kérdések és feladatok
bástyája várja a hős ostromát, de ím ő mielőtt fokosát reá sújtaná,
*) Ahlquist vogul szójegyzókében is «il baumsplint», mely
utóbbi szót, úgy látszik, «baumsaft» értelemben használják. V. ö.
erre nézve Ahl. osztják szótárában: tjitép baumsaft, splint. Finn.
jálsi.»
NYBLVTDD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.

°
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a falon levők rémületére egy lehullott kődarabon mutatja be ádáz
kedvteléssel vitézi erejét. Zúz, vág, tör, bököd, emel, döf, tol;
porlik fegyvere alatt a törmelék . . . Uram, teremtőm, mi lesz
ebből?! . . .
A magyar mtiveltségszók terén tett szerény vizsgálódásaim
egyéb érdekes eredmények mellett annak nyomára is vezettek,
hogy több e körbe tartozó szava van nyelvünknek, melyet, mivel
megfelelője eddigelé főkép a szlávságból volt ismeretes, idegen
eredetűnek Ítéltünk; melynek azonban pontosan egyeztethető mása
föltalálható az ugor nyelvekben is, még pedig olyan alakban, mely
szláv (ill. indogermán) forrásra vissza nem vezethető. Ilyenek pl. a
magy. vidra, viza és lapú szavak, melyeket a szláv vydra, vyza és
lopuch alakok átvételének tekintenek; de melyek kifogástalanul
egyeztethetők az osztj. vondér, vung (uns) és vog. Iqpénk azonos,
ill. rokon jelentésű szavakkal is a nélkül, hogy az utóbbiak alakját
a szláv, ill. indogermán nyelvekből megfejthetnők. Az ily müveltségszókat ennélfogva, szemben az indogermán nyelvek megfelelő
alakjaival, mai ismereteink alapján egyelőre eredetieknek tarthatjuk
az ugorságban s lehetségesnek kell gondolnunk, hogy ezen esetekben
az indogermán nyelvek voltak az átvevők, mely fölvételre t. i.
alapúi szolgálhat a nyelvi körülményeken kívül az a bizonyára
több évezredes érintkezés is, mely az ugor s más részről az indo
germán nyelvek egyes ágai (különösen az árjaság és szlávság) közt
már a történet előtti korban is fönnállott. Természetes, hogy nem
könnyű világos pillantással behatolni az ősrégi korok homályába
s hogy a szakembernek ily természetű kutatásoknál saját szakja
területén is vajmi könnyen eshetik tévedése, s még inkább gyakori
ez, ha észrevételei tőle idegen szakterület fölkeresésére kényszerítik.
A tudomány társadalmában ebből nem is csinálnak nagy dolgot,
mindnyájan mindenben nem lehetünk egyformán tájékozottak;
munkabeosztás és szakrendszer uralkodik itt is s ha előfordul, hogy
az egyik szak munkását kutatásának útjai a tőle idegen szak terüle
tére kényszerítik, rendesen szíves útmutatást talál esetleges téve
déseiben az illető szak képviselői részéről. A jóakaratú idegennel
szemben a l o v a g i a s s á g a tudomány terén is kötelező. Lám
Miklosich a magyar nyelv szláv elemeit kutatva, számos részletben
tévedett; de azért a szláv kulturhatás eszméje iránt táplált minden
antipathia mellett egy magyar nyelvésznek sem jutott eszébe, hogy
abból nagy gaudiumot csapjon, hogy ime Miklosich a magyar
nyelvtörténetben ennyire tájékozatlan, hogy ezt sem tudja, meg azt
sem tudja. Csak a budapesti egyetem szláv tanszékén uralkod
nak erre nézve más felfogások. Ennek képviselője fentebb érintett
szerény véleményem előterjesztésére egyszeriben, minden érthető
ok nélkül oly bőszülten tör elő, mintha legalább is a szláv föld
valamely tartományát állott volna szándékomban elpusztítani.
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Csak úgy repülnek szegény fejemhez a «szemfényvesztés)), «ferdítés», «botlás» s más efféle kifejezések. A legszigorúbb tárgyai lagossággal, a sértő kifejezések minden viszonzása nélkül tettem meg
észrevételeimet erre a förmeteges czikkre. Rámutattam, hogy a
legnagyobb szláv nyelvész, Miklosich, 1875-ben idegen eredetűnek
itéli a szláv lopuy szót s hogy az ellenfelemtől vitatott nézet
1871-ből való. Fölhívtam figyelmét néhány szláv-ugor kulturfogalomra vonatkozó szóegyezésre, melyekben az ugor eredet
bizonyítékai világosan jelentkeznek. .Utaltam ismét arra, hogy bár
a probléma részletei homályosak, de általában az ősi kultúrai
érintkezés lehetősége ugorság és szlávság közt történetileg is igazol
ható. Ezek mellett azonban teljes beismeréssel kijelentettem, hogy
«a szláv vydra lehet az ugor vondér szabályos magy. vidra másá
nak egyenes, vagy közvetett átvétele; d e l e h e t e t t ő l f ü g g e t 
l e n m e g f e l e l ő j e i s a l i t v á n údra-nak,
nem lévén
t é n y l e g — megengedve az ellenvetés helyességét — a s z ó k e z 
det h a n g a l k a t a elég erős bizonyíték a magyar
féle e r e d e t k i z á r ó l a g o s l e h e t ő s é g é n e k f ö l v é t e l é r e ) )
(NyK.XXIV. 207.).
Ezek után az lett volna méltán elvárható, hogy a vita eset
leges folytatása a fölvetett nagy jelentőségű kérdéseket, a kimuta
tott ugor-szláv (ül. indo-germán) szóegyezések viszonyát tisztázza,
hogy magyarázatát adja a magy. ólom, vog. wblém és szláv olovo, a
magy. laboda, vog. lüpánt és szláv loboda, az osztják vonder és
indo-germán udra (szláv vydra), valamint a többi ily esetek alaki és
jelentesbeli hasonlóságának. Mindez azonban nem történt, hanem
e helyett ellenfelem a fönt idézett világos nyilatkozatban elej
tett régibb nézetemet rántja újból elő s a hozzá fűzött valóban
igen mellékes és fejtegetéseim folyamán tekintetbe sem vett meg
jegyzésem «kétségbeesett kísérlet))-én fitogtatja, hogy ő mily tudósa
a szláv-litván hangviszonyoknak s hogy én mily keveset értek
hozzájuk.
Hát én mindenesetre mély hódolattal hajlok meg e nagy
tudás előtt, bár azt hiszem, hogy a maga részéről oly élesen föltün
tetett többlete az én csekély ismereteimhez képest épp oly kevéssé
válik dicsőségére, mint amily kevéssé kell nekem szégyenkeznem a
megfelelő kevesebblet miatt. Elvégre is szerény munkásságom
irányának egyetlen ismerője sem várja tőlem a szláv-litván hang
törvények tisztázását; mert ha magyar összehasonlító nyelvészeti
.tanulmányaim közben hébe-korba rá voltam is utalva, hogy betekint
sek e szakterületre, alig mondhatja valaki róla, hogy ez valami
nagyképüsködéssel, a különös szakismeret hivalgásával történt
volna. Elég baj az nekünk, «szerencsétlen)) magyar nyelvészeknek,
hogy egyetemünk szláv tanszékének mintegy másfél évtizedes fenn
állása után is még mindig Miklosichhoz kell fordulnunk magyar
5*
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(ül. ugor) és szláv nyelvi birtokkérdésekben s ha nem mindenkor
találunk pontos és világos útbaigazítást, ezt bizony legkevésbé illik
annak gúnynyal fölhánytorgatni, kinek hivatalából is folyó köteles
sége lett volna az erre vonatkozó forrásmunkát számunkra elkészí
teni. A szláv vydra ós litván údra viszonyára nézve tett mellékes
megjegyzésemben is világosan tekintélyre hivatkozva írom: «a m in t
M i k i . s z ó t á r á b ó l l á t h a t j u k , egy litván rövid w-nak megf e l e l h e t a szlávban is u». Erre idézett példáimon ellenfelem a
következő szavakkal gúnyolódik : «érdekes és igen jellemző, hogy
M. mikóp állapítja meg két rokon nyelv hangtani viszonyát egy
máshoz. Miklosich Etym. Wbuch. munkájában lapozgatva, véletletlenűl rátalál 3, mondd három esetre, a melyben a litván —
tudja a jó Isten (már legalább M. nem tudja) miért — rövid u-t
tüntet fel a szláv w-val szemben és kész a hangtörvény: ,litván
rövid w-nak megfelelhet a szlávban is u'.» Hát erre a következő
megjegyzéseim vannak: 1. Eszem ágában sem volt és- semminemű
hivatottságot sem érzem magamban rá, hogy én a szláv ós litván
flkét rokon nyelv hangtani viszonyát egymáshoz m e g á l l a p í t 
s a m», vagy hogy bárminő «hangtör v é n y t» között ük fölállítsak;
ez az imputatió csak nem jóindulatú felfújása annak a fönt is idé
zett szerény megjegyzésemnek, hogy a mint Miki. szótárából láthat
juk . . . megfelel h e t . . . — 2. Ez a vélemény éppenséggel nem
«3, mondd három esetre» van alapítva, hanem — s ezt ellenfelem
nek sokkal jobban illik tudni nálam — egész sereg esetre (1. pl.
Miki. szótárának jucha, kupü, kurü, kűri-, lub, pustü, puzyrí, sumü,
sut-, dur- stb. czikkeit), melyek akkor is igazolják, hogy «litván
rövid tt-nak megfelelhet a szlávban is u', ha a litvánban jövevény
szók is a szlávságból. — 3. Miki. szótára ez esetekben nem figyel
meztet a litván szavak átvett voltára, holott ezt megteszi pl. a szláv
tjudo, éudo «wunderw szó czikkóben («lit. cudas, cudas e n 11 e h n t»),
vagy a szláv jucha «jusculum» szónál («lit. juse; e n 11 e h n t juka»,
hol tehát az átvétel mellett az eredeti alakot is jelzi). Külön kérdés,
hogy vájjon a nem ősi rokonságon alapuló közös u hangmegfelelósek alkalmasak-e arra a czélra, melyből kiindulva reájuk hivatkozás
történt. Természetesen erre tagadólag kell válaszolnunk s egy szak
értő objektív felvilágosításának éppen ezt (hogy t. i. a felhozott
példák nem bizonyítanak, mivel jövevényszók) kellett volna
kiemelni. Egyébként nem tettem függővé a litv. údra = szláv
vydra egyeztetés helyességét attól, hogy vannak-e e két nyelvágban
közös u hangmeg felelések, vagy nem s hűtlen idézet az ellenfelemtől,
midőn a «vydra=údra e g y e z t e t ó s r e » alkalmaztatja velem a
«romba dől» kifejezést (49;). 1. 11. sor), holott én ezt a szóban
forgó egyeztetés « o k v e t e t l e n s é g ó r e » alkalmaztam («ha a do
log így volna. ..az egész szláv vydra=\\U. udra egyeztetés okvetetlensége romba dől»). Mert ez két dolog; az én eredeti szavaim t, i.
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azt jelentik, hogy a lit. udra megfelelője hangozhatik bár a szlávban
vydra-nak, de nem kell okvetetlenül így hangoznia, hanem hangoz
hatik esetleg — föltéve, hogy van litv. u = szláv u őskori hang
megfelelés — wám-nak is.
Tényleg nincsen őskori litv. u = szláv u hangmegfelelés;
a lit. ü szabályos mása a szlávban y, a litván u-é ü (T>). A vydra
szóra nézve közömbös, hogy a litván údra alak kezdő magánhangzó
jának hosszúsága eredeti-e, vagy csak újabb keletű (a mint a rövid
hangzós zd. szkr. udra, ófeln. ottar stb. alakokból következnék);
mert egy régibb rövid hangzóju litv. udra alaknak szabályos szláv
*üdra másából is csak vydra fejlett volna. így magyarázza a vydra
alak keletkezését Miklosich («asl. vydra aus udra)) Etym. Wb.).
De másrészt tagadhatatlan, hogy a magy. vidra szabályosan
megfelel az osztják vondér alaknak és társainak. Vajjon lehet-e ily
körülmények közt biztosnak tartanunk, hogy nem eredeti szó,
hanem a szláv vydra, vidra átvétele ?!
Azt hiszem, e kérdésben csak annyira vagyunk, mint a
mennyire e tárgybeli múltkori czikkemben jutottam: «Az ugor
vondér szó mellett a megfelelő indg. alakokat átvételből magyaráz
hatjuk legalkalmasabban.)) «A szláv vydra lehet az ugor vondér
szabályos magy. vidra másának egyenes, vagy közvetett átvétele;
de lehet ettől független megfelelője is a litván údra-nakr> (1. fönt
207.1.).
MUNKÁCSI BERNÁT.

Hold ,reggel'. Nyelvemlékeinkben egész a XVII. századig kimutat
ható a hóival, hollal szó ,reggel' és ,holnap' jelentéssel; ebből az követ
kezik, hogy volt valaha egy reggelt, hajnalt jelentő *hol főnév (ill.
*yol = vogK. yol). De volt valaha a hold főnévnek is — megmaradt
,luna' jelentésén kívül — ,reggel, hajnal' jelentése. Ez következik a régi
nyelvben gyakori időhatározóból, mely így hangzik : holdd, holdd kelve,
holta kelve, holté kelve — ,holnap, holnap reggel'. Hold-d a lativus
-d raggal tkp. ,reggel-re, reggel-re kelve'. (A hold-d, holt-é alapszavának
megfelelője szintén megvan a vogulban, osztjákban : volt stb. vö. Budenz
MUSz. 105). — De van még egy bizonyíték: a hold föld. Mert ez kétség
kívül a német Morgen vagy a szláv jutro fordítása. («Nach herrschender
Ansicht ,morgendliche Arbeit für ein Grespann, was ein G. an einem M.
pflügt'; áhnlich mlat. dies: tantum terved quanfrum quis per diem uno
aratro arare potest.» Kluge. Vö. még horv. jutro zemlje, tót jutro hold
föld: jutro tkp. reggel.)
SIMONYI ZSIGMOND.

ösvallásunk egy-két ,nyelvi emléke'.
ni.
A ,hajnaV szó.
Osvallásunknak harmadik nyelvi emléke ! Lássuk, hogy bizo
nyítja meg Munkácsi az igazeredetűségét. ,Ha a magyar nap, úgy
mond, alaprészeiben egyezőleg a vogul mythosszal ezt jelenti :
«Hajnalasszony fia», mi természetesebb, mint hogy a hajnal alap
részeiben ezt jelentse: «Hajnal-asszony». S hogy ez így van,
mutatják a vog. khuj, khqj «hajnal» s a finn koi «stria lucis, prima
lux matutina» jelentésű szók, melyek a hajnal szót összetételnek
tüntetik föl s haj előrészéhez úgy viszonylanak, mint déli vog. khoj
flcrines» a magy. haj id., vog. vöj a magy. vaj, vog. suj «hang, zaj»
a magy. zaj szókhoz. A haj-nal utórésze a «nő» mélyhangú másá
nak nyilván olyan kicsinyítő képzése, mint a zürj.-votj. nil «leány»szó
(vö. vog. tqrémté istenke, osztj. vojlé állatocska), melynek szabályos
nyugati ugor megfelelői: finn neite, neita «virgo, sponsa», lapp
neita id. Jóformán ezen elavult magy. nal s nem valamely, a vogul
náj-nak megfelelő képzőtlen alak teszi előrészét a nap szónak is.»
(Ethnogr. 4:51.).
Senki sem tagadhatja, hogy Munkácsi értelmezése nem szel
lemes, de végre is a szellemesség maga nem lehet mértéke valamely
szómagyarázat hitelességének, hacsak valódi nyelvészeti bizonysá
gok nem kapcsolódnak hozzá alapképen. Pedig ennek épen az
alaperőssége hiányzik; mert ugyan mire is építi Munkácsi értelme
zését? ,Ha a magy. nap, mondja, alaprészeiben egyezőleg a vogul
mythosszal ezt jelenti: «Hajnalasszony fia», mi természetesebb,
mint hogy a hajnal alaprészeiben ezt jelentse: «Hajnal-asszony».'
Ámde, mint kimutattam, a nap etymonja nem lehet «hajnal
asszony fia», a két név közt föltett szoros kapcsolatnál fogva tehát
egyszerűen folyik a következtetés, hogy a hajnal szó alapértelme
se lehet: «hajnal-asszony». Ez az etymon azonban még nincsen
kizárva föltétlenül, mert a két szó közt nem kell okvetetlen mythologikus viszonynak lenni, mint a hogy M. gondolja; lehetséges ez
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abban az esetben is, ha az «aurora» jelentésű joj, %uj szó haszná
latos a vogul mythologiában, mint a hajnalnak megszemélyesítése,
még pedig vagy magában mint a hajnalistennő neve, vagy a náj
«nő» szóval összetéve. Ha ezt Munkácsi ki tudja mutatni, elfogad
ható magyarázata. De nem hiszem, hogy merne reá vállalkozni,
mert a szóbeli nevek sohasem jelölik a hajnalistennőt. Könnyen
érthető dolog, hogy M. értelmezésének meglatolásánál legkevésbbé
sem lehet döntő az a körülmény, hogy alakilag legcsekélyebb kifogás
sem emelhető ellene, mert tisztán a formai szempont nem lehet
irányadó az etymologizálásban.
Ha már egyszer benne vagyok a hajnal szó ügyének tisztázá
sában, megpróbálom eredetét homályos burkából kifejteni.
Valódi, tudományos értelemben vett magyarázatot — a
régibb tapogatódzások helyébe*) — Budenz adott a hajnal szóról.
,Eddig is bizonyosnak vettük, írja szótárában (104. 1.), hogy a f.
koi «aurora»-nak van köze a m. hajnal-v&l, mely ugyanazt teszi;
csakhogy ez utóbbinak további képzése homályos maradt. Most
azonban, hogy a koi-han egyszersmind «splendere, lucere» jelen
tésű igetőt ismertünk föl, könnyű az egész hajnal szót is egyéb
magyar analógiák szer. megfejteni. Az ebbeli haj- igének momentán
{-n képzős, vö. köszön- stb.) alakjától, azaz hajon- (*hajonik, hajnik
«lucescit, megvirrad))) igétől lesz hajnal (hajnala) épen úgy, mint
fonal, fonál (fonala-) a, fon-, vagy kötél (kötele) a köt- igétől. E mel
lett egészen nyilt kérdésül maradhat még ezen l-es végképzőnek
mivolta, gyaníthatjuk bár, hogy az csak oly természetű, mint az
oszt.-vog. yatel-, katel-, yotel-beli i.'
Budenz értelmezése meggyőződésem szerint minden tetszetessége mellett sem adja igazi megfejtését a hajnal szónak. Mert utó
végre az a körülmény, hogy e névnek haj- része testvére a finn koi
*) Alig méltó a megemlítésre Dankovszkynak ábrándos elmefogása
(Krit.-Etym. Wörtb. 417.), mely szerint a hajnal édes egy testvér a görög
(paivoUq névvel: <paivoXiq rjwq Homerosnál. — A vele egykorú Kassai
magyarázata értelmében (Szókönyve 2 :342.) a ,hajnal loco hajlan (áll)
per methatesim: a nap fejhajlása keletre'. — Ipolyi szintén a hajolni
(hajlani) igével ejti kapcsolatba a hajnal szót (Magy. Myth. 282.), mely
szerinte így ,a hasadás, előtörós, előhajlás, értelmével találkoznék, a mint
a feljövő világosság vagy nappal a sötétségből előtörve úja ós körmeivel,
vagy lábujaíra emelkedve, előhajolva képzeltetett'. Különben már Kassai
és Ipolyi előtt Kresznerics is az «inclinare» értelmű haj- igetőhöz köti a
hajnal szót (Szót. 1:216.) — A NagySzótár magyarázatasz érint a hajnal
eredetileg időhatározó s am. reggel, korán reggel, napkölte előtt. Gyöke:
haj, vagyis a nyilast jelentő aj (pl. ajtó)', ebből lett a val instructivus
raggal aj-on-val v. haj-on-val v. haj-on-nal s összébbhúzva haj-n-naU
haj-n-al.
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«aurora» névnek, még nem teszi teljes világításba az egész hajnal
elnevezést. Hiszen Budenznek saját vallomása szerint végső Z-jének
mivolta ezután is csak ,nyilt kérdés'-nek marad. Már pedig csonka
magyarázatban nem nyugodhatunk meg, főleg ha módunkban áll
teljeset s valóbbszinűt adni helyette.
A hajnal etymonját hitem szerint csak a napnak egyéb
részeit jelölő szavainkkal kapcsolatban tehetjük teljesen tisztába;
azaz előbb meg kell vizsgálnunk, milyen ezeknek az eredetük; ha
ezt megtettük, néznünk, mily jelentésben" kapcsolatban állanak a
hajnal névvel. Ha pedig már ennyire jutottunk, a keresett etymon
úgyszólván magától kifejtődzik homályos burkolatából.
A «dies» főrészeinek egyéb nevei a hajnalon kívül tudvalevő
leg ezek: hóival (a régiségben közkeltű szó) «aurora, tempus matutinum; morgen, morgenröthe»; reg, reggel, (*regvei) «diluculum,
mane; morgen»; nap, nappal (*napval) «dies; tag» ; est, estei
(*estvei) «tempus vespertnium, serotinum; abend». Vegyük szem
ügyre őket egyenkint.
A holval-nak eredetét már megvilágítottam a Nyr. múlt év
folyamában (337—343.), a hol kimutattam, hogy e szó voltakép
összetett név; első része a hol rokonnyelvi alakok (osztB. yolá \
osztlrt. %odaj ]| vogK. hol | vogL. kiwl || zürj. kia, kila) tanúbizony
sága szerint = «diluculum, aurora, mane; morgen»; míg a val
részre nézve két eshetőség van, t. i. vagy a «lux, splendor» értelmű
finn való, valu j észt. valu, valge | mord. valda, valdo szóknak kép
mása, vagy pedig a finn vuode(vuote) | észt. vödé «idő» jelentésű név
lappang benne. Az idéztem rokonnyelvi és nyelvtörténeti erősségek
egész világosan az első lehetőség elfogadása mellett szóltak. A hói
val szó etymonja tehát: «matutina lux, aurorae lux; morgenlicht,
morgenröthe».
E névnek megfejtése kétségtelen fölötte megkönnyíti a nappal,
reggel, estei szóalakok eredetének delszinrehozását. Egeszén bizo
nyos ugyanis, hogy ezeknek régenten napval, regvei, estvei formájuk
volt. Az analógia pedig azt kívánja, hogy a hóival szónak val része
s az ezeknek második tagja között valami szorosabb kapcsolat
legyen (mert egyazon fogalom részeinek jelölői), azaz hogy erede
tükre nézve egyezők, vagy legalább közelállók legyenek egymáshoz.
Lássuk, a nyelvtörténeti s rokonnyelvi bizonyságok megerősitik-e,
vagy esetleg lerontják-e föltevésünket.
Azt kimondhatjuk általánosságban, hogy a napval, regvei,
estvei szóalakok val, vei tagja csakúgy nem lehet rag, nevezetesen
instructivus rag, mint nem a hóival szóé (a megokolást 1. idézett
nyelvőri czikkelyemben 337. és 340.).
A mi pedig külön a nappal (*napval) szót illeti, nincs kétsé
gem benne, hogy összetett név, mely így elemzendő : nap-{-val.
A régiség egész világosan szól a mellett, hogy a val eredeti jelen-
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tése «lux, splendor» volt, vagyis hogy a finn való, valu, észt. valu,
valge stb. szóknak kétségtelen ikertestvére. Állításom igazolják a
következő példák: Az vr a yylagossagot nevezee nappalnak es a
seteetet eeynek (JordC. 5). Effelikor hogy volna, oly nagy fényes
ség szállá meg az egész hegyet, hogy azt hinnék, hogy nappá
volna (ErdC. 674. a). Oly nagy világosság volt, mintha nappal lett^
volna (Zvon: Post. 20:67.). Nappalkor munkánkat irigy sötétség el
nem titkolhatja, mert meglátja nagy ég (Zrínyi 10:134.). Mint szép
fényes nappal mi országunk tündöklött (Listi: M. Mars 177.).
A nappal ki-fejtődzik az éj barna pólájából (Baróti SzD: MVir.
314.). stb. Eme példákban a nappal szónak szembeszökőleg lux solis: sonnenlicht; napvilág (pl. nappalkor=napvilág kor; a, nappal
kifejtődzik = a napvilág kifejtődzik stb.) a jelentése, tehát ezek
szerint a val tagadhatlan ivadéka a való, valu névnek. — Ugyanezt
egyéb nyelvtörténeti példák is igazolják, főleg a következők:
Nap velag midőn allatokat megzepöit (DebrC. 352.). Az baglyoknac
nem szokása, hogy napvilágon járjon (Vás: CanCath. 137.). Kit be
fedez ey vtan az napvilág (Born: Ének. 229.). stb. Ezekben, mint
könnyen észrevehetni, a «napvilág» kitétel helyébe találóan beiktat
hatjuk a anappab) szót s ilymódon szintén bizonyolva látjuk állítá
sunkat. Ide járul azután az a körülmény is, hogy a rokon nyelvek
közül a mordvinban megleljük a nappal-nak jelentésben' si-valda
megfelelőjét (a valda rész pedig a val-lal egyazon tőről sarjadzott),
a mely eredetileg szinte «sonnenlicht» jelentésű, de azonmód, mint
magyar társa «tageslicht» értelemben is használatos.
A nappal név tehát kétségkívül a *nap-valo összetételnek
fejleménye. A régiségben, valamint mostanság is, két jelentése
van e szónak: 1) dies; tag. 2) luci, interdiu; bei tagé. Tehát, mint
látjuk időhatározói alkalmazása is van.
Föltehetjük, hogy az időhatározói alak egykoron eltért a fő
névi formától, de idővel a népetymologia, mely tisztán a látszat után
szokott indulni, hasonlóvá képezte őket. Abban ugyanis alig kétel
kedhetünk, hogy a nappal időhatározói szerepében régenten rend
szerint el volt látva a «tempus»-t jelölő -t vagy -n raggal. (Ezt még
akkor is föl kellene tennünk, ha a val részt a vuode, vödé szóból
akarnók leszármaztatni). Hogy később mért vesztette el ezen elemet,
arra nézve két eshetőséget is gondolhatunk. Egyik az, hogy nyelvünk
általában szereti az időjelző ragokat elenyésztem; a másik, mely
sajátosan erre az esetre vonatkozik, abban találja alapját, hogy a
nyelvérzók a val részt időjártával összetévesztette az instructivusraggal. Az utóbbi eset — legalább nekem — valóbbszinünek tetszik.
Külön véve a reggel (*regvel) szót, ezt is a nappal-n&k ana
lógiája szerint így kell elemeznünk: reg-\-vél. A reg eredetét
illetőleg nem szükség eltérnünk Budenz magyarázatától (1. MUSz.
649—50.); hogy pedig a vei részben is a való, valu név ivadékát
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lássuk, a régiség elég erős alapot nyújt a következő példákban:
Reggel nem lészen többé, az nap sem szolgál (Mól: Sz. Ján. 524.).
A nap fel kőltét elől veszi az hajnal és reggel, midőn virrad és
világosodik (Com: Jan. 6.). Aldozathnak keweree ne maraggyon
the nálad reegghelyg (JordC. 59.). Lészen olly reggel, mellynek
estveiét nem fogod látni (Mad: BHal. 73.). stb. E példákban a
reggel-nek magától megtetszőleg «matutina lux; morgenlicht; reg
világ)) jelentése, tehát a vei részre «lux, splendor» értelem esik.
E mellett szól az a körülmény is, hogy a reggel szót a régi
nyelvben nem egyszer találjuk helyettesítve a hóival névvel, a
melynek raZ-ja elvitázhatlanul azonegy a finn-észt való, valu szó
val : Holuatol foguan mend maiglan al a mezőn: de mane usque
nunc (BécsiC. 4.). Alog holnaliglan : dormi usque mane (u. a. 7.).
Semyt hollara ne hagyon: nec remanebit quidquam usque mane
(JordC 87.) stb. — Azután a mordE. nyelvben a «morgen» foga
lom kifejezője: valske, a mely név a való, valu, valge, világ stb.
szavakkal ugyanegy tőből fakadt (1. MUsz. 582.), tehát voltakép
«lux, splendorw jelentésű s ípy a reggel vel-jéhez szépen odailiik.
De egyéb ugor nyelveknek a «mane» fogalomra használt szavai
is eredetük szerint majd mind a «világosság»-ra mennek vissza.
Már pedig föltéve, hogy a vei az «idő» értelmű vuode, vödé szónak
származéka, akkor, mivel társa, a reg főnév valójakép «sötétséget
homályt» jelent, a reg-vei összetétel épen nem volna megegyez
tethető a «morgen» fogalomhoz kapcsolt «lux, splendoro képzeté
vel.— E szerint a reggel név etymonja csakis: reg-\-vel (való)
«lux, matutina; morgenlicht» lehet.
Nehezebb a «lux» jelentés belemagyarázása az estei (*estvei)
szó vel-jébe; véleményem szerint mindamellett ennek is ugyanaz
az eredete, a mi a hóival, nappal, reggel összetételek második tag
jának. Az est név eredete a Nagy Szótár szerint egybefügg az esni
igével, tehát nem egyéb, mint: «eset», azaz: «nap-eset». Budenz
elveti e magyarázatot s a finn ehtoo (ehto), lapp ikto stb. szavakkal
egyezteti az est szót (1. NUSz. 799.). Ha megtekintjük a NySzótárt,
határozottan Czuczoréknak kell igazat adnunk, mert ebben egész
csomó példát találunk arra, hogy az «occidens solis, occidens; sonnenuntergangw «nap-eset» -nek van mondva: Nap essetiglen ; usque
ad occa8um (FestC. 7. 54.). Mene nap esetre (TelC. 218.) stb.
A finn ehtoo, lapp ikto és társaik különben is nagyon hihetően ger
mán eredetűek (1. Simonyi: MagyNy. 2:215.). — Igaz ugyan,
hogy az «abend» fogalomhoz a való, valu szó «lux, splendor»
értelme nem igen talál, de könnyen föltehetjük, hogy az est-vei
összetétellel kezdetben nem is egyenesen a sötétség beálltát,
hanem a napnyugvassal járó szürkületet, pirosságot akarták kifejezni
(ily értelemben még most is sokszor élünk vele), azaz eredeti értelme:
«abenddámmerung; crepusculum vespertmumo volt. S így aztán
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a «lux» jelentés nem lehet akadálya a való-, valu-v&l való rokoni
tásnak. De meg nem is kell okvetetlen felvennünk ezt az esetet,
mert nincs kizárva az a lehetőség sem, hogy az «abend» fogalom
jelölésére eleinte csupán magát az est (eset) szót használták (mint
még manap is használják) s csak később toldották meg a vel-\e\
az említett időjelző ezók végtagjának analógiájára. Természetes
dolog, hogy a való, valu etymonját már ekkor nem igen érezhették.
Ugyanezt az utóbbi esetet kell föltennünk az éjjel=éj-{-vei szónak
kialakulására is, mert épen nem gondolhatjuk, hogy egyedül csak
ebben lappangana az «idö» értelmű vuode, vödé szó.
Azt állítottam föntebb, hogy a hóival, nappal, reggel, estvei
szóalakok megfejtésével úgyszólván magától tisztázódik a hajnal
név eredete. Kérdi valaki, miért, hogyan, mi módon ? Felelem:
egyszerűen azon okból, mert az említésbeli szavakkal szoros kap
csolatban van. A hóival, reggel, nappal, estvei nevek ugyanis tudva
levőleg egyazon fogalomnak, a «dies»-nek különböző részeit jelölik,
kell tehát valamely közös részüknek lenni. Ezt a közös elemet
csakugyan megtaláltuk «lux, splendor» értelmű val, illetőleg vei
végtagjukban. De az is ismeretes dolog mindenki előtt, hogy a hajnal
név is bizonyos részét jelöli a «dies»-nek, önmagától folyik tehát a
következtetés, hogy ebben is meg kell lenni ugyanannak a közös rész
nek, a mely megvan társaiban, A hajnal tehát minden bizonynyal
öszetett szó, mely szerintem így elemzendő : hajno-{-val. A hajno nő
mén verbale: a *hajonik (hajnik) igének sarjadéka (1. MUSzót. 104.),
mely szorosan összefügg a ducere, splendere», illetőleg «aurora»
értelmű finn koi, valamint a vogul yoj, yuj «aurora» rokonnyelvi
alakokkal; a val rész pedig a finn-észt. való, valu név képmása.
Az analógia, mint láttuk, egyenesen kívánja a hajnal illyetén
értelmezését. Halljuk, mit szólnak hozzá a rokonnyelvek! A vogul ság rendszerint ezeket a kifejezéseket használja az «aurora» foga
lomnak jelzésére: felsőlozvai yvj-punk, középlozvaiyuj-pánk (mind
a kettő tulajdonkép am. «hajnalfő», tavdai yoi-pus (tkp. ((hajnal
fény))). Használatos magán a yuj szó is (1. Ethnogr. IV. évf. 51.),
szintúgy továbbképzett yujpen alakja*) (1. MUSzót. 101.). Az
osztlrt.-ban yodaj-yunt (tkp. «morgenlicht»), osztB.-ban yola-yuntl
(tkp. «morgenlicht»); az észtben koidu-valge (tkp. «morgenlicht»);
zürjénben kia, kila ,• lappban kvokso (lpF. guofsó) használatosak
stb. — Mint látnivaló, a vogT., osztlrt., osztB. és az észt nyelvben
összetett szót, még pedig oly összetett szót találunk az «aurora»
fogalmának megjelölésére, melynek első tagja sajátlagosan «aurora,
diluculumo értelmű (vogT. yoj, osztlrt. yodaj j osztB. yolu, észt.
koidu), míg a másodiknak «lux, splendor» a jelentése. Ez a rokon
nyelvi jelenség szépen összetalál a hajnal névnek fölállítottuk
*) Talán ez is inkább ,najnal-fő'.

S. Zs.
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magyarázatával, mert a hajno rész, mint a vogul yoj, yuj és a finn
koi szóknak alaki s jelentésbeli megfelelője (természetesen -n
momentán képzővel továbbképezve) az «aurora» értelmet rejti
magában, a val pedig teljes-tökéletes mása a finn-észt való, valu :
«lux, splendor» szónak. E körülmény tebát bathatósan nyilatkozik
értelmezésünk mellett.
A jelentési szempont ilyformán tisztázva volna értelmezé
sünkben. Csupán az lenét még kérdés, bogyan fejlődött ki a *hajnovalo összetételből a hajnal alak, vagyis megfelel-e magyarázatunk
a hangalaki követelményeknek? Legföljebb csak az első pillantásra
vehetünk észre nehézséget, a melyet egy szemesebb tekintet nyom
ban eloszlat. Már azonmód is nehézség nélkül magunk elé képez
hetjük a hajnal forma kialakulását, mint a hogy a Nagy Szótár
állítja elénk, vagyis: * hajon-val <hajnval <.hajnnal < hajnal; de
találunk ennél természetesebb s így valóbbszinű fejlődési módot is
a fonál (fonal), kanál (kanál) szavak analógiájában. Az első tudva
levő a fon- igének származéka, a másik pedig egy «schöpfen; merí
t e n e értelmű *kan- ugor alapigéből fakadt (vö. vog. kön- schöpfen,
zürj. gum-, gun- u. a. 1. MUSzót. 4.). Mindkét forma az ugor -mgl
(= -m moment. igék. + -d deverb névszók.) képzőbokorral alakult
meg (1. Ugor alaktan 215—16.); tehát a fonál, illetőleg fonal szó
eredeti *fono-mal alakból nyerte fono-val >fonoal >fonál-on keresz
tül mai formáját; a kanál (kanál) pedig *kana-mBl ősalakokból
fejlődött kana-val > kanaal >kanál változatokon át. Szakasztott
ilyennek vehetjük a hajnal hangalakulását is, a mely e sze
rint ily módon ment végbe: *hajno-val >haj?ioal >hajnal. Ezen
fejlődésmód, mint látnivaló, természetesebb, mint a Czuczortól
fölállított s hozzá még a nyelvtörténetben is van némi alapja;
nevezetesen Görcsönyi históriásénekében a hajnal második a-ját
ékezve (hajnál) találjuk, a mely körülmény bizonyságnak vehető
arra, hogy oa hangcsoportból fejlődött.
A felhoztam jelentésbeli s alaki erősségek tehát, úgy hiszem,
elég hathatósan és meggyőzően bizonyítják, hogy a hajnal valóban
összetett név, a melynek hajn- része a vogul yoj, yuj, finn koi
szóknak bővült mása és jelentése sajátlag «diluculum, auroraw,
míg a második tagjában, az -öZ-ban a finn valu, való, észt. valu,
valge «lux, splendor* név lappang. Eiymonja e szerint: «lux matutina; morgenlicht, morgenröthe» *
*) Befejezésül érdemes még két érdekes körülményre szemügyet
vetni. Az egyik az, hogy a hajnal szónak a Nagyszombati codexben halnál
alakja kerül egy helyütt elő : Tauaz időben, mikoron az nap feel kezdVHla
halnalnya a hegnek magasságára (113.) Mátyás Flórián erre az egyetlen
bizonyságra támaszkodva azt állítja, hogy a tárgyalásbeli névnek
halnál
volt az eredeti alakja, a mely szerinte ,a hóival hasonmásának lenni látszik
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v : n hangcserével; további idomulásai: hajnal, hanjal1. (NyK. 3 : 346.)
Hogy ennek a következtetésnek semmi igazi alapja nincsen, alig szükség
bizonyítanunk. Hiszen m á r maga az a körülmény, hogy nyelvemlékeink
ben merőben egy helyütt b u k k a n elő a halnál forma, elégséges arra, hogy
alapos gyanút keltsen bennünk igazeredetüsége iránt. Önkénytelen is
arra gondolunk, hogy itt a leíró tolla alkalmasint akaratlan csúszott föl
felé s rovott a j helyébe Z-et; tehát tollhibával van dolgunk, a m i n t Budenz is tartja (MUgSzót. 102.). Azonban e mellett egy más eshetőség is
szeget üthet a fejünkbe, hogy t. i. a halnál combinált alak a hajnal ós
hóival szavakból. Ezeknek a jelentése ugyanis tudvalevőleg majd hogy tel
jesen összevág. Már pedig épen ezen értelmi rokonságuk miatt könnyen
föltehető, hogy a leíró ugyan igazában hajnal-t
akart írni, de fülébe
csengvén az azonjelentósű hóival név is, szórakozottságában összevegyítette
a kettőt és halnal-t vetett a pergamenre. — A másik figyelmet érdemlő
körülmény az, hogy a hajnal egyike azon szavainknak, melyek idegen,
nyelvekben is honosságot nyertek. így belekerült a lengyel nyelvbe hajnal
héjnál, ejnal alakokban s «morgengesang» jelentésben (1. Miklosich: E t y m .
Wörtb. 83.); de ugyanebben ismeretes sajátlag «aurora» értelemben is (vö.
hejnal s,vita=a,wcor& lucet. L i n d e : Slov. I. 623.) G r i m m állítása szerint
átkerült a hajnal a németséghez is (1. I p o l y i : Magy. myth. 282. Ipolyi
magát a munkát, a melyben Grimm ezt állítja, nem nevezi meg, csupán
a lapszámot jelzi. Több fremdwörterbuch-ot megnéztem, de a hajnalt
egyikben sem találtam. Végre i s : fides penes a u c t o r e m ! Grimmnek pedig
elhihetjük, hogy igazat mond.) Szintúgy meghonosodott a hazai szlávságban ugyanoly értelemben («aurora, morgengesango), m i n t a lengyeleknél.
Kórdós, mily úton-módon vándorolt a hajnal e nyelvekbe? Ipolyi elég
bőven fejtegeti eme dolgot (282—285.), még pedig azért, mert két cseh író,
név szerint H a n u s c h ós J u n g m a n n , erőnek erejével el akarták a lengyel
hejnal-, ejnal-nsik magyar eredetét vitatni s a Honidlo szláv pásztoristennek
nevével igyekeztek őket rokonságba állítani. De m á r G r i m m megbizonyí
totta törekvésüknek hiú voltát (Ipolyi 284.). Ugyanő észrevette azt is,
hogy a lengyel ejnal, hejnal szavaknak csakúgy, m i n t a németbe átkerült
hajnal-nak igazi forrása n e m más, m i n t a magyar éji őrök ismeretes
nhajnal vagyon, szép piros hajnal, hajnal vagyonh
kiáltása. Grimm ezen
állításának alaposságát terebesen megokolja Ipolyi. Szerinte ,tudomásul
van, hogy az ország tisztán szláv vidékein s városaiban régtől m á r s utóbbi
időkig a várostornyok és várdákról magyar őrszavak, köszöntések stb. ki
áltása volt szokásban; így pl. még Bélnél felhozva a beszterczebányai tót
toronyőr iszalaj virasztaj* kiáltása, mit Bél «szóljál virrasztó, szóljál*
szavakkal értelmez'. [Helyesen: Szólalj virrasztó, szólalj; vö. Nyr. 4:226
és 169., hol szintén szó van e dologokról.— S. Zs.] Ez a körülmény, igazat
kell adnunk Ipolyinak, kétségtelen érthetővé teszi a hajnal szó elterjedé
sét a felvidéki szlávság körében, a kiktől azután könnyen átvándorolhatott
a lengyelekhez. Ezek különben is tudvalevőleg állandó kereskedelmi össze
köttetésben álltak hazánkkal, nem is említve azt, hogy egy ideig törté-
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nelmi kapocs is fűzte őket hozzánk. És ha még hozzáveszszük, hogy a 16.
században a magyar nyelv divatban volt egyes lengyel nemesi udvarok
ban, alig lehetséges, hogy teljesen tisztában ne álljon előttünk a hajnal
átköltözése útja. Egyébként arra nézve, hogy valóban a magyar volt az
átadó mind a két szláv nyelvre nézve, nem pedig megfordítva, már maga
az a nyelvészeti körülmény is meggyőzhet bennünket, hogy a hajnal jelentósköre meg van bennük szorítva. — A mint közletője volt a felvidéki szláv
ság a lengyel nyelvnek, ugyanúgy lehetett a hazai németség is szállítója
külföldi atyjafiainak.
E. PRIKKEL MARIÁN.

A hajnal szó ujabb etymologiájához. Az összehasonlító,
nyelvészkedés, mely tárgya természeténél fogva többnyire a törté
net előtti korok rejtelmeit kutatja, méltán nevezhető a v a l ó s z í n ű 
s é g e k t u d o m á n y á n a k . Eitka eset, hogy e téren a vizsgálódás
mathematikai bizonyossághoz vezessen; mert még oly világos és
minden szakértő meggyőződésével egyező ténynél is, minő pl. az,
hogy a magy. száz a vog. sat, finn sata stb. alakokkal egyetemben
iráni eredetű, (zend sata, szkr. gata stb.), akadhat módszeres tudós,
ki egészen kifogástalan okoskodással bizonyítja, hogy a szó eredeti,
sőt elemeire bontható (Nyr. XXI, 243—49. 11.). Meg könnyebben
lehetséges az ilyes olyan magyarázatoknál, melyek kezdettől fogva
is csak a valószínűség szerény «igény»-ével lépnek föl. Tagadhatat
lan, hogy a hajnal-nak itt adott magyarázata is magyarázat, vala
mint az volt a Budenzé is, ki e czélra *hajon- «lucere» igét és <ál
képzést vett föl benne. A kérdés csak az, melyik a valószínűbb.
Az-e, mely mindenféle bajos hangváltozási s egyéb föltételekkel
végzi müveletét, mely fölvesz először egy *hajn- nem létező alap
igét, azután ennek valamint egy másik, a kívánatos alakban szin
tén nem igazolható *val- «lucere» igének participialis összetételét
(*hajnó-való), végűi fölveszi a képzőelemek nyom nélkül való
eltűnését: avagy az, mely a legközelebbi rokon nyelvben mutat
kozó kész szóra (vog. yuj, yoj «hajnal») utal és csupán az ezentúl
fönnmaradó végzetet igyekszik, mint a bíráló úr is elismeri, ((ala
kilag a legcsekélyebb kifogás*) nélkül magyarázni. — Ahhoz, hogy
a magy. hajnal mythikus kifejezés lehessen, szükségtelen, hogy a
vog. %uj szó is ily szerepben kimutatható legyen, ha egyébként
bizonyos, hogy maga a hajnal, mint égi tünemény, mythikai sze
mélyként szerepel a nép hitvilágában. Külömben ha olyan okvetetlenség a yuj-nok keresett alkalmazása, mutatkozik az a yuj-punk,
yuj-pánk «hajnalfő» kifejezésben, hol a«fő» másként, mint mythi
kai apperceptiónak aligha magyarázható. Az énekben is a hajnal
ragyogása Kaltés f e j é v e l , illetőleg hajfonatának szótbontásával
van kapcsolatba hozva (1. Vog. NépkGyüjt. I, 39.).
MUNKÁCSI BERNÁT.

Ismertetések és bírálatok.
Mi a m o n d a t t a n ?
John Ries. Was ist Syntax? Ein kritischer Versuch. Marburg. Erwert'sche
Verlagsbuchhandlung. 1894. M. 3.
I.
A mondattan helyét a nyelvtan többi részei között nem tekint
hetjük végleg megállapítottnak; ép oly kevés az egyöntetűség a mon
dattan körébe utalt tárgyakat illetőleg. Az a különböző felfogás, mely a
mondattan tárgyalását illetőleg a nyelvészek között uralkodik, indította
e mű szerzőjét a kérdésnek minden oldalról való tárgyalására. Több mon
dattani mű bírálata közben érlelődtek meg az itt kifejtett nézetek a szer
zőben, s az egész könyvön meg is látszik keletkezésének ez a módja;
egyes nyelvészek eljárását bírálva adja elő a saját felfogását, a mi kissé
nehézkessé s szétfolyóvá teszi előadását. Különösen két kérdéssel foglal
kozik Ries : a nyelvtannak mely részei tartoznak a mondattan körébe, s
mily viszonyban áll a mondattan a nyelvtan többi részeivel.
A könyv két részre oszlik. Első felében bírálja a syntaxis legszokottabb tárgyalásmódjait; s már itt előre meg kell jegyeznem, hogy a
szerző különbséget tesz a syntaxis és mondattan (Satzlehre) elnevezés
között, a mennyiben szerinte a syntaxis nem csupán a mondatok tárgya
lásával foglalkozik. Első sorban bírálja az olyan eljárást, midőn a syntaxisba kerül mindaz, a mi a nyelvtan többi részeiből kiszorult; ily módon
egymás mellé kerülnek a beszédrészek, továbbá a szóragozás alakjainak
jelentése és használata, valamint egyes valóban mondattani kérdések tár
gyalása. Az ilyen eljárásmódot szerzőnk elegy-syntaxis-nak (Mischsyntax)
nevezi, s evvel szemben két más s szintén eléggé elterjedt tárgyalás
módot vesz bírálat alá: midőn a mondattannal foglalkozók vagy csak je
lentéstani kérdéseket vonnak vizsgálódásuk körébe, vagy pedig csupán a
mondatokkal foglalkoznak. Az előbbi felfogás képviselője Miklosich, a
ki így határozza meg a mondattant: «A nyelvtannak az a része, mely a
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szófajok és szóalakok jelentésével foglalkozik, neveztetik syntaxisnak.
E szerint a syntaxis két részre oszlik; az elsőnek tárgya a szófajok, a
másodiknak aszóalakok jelentése.*) (Vergl. Grammatik der slav. Sprachen,
IV. k.) Természetes, hogy az így meghatározott mondattan magába fog
lalja a jelentéstannak egy nagy részét, viszont meg kizárja a mondatok
tárgyalását. Evvel szemben sokkal helyesebb az a felfogás, hogy a syntaxis
egyedüli tárgya a mondat, vagyis syntaxis annyi mint mondattan. Eies
evvel sem elégszik meg; szerinte a szavakról nem mehetünk át egyenesen
a mondatra, mert a szavak értelmes kapcsolata még nem mondat, s így
némi ugrással jutunk csak a szótanból a mondattanba. Tehát a syntaxis
tárgya a mondattani kapcsolatok (syntaktisches Gebilde), vagyis szószer
kezetek (Wortgefüge) tárgyalása; e szószerkezetek körébe tartozik az
egész mondat is. Azonban az az ugrás, melylyel Eies a szótól a mondathoz
jut, csak látszólagos, s a nehézség, melyet abban lát, ha a syntaxist egy
szerűen mondattannak nevezzük, onnan ered, hogy a beszéd egyes ré
szeit a legkisebben kezdve elemzi. Valóban, ha így soroljuk el e részeket:
hang — szó — mondat, némi hézag van a két utolsó között. Azonban
a beszédet elemezve, a nyelvbeli egyénből, a mondatból kell kiindulnunk,
s úgy kell a kisebbekre áttérnünk. Az előbbi sort tehát helyesen így kell
felállítanunk: mondat — szó — hang, s a nyelvtanokban a tárgyalás
ellenkező rendje csak kényelem szompontjából történik. Sha nem is mond
hatjuk, hogy a szavak összefüzése már mondat, annyi mindenesetre igaz,
hogy a mondat szavakból áll. Megelégedhetünk tehát avval a meghatá
rozással, hogy a mondattan (vagy syntaxis) a nyelvtannak az a része,
mely a mondatokkal s a mondat részeivel foglalkozik.
Könyvének második részében Eies a mondattan viszonyát tárgyalja
a nyelvtan többi részeihez. Gyakori eljárás, hogy a nyelvtanok és nyel
vészeti munkák szerzői a hangtant, alaktant és mondattant állítják egy
más mellé, mint a nyelvtan fő részeit; e három részhez járul újabban,
mint szintén külön főrész, a jelentéstan. A következetlenség és logikát
lanság, mely e felosztásban nyilvánul, könnyen szembetűnik. Alaktan és
mondattan, valamint jelentéstan és mondattan, nem egyrangú s egymás
mellé állítható részek, mert nincs közös alap, melyre támaszkodva ilyforma osztályozást felállíthatnánk. Az iskolai czélokat szolgáló nyelv
tanban még szembeállíthatjuk az alaktant a mondattanai, az előbbi részbe
osztva mindazt a mi a megtanulandó nyelvben á szók alakjára vonatkozik,
s a mire a tanuló első sorban rászorult, ha az illető idegen nyelvvel fog
lalkozni akar. Azonban valamely nyelv tudományos tárgyalásában ilyen,
tisztán praktikus czólnak nem szabad a tárgyalás helyes módját megza
varni. A beszéd, mint már említettem, a következő részekből áll: mondat
szó, hang; e szerint a nyelvtannak három főrésze, melyet joggal egymás
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mellé állíthatunk: a mondattan, szótan és hangtan. E mellett a nyelv
tényeit két külön szempontból tárgyalhatjuk, t. i. alakjuk és jelentésük
szerint. így tehát az említett főcsoportokon belül külön kell tárgyalni a
szavak, valamint a mondatok alak- és jelentéstanát. Külön, monographikus tárgyalásra alkalmas lehet valamely nyelv alaktana vagy jelentés
tana, ily esetben meg is állhat ez az elnevezés ; de valamely nyelvnek
rendszeres és tudományos czélú leírásában ezeket a részeket semmi esetre
sem szabad a mondattan mellé állítani. Már csak azért sem, mert hisz
mind az alaktan, mind a jelentéstan önállóan tárgyalva mind szótani,
mind mondattani részleteket egyesít magában; sőt ha egy nyelv alak
tanát külön akarjuk tárgyalni, a jelentéstan egyes részleteit is bele kell
vonni. Az egész nyelvtant rendszeresen tárgyalva, szét kell választani e
részleteket, mindent a maga helyére utasítva.
A nyelvtant tehát, a most említett szempontokat figyelembe véve,
a következőkép kell felosztani:
I. Hangtan.

II. Szótan.
III. Mondattan.
1. A szók alakja.
1. A mondatok alakja.
2. A szók jelentése.
2. A mondatok jelentése.

Eies ezután részletesen tárgyalja, mi való a mondattan körébe, s
mit kell eddigi, szokásos tartalmából a többi részek, különösen a szavak
jelentéstana javára kiválasztani. Az egyes részek határait szétválasztva
sok oly nehézségre akad Eies, melynek ismét az a felfogása az oka, hogy
ő a beszéd legkisebb részéből indul ki, s úgy halad fölfelé. Ha az ellen
kező eljárást követjük, s a mondatot tekintjük a beszéd legfőbb egysé
gének, világosan szétválik a mondattan és a szótan köre. A mondattanba
tartozik minden, a mi az egész mondatra, valamint egyes részeire, tehát
a mondatrészekre vonatkozik. A szótan pedig a szavak alakjával és jelen
tésével foglalkozik tekintet nélkül mondatbeli szereplésükre.
Igen helyesen tárgyalja végül Eies a mondattan és stilisztika vi
szonyát. Utal arra, hogy tulajdonkép nem mondattant és stilisztikát, ha
nem nyelvtant és stilisztikát kell egymás mellé állítani, s hogy e két tu
dományszak között nem tárgy, hanem csupán czél és felfogásmód tekin
tetében van különbség. A stilisztika elfogadja a nyelvtan tényeit, s arra
építi a maga igazságait. A czél különbsége talán így tehető legkönnyebben
érthetővé: a nyelvtan azt kutatja, mi van valamely nyelvben, hogyan
tudja az illető nyelv a gondolatokat kifejezni, a stilisztika czélja ellenben
megállapítani, mikor helyes és szép a nyelvbeli kifejezés.
BALASSA JÓZSEF.
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II.
Eiesnek 163 lapra terjedő könyve a syntaxis tárgyának, tárgya
lása módjának ós a grammatika többi részeihez való viszonyának meg
határozásával foglalkozik, és habár nem is tulajdoníthatok fejtegetései
nek oly kiváló fontosságot, mint a külföldi kritikának némely nyilat
kozatai (v. ö. pl. Liter. Centrbl., 1894, n. 27 és Berl. Phil. Wochenschr.,
1894, n. 38), szivesen elismerem, hogy a tárgyat behatóan és érdekesen
fejtegeti, s hogy általában véve könyve időszerű. Mert bármennyire
különösnek tetszik első pillanatra annyi rengeteg sok syntaxis megírása
után annak a kérdésnek fölvetése, hogy mi a syntaxis ? : ha közelebbről
vizsgáljuk a dolgot, csakhamar be kell látnunk, hogy a grammatikát
eddigelé nem sikerült végérvényesen taglalni, hogy nincsenek pontosan
meghatározva részei, részeinek anyaga és tárgyalása módja, és hogy
különösen kuszáltak a nézetek a syntaxis felfogásában. Hangtan, alak
tan, szótan, synonymika, jelentéstan, syntaxis, stilisztika, rhetorika,
lexicographia stb. mind nyelvvel foglalkozó disciplinák, de nem kaptunk
még végleges feleletet arra a kérdésre, hogy nem tekinthetők-e mindezek
a disciplinák az úgynevezett nyelvtan (grammatika) részeinek, és ha nem,
akkor melyek a nyelvtan részei, és különösen, hogy mi hát tulaj donkópen a syntaxisnak anyaga és tárgyalása módja ?
A kérdésnek utolsó felére törekszik feleletet adni Eies könyve két
fŐ, egy destructiv és egy constructiv részben, melyek közül az első az
eddigelé dívó syntaktikai rendszerek bírálatát, a második a szerző syntaktikai rendezerének megokolását foglalja magában. Az eddigi syn
taktikai rendszereknek három főfaját külömbözteti meg. Az egyiket, a
legáltalánosabban elterjedtet, helyesen nevezi «vegyülók-syntaxisnak*)
(Mischsyntax), mert ebben minden elvi megállapodás nélkül tárgyal
tatnak külömböző módon, külömböző, majd az alaktanba vagy szótanba,
majd a syntaxisba, majd a stilisztikába vagy rhetorikába tartozó nyelvi
jelenségek, úgy hogy bátran kimondhatni, hogy az ilyféle syntaxisok
rendszerének egyedüli alapelve a rendszertelenség. Ennek a rendszer
nek méltó elitélése után áttér a másodikra, a Miklosich-félére, melyet
méltán még kevésbé helyeselhet az előbbinél, a mennyiben Miklosich
szerint a syntaxis a szónemek és szóalakok jelentésének a tana, és nem
tartozik körébe a mondatnak tárgyalása, mely pedig kétségtelen, hogy a
syntaxisnak legfőbb részét képezi. Azután áttér a szintén nem kevesek
által követett rendszernek bírálatára, mely szerint a syntaxis teljesen
azonosíttatik a mondatok tanával. Szerző kijelenti, hogy ez utóbbi fel
fogás legközelebb áll ugyan az övéhez, de nem fogadhatja el a maga
egészében, mert vannak olyan szók vagy több szóból álló szószerkezetek
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(m. pl. könyvczímek és hirdetések, teszem ilyenek «Cásars Ermordung»,
«Beise nach Paris»), melyek nem mondatok és mégis a syntaxis körébe
tartoznak. Végül kifejtvén könyvének második io'részében a syntaxisnak
az alak-, jelentés-, szó-, hangtan- és stilisztikához való viszonyát, arra
az eredményre jut, hogy a syntaxis «szószerkezettan*, és hogy a mon
datok mint szószerkezetek a syntaxisnak csak legfőbb, de nem egyedüli
tárgyát képezik. Az egész nyelvtant három részre osztja következőképen:
I. Hangtan. I I . Szótan. A) A szavak alakjának tana. B) A szavak jelen
tésének tana. I I I . Szószerkezettan. A) A szószerkezetek alakjának tana.
B) A szószerkezetek jelentésének tana.
Hogy szerzőnk érvelései nem kifogástalanok, az különösen ki
tűnik az1 első főrésznek Syntax als Satzlehre (45—61. 11.) czímű har
madik fejezetéből, melyben a mondattan értelmében vett syntaxis rend
szerének helytelenségét törekszik kimutatni. Szerző rendszerének főhibája az, hogy míg a nyelvtan 2. és 3. részébe tartozó anyagot igen
helyesen az alaki és jelentésbeli nyelvi sajátosságokra való tekintetből
két, A-val és B-vel jelzett alosztályba sorozza : az egész nyelvtan anyagát
-— a helyett hogy itt is tekintettel lenne az alaki és jelentésbeli momen
tumokra •— már tisztán csak az alaki tulajdonságok alapján osztja három
részre. Hogy ez helytelen eljárás, kiviláglik abból, hogy vannak olyan
szavak is, melyek egyetlen egy hang által fejeztetnek ki (mint pl. o, o, e),
és olyan mondatok, melyek egy szóból állanak; tehát szerzőnek pusztán
alaki felosztása alapján csakis a hangtannak illetőleg szótannak keretébe
tartozhatnának. De ez természetesen lehetetlenség, s így a szerző kény
szerítve van az illető egy hangból álló szavaknak és egy szóból álló
mondatoknak tárgyalását részben a hangtanba, részben a szótanba, ille
tőleg részben a szótanba, részben a szószerkezettanba tartozónak nyil
vánítani, a mire bizonyára nem volna szüksége, ha a nyelvtant — tekin
tettel nemcsak az alakra, hanem a j e l e n t é s r e is — hang-, szó-és
mondattanra osztaná. Szerző szerint a syntaxis = szószerkezettan (szó
szerkezeten két vagy több szóból álló kifejezést ért), melynek a mon
datok csak fő, de nem egyedüli anyagát képezik ; szerinte a mondat =
szószerkezet, s ez többnyire így is van, de nem mindig, mert, mint fen
tebb említettem, a mondat sokszor csak egy szóval fejeztetik ki, s akkor
nem tekinthető szószerkezetnek, szóval: a mondat nem = szószerkezet,
s így a mondattan nem képezheti részét a szerző által tisztán külsőleg,
alakilag felfogott szószerkezettannak.
A szerző szerint a syntaxisnak tárgyát azért képezik a szószerkezetek
(és nemcsak ezeknek egyik faja, a mondatok), mert számos olyan ki
fejezés van a nyelvben, mely se mondatnak, se mondatrésznek nem
nevezhető és azért mégis syntaktikai jelentőséggel bírván, a syntaxisba
6*
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tartozik; ilyenek pl. a már említett könyvczímek és hirdetések, m. pl.
«Cásars Ermordung», «Beise nach Paris». En azonban az ilyféle kifeje
zéseket, bármennyire törtem rajtuk a fejemet, nem tudom másként ma
gyarázni, mint hogy azok a könyvczímeknél és hirdetéseknél szokásos
brachylogia folytán részei egy csak gondolt, de szavakkal csak részben
kifejezett mondatnak, tehát m o n d a t r é s z e k , s mint ilyenek a m o nd a t t a n n a k v e t t syntaxisba tartoznak. De a szerzó' tovább megyén,
s mintegy ad absurdum viszi érvelését. Azt bizonyitgatja ugyanis, hogy
tudományos syn taxisban a mondatoknál is csak azoknak alkotó elemei
(nyilván az alany és állítmány) bírnak a mondat szempontjából fontos
sággal, míg a mondatnak többi (bővítő) részei nem tekinthetők a mondat
részeinek, hanem csak mint szószerkezetek veenó'dk figyelembe. íme
szinte hihetetlennek látszó okoskodásának foglalata saját szavai szerint
a 60—61. lapokon :
«Handelt es sich . . . (wie im Sprachunteiricht) darum, bestimmte
vorliegende Sátze grammatisch zu analysiren, so wird man es allerdings nicht umgehen können, allé Worte des Satzes als seine Theile
zu bezeichnen . . . Es unterliegt natürlich keinem Zweifel, dass in einem
bestimmten Satze jedes in ihm vorkommende Wort als ein Theil dieses
Satzes angesehen werden kann . . . Handelt es sich aber nicht um die
grammatische Analyse bestimmter Sátze in der S c h u l p r a x i s , sondern um die w i s s e n s c h a f t l i c h e Erforschung undDarstellung der
Form, Bedeutung und Bildung der syntaktischen Gebilde überhaupt, so
werden einerseits für das syntaktische Gebilde, das wir . . . als «Satz»
bezeichnen, nur die constituirenden Theile desselben, nicht die zufálligen . . . in Betracht kommen ; und andererseits werden Form, Bedeu
tung und Bildung der nicht satzbildenden Wortgruppen gesondert zu
behandeln sein, ohne Hineinmischung der Beziehungen zum Satze, die
ihrerseits für die Wortgruppen wiederum nichts Wesentliches, sondern
etwas Zufálliges sind.»
Tehát szerző a mondat bővítő (esetleges) részére nézve kétféle fel
fogást, egy iskolait és egy tudományosat tart lehetségesnek, a mit szin
tén nem értek, mert én úgy vélekedem, hogy a tárgyalás módja, a mód
szer lehet ugyani külömböző az iskolai és tudományos nyelvtanban, de
h e l y e s felfogás egy és ugyanazon tárgyra nézve csak e g y lehetséges :
tehát arra nézve is, hogy a mondatnak bővítő elemei a mondat részei
nek tekinthetők-e vagy sem, úgy az iskolai mint a tudományos nyelv
tanban csak egyféle felfogás lehet helyes.
Helyesen külömböztet meg a szerző úgy a szótanban mint a syntaxisban alaki és jelentésbeli elemeket, csakhogy alig hiszem, hogy ezek
az elemek egymástól annyira elkülönítve volnának tárgyalhatók, mint
a hogy szerző gondolja. Általában véve helyén való lett volna, hogy a sz.
annak kimutatására, hogy miként gondolja ő rendszerét a praxisban ki-
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vihetőnek, megkisérlette volna valamely nyelv tanának vázlatát könyvé
hez csatolni függelékként.
Ismételem, hogy a sz. nézeteivel épenséggel nem érthetek egyet,
de tekintetbe véve, mennyire meg nem állapodottak a nézetek a nyelv
tan és különösen a syntaxis lényegének és rendszerének felfogása tekin
tetében, és tekintetbe véve, hogy szerzőnek beható tárgyalásai ha nem
is meggyőzők, de legalább újabb gondolkodásra késztetnek a nyelvtudo
mánynak egy igen nehéz és fontos kérdésében : könyvét a szakértők
figyelmébe ajánlom.
PECZ VILMOS.

A finnség' szláv jövevényszavai.
Dr. Joos. J. Mikkőla: Berührungen zwischen den westfinnischen und sldvi
schen Sprachen. I. Slavische Lehnwörter in den westfinnischen SpracJien.Helsingfors, 1894. 8°. 6 + 193 1.
A finnség tekintélyes számú jövevényszavai jó részének minta
szerű kimutatását birjuk Thomsen Vilmos két remek munkájában:
Über den Einfiuss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappi schen
(1870) és Beröringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske)
sprog (1890). A germán és a balti elemeken kívül meglehetős számmal
találhatók a finnségben orosz jövevényszavak is, különösen a karjalaiak,
oloneciek, vepszek és vótok nyelvében, a kik mai napság szoros érintkezés
ben élnek orosz szomszédjaikkal. A szlávságnak a finnségre gyakorolt hatá
sát legelőször tudtunkkal a nemrég fölfödözött német finnista, a hamburgi
Fogel Márton (1634—1675) érintette, a ki a finn leipá (kenyér) és lusikka
(kanál) szavakat a cleba és a lengyel lyska mássaiúl említi. A finnek
közül az élesszemü Porthan volt az első, a ki ügyet vetett az orosz jöve
vényekre, s azon egybevetései, a melyeket mutatvány okul fölsorol, majd
nem mind megállhatok. Utána Sjögren foglalkozott e tárgygyal, s ő már
144 orosz szóátvótelt állított össze, de ezeknek körülbelül csak a fele
kétségtelen. Teljesebb és szigorúbb kritikával készült Ahlqvistnak egy
kis dolgozata (1857), a melyben csak egynéhány merész egybevetést
találunk. Ugyanő még egyszer foglalkozott e tárgygyal a finn nyelv
műveltségi szavairól írt érdemes, bár sok helyütt nem eléggé kritikus
munkájában. Máskép fogta föl tudvalevőleg a szlávságnak, valamint
általában az indogermánságnak a finnséghez (általában az ugorsághoz)
való viszonyát Anderson Miklós ismeretes munkájában (Studien zur
Vergleichung der indogermanischen und finnisch-ugrischen Sprachen;,
Dorpat, 1879), a melyben a szláv elemeket szintén nem jövevényekül,
hanem az ősrokonság tanúiul idézi, de caak csekély számmal. Lönnrot
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nagy finn-svéd szótárában szintén találunk utalásokat sok jövevényszó
eredetére.
Mellékesen Thomsen is ügyet vetett a finn-szláv érintkezésekre.
Korábbi munkájában annak a lehetőségére utal, hogy már a közös ugor
alapnyelv ki volt téve valamely szláv-litván nyelv hatásának. Ettől a
föltevéstől azonban ujabb munkájában már elállott, s most azt bizonyítja,
hogy az ugorság azon rendkívül régi indogermán jövevényszavainak
eredete jórészt az iráni nyelvekben keresendő. A finnségben, különösen
a legkeletibb ágaiban mutatkozó szláv hatásnak csak elenyészően csekély
része vihető vissza oly régi korba, mint a germán és litván átvételek.
Úgy látszik, hogy a finnek csak aránylag későbbi időben jutottak közvetetlen érintkezésbe a szlávokkal, s valószínűleg a nevüket is a germá
noktól vették át. Setálá a finnség hangtörténetéről szóló munkájában a
szláv átvételeket is a megillető figyelemben részesíti és több átvételi
réteget különböztet meg köztük.
Végre a finn és szláv nyelvi érintkezésekről terjedelmes munkát
írt Weske Mihály, a nemrég elhunyt észt származású kazáni egyetemi
lector. Munkájában (CiaB}rao-<DiiHCKÍfl KyjibTypHtiH OTHOmema n o
.HaHHMMT. H3HKa. Kazán, 1890) először az orosz nyelvbeli finn jövevény
szavakról szól, azután a finn nyelvekbe belekerült szláv, orosz és
litván szavakról, végre a szláv, litván és finn nyelvek közös szavairól.
Weske azzal a fantasztikus föltevéssel áll elő, hogy a finn nyelvekben
nemcsak a szláv-litván, hanem a szláv-litván-germán nyelvegység korá
ból származó jövevényszavak is találhatók. Műve azonban némi külö
nösségei, módszerbeli hibái és zavarossága mellett is mint az első, a mely
a tárgyat behatóan vizsgálja, mindenesetre figyelemre méltó.
Még néhány kisebb dolgozat megbeszélésével fejezi be Mikkola a
tárgyára vonatkozó előző irodalom fölött tartott szemléjét, a mely az
olvasót meggyőzheti arról, hogy a finn-szláv nyelvi érintkezések kérdé
sének újabb, beható és kritikai tárgyalása korántsem volt fölösleges.
A finnség jövevényszavainak legrégibb rétege a litvánból való,
mint már Thomsen igen meggyőzően kimutatta. A szláv jövevényszavak
későbbiek a litvánoknál, s mint Mikkola hangtani kritériumok és tör
ténelmi adatok alapján kimutatja, a germán (gót) jövevényeknél is újab
bak. Mindazonáltal megengedi, mert némely nyomok a nyelvben arra
mutatnák, hogy már a litvánokkal való érintkezés korában is töténtekr
szláv telepítési kísérletek a finnség egykori lakóhelyeinek közelében.
A nyelv, a melyből a finnségnek szláv jövevényszavai kerültek,
kétségkívül az orosz v o l t ; ezt bizonyítják a finnség akkori lakóhelyei
nek régibb és jelenlegi néprajzi viszonyai. Hogy mely orosz nyelvjárás
ból valók azok a régibb szláv jövevények, azt nem lehet egykönnyen
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megállapítani, mert azon átvett szavak oly korból valók, a melyet
néhány század választ el a legrégibb orosz írott nyelvemlékektől. Minden
esetre oly régiek a finnség szláv jövevényszavai, hogy a történelem-előtti
orosz nyelv alakjait mutatják, azért M. az ó-orosztól (az írott nyelvem
lékek nyelvétől) való megkülönböztetés czéljából ős-orosznak nevezi.
A szláv jövevényszavak ezen legrégibb rétegén kívül vannak
későbbi orosz átvételek is valamennyi finn nyelvben (az egy lívet kivéve,
a mely a későbbi orosz jövevényszavakat a lett nyelv közvetítésével
kapta). Legkevesebb van természetesen az oroszságtól legtávolabb eső
nyugati finn nyelvjárásokban. Különösen műveltségtörténeti tekintet
ben érdekes néhány a finn és észt nyelvben előforduló egyházi műszó
(kuoma = koma, pakana == pogány, pappi = pap, raamattu = szent
írás, risti = kereszt stb.), a melyek arra vallanak, hogy az oroszok részé
ről meglehetős régen, a római katholikus vallás meghonosítása előtt,
történtek a görög-katholikus hitre való térítési kisérletek. (Azon finnek
nél, a kik a görög-katholikus hitet vallják, majdnem az egész keresztény
terminológia az oroszból van átvéve vagy lefordítva).
A következő fejezetben a szerző az orosz jövevényszavakban
mutatkozó hangmegfeleléseket tárgyalja és következtetéseket von ki
belőlük az ős-orosz nyelv hangzására nézve.
A munka legterjedelmesebb részét a betűrendes szójegyzék teszi,
a melyben a régibb átvételek lehetőleg teljes számmal vannak tárgyalva,
az újabbak közül azonban jobbára csak azok, a melyek a hangtani rész
ben példákúl szerepeltek. Találunk közöttük természetesen olyanokat is,
a melyek (más úton) a mi nyelvünkbe is belekerültek; ilyenek pl.
pirta — borda (takácsborda), papu = bab, unukka = unoka, varpu ==•
veréb, kaatio = gatya, kapusta = káposzta, kaasa = kása, kassara —
kaczor, risti = kereszt, kuoma = koma, kurva = kurva, akkuna =
akna, pátsi = pest, pakana = pogány, pappi = pap, vapaa = szabad,
ulitsa = utcza, hurtta = hort (a Beszterczei és a Schlágli Szójegyzókben),
siisti = tiszta stb.
Meg kell még említenem, hogy a finn kurkku (torok) szó, a melyet
eddig mindig a mi torok (torko-) szavunkkal egyeztettünk, idegen erede
tűnek bizonyult; szerzőnk előbb egy ős-orosz * KtpiMb (óbolg. icptKT*
collum) alakból származtatta, utóbb azonban (133.1.) valószínűbbnek
tartja, hogy germán jövevényszó (v. ö. ó-éjsz. kverk ,kehle, gurgel,'
kyrkja, würgen'), s ez utóbbi nézetét a fölhozott okoknál fogva el
is fogadhatjuk. A finn vaati- (kivan, követel) ige, a melyet Budenz
(MUSz. 556.) a mi vágy- igénkkel egyeztetett, szerzőnk ezerint szintén
jövevényszó ( < Ba^HTfc ,anlocken' vagy < Ős-éjsz. *kva<kja, *kvádiat
ó-éjsz. kvédja ,anreden, auffordern, fordern, begehren, bitten' 93.1.)

é

$
88

ZOLNAI GYULA.
Uh-

Melegen ajánljuk Mikkolának kiváló gonddal és szigorú kritikával
írt munkáját nyelvésztársaink figyelmébe.
SZINNYEI JÓZSEF.

Helyneveink eredetéhez.
A honfoglalás története. A művelt közönség számára írta Borovszky SamuBudapest, Franklin-Társulat, 1894. Ára 1 frt.
Nem bemutatóul írjuk e sorokat; Borovszky könyve, A h o n 
f o g l a l á s t ö r t é n e t e ismert, élvezettel olvasott irodalmi mozzanata
az ezredéves ünnepre készülődő' mozgalmaknak. Világosan, vonzóan,
műgondra valló előadásban beszéli el nekünk a honfoglalás történetét,
jobban mondva nemzetünk eredetét s viszontagságait a mai magyar
haza megalapításáig. Van azonban művének egy oldala, a mely a nyel
vészt külön is érdekli: a m a g y a r h e l y n e v e k m a g y a r á z a t a ,
a melylyel a XIII—XVI. fejezetek foglalkoznak. E helynév- magyaráza
tok jelentékeny része ugyan az előző kutatások, különösen Hunfalvy Pál
nyomozásainak eredményeit adja elő, azonban igen sok új származtatás,
eredeti ötlet is kerül közöttük napfényre. Mi e helyen csak ez utóbbi
névmagyarázatokra akarunk figyelmeztetni s itt-ott némi észrevételt
tenni.
A római korbeli helynevek rövid tárgyalása s a helynevek fontos
ságának hangsúlyozása (XIII. fej.) után először a szláv eredetű helyneve
ket fejtegeti Borovszky részletesebben. Kiemeli azon szemléleteket,
melyek a helynév-alkotásban legnagyobb szerepet játszanak: «Valamely
geographiai objectum fehér vagy fekete színe, új vagy ó volta, valamely
folyó gyors vagy lassú haladása, valamely hegy görbe vagy kopasz teteje,
erület sík vagy puszta fekvése, vidék szép vagy kies tekintete, víz meleg
vagy sós állapota: oly jellemző sajátságok, melyeknek legtöbb hely
nevünk köszönheti eredetét» (68. 1.). Igen nagy szerepet játszanak a
helynév-alkotásban a növény-, állat- és ásványnevek is. Érdekes aztán,
hogy a népnek értelemkereső hajlama mennyire kiforgatja az idegen
eredetű s pl. állatot, növényt, ásványt vagy egyebet jelentő nevet eredeti
mivoltából. A mai biharmegyei Szent-Elek falu pl. a XVI. század elején
még Eszenytelek volt s ennek előrészóben Borovszky szerint egy kőrisfát
jelentő szláv szó (vö. tót jaseh, jesen, Jancsovics) lappang. Mindenesetre
bizonyos, hogy a Szent-Elek merő népetimológia. Némely helyneveink
természetrajzi tanulságokat is rejtenek. A bölénynek szláv nevéből például
t(tót tur) számos helynevet lehet származtatnunk; ilyen eredetűeknek em
líti Borovszky a Tur, Túra, Tur dny, Tur ez, Turócz, Turopolja stb. neve
ket. (Már a Turzó-t talán a családnévből kellene inkább magyaráznunk.)
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E nevek arra vallanak, hogy hazánk hajdan bölényekben igen bővelkedett
s a magyarázatot megerősítik a magyar eredetű Belényes, Belényszeg
helynevek, valamint a germán eredetű Visonta is, mely szintén bölényt
jelent.
A szláv eredetű nevek közt, mint a volü ,ökör' szó származékát
említi a háromszéki Voldl-t is. Megjegyezzük, hogy e név nem kis való
színűséggel a magyar nyelvből is megfejthető (vö. régi valál, am.,birtok,
helység, falu', 1. Nyr. I I I . 291), a mi természetesen nem zárja ki, hogy a
helynév mégis idegen s talán épen szláv származású legyen. A helynevek
eredetének kérdése általában a legnehezebb föladatok egyike. A történeti
adatok hiányos volta mellett s főkép mert a kellő régiségből nincsenek
teljesen megbízható följegyzéseink, a kutatót lépten-nyomon csalóka
látszatok, nópetimologiák délibábjai vezethetik félre. E sorsot bizonyára
a Borovszky magyarázatai sem kerülték k i ; mindamellett, ha egy részük
puszta ötletté fog is idővel foszlani, megérdemlik figyelmünket. Hogy
több magyarázata valóban nem állja ki a történeti adatok ellenvető
szavát, kimutatta Nagy Géza a munkáról szóltában (1. Ethnographia V.
205. s köv. 11.), a hol egyebek közt oly régi névalakokat is idéz, melyek
a kérdéses helyneveknek világosan személynevekből való származása
mellett bizonyítnak. Makó neve nem származhatik a szláv eredetű mák
szóból (76. 1.), mert régen Makófalvá-nak nevezték, Makó (régiesen
Mokou) bánról, a kinek 1256-ban jutott birtokába. Pdskaháza sem az
erdőírtást jelentő szláv paseka-t rejti előrószében, mint Borovszky vallja
(80. 1.), hanem Nagy Géza szerint az Árpád-kori Pdska személynévből
magyarázandó, stb.
Legnagyobb számmal és legtöbb eredetiséggel a germán eredetű
helyneveket kutatja Borovszky (XV. fej.), s itt néhány olyan tetszetős
magyarázatot ad, hogy a tárgy minden kényessége mellett is megnyeri
hitünket. Csak egy párt említek.
A Kőrös, Körös, mely régen Kris-nek hangzott, Borovszky szerint
az ofelnémet griez ,föveny, homok' szóból származik, a melyből a német
földön gyakori Griez, Griezpah nevek is keletkeztek (85. 1.). A Bakony
hegység nevét az ófn. buochd ,bükkfa' magyarázza meg s teljesen egybe
vág a Eulda melletti Bocconia erdőnévvel (86. 1.). Az erdélyi Baromlak
nem egyéb mint a német wurmloch ,kigyólyuk' magyarosodott alakja ;
német neve ma is Wurmloch. A szatmármegyei Beitek neve az ófn.
waldeck ,erdővég, erdőalja' szóból ered, s 1475-ben még valóban ErdŐalja-Béltek-nek nevezték (87. 1.).
Érdekesen ós a nyelvbuvárra nézve is igen tanulságosan csopor
tosítja Borovszky a magyar szókból származott helyneveket (XVI. fej.),
a melyeknek etymonjaiból műveltségtörtóneti tanulságokat is von le,
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Nem terjeszkedhetünk ki e magyarázatok ismertetésébe, csupán néhány
észrevételt teszünk reájuk. A Verebély helynevet szerzőnk a veréb szóból
származtatja (96. 1.), csakhogy képzését nyelvészetileg alig tudnók meg
magyarázni. Valószintíleg népetimológia az egész alak. A Körtvélyes
helynévnél (uo.) meg kellett volna a nagyobb közönségre való tekintettel
jegyezni, hogy a körtve szónak régi teljesebb alakja körtvély volt. A ko
szónál (97. 1.) föl lehetett volna említeni, a mire Nagy Géza is figyel
meztet (Ethnogr. V. 200), a Bálványkő, Hegykő (régen Igykő, azaz szent
kŐ) helyneveket is. Az örvény szóra nézve (98.1.) megjegyezhetjük, hogy
nemcsak régi helyneveinkben, hanem a codexekben is előkerül néha
örény, öriny alakkal (1. NySzót.). A fejezet végén megjegyzi szerzőnk,
hogy «vásárt jelent helyneveinkben a -soka szó is» (102. 1.). Nem ártott
volna ilyen helynevekből példát is idézni, mert nem mindenki is
meri őket.
Mint érdekeset megemlítem még a székely szónak új magyarázatát,
melyet a sok régi mellé Borovszky ad (118. 1.). Szerinte a székely név a
gót sakula szónak átalakulása volna, a mely verekedőt, harczost jelent s
a melylyel a gepidák, e gót faj illette volna az erdélyi magyarokat.
Bizonyságul Kézait említi szerzőnk, a ki a székelyeket zaculi-nok nevezi,
s hivatkozik a Székelyhíd névre is, melynek régi alakja Zakulhid volt.
Borovszky munkája mindenesetre figyelemre méltó adalékokat
nyújt helyneveink magyarázatához, s ennélfogva a nyelvészek külön
érdeklődésére is bizton számíthat.
ZOLNAI GYULA.

Az arab nyelvjárások legújabb irodalma.
Az élő arab nyelv különféle dialektusait csakis a legújabb időben
kezdték a mai nyelvtudomány methodusának megfelelő módon feldol
gozni. Csupa empirikus leírások és gyakorlati czéloknak szolgáló kézi
könyvek régóta vannak. De a mint pontosabb megfigyelés után kiderült,
e kísérletekben még a nyelvjárások hangviszonyai sincsenek elég élesen
feltüntetve. Még arról egyátalán nem volt szó, hogy az egyes nyelvjárá
sokon belől előtűnő árnyalatokat megfigyelték volna.
Valamely vulgáris arab dialektusról tudományos módszeren alapuló
nyelvtant legelőször 1880-ban Spitta Vilmos*) dolgozott, a kairói alkirályi könyvtár korán elhunyt igazgatója. Előtte csak szórványosan mu
tatkozott itt-ott valamely kisebb körre terjedő tudományos kísérlet, mint
*) Orammatik des arabischen Vulgardialektes von Aegypten (Lipcse 1880,
XXI. -f-519. lap). V. ö. ismertetésemet Zeitschrift der deutschen morgenlándischen Gesellschaft XXXV. köt. (1881) 514—529. lapjain.
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pl. SbWalliné, ki a tőle gyűjtött beduin-költemények ismertetése alkal
mával az arab hangtan alapját vetette meg *) és Wetzsteiné a szíriai
sivatagban tanyázó beduinok nyelvjárásáról. 2 ) Spitta úttörése után az
ő általa megmutatott módszer szerint fogtak valamennyi arab nyelvjárás
feldolgozásához.' E törekvések már most egy egész irodalmat teremtet
tek, melynek puszta bibliographiai felsorolása is |tulságosan sok tért
igényelne. Csak azt az egyet akarom megemlíteni, hogy most, a mint ezt
Vollers-nek, Spitta hivatalos utódjának kitűnő munkája 3 ) legjobban
mutatja, az uj irány hatása alatt, még a pusztán gyakorlati czélra rendelt'nyelvkönyvek is tudományos alapvetésre épülnek.
Az arab nyelvjárások között régibb időben egyről sem termett
annyi nyelvtan, szókönyv és a gyakorlati elsajátításra szolgáló segédkönyv,1 mint az Afrika északi részén élő arab nyelvjárásról, az úgynevezett
maghrebi, azaz nyugati dialektusról. Ennek feldolgozásában már a XVI.
század elejétől kezdve 4 ) legelőször a spanyolok működtek, kapcsolatban
azon ténynyel, hogy e dialektus egy fél évezreden át élő nyelve volt
Spanyolország lakosságának. A Spanyolországban uralkodó mórok e
nyelven beszéltek. Az arabul beszélő mohammedánok között eszközlendo
hittérítés elősegítése volt e legrégibb nyelvkönyvek közvetlen czélja.
Sűrűbben azonban évszázadunk harminczas évei óta jelentkeztek a
maghrebi dialektus feldolgozásai, még pedig a, franczia irodalomban.
Könnyen sejthető annak oka, hogy miért részesült éppen az észak
afrikai arab nyelvjárás ily kiváltságos gondozásban, és miért éppen fran
czia részről. Algéria meghódítása által ugyanis az|ottani arab nyelvjárás
gyakorlati ismerete életbevágó szükségévé vált ezer meg ezer franczia
embernek, kik Algériában mint állami hivatalnokok működnek, vagy
mint gyarmatosok ott megtelepedtek, vagy akár csak mint utazók az
ország nyelvének ismeretére szorultak. Erancziaország politikai érdeke,
vagy akár — a mint mondani szokás — kultúrmissziója Afrika északi

1

) Számos czikkben, melyek a Zátschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft V. VI. IX. és XII. köteteiben jelentek meg, különösen Übér die
Laute des Arabischen und ikre Bezeichnung IX. köt. (1855) 1—-69. 1. XII.
köt. (1858.) 599—675.
2
) Sprachliches aus den Zeltlagem des syrischen Wüste (U. o. XXII. köt.
(1868) 69—198. 1.
8
) Lehrbuch der aegypto-arabischen Umgangspmche mit Übungen und
einem Glossar (Kairó, 1890).
4
) Arte pára legeramente saber la lingua araviga. Vocabulista aravigo
in létra castellana (Granada, 1505.). E ritka könyvből (szerzője Pedro d'Alcala) ujabb kiadást de Lagarde eszközölt.
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és nyugati partvidékén, a bennszülöttek nyelvének ismerete nélkül nem
volna teljesíthető.
A mit a francziák e téren dolgoztak, pusztán csak gyakorlati,
mindennapi szempontból történt. A nyelvtudomány igényeit nem igen
vették figyelembe, úgy, hogy Stumme, az alább említendő munkák egyiké
nek szerzője, teljes joggal panaszolja el bevezetésében : «Es ist und bleibt
doch sonderbar, dass man in Frankreich für wirklich wissenschaftliche
Durchforschung der arabischen Dialekte des Maghreb so wenig Inte
ressé bezeugt».
A francziák gyakorlati szó- és nyelvkönyveit, «guide de conversation»-jait e századunk elején egy férfi munkássága előzte meg, a kinek
helye a nyelvészet ez ágának müvelésében, bennünket annál is inkább
érdekel, minthogy magyar származású emberről van szó.
Ertem Dombay Ferenczet (szül. Bécsben 1758., megh. 1810.), kit
bátran lehet az északafrikai nyelvjárás ismertetésének úttörőjéül tisz
telni. > Huzamos ideig tartózkodott Eszakafrikában; a II. Józseftől Ma
rokkóba küldött követségnek tagja volt. Irodalmi munkássága a mohammedánság e része történelmének és művelődésének ismertetése körül
csoportosul. 1800-ban jelent meg «G?'ammatica linguae mauro- arabicae
juxta vernaculi idiomatis usumr> czímtí muükája, melyet sok ideig, mig
csak a franczia könyvek ki nem szorították, a maghrebi nyelvjárás stan
dard work-jának tekintettek.*)
Dombay munkáinak érdemét le nem szállítja azon tény, hogy most,
megjelenésük után ide s tova egy századdal, már teljesen elavultak.
A maga idejében nem végzett felesleges munkát, mindenesetre komolyan
előbbrevitte az arab nyelvjárások ismeretét, és — a mi érdemének mélta
tására külön kiemelhető — szótári tekintetben számos becses adatot
őrzött meg (különösen a marokkói beszédre nézve), a melyeket Dozy az
arab szótárak mellé szerkesztett pótlásaiban (Suppléments aux dictionnaires arabes 1881.) felhasználhatott.
E nyelvjárás körül is az ujabb nyelvtudomány szellemében a tudo
mányos munka csak Spitta'uttörése után indult meg. E czélra mindenek
előtt két tényt kellett figyelembe venni. Először azt, hogy a maghrebi
dialektus, bár a többi élő arab nyelvjárással szemben azon sajátosságai
nál fogva, melyekkel tőlük különbözik, egységet alkot, másrészt meg
azon nagy területen, melyen beszélik, tetemes különféleséget mutat fel.
A tudományos vizsgálódásnak nemcsak amaz egyezésekre, hanem főkép
pen még a nyelvjárás differencziálódására is ügyet kell vetnie. Másod*
*) L. Ny. Közi. 12:440—2. Egyetemes Phüologiai Közlöny 4:113. és
kk. 11.
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szór e nyelvjárások tudományos megfigyelésére nézve nagy fontossággal
birnak Eszakafrika arabságának nyelvtörténeti előzményei.
A mohammedán hódítás, illetőleg térítés x ) e területén azon nyel
vek mellé telepedett meg az arab nyelv, a melyeket egy nagy tömegnek
tekintve, berber nyelveknek szoktuk nevezni. Nem szenvedhet kétséget,
hogy az autochthon lakosság anyanyelvei e reájok terülő arab nyelv
dialektikus alakulására lényeges befolyással voltak és vannak, éppúgy a
mint régóta ki van mutatva, hogy viszont az arab nyelv mily nagy be
folyást gyakorolt e területeken a berber dialektusokra. A maghrebi arab
nyelvjárások tudományos vizsgálatában tehát a megfigyelés egyik kiváló
pontját e kölcsönhatás fényeinek kifürkészése és nyomainak kimutatása
kell hogy képezze.
Ezen szempontokból kezdik most Németországban az északafrikai
dialektusok tanulmányozását. Socin lipcsei tanár buzdítására, egyik
tanítványa, Stumme, hosszabb időt töltött Es7akafrika különböző vidékein
és részint a helyszínén, részint pedig Európában megforduló északafrikaiak
szájából gyűjtött anyagok alapján most e két tudóstól több munkával
rendelkezünk, melyek a maghrebi dialektus különféle árnyalatait leg
először mutatják be a mai nyelvtudománynak teljesen megfelelő szem
pontokból.
A jelenkor semitistái között az ilyen tudományos munka vezeté
sére alig volna valaki jobban előkészítve mint éppen Socin Albert, ki
már a hetvenes évek óta arabok, szírek, és a nem-sémi népek közül a
kurdok között tenger sok népies nyelvanyagot gyűjtött össze és dolgozott
fel.2) 0 előtte az élő közlés alapján gyűjtött anyag transscriptiójában, a
finomabb dialektikus hangsajátságok megfigyelésében és hű visszatükrözésében meglehetős pongyolaság járta. E dolgokra nézve a szigorúbb
módszert különösen Socinnak köszönjük és az északafrikai dialektológia
pontos ismeretére nézve nagyon megnyugtató körülmény, hogy az anyag
gyűjtés és feldolgozás az ő iskolájából indult ki.
Csak nagy általánosságban óhajtom e helyen Socin és Stumme e
körbe tartozó nagyobb dolgozatait jelezni azok számára, kik tartalmuk
iránt érdeklődni találnának. Stumme tunisi tartózkodása alatt egy nagy
csomó költeményt ós mesét szerzett össze,3) melyeket mestere módszeróx
2

) Lásd Budapesti Szemle 80: 48. 1.

) Az arab nyelvjárások köréből ide tartoznak: Der arabische Dialekt
von Mosul und Mardin. Zeitschrift der deutschen morgenl. Gesellschaft
36. köt. (1882.) 1—53, 238—277. 11. 37. kötet (1883.) 188—222. Ugyan
azon dialektusra vonatkozik: Arabische Sprichwörter u n d Redensarten (Tübingen, 1878.).
3
) Tunisische Márchen und Gedl^hte (szöveg és fordítás) 2 kötet.
Lipcse, 1893.
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nek megfelelő transscriptióban ismertetett, és melyeknek átírása a maghrebi dialektus tunisi ágának sajátosságait híven mutatja be. Különösen
még egy irányban úttörő kísérlettel ér fel Stumme bevezetése e könyv
höz. A közölt költemények versmértéki viszonyaiba alaposan belemélyed
és egy uj rendszer alapján, melyet ezentúl mindenkinek tekintetbe kell
vennie, a ki arab népdalokkal foglalkozik, kimutatja, hogy e népkölté
szetben, melynek ritmusát eddigelé szorosan metrikus schómába nem
birták foglalni valósággal quantitáló versmérték jut érvényre. Ennek
schémáit és különösen a régi arab versmértékhez való viszonyát legelő
ször Stumme mutatta ki.
Minden egyes arab dialektuson beiül lényeges különbség mutat
kozik a városlakó népség és a sivatagot lakó beduinok nyelvhasználata
között. E jelenséget eddigelé legélesebben a szír-arab nyelvjárásra nézve
figyelték meg, még pedig első sorban Wetzstein (a fent 91. 1. 2. jegyz.)
említett dolgozatában; azóta Landberg gróf, ki a szíriai nyelvjárásra ter
jedő munkájának sajtó alatt levő második kötetében a szír beduinok
nyelvjárását tárgyalja.1) A maghrebi dialektus körében ugyanezen tüne
mény mutatkozik, a miről könnyen meg lehet győződni, ha Stumme tunisi
gyüjtéseit,melyek a városi lakosság nyelvét tükrözik, egy másik munkájával
hasonlítjuk össze, melynek közleményei a Tunis és Tripolis határán ta
nyázó beduinok költészeti világába avatnak be. Azon kiváló fontosságon
kívül, melylyel e munka 2 ) a nyelvészre nézve bír, nem utolsó helyen említ
hető azon nagy érdek, melyet a népies költészetet tanulmányozók körében
van hivatva kelteni. E szempontból nem csak tárgya tekintetében bír e
gyűjtemény nagy fontossággal, hanem azon kapcsolatnál fogva is, melyet a
modern beduin költészet és az iszlám előtti pogány arab poesis között fel
mutat. A szerző nagy lelkiismeretességre valló tudós bevezetésében mindé
mozzanatokról számot ad és néhány elmemozdító észrevételével e költészet
mélyebb megfigyelésére serkent, sőt a maga körén kívül is világosságot vet
azokra a gyűjteményekre, melyek a mai arab beduinok költészete ismer
tetésében az ő közléseit megelőzték, nevezetesen régibb időből a ^Valiin
gyűjteményeire (1.91. lap 1. jegyzet), melyek a tulajdonképeni Ará
biára 3 ) és ujabb időből a Sachau-éira, melyek a mesopotámiai beduinságra

x
) Froverbes et dictons du peuple arabé. Matériavx
pour servir a la
connaissance des dialectes vulgaires par C. Landberg I. kötet. Leiden, 1883.
2
) Tripolitanisch-tunisische
Beduinenliede?'. Leipzig, 1894.; franczia ki
adásban is megjelent.
3
) Probe aus einer Anthologie neuarabischer Gesánge, in de?- Wüste gesammelt (Zeitschrift der deutschen morgenlánd. Gesellschaft V. köt. —
1851. 1—23. lapjain; VI. köt. 1852. 190—218. 369—378. lapjain.
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terjednek. 1 ) Stumme e gyűjteményén is beigazolja azon rendszert, melyet
előbbi munkájában a népies költészet versmértéktani sajátságaira
nézve felállított. Egy függelékben «Glossar» czimén foglalja össze mind
azon szótári tanulságokat, melyeket a két munkájában előadott szövegek
felmutatnak. Számos oly szóval és szójelentéssel találkozunk itt, melyek
semmi egyéb arab nyelvjárásban nem fordulnak elő; nagyban érvényesül
e szókincsen a berber nyelvek hatása, mely az északafrikai arabságot
minden ponton a legérezhetőbb módon érinti.
A maghrebi dialektus legnyugatibb ágával, a marokkóival foglal
kozik Socin két munkája. A «marokkói» elnevezés persze nagyon általálános meghatározása e nyelvjárásnak. Ezt könnyen belátjuk, ha egy pil
lantást vetünk Marokkó birodalom mappájára. E birodalom 672282
négyzetkilométerre terjed, arab lakossága különféle nyelvű berber kabilok közé van vegyülve. Jó volt tehát e nagy területnek egy speciális
részletére korlátolni a kutatást. A Socin-tól (részben Stumme közreműi
ködésével) kiadott és lefordított szövegek2), leginkább népmesék, gyermekversikók, találós mesék, a marokkói arabság legdélibb kerületéből, a Wáld
Szúsz-t környező népesség köréből vannak véve. Itt az arabság a Silhuberberek nyelvének hatását érzi. A közölt szövegek nyelvi becsükön kívükiváló folklorisztikus anyaggal érnek fel. Érdekes látni, hogy a népmesék
tárgyai e délmarokkói népköltészetben mily nagy mértékben azonosak
a Grimm-féle népmesékkel. Az összehasonlító mondakutatás művelői is
nagy köszönettel tartoznak Socin-nak, hogy a szövegeket pontos német
fordítással kisérte, mely az arabul nem értőket képessé teszi arra, hogy
a távol országokból szedett anyagot az általános tudomány hasznára for
díthassák.
A német birodalom gyarmati érdekei is nagy lendületet adnak
most a népies nyelvjárásokat ismertető irodalomnak. A legapróbb afrikai
dialektusoknak, melyekkel a német gyarmatosító mozgalom érintkezésbe
kerül, megírják nyelvtanát és szerkesztenek róla szótárt. Seidel, a
Deutsche Kolonialgesellschaft titkára, vagy hat, eddig feldolgozatlan dél
nyugati afrikai nyelvnek irta meg gyakorlati nyelvtanát. A mire a múlt
századokban a hittérítés szolgált indítóul, arra most az emberek anyagi
érdekeik előmozdítása szempontjából szánják magukat. Az arab nyelv
járások is belevágnak a német gyarmatosító mozgalom körébe. Zanzibár1
) Arabische Volkslieder aus Mesopotamien (a berlini akadémia értesítő
jében) Berlin, 1889.
2

bische

) Zum
Dialekt

arabischen Dialekt von Marokkó (Leipzig, 1893.). Der ara
der Howára des Wád Sús in Marokkó (Leipzig, 1894.).

Mindkét munka a szász tudós társaság értekezései során jelent meg.
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ban és az átellenben levő partvidéken arabul beszélnek. Mindenki tudja,
hogy mennyi politikai érdek kapcsolja a német birodalmat a keleti Afrika
e részéhez. A gyakorlati érdekeket nagyon [ügyesen kötik össze a tudo
mányos haszonnal. Ennek köszönjük, hogy most ezen arab dialektusról
is fontos nyelvtudományi tanulmányokkal rendelkezhetünk. A zanzibári
arab nyelvjárást helyesebben 'omam-nak nevezhetjük. 'Omán-ból, Ará
bia délkeleti tartományából (fővárosa Maszkát) vándorolt be Zanzibár
arab lakossága. Az ománi és zanzibári arab nyelvjárások most is teljesen
egyeznek. Lényegesen elütnek a többi dialektustól, oly annyira, hogy az
ománi arab csak nagy nehezen birja megérteni az egyiptomi, a szír,
vagy marokkói ember beszédét. E nyelvjárás főbb sajátságait már 1880ban ismertette Praetorius*); a múlt évben Reinhardt, Keletafrika leg
jobb ismerőinek egyike, a berlini keleti szeminárium tankönyvei során
(13. sz.) egy terjedelmes munkát adott ki e nyelvjárásról, 2 ) miután ugyan
azon sorozathan Moritz már 1892-ben Zanzibár és Omán nyelvét, ennek
Írásbeli kifejezése szerint ismertette volt.8) — E tankönyvsorozat («Lekrbücher des Seminars für orientalische Sprachen zu Berlin* Spemann
kiadásában) általános hozzáférhetőségét, fájdalom, azon rettenetes árak
nehezitik meg, melyeket a könyvkereskedésen reájuk szabnak (Reinhardt
könyvéért 40 márkát kérnek).
GOLDZIHEE IGNÁCZ.

Studia Sinaitica. 4 )
Müller Miksa nem egy ízben panaszolta el keserű hangon, mily
csekély pártfogásban részesítik Angolországban a keleti tanulmányokat.
Azt mondta egy alkalommal, hogy a németországi kis szász királyság
ban is magasabb fokon áll a keleti tudományok móltatása mint a nagy
angol államban. Akarva nem akarva mosolyogni kellett az ember
nek, ha a nagy tudós mindenesetre túlzó panaszkodásának talált fül
tanuja lenni.
x

) Über den arabischcn Dialekt von Zanzibár.
Zeitschrift der deutschen
rnorgenl. Gesellschaft 3 4 : 2 1 7 — 2 3 1 . lapjain.
2
) Ein arabischer Dialeld gesprochen in ' Omán und Zanzibár
nach
praktischen Gesichtspunkten für das Seminar für orient. Sprachen in Berlin.
(Berlin, 1894.).
3
) Sammlung arabischer Schriftstücke aus Zanzibár und Omán, miteinem
Olossar herausgegeben. Berlin, 1892.

*) Studia Sinaitica. 4 kötet in 4-o I. köt. XII+131 lap. II. köt.
24+112 lap. III. köt. VIII+138 1. IV. köt. X H + 1 8 + 1 8 1. London 1894
(Cambridge University Press Warehouse).

STUDIA SINAITICA.

97

De hát Müller se vonatkoztathatja e nyilatkozatát a keleti tudomá
nyok jelen állására Angliában. A tudományok nem ott mondhatók virág
zóknak, a hol állami vagy társadalmi pártfogás jó módba helyezi a tudó
sokat és könnyűvé teszi munkájuk teljesítését (és biz' Angliában e tekin
tetben sincs panasz), hanem talán inkább ott, a hol ily pártfogás hiánya
nem rettenti vissza a tudomány emberét önzetlen lelkesedésétől, esz
ményi czéljainak követésétől. A tudomány története tanúskodik róla,
hogy legnagyobb műveit nem buzdítás segítette elő, hanem nagy lelkek
lemondása teremtette meg.
De akár igaza van Müllernek a keleti tudományok angol párto
lásáról ismételve nyilatkoztatott ítéletével, akár nem: egyet semmi
esetre nem volna lehetséges eltagadni. Művelni tágasabb körökben nem
művelik sehol a keleti tudományokat mint azon országban, mely neki is
módot nyújtott arra, hogy nagy alkotásait megteremtse és tudományos
munkája eredményét közkincscsé tegye. Sehol a világon szélesebb körökre
a keleti ismeretek iránt tanúsított érdeklődés nincsen elterjedve mint
éppen Angliában.
Ez ország nagy egyiptológusai meg assyriologusai tudományukról
nagy közönségnek tarthatnak előadásokat és hallgatóik között nagy
számmal láthatni a tudomány nagy kérdései és eredményei iránt érdek
lődő hölgyeket is. S valódi specialitása az angol orientalizmusnak az a
példátlan részvétel, melyet tudós nők mutatnak a tudomány ez ága iránt.
Korunk tudományos életére nézve jellemző jelenségnek tekinthetjük
például, hogy Angolország jeles egyiptológusai között említheti az 1891ben elhalálozott Miss Amelia B. Edwards-ot, ki a szaktudósok között
nem mint holmi dilettáns csodabogár, hanem mint velük teljesen egy
színvonalon illetékes, valóban teremtő elme foglalta el helyét.
Az utolsó négy évben a szyr irodalom művelői között előkelő helyen
találkozunk két angol hölgygyei: Ágnes Smith Lewis ós Margaret Dunlop
Gibson-nal. A kora özvegységre jutott ikertestvérek, kik régóta foglal
koznak a keleti nyelvek tanulmányozásával és elméleti ismereteik mellett
a keleti utazásaik révén szerzett gyakorlati nyelvképességgel is dicseked
hetnek (jól beszélik az arab és görög nyelvet), a Szinai félsziget híres
klastromát és annak soká hét pecséttel rejtett régi könyvtárát tűzték ki
kutatásaik középpontjául. E kutatásaik eredményei a tudós világban
jogos feltűnést keltettek. Mióta Tischendorf Konstantinnak, a híres lipcsei
theologusnak és palseographusnak a legnagyobb nehézségek és akadályok
között sikerült az úgynevezett Codex Sinaiticus-t felfedezni és meg
szerezni (1861), e rejtélyes könyvtár az ottani barátok növekvő félté
kenysége miatt még hozzáfórhetlenebbé vált. A két tudós nő felfedezései
most úgyszólván egy csapásra megváltoztatták ez állapotokat. Most a
7
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Szinai-klastrom könyvtárának kincseit ,legalább tartalmukra nézve, csak
úgy ismerjük mint bármely európai könyvesházét.
Legelőször 1892-ben léptek elő (a Londonban tartott orientalista
kongresszus alkalmával) a Sz. Pál levelei régi arab fordításának fényképi
mutatványaival.*) Ha, tudjuk, hogy az Ujtestamentom szövegkritikájá
ban mily nagy szerepük van a régi fordításoknak, könnyen méltathatjuk
azon feltűnést, melyet a szövegkritika apparátusának e váratlan meggazdagítása előidézett. De ez időben a hölgyek már egy sokkal fontosabb
felfedezésnek is birtokában voltak. Ugyanakkor, midőn az arab Epistolákat találták a Sz. Katalin-klastrom könyvei között, (1892-ki februárban)
egy szerencsés véletlen oly felfedezésre segítette őket, a melyhez fogható
eddigelé az Ujtestamentom szövegtörténetének terén még alig tűnt
fel. Egy régi szyr codexet találtak, mely nem egyebet tartalmaz,
mint a négy evangeliomnak a II. századból származó fordítását, tehát
egyikét a legrégibb okiratoknak, melyek az U. T. szövegének ellenőrzé
sére nézve rendelkezésre kerültek.
De nem könnyű szerrel volt e szöveg felismerhető. A codex úgy
nevezett palimpsestet m u t a t ; a régi szöveg fölé a VIII. században
mindenféle kevésbé fontos legendákat írtak; ez újabb szöveg alól csak
nagy nehézséggel és az ily czélra használt chemiai eljárás alkalmazásá
val lehetett a régi alapirást helyreállítani. Ez eljárás teljesen sikerült és
miután a tudós hölgyek a régi irás fenmaradását fényképezés utján biz
tosították, Angolország három nagy tudósa, Bensly, Harris és Burkitt,
csak nem rég (1894) adták ki e fontos okiratot a cambridgei egyetem
költségén.
E fordítás, a mint Nestlé a szokásos görög szövegtől való eltérései
alapján kimutathatta, régibb mint Tatianus (170 felé készült) evangé
liumi harmóniája, és e régiségével az evangéliumi szöveg alkatának legeslegősiebb tanúi közé tartozik.
E sikerek a hölgyeket a könyvtár rendszeres átkutatására indí
tották. Ki tudhatja, mily kincsek rejlenek még a barátoktól fel nem
ismerve a Sz. Katalin hegyén rejtett gyűjteményben ? Arra határozták
el tehát magukat, hogy a codexeket egyenkint megvizsgálják és kata
lógust készítenek róluk. Éhez a klastrom főapátjának, Porphyrios érseknek
engedélye volt szükséges. Szerencsések voltak, hogy az apátúr felhatal
mazta őket az összes codexek megtekintésére és leírására, azon feltétel
alatt, hogy munkájukat negyven nap alatt elvégezik és a katalógus máso
latát a könyvtár használatára bocsátják.
A hölgyek lelkiismeretesen kihasználták a nekik engedélyezett
*) Lásd ^Akadémiai Éitesítő* 1892. évf. 641. lapján.
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negyven napot. A codexek körül tett első tanulmányaiknak, úgymint a
codexek alapján ezentúl eszközlendő részletes kutatásoknak van szen
telve a Studia Siniatica czímén megindított gyűjtemény, mely az eddig
megjelent négy részszel még nincsen lezárva.
A munkát annak ajánlják, kinek a múltnak szűkkeblű hagyomá
nyától eltérő nagylelkűsége nélkül e tanulmányok egyátalán meg sem
indulhatnak, e szavakkal: «raJ fxaxo.p CWT árw xai (ptXofxoúaoj xupicp
JJo p 0 o p í OJ T(p TOŰ "Opoug 2iva Apytepeí d7roArj<p£ojq ve xaí euyvoifjLooúvfjq éh'c/iöTov deÍYfia Ttpoawépei yawráxrifö» (csak az egyik
testvér beszél itt).
A gyűjtemény eddig megjelent részeiből kettő (I. és III.) a kézratok katalógusát nyújtja elénk. Az I. 2 7 0 + 3 + 55 számban 131 lapon
a szyr kéziratokét, úgymint egy külön appendixben a görög nyelvüekét.
Nem puszta könyvczímeket közölnek, hanem sok helyütt, a hol érde
kesebb tartalmú codexekről van szó, bővebb szövegkivonatokat, gyakran
még fényképi hasonmásokat is elénk adnak. A kéziratok tartalma leg
nagyobbrészt a bibliai és egyháztörténeti irodalom köréből való. De, a
mint alább még visszatérünk rá, a profán irodalom sem hiányozik
közöttük.
A nyelvészetet különösen a 94. lapon e czím alatt «Palestinian
Syriaci) csoportosított három kézirat érdekli, a szyr nyelv palesztinai
nyelvjárásán szóló lectionariumok, melyeknek nyelvtudományi fontos
ságát Mrs. Lewis nemrég Genfben tartott előadásában tüntette fel.1)
A III. rész a Sz. Katalin-klastrom arab kéziratainak katalógusát
tartalmazza 628 számban, míg a II. Sz. Pál levelei arab fordításának
diszes kiadását nyújtja. E kötetet egy 22 lapnyi bevezetésben nyelvé
szeti és kritikai megjegyzések kisérik, a melyek közül a fordítás nyelv
használatára vonatkozó kimutatások az arab lexikographiához és jelen
téstanhoz igen becses adalékot szolgáltatnak.
A «Studia Sinaitica* azonban nemcsak a két tudós hölgy mun
káinak közlésére van hivatva. Felvételt talál abba más tudósoktól eredő
tanulmány is, a mennyiben a gyűjtemény czéljaival és rendeltetésével
kapcsolatban van, azaz a mennyiben a Sz. Katalin-klastrom kózirati
kincsei ismertetéséhez nyújt adalékot.
Az eddig megjelent darabok negyedike Nestlé Eberhard ulmi tanár,
a szyr nyelv és irodalom jeles művelőjének egy dolgozatát tartalmazza.
E munka is2) a szinai klastromban felfedezett egy fontos kéziratból indul
*) L. Jelentésemet az orientalisták X. nemzetközi kongresszusáról,
*Akdadémiai Értesítő* 1894. évf. 697.1.
2
) A Tract of Plutarch on the advantage to be derived from onés ene-
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ki. Ugyanis a klastrom 16. számú szyr kézirata néhány egyházi tractatuson kívül a görög profán irodalom néhány emlékének szyr fordítását
tartalmazza, nevezetesen Pythagoras egy beszédét, Lukianos egy érte
kezését, több plutarkhosi darabot, egy philosophus értekezését a lélekről.
Ugyanezen hártyacodex tartalmazza végre szyr fordítását Aristides apo
lógiájának a keresztyénség mellett, melyet Eendel Harris már 1891-ben
tett közzé.*) A katalogizáló hölgyek e tartalmas kéziratnak különös gon
dot szentelnek, ismertetése a Studia I. kötetében a 18—38. lapokat fog
lalja el; a Xóyoq (JttXoocxpov zivóq Trept ^oxrjq teljes terjedelmében van
itt kiadva.
A plutarkhosi értekezések szyr fordításainak feldolgozásával fog
lalkozik Nestlé. A tőle ez alkalommal kiadott és fordított értekezés szyr
szövege eddigelé semmi európai gyűjteményben nem fordult elő : való
ságos unicum.
Már régi idő óta számos példán kimutatták, hogy a szyr fordítások
mily nagy fontosságúak az eredeti szövegek kritikai megállapítására és
helyreállítására nézve. Különösen áll ez a görög irodalom régi szyr for
dításairól, melyek a görög szöveg régi hagyományát mutatják föl és így
szövegkritikai becsükre uézve a fenmaradt legrégibb kézirati apparátus
sal érnek fel. De Lagarde ez irányban kifejtett munkássága után leg
újabban Eyssel (Über den textkritischenWert der syrischen Ubersetzungen
griechischer Klassiker, Leipzig 1881) fordított kiváló figyelmet a görög
írók munkái szövegtörténetének e tenyéré és a szövegkritikai hasznára.
Vájjon Plutarkhos értekezéseinek a Codex sinaiticus nr. 16-ban található
fordításaira is alkalmazhatjuk e tapasztalatot ? Kevésbé ; még pedig
azért nem teljes mértékben, mert a szóban forgó szyr Plutarchos nem
is annyira fordítását mint átdolgozását adja a görög munkáknak. A szyr
fordítók egyebekben a szószerinti fordítás legszolgaiasabb, módját szok
ták alkalmazni. E fordítások révén a szyr nyelv egész jelleme megválto
zott. A sémiségben és így a szyr nyelvben sem találjuk a logikai kate
góriák árnyalatait oly változatosan tükröző particulákat; az absztrakt
fogalmak kifejezésére sem alkalmasak e nyelvek. A fordítók csakis az
eredeti nyelven elkövetett száz meg száz-féle ficzamitás által juthat
tak oda, hogy a szyr nyelvet a philosophia orgánumává és közvetitőjévó
képesítsék. Nem is volt náluk, úgy mint nálunk, orthologiai mozgalom,
mely a fordítóktól elkövetett nyelvújítás elé gátat vetett volna.
mies. The SyHac version edited from a MS. on Mount Sinai, with a translation and critical notes; by Eberhard Nestlé Ph. D., Th. Lic.
*) The apology of Aristides, edited and translated, Texts and Studiea
ed. by Eobinson I. Cambridge University Press 1891).
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A szóban forgó Plutarchos-fordítások azonban, mint már mon
dottam, nem szószerinti tolmácsai Plutarchos szövegének. A fordító nem
azon czéllal tette át szyr nyelvre, hogy a görög nyelvet nem értők a Plu
tarclios eszméivel szyr nyelven ismerkedjenek meg, hanem azért, hogy a
benne előforduló ethikai tanításokkal megismerkedjenek, még pedig
keresztyén szempontból. Inkább átdolgozása, alkalmazása Plutarchos
munkájának, semmint fordítás. A szyr fordító a görög mythologiai
vonatkozásokat, a pogány eszmekörre valló részleteket vagy teljesen
mellőzte vagy pedig keresztyén értelemben módosította. Az idegen ízű
tulajdonneveket is, melyek a szyr ember szempontjából érdekkel nem
bírhattak, egyszerűen elhagyta, és általános névszókkal helyettesítette :
«egy király», «egybölcs» stb. «Midőn ily jellemüknél fogva— úgy mond
Nestlé — a szyr szövegek a philologusra nézve, ki inkább gyönyörködik
a régi szövegek szószerinti fordításában, kevésbé tanulságosak, annál
érdekesebbek abból a szempontból, hogy a görög philosophia ós a keresz
tyén erkölcstan között levő kapcsolatot mutatják fel.»
N. a szöveg ós fordítás elé bocsátott bevezetésben nagyon
tanulságos nyelvészeti észrevételeket közöl a szöveg alapján. E meg
jegyzések részint a nyelvtanra, részint a lesikonra vonatkoznak. A szyr
nyelv lexikographiája mindeddig még csak készülőben van. Minden új
szöveg újabb tanulságokat szokott nyújtani a szók használatára nézve.
A kiadó azon volt, hogy e szövegekből is szorgalmasan kivonja a belőlük
meríthető új lexikographiai adatokat. Azonkívül pedig (XV—XYIII
lapokon) «Index of somé Syriac words with their Greek equivalents*
czímtí fejezetben is igen hasznos szótári adalékot nyújt.
Az egész gyűjtemény a cambridgei University Press gyönyörű
betűivel van nyomtatva és nagyszámú hasonmás tábláival valódi díszére
válik a kiadó egyetemnek, mely ez idő szerint Angliában a keleti philologia művelésében az első helyre küzdi fel magát és szabad szellemével
mindinkább veszélyes vetélytársául mutatkozik Oxfordnak.
GOLDZIHER IöNÁCZ.

A német nyelvjárások.
Ferdinánd Mentz. BibliograpMe der deutschen Mundartenforschung. (Sammlung kurzer Grammatiken deutscher Mundarten. Bánd II.) Leipzig,
Druck und Verlag von Breitkopf & Hártel. 1892.
A német nyelvjárások irodalmának e kimerítő bibliographiája
egyik bevezető kötete annak a nagyobb szabású gyűjteménynek, mely —
Bremer Ottó szerkesztésében — a német nyelvjárásokat fogja terjedelmes
monographiákban tárgyalni. A gyűjtemény első kötetéről (Deutsche
Phonetik von Ottó Bremer), mely phonetikus bevezetés a német nyelv-
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járások tanulmányozásához, más alkalommal fogok részletesebben
zólani. A tervbe vett harmadik kötet (Deutsche Mundartenkarte
mit
Text von Ottó Bremer) a német nyelvjárások térképét fogja tartal
mazni. E három bevezető kötethez fognak csatlakozni az egyes nyelv
járások leírásai.
A czímben említett kötet összeállítja a német nyelvjárásokról szóló
egész irodalmat a XVIII. század elejétől az 1889. évvégéig, csakis azokat
a munkákat sorolva el, melyek valamely nyelvjárás grammatikájának
legalább egy részletét tárgyalják; elhagyta azonban a szerző a puszta
szövegközlóseket s a tájszóláson irt irodalmi termékeket. A nyelvjárások
osztályozása, melyet e könyv követ, Bremer munkája. Az egész német
nyelvterületet négy nagy nyelvjárás csoportra-osztja; ezeken belül sorolja
el a főbb ? nyelvjárásokat. I. Felnémet nyelvjárások (Oberdeutsche Mundarten), idetartoznak: 1. az alemán és sváb nyvjok, 2. a bajor-osztrák
nyvjok. I I . Középnémet nyelvjárások (Mitteldeutsche Mundarten), ide
tartoznak: 1, a frank nyvjok, 2. a thüringi és felső szász nyvjok, 3. keleti
középnémet nyvjok. III. Eszaknémetországi nyelvjárások (Norddeutsche
Mundarten). IV. Alnémet nyelvjárások (Niederdautsche Mundarten), ide
tartoznak: 1. alsó frank nyvjok, 2. alsó szász nyvjok, 3. keleti alnémet
nyvjok. Ez osztályozás bővebb magyarázatát bizonyosan a készülő harma
dik kötet fogja nyújtani.
Bennünket e kötetben első sorban a magyarországi német nyelv
járások érdekelnek, és pedig két szempontból. Egyrészt kétségtelen, hogy
a magyar nyelv német elemeit kutatva, főleg a hangalak magyarázatá
ban, ezek a német nyelvjárások nyújthatnak legtöbb felvilágosítást ;
másrészt szintén a magyar nyelvtudomány feladata, hogy kutassa és
kimutassa azt a hatást, melyet a magyar nyelv a Magyarországban élő
németek nyelvére gyakorolt. Csakhogy a német nyelvjárásoknak ilynemű
vizsgálata szempontjából eddigelé alig történt még valami. Egyáltalán —
mint e könyv, legjobban tanúsítja — a Magyarország területén lakó néme
tek — az erdélyi szász nyelvjárások kivételével — a legmostohább
elbánásban részesült.
A magyarországi német nyelvjárásokat három csoportra kell oszta
nunk; külön önálló területként válnak ki az erdélyi és a felső magyar
országi, különösen a szepesi szászok, végül az ország többi részén elszórt
német telepek nyelvjárása. Az erdélyi szászok nyelvjárását könyvünk a
középnémet, szorosabban a moseli frank nyelvjárások közé sorolja ; s e
nyelvjárásoknak elég bő irodalmuk van (815—878. számok). Az észak
magyarországi nyelvjárások a keleti középnémet nyvjokhoz tartoznak ; a
rajok vonatkozó irodalom (1027—1039. sz.) alig egyéb, mint Schröer
K. J. dolgozatai, melyek a bécsi tud. akadémia évkönyveiben jelentek
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meg. A Magyarország többi részén elszórt német községek nyelve, egy
kalap alá fogva, a bajor-osztrák nyvjok közt foglal helyet; pedig, mint a
telepítések története is bizonyítja, nagyon különböző vidékről került ki
az alföld és a Dunántúl német lakossága. Azonban e nyelvjárások iro
dalma jóformán semmi. Csakis három dolgozatot említ könyvünk; ezek
között van az én dolgozatom is (Aussprache des [ Schriftdeutschen in
Ungarn, Phon. Stud. II.), a mely azonban nem tekinthető nyelvjárás
tanulmánynak. Nem hagyhatom végül szó nélkül a szerzőnek azt a bot
lását, hogy a Bánságot, úgy látszik, külön osztrák tartománynak tekinti,
a mennyiben Magyarországtól elkülönítve tárgyalja (Sprachinseln
im
Bánat), épúgy, mint pl. a krajnai és bukovinai nyelvjárásszigeteket.
BALASSA JÓZSEF.

Szláv szavainkról.
A szláv szók a magyarban. Á s b ó t h O s z k á r - t ó i . Budapest, 1893. (Érte
kezések a nyelv- és széptudományok köréből XVI. III. sz.)
Hasznos szolgálatot tett a hazai nyelvtudománynak Á s b ó t h ,
mikor a nyelvünkbeli szláv jövevényszók hangtanából következtetést
vont átvevésük korára. A jövevényszók hangteste igen sokszor kormeg
határozó. A ném. pflanze < lat. plánta, ném. pforte <C lat. porta, ném.
pflug < ószl. plugi> korábbi átvételek, mint a ném. pein < lat. poenay
ném. pilgrim < lat. peregrin(ua) stb., mert az elsőkön végrehajtódott
a lautverschiebung ; az utóbbiak tehát a lautverschiebung letűnte után
kerültek bele a németbe. Ép így áll a kérdés a ném. kiste < lat. cista>
ném. kirsche < lat. cerasus stb. szavakkal, szemben a ném. zins < lat.
census félékkel, mert a latin c: e, i előtt körülbelül a hetedik századig
k-nak hangzott. Ep így, legalább negatíve, megmondhatjuk, hogy a,
cseh galiba stb. szavak csak a XIII. század után kerültek be a csehbe,.
mert ha előbb meglettek volna, a g: h hangtani változáson okvetlen
keresztül mentek volna. — A jövevónyszók hangtestéből tehát igen is
lehet következtetni a korra, sőt e következtetések sokkal többet bizonyí
tanak, mint az egyes szavak nyelvemlékbeli első előfordulása. — S ez a.
jelenség természetes kapcsolatban van a hangtani változások történeté
vel. Jól mondta Holzmann: «Erleiden einige laute eine veránderung,
so werden dadurch allé worte berührt, an denen jené laute theil habén
und so können solche veránderungen eine sprachzeit von der anderen
scheiden» (Zeitschr. für Yölkerps. 4 : 320). — De tovább megyek.
A jövevényszó hangtestéből, jelentéséből sokszor meg lehet ismerni az
átadó n y e l v j á r á s t is. A új Tsz. czóp szavában (hajfonadék, varkocs
Hétfalu) az egy p hang mutatja, hogy ez csak is az erdélyi szászság ado
mánya, mert a p / v é g ű szók e nyelvjárásban a legtöbb esetben ^-re vég-
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zó'dnek (v. ö. erd. szász sőp < ujfn. zapf Fromman Die deutschen Mundarten 5 : 363. 364). — A Fertő mellékén kóter-en nemcsak börtönt,
hanem kalitkát is értenek, a hová pl. a baromfit csukják. S ez a jelentés
mutatja, hogy e szavunkat csak is az osztrák nyelvjárásból vehettük,
mert ott a kotter : hundsstall stb. jelentésben járatos (Lexer Kárnt Wb.).
S ha most már figyelmünket a szláv nyelvekből került jövevény
szók felé fordítjuk, látni fogjuk, hogy szláv szavaink egy részét egyetlen
egy ma élő szláv nyelvből sem fogjuk tudni megfejteni. Ellenben ha az
ószlovénhez fordulunk, sok kétes dologra megkapjuk a feleletet. Asbóth
értekezésének fénypontja ,Az ószlovénből törtónt átvételek kora ós a
hangtani kritériumok' czímu fejezet. Ebből okulást nemcsak a hazai
tudomány, de a szlavisztika is meríthet.
Az értekezés első fejezete az ó-szlovén nyelvről szól. A szerző
elmondja, hogy eddig nem igen szóltak ahhoz a kérdéshez, milyen
szláv nyelvből vettük mindjárt a honfoglalásra következő időkben azt a
sok szláv szót, mely a nemzet közkincsévé lett. A magyar nyelv bizo
nyítja, hogy abban a nyelvben, a honnan mi merítettünk, a st, zsd, /A
/¥»(§, aj, % h megvolt teljes fejlettségében ép úgy, mint akár az ószlovén
nyelvemlékek nyelvében. Erre a körülményre támaszkodva állította föl
Kopitar, s védte utána Miklosich a pannóniai elméletet. Asbóth e nyelvet csak ,identifikál'-ja az ószlovénnel s így megengedi, hogy talán az
itt beszélt szláv nyelv csak dialektusa volt az ószlovénnek. — Ebből
az ,identifikálás'-ból annyit látok, hogy Asbóth nem tartja valószínűnek
a pannóniai elméletet. De kérdjük, van-e a magyar nyelvben bizonyság
arra nézve, hogy ez nem ugyanaz a nyelv, a mely az ószlovén nyelvem
lékekben őrződött m e g ; kérdjük, hogy van az, hogy szláv jövevény
szavaink jó része csakis úgy fejthető meg hangtanilag kifogástalanul, ha
a nyelvemiékekben megőrzött ószlovén nyelv adataiból indulunk ki.
Asbóth igen helyesen mondja, hogy ha csak valami különös körülmény
nem teszi az ellenkezőt szükségessé, mindig az ószlovén, tehát a nyelv
emlékek megőrizte nyelv alakjaiból induljunk ki. S így haladva csak
ugyan a legtöbb esetben meg is kapjuk a helyes magyarázatot. Sok pro,
és sok contra érvet lehet fölhozni az ószlovén nyelv hazájára, de a ma
gyar nyelv kétségtelen bizonysága, hogy mi az ószlovénből vettük
szavainkat, a melyekért persze, mellesleg megjegyezve, nem mentünk
Szaloniki környékére. — Addig tehát, míg a magyar nyelvbői nem
tudunk bizonyságot, hogy az itt beszélt nyelv más nyelv, vagy talán
dialektusa volt az ószlovénnek, nincs ok az eltérő föltevésre.
Nem tartom egészen helyesnek, hogy az irrationális hangzókat
Asbóth a Miklosich-fóle átírással adja. A * helyett ü, a h helyett i a
magyar nyelvész előtt úgy tűnik föl, mintha az egyik rövid u, a másik
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rövid * volna. Miklosich jelzése ellen már Hattala és Böhtlingk is föl
emelte szavát; leghelyesebb, ha e ,halbovcal'-okat a transcriptiónál
cyrill jegyükkel írjuk, a mint Jagic V. teszi. — Az elsó' fejezethez még
csak azt jegyzem meg, hogy nem ártott volna itt is megemlíteni, hogy
az újszlovén nyelv nem egyenes örököse az ószlovénnek (V. ö. Volf:
Kiktől tanult a magyar írni-olvasni ? ,az ószlovénnek egyenes örökösé
ben, az újszlovénben' stb. 29. lap). Az elnevezés Kopitar-Miklósi ché,
kik szlovén létükre mintegy hazafias ügyet védtek vele.
A második szakaszban a szerző nagy elmeéllel, szigorú kritikával
ír az ószlovénből vett jövevényszókról, s hangtani kritériumaikról. Nem
ártana e szakaszt az Archív für slavische Philologie lapján is közzé tenni,
sok okulást meríthetne belőle a szlavisztika. Lényeges megjegyzésem e
szakasz ellen nincsen. De nem írom pl. alá, hogy a keddet egyszerűen
lefordítottuk a szláv szóból. Hisz ugyanezt megtehettük volna akkor a
szerda, csütörtök, péntek szavakkal. A 11. lapon levő példák közt nem
tartom bizonyító erejűnek a csuda, csoda ( < ószl. cudo) szót, mert az o
hang nyíltabbra válásának az is lehet az oka, hogy a magyar szóvégén
a nyíltság második fokán álló rövid hangzót meg nem tűr. Ezért váltak
a végüekkó az ol. palio, torso stb. — Ki kell emelnem a lencse, szerencse
szavak magyarázatát, a melyek Jagiccsal szemben igen helyesen vannak
magyarázva. Miután a szerző fölsorolta és megrostálta mindazokat a
magyar szavakat, a melyekből a st, zsd hangokra vonatkozólag következ
tetést vonhat, áttér az orrhangú hangzókra. I t t nem tartom egész helyén
valónak, hogy Szarvasnak annyira neki támad a rend és roncsika miatt.
A ki a szláv nyelvészetnek csak az elemeit ismeri, ae előtt világos, hogy
Szarvas tévedett. Nehéz kérdés eldönteni, mikép hangzott az fö (%) az
ószlovénben (v. ö. Jagic. Wie lautete ff\ bei den altén Bulgaren'? Archív
III.). E tekintetben a magyar nyelv történetéből — véleményem sze
rint — döntő bizonyság a rövid hangok nyíltabbra válása, s teljesen
egyet érthetünk Asbóthtal, ki azt mondja, hogy az ószlovén fh (aj-nak a
magyarban rendesen on, om felel meg, de kimutatható, hogy ez régibb
un, um-on alapul. — A múka szó nem valószínűtlen, hogy újabbkori
átvevós, bár a szó előfordulása (Hetes Nyr. 2 : 322: ,ném birgyák e a
mukát maguk') megengedi, hegy az újszlovénből került (v. ö. újszl.
móka, de müoka ,mehl' Archív VIII.), s első hangzója talán a munka
hatása alatt vált w-vá. Különben Asbóth magyarázata is megállhat.
A pók szót újabbkori átvevésnek tartom (v. ö. szerb, pauk, cseh pavouk,
újszl. pavk t. pavük) s nem tartom valószínűnek, hogy úgy vesztette
volna el a nasalisát, mint a pénz : píz féle szavak. — A putnok magyará
zatánál megerősíthetem abbeli nézetét, hogy a t. putriik csakis utast
jelent, ellenben nem adhatok neki igazat a bojnik szór avonatkozólag,
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mert a t. bojník (Szarvas, Békés megye ; v. ö. egy dalban «bojník bojuje*)
,harczos'-t is jelent, bár gyakoribb a ,zsivány, betyár' jelentése.
Az ószlovón nyelv harmadik fősajátsága: az irrationális hangzók
(i», h) kifejlett, szabályos használata. E hangzók szótagképzését kétségbe
vonni nem lehet, valamint azt sem, hogy a szláv apostolok korában két
külön hang voltak, mert különben nem használtak volna jelelésükre két
külön jegyet. — Két magyar adat még bizonyítja is Asbóth szerint (popu
1229-ből, cerufsb 1193), hogy a magyarok a i>-ban u-íéle hangot hallottak
a szóvégén. — Nagyon egyetértek Asbóthtal, mikor azt mondja: «Mi leg
följebb lehetségesnek mondhatjuk, hogy a magyarok az ilyen szláv szók
végén még valami hangzófélét hallottak, mely hasonlított ahhoz a nem
sokára eltűnt tompa hangzókhoz, melyeket a most mássalhangzóra vég
ződő magyar szók végén is ejtettek'. A két sovány adatra valóban nem
lehet semmit sem építeni először mert igen késeiek az irrationális hang
zók élete szempontjából, másodszor mert a legtöbb valószínűség szerint
analógiás alakulások. Föltűnő, hogy mind a % mind a L szóvégén a
magyarban mindig elesik (v. ö. galamb: ószl. golabh; kakas: ószl. kokosb ;
kalács: ószl. kolaéh | ablak : ószl. obloki>; abrak: ószl. obrolvh ; abrosz:
ószl. obrus'b stb.). Sehol semmi nyoma, hogy e hangzót szóvégén a magya
rok hallották volna, s ha már okvetlen «identifikál»-ni akarjuk a
velünk érintkezett s nagy részt közénk olvadt szlávok nyelvét, talán
éppen itt találunk egy dialektikus vonást, a mely e nyelvet az ószlovéntől megkülönbözteti. Talán e nyelvben hamarább tűntek el a szóvégéről
ez irrationális hangzók a kiejtésben. A legkevesebb bizonyíték tehát a
szláv szók régiségére épen az irrationális hangzókból vonható. — Az
értekezés több helyén előfordul az a kijelentés, hogy mi sem ebből, sem
abból a szláv nyelvből (újszlovénbó'l, csehből, lengyelből, tótból) nem
vettünk át szavakat. Igaz, hogy a szerző oda teszi, hogy a közmagyarra
egyáltalában nem vagy alig volt e nyelveknek hatása. Csakhogy na
gyon nehéz megmondani, hogy egy-egy ma kihalt szó pl. közmagyar
vagy tájszó volt-e. A Beszterczei és Schlágli szójegyzék kotergart-ja, pl. a
csehből magyarázható meg legjobban, s végső alakja a lat. quadrigale.
Mint elvet teljesen igaznak ismerem Behaghel szavát, mikor azt
mondja: ,Die Berührung zweier Sprachen íindet nicht immer und überall auf die gleiche Weise statt. Sie kann herbeigeführt werden durch
unmittolbaren periodischen Verkehr ihrer Vertreter, sei es dass zwei
Völker grenznachbarlich bei einander wohnen, sei es, dass die Angehörigen eines Stammes sich auf dem Gebiete eines andern angesiedelt
habén oder auch nur gelegeutlich in Kriegsfahrten das fremde Gebiet
über ziehen'. Nem mondom, hogy Asbóth a priori mondta ki nézetét;
inkább hiszem, hogy teljes meggyőződése hosszas szláv tanulmányai
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alatt, de talán nem okolta meg eléggé. A magy. pisztráng-ot hosszú a-ja
miatt «talán» a lengyelből származottnak gondolja maga Asbóth is.
Az utolsó fejezet ,Miklosich és a magyar nyelvészek'-kel foglal
kozik. Elmondja, mennyire megtévesztették nyelvészeinket néha-néha
Miklosich munkái. A gát szónál azonban a cseh g : h változására nem
mondhatjuk oly apodictice, hogy a XII. században a cseh g már mind h
volt. Legelső' adat erre egy 1199-ből való oklevél, s Jirecek mélyebb
kutatás után arra az eredményre jut, hogy 1170 körül lép föl e változás
a nép nyelvében s körülbelül hat évtized alatt föltűnő gyorsan hajtódik
végre. A teljes kifejlődés tehát körülbelül a XIII. század elejére esik
(Altér des czechischen h für g. Archiv 2 : 333—336). — A padmaly s
lapu szavaknál Asbóth meggyőzően ír, s azt hiszem, megállapítását vég
leg elfogadhatjuk. — Az értekezés végén azt az örvendetes dolgot olvas
suk, hogy a szerző Miklosich értekezését egy újjal fogja helyettesíteni.
Vajha minél hamarébb létre jönne, mert bizony Miklosich ránk vonat
kozó értekezése elavult. — A szláv jövevények teljes kimutatására
senki sem hivatottabb nyelvészeink közt Asbóthnál.
M E L I C H JÁNOS.

Helyhatározó demonstratív e l e m e k .
Az uráli nyelvek helyhatárosói demonstratív elemei. Dr. Giessivein Sándor rendes
tagtól. Budapest, 1894. A Szent-István-társnlat tud. és irod. osztályá
nak fölolvasó üléseiből.
Giesswein Sándor dr. 29. lapon igyekszik mindazt elénk tárni, a
mit a helyhatározók demonstratív elemeire az «urali» nyelvekben tabut
A munka tulaj donkép az ugor összehasonlító grammatikához egy feje
zettel akar járulni, s ebben a szándékában dicséret illeti meg a szerzőt.
A kivitel azonban meglehetős messze elmarad a kitűzött szándéktól. A
művecskéből úgy látjuk, hogy a szerző ügyszeretettel foglalkozik az ugor
nyelvekkel, de egy-egy esetleges véletlen dologra végtelenül sokat akar
építeni. Szemükre lobbantja a nyelvészeknek, hogy mért nem vonnak
következtetéseket akkor is, ha az urál-altaji, indogermán és hamitoszemita nyelvcsaládok közt analóg jelenségekre akadnak. A szerző előtt,
úgy látszik, egy ős nyelv lebeg, a melyből szótválás folytán vált ki a három
fő nyelvcsalád. Helytelenítem a szerzőnél az «uráli» nyelvek elnevezést,
mert rajta az ugor nyelveket érti. Nem értem, mért jelöli a vonal fölött
e és o-val a határozatlan magas, illetve mély hangot, mikor erre általá
nosan elfogadott helyes jelölésünk van. Az ő jelölése azt a benyomást
teszi, mintha e határozatlan hang e, o-féle volna. Értekezésében három
helyhatározói demonstratív elemet tárgyal: a t, n és l csoportot. A szó
végi t nála egyszer z-\é változik, másszor ugyanabban a hangtani helyzet
ben megmaradhat í-nek. Nem akarunk hosszasan foglalkozni e különben
figyelemre méltó tanulmánynyal; szerzője a tárgyára vonatkozó m a g y a r
irodalmat ismeri, csak az a kár, hogy igen hamarosan következtet
messzemenő dolgokat egy-egy jelenséghői. Művét szigorú kritikával
kell fölhasználni annak, a ki okulást akar belőle meríteni.
MELICH JÁNOS.

Könyvészet 1894.*
Magyar nyelv.
Egyetemes Philologiai Közlöny. Szerk. Némethy G. és Petz G.
évf.
Kiemelendó'k: Balassa J. Egy régi franczia nyelvtanról. — Hellebrant A. A m. philol. irodalom 1893. — Incze B. Nom. és ace. c. inf. az
Iliasban ós Od.— Kontj I. A franczia philol. irod. 1891—3.—KrauszS.
A görög s latin hangok a zsidó irod. tanúsága szerint. —Pecz V. Az ana
lógia az újgörög szavak képződésében.
Ethnographia. Szerk. Munkácsi Bernát. 5. évf.
Kiemelendó'k: Munkácsi B. A magyar fómnevek őstörténeti vallo
másai. — U. a. Adalékok az iráni műveltséghatás magyar nyelvhagyo
mányaihoz.
Fodor, Nik., Theoretisch-praktischer
Lehrgang der ungarischen
Sprache, f. den Selbstunterrieht. (IV+243.) Budapest.
Görg Ferdinánd, Praktisches Lehrbueh der ungarischen Sprache f.
den Selbstunterrieht. 3. Aufl. X + 181. (Kunst der Polyglottie.)
Magyar Nyelvőr. Szerk. Szarvas Gábor 23. évf.
Kiemelendó'k : Albert János: A magyar nyelv jelene és jövője. —
Balassa József: A szlavóniai nyelvjárás. — Goldziher Ignácz : Szómagya
rázatok : Díj. Munkácsi Bernát: Szómagyarázatok : eper, szeder. — Pap
Ferencz : Gondolatok Kemény Zsigmond nyelvéről. — Prikkel L. Marián :
Szómagyarázatok: hóival. — Szabó E r n ő : A házi állatok a magyar szó
lásokban. — Szarvas Gábor: Szólásmagyarázatok : követ fújni. — Szilasi
Móricz: Szómagyarázatok. — Szinnyei József: A m. nyelvbe átvett oláh
szavak. — Veinstein-Hevess Kornél: A Jordánszky és Erdy codex.
Schlagli magyar szójegyzék. A XV. sz. első negyedéből. Közzé tette
és magyarázatokkal ellátta Szamota István. (A nyelvemléknek hason
másával.) 111 1. + 14 1. hasonmás. Ára 2 frt. — (Ism. NyK.)
Szarvas G. és Simonyi Zs. Nyelvtörténeti Szótár. — Ism. LC.
(Setálá E.) Itt megemlítjük, hogy a londoni Athenaeum és Academy ez.
irodalmi hetilapokban is hosszabb ismertetések jelentek meg a NySz-ról.
Szilasi Móricz. Kombinált műveltető és mozzanatos igeképzés.
Kny. aNyK-ből. 78 1.
Szinnyei J. Magyar Tájszótár. I. k. 4. 5. füz. (Egér-Hagy) Bpest.
Nagy 8r, 320 hasáb. — Ára füz. 1 frt.
18.

*) Ezúttal rövidebb a könyvjegyzék, mint tavai, főleg azért, hogy
kevesebb helyet foglaljon el. A fontosabb ismertetések a köv. folyóiratok
1894. évf.-ból vannak megemlítve: LC. = Literarisches Centralblatt. IndgF.
= Indogermanische Forschungen. BPhW. = Berliner Philol. Wochenschrift.
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Zolnai Gyula: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás kordig. (26 hason
mással.) Nagy 8r. IV+296. Ára 6 frt. (Ism. BSzemle.)
..:

Ugor és más altáji nyelvek.
Ahlqvist A. Wogulische Sprachtexte nebst Entwurf einer Wogulischen Grammatik. Herausgegeben von Yrjö Wichmann. (Suom.-Ugr.
Seuran Toimituksia VII.) Helsingfors 1894. —XIV+244. (Mellékczime :
Forschungen auf dem Gebiete der Ural-altaischen Sprachen von A. A.
IV. Teil: Uber die Sprache der Wogulen. 2. Abtlg.)
Fiók Károly. Az árják és ugorok érintkezéseiről. Huszka János
«Székely ház» ez. műve mellékletéül irta Fiók Károly. Különlenyomat.
Bpest. 55. 1. — (Ism. Ethnographia 1885.).
Giesswein Sándw. Az uráli nyelvek helyhatározói demonstratív
Bpest. 29 1. — Ára 40 kr.
Houtsma, M. Th. Ein türkisch-arabisches Glossar. Nagy 8r.
V+114+60. Leiden. — (Ism. NyK.)
Huth, Dr. Georg. Die Inschriften v. Tsagan Bisin. Tibetischmongol. Text mit Übersetzung; sowie sprachl. u. histor. Erlauterungen.
'Lex.-8r. VI+63. 1.
Krohn Július: Suomen suvun pakana jumalanpalvelus. Helsingissa. (A finn-ugorság pogány istentisztelete. Számos képpel).
Mikkola Joos. J. Berührungen zwischen den westfinnischen und
slavischen Sprachen. I. Helsingfors 193 1. (L. itt 85. f.).
Qvigstad, G. K. Nordische Lehnwörter im Lappischen. Christiania
1893. VHI+357 + 8. Ára 8 m. — (Ism. LC.)
Radloff W. Die alttürkischen Inschriften der Mongoléi. 1. Lfg.
Die Denkmáler v. Koscho-Zaidam. Text, Transscription u. Übeisetzg.
Lex.-8r. 83 1. St. Petersburg.
Radloff W., Versuch eines Wörterbuches der Türk-Dialecte. 6. Lfg.
4r. 1. k. 1601—1914. hasáb. Szt. Pétervár.
Sétáld Emil: Uber einen «.gutturalew> Nasal im urfinnischen.
(A Thomsen Vilmos ünneplésére kiadott emlékkönyvben 2305—245.1.)
Setála Emil: Kielentutkimusja Suomen kansan esihistoria. (A nyel
vészet s a finn nép őstörténete. -— Wallin «A finn nép őstörténete* ez.
munkája birálata, a Valvója GT.. finn folyóiratban).
Suomalais- Ugrilaisen Seuran Aikakauskirja. Journal de la Sociétó
Finno-Ougrienne. XII. Helsingissá 1894. — Tartalma: H. Paasonen:
Probender mordwinischen Volkslitteratur. II. Erzjanische Zaubersprüche,
Opfergebete, Káthsel, Sprichwörter und Márchen. 154 1. •— Évi jelen
tés 1893-ról. — A társaság tagjai stb.
Suomi. Kirjoituksia isánmaallisista aineista. (A Finn irodalmi tár
saság folyóirata, 3. folyam 8. 9. 10. kötet, Helsingfors. Egy-egy kötet 3
frank.) A 8. k. tart. Eelander 0. A régibb finn népdalok képesbeszédóröl,
298 1. Yrjö-Koskinen E. S. Finn rokonértelmű szók gyűjteménye, 331. —
A 9. k. tart. Grotenfelt Gusztáv: A Finn ir. társ. könyvtárának kataló
gusa. A finnugor nyelvekre s népekre von. irodalom, 276 1. A társaság
nak tárgyalásai 1893—4, 140 1. — A 10. k. tart. Forsman A. V. Búvár
latok a finn nép személyneveiről I. 255 1. Sirelius U. T. Mondattani tanul
mány Jááski és Kirvu nyelvjárásáról, 143 1.
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Teza E. Nomi di stelie (a magyar s finn csillagnevekről, a NyK. s
a Fennia után). Különny. Atti del R. Istituto Veneto, tomo V. serié
VII. 12 1.
Thomsen Vilhelm. Inscriptions de VOrkhon déchiffrés par V. T.
I. livraison: l'alphabet. (Suomalais-Ugrilaisen Seuran tutkimuksia. V.)
Helsingfors. 56 1.
Winkler, Heinr., Japaner u. Altaier. Nagy 8r. 24 1. B.
Szláv nyelvek.
Leskien, Aug. Untersvchungen über Quantitat und Betonung in den
Slavischen Sprachen. L. 1893. (2. rész; az első 1885-ben jelent meg.)
84 1. — Ára 3 m. — (Ism. LC. IndgF.)
Muza Emil: Praktische Grammatik der kroatischen Sprache f.
den Selbstunterricht. Wien. 12r. (Kunst der Polyglottie.)
Sterzinger, J. V., Böhm. Wörterbuch. 11 u. 12. Hft. Prag.
Strauss Adolf u. Em. Dugovich. Bulgarische Grammatik. Ein
Handbucb zur Erlernung der modernen bulgár. Schrift- u. Verkehrsprache. Nagy 8r. IV + 170. Wien.

Germán nyelvek.
Adamek, Dr. Ed. Die Ráthsel unserer deutschen Schülername
an den Namen der niederösterreich. Lehrei'schaft erklárt. XXIV+134.
"Wien. Nagy 8r.
Bause, Jos. Wie kann unsere Schrift vereinfacht u. vervollkommnet
werdeyií Aufklárungen u. Vorschlage zu Besserungen. Paderborn. Nagy
8r. (VII+ 144 'és 8 autogr. 1.)
Bayerns Mundarten. II. Bd. 2. Hft. München.
Borcha rdt, Wilh. Die sprichwörtlichen Redensarten im deutschen
Volksmunde nach Sinn u. Ursprung erláutert. In gánzl. Neubearbeitg.
Nagy 8 r. X+354. L.
L. Bremer Ottó: Deutsche Pdonetik. (Gramm, deutscher Mundarten
I.) L. 1893. Nagy 8r. XXIII+208. Ára 5 m. — (Ism. LC. Sievers.).
Brunner, A.: Schlecht Deutsch. Eine lustige u. lehrreiche Kritik
unserer neuhochdeutschen Mundunarten. Wien. 8r. 207 1.
Cook, Albert S. A first bojk in Old English. Grammar, reader,
notes, and vocabulary. Boston, 1894. XII+314. — (Ism. LC.)
Eckstein, Ernst: Verstehen wir Deutsch ? Volkstümliche SprachUntersuchungen. 2. Aufl. V+163. L.
Frey, Dr. Ewald, Die Temporalconjunctionen der deutschen
Sprache in der Ubergangszeit vom mhd. zum nbd. (Berliner Beitráge
zur germ. u. rom. Phil. 4.) B. 1893. 104 1. Ára 3 m. (Ism. LC).
Grammatiken, áltere deutsche, in Neudrucken, hrsg. v. John Meier.—
II. Die deutsche Grammatik des Johns. Clajus. Nach dem áltesten Druck
v. 1578 mit den Varianten der übrigen Ausgaben hrsg. v. Friedr. Weidling. VII+LXXVI+179.
Grieb, Ch. F. Engl. Wörterbuch 10. Aufl. 2—4. Lfg. Stuttgart.
Grimm J. u. W. Deutsches Wörterbuch. 4. Bd. 1. Abth. 2. Hálfte.
10. Lfg. — 9. Bd, l.Lfg. L.
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Grundriss der germanischen Philologie. 1892/3. A második kötet
nek s az egész remek gyűjteménynek utolsó füzetei. (Ism. LC.)
Heintze, Albert. Gut Deutsch. Eine Anleitung zur Vermeidung der
háufigsten Verstösse gegen den guten Sprachgebrauch u. ein Eatgeber
inFállen schwank. Ausdruckweise. 2. Auű. 8r. VIII+ 180. B. (Ism. LC.)
Henry, Vict. Preeis de grammaire comparée de l'anglais et de
Vallemand. Paris, 1893. XXIV+418. — (Ism. LC. IndgF. EL)
Heyne, Moritz. Deutsches Wörterbuch. 2. Bd. H.—Q. 5. Halbband: E.—setzen. L. 1892—3. (1238 és 592 hasáb, nagy 8r.) 10 és 5
m. — (Ism. LC.)
Holder. Alfr., Alt-celtischer Sprachschatz. 5. 6. Lfg. Lex.-8r.
1025—1536. hasáb. L.
Jahresberieht üb. die Erscheinung auf dem Gebiete der germa
nischen Philologie. 1. Abtlg. B. Nagy 8r.'l28 1.
Jahresberichtefiir neuere deutsehe Litteraturgeschichte, unter stand.
Mitwirkg. v. J. Bolté, W. Creizenach, G. Ellinger etc, mit besond.
Unterstützung v. Erich Schmidt hrsg. v. Jul. Elias u. Siegfr. Szamatólski,
• 3. Bd. (Jahr 1892.) 1. Abtlg. Lex.-8r. 104 1. Stuttgart.
Kaufmann Friedr. Zur deutschen Dialelctkunde. IndgF. Anzeiger
69—79.1.
Koch, Oberlehr. Dr. Johann. Die ehemalige berlinische Gesellschajt f. deutsehe Sprache u. ikre Büchersammlung. Progr. 4 r.
32 1. B.
Lindelóf: U-Umlaut. (Ism. IndgF. III.)
Lorentz, Friedr. Über das schivache Praeteritum des Germanischen
u. venuandte Bildungen der Schwestersprachen. Nagy 8r. 79 1. L.
Lundell, J. A. Svensk ordlista med reformstavning ock uttalsbeteckning. Stockholm. Kis 8r. 32+384. — (Ism. LC. IndgF.)
Meier, Dr. Johann. Hallische Studentensprache. Eine Festgabe zum
200 jáhrigen Jubileum der Universitát Halle. Nagy 8r. IV+97.
Meyer, Raphael. Einführung in das altere Neuhochdeutsche zum
Stúdium der Germanistik. Nagy 8r. VII+99. L.
Muret, E. Encyklopadisches Wörterbuch der englischen u. deutschen
Sprache. Mit Angabe der Ausprache nach dem phonet. System der Methode Toussaint-Langenscheidt. 1. TI. Englisch-Deutsch. 1. Hálfte. Grosse
Ausg. Lex.-8r. 1223 1. B.
Noreen Adolf. Abriss der urgermanischen Lautlehre mit besond.
Rücksicht auf die nord. Sprachen zum Gebrauche bei akad. Vorlesungen.
Strassbg. Nagy 8r. X I I + 278. 5 márka. — (Ism. LC. Igen becses munka;
a néhány év előtt megjelent svéd eredetinek átdolgozása.)
Ordbok öfver Svenska Spráket, utgifven af Svenska Akademien.
(A svéd nyelv szótára; szerk. "Wisén, Södervall és Cederschiöld, de Wisén
meghalt az 1. füzet megjelenése előtt.) 1. füz. A-Afbild. Lund, 28 1. és
112 hasáb, 4r. — (Ism. LC. — Nagyszerű munka; az egész 1860 ívre fog
terjedni. Már az 1. f. megjelenése előtt 2350 előfizetője volt!)
Richter, Albert. Deutsche Redensarten. Sprachlich u. kulturgeschichtlich erláutert. 2. verm. Aufl. L. 1893. Kis 8r. 190 1. — Ára 3 m.
(Ism. LC. és Zeitschr. für d. d. Unterricht.)
Sammlung kurzer Grammatiken germanischer Dialekte, hrsg. v.
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W. Brauné. I. Abriss der althochdeutscken Grammatik, m. Berücksicht.
des Altsáchsisehen. Von Wilh. Brauné. 2. Aufl. Nagy 8r. 62 1. — II. Mittelhochdeutsche Grammatik v. Herm. Paul. 4. Aufl. XII+173.
Schmitz, Wilh. Die Misch-Mundart in den Kreisen Geldern (südl.
TI.), Kempen, Erkelenz, Heinsberg, Geilenkirchen, Aachen, Gladbach,
Krefeld, Neuss u. Düsseldorf, sowie noch mancherlei Volkstümliches aus
der Gegend. Nagy 8r. 212 1. Dülken.
Sprachpauke, oder kein dogma der ortografí —:— entwiklungsfreiheit. stenografischer bericht fom fereinigten reichstag aler deutschen
von F. 8. — 41 1. Bonn.
Stoffel G. Studies in english written and spoken. For the use of
continental students. 1. series. London u. Strassburg. — (Ism. LC.)
Studentensprache u. Studentenlied in Halle vor 100 Jahren.
Neudr. des «Idiotikon der Burschensprache» v. 1795 u. der «Studentenlieder» v. 1781. Eine Jubileumsgabe f. die Universitát Halle-Wittenberg, dargebracht vom Deutschen Abend in Halle, 8r. XLHI + 118 és
VIII+127. Halle.
Studien, alsatische. 5. Hft. Nagy 8r. Strassburg,. — 5. Die
mundartlichen Urkunden des Strassburger Urkunden buchs v. Dr. Erwin
Haendeke.- VH+48.
Wilmanns: Deutsche Grammatik. (Ism. IndgF. IH.)
Wright: Primer of the Gothic language. (Ism. IndgF. IH.)
Wunderlich, Herm. Unsere Umgangssprache, in der Eigenart
ihrer Satzfügung dargestellt. 8r. XV+271. Weimar.

Román nyelvek.
Alqe 8., Beitrage zur Methodik des französischen Unterrichis.
Nagy 8r.'68 1. St. Gallen.
Ausgaben u. Abhandlungen aus dem Gebiete der romanischen Philologie. Veröffentlicht v. E. Stengel. 91. Hft. Nagy 8r. Marburg. — 91.
Diez-Beliquien, aus Anlass des 100. Greburtstags des Altmeisters román.
Philologie zusammengestellt v. Edm. Stengel. H I + 4 8 .
Behrens D., Fríedrich Diez. Festrede, zur Feier v. Diez' lOOstem
Geburtstage geh. Mit 1 Portr. u. bisher noch nicht veröffentlichtem
biograph. Matériái. Lex.-8r. 41 1. Giessen.
Bloch, Gilbert, Die Reform der französischen Orthographie
im Anschluss an die Petition Havet, professeur am Collége de Francé, an
die Academie francaise. Nagy 8r. IV+234. Biel.
BŐhme, Osk.. Zur Kenntnis des Oberfrankischen im 13., 14. u.
15 Jahrh. m. Berücksicht der áltesten oberfrankischen Sprachdenkmáler.
Diss. Nagy 8r. 83 1. Gablonz.
Gorra, Egidio. Lingue neolatiné. Milano 1894. III+147. kis 8r.
(Ism. LC. BPh W. Altalános és elég jó áttekintése a román nyelvek fejlő
désének.)
Gröber, Prof. Gust., Grundriss der romanischen Philologie, unter
Mitwirkg. v. Baist, Th. Braga, H. Bresslau etc. II. Bd. 2. Abtlg. 3 Lfg.
Lex.-8r. (S. 257—384.) Strassburg.
Hendrich, Gust, Stellung des französischen Adjectivs. Progr. Nagy
8r. 60 1. Görz.
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Jahresbericht, kritischer, üb. die Fortschritte der romanischen
Phüologie. Unter Mitwirkg. v. 115 Fachgenosseu hrsg. v. Kari VollmöUer
,u. Rich. Ottó. Mitred. v. G. Baist, C. Salvioni, W. Scheffler, E. Seelmann.
1. Jhrg. 1890. 2. Hft. Nagy 8r. (147—254.) München.
Jahresbericht, 1., des Institutsf. rumanische Sprache (Eumánisches
Seminar) zu Leipzig. Hrsg. v. Dr. Gust. Weigand. Nagy 8r. VIII +155. L.
Keller, Dr. A., Historische Formenlehre der spanischen Sprache.
Nagy 8r. VIII+84.
Koschivitz, Prof. Ed., Grammaire historique de la langue des
Felibres. Nagy 8r. VII+103. Greifswald.
Koschwitz, Prof. Ed., Lesparlers parisiens d'apres les témoignages
de MM. de Bornier, Coppée, A. Daudet, Desjardins, Grot, d'Hulst, le P.
Hyacinthe, Leconte de Lisle, G. Paris, Benan, Sully-Prudhomme, Zola,
et autres. Anthologie phonétique. Nagy 8r. V+XXXII +147. Paris.
Körting, Gust., Encyklopádie u. Methodologie der französischen
Phüologie. Sep. Ausg. aus dem 1886 erschienenen 3. Thl. der Encyklopadie u. Methodologie der román. Phüologie. Nagy 8r. X+421. L.
Levy, E., Provenzalisches Wörterbuch. 3. Hft. L.
Meyer- Lübke, Wüh. Grammatik der romanischen Sprachen. 2. Bd.
Formenlehre. L. XIX+672, nagy 8r. Ára 19 márka. — (Ism. LO.)
Palliopi, Zaccaria, ed Emil Palliopi, dizionari dels idimes Romauntsch d'Engiadin''ota es bassa, della Val Müstair, da Brauogn e Filisur,
con particulera consideraziun del idiom d'Engiadin'ota. 3 fasc. Nagy 8r.
(385—576). Basel.
Rydberg, Gust. Le développement de facere dans les langues romanes. Paris 1893. Nagy 8r. IV+255, 2 tábla. (Ism. LC.)
Sachs, Kari, Französisch-deutsches Supplement-Lexikon. Eine
Erganzg. zu Sachs-Villatte, encyklopád. Wörterbuch, sowie zu allén bis
jetzt erschienenen französisch-deutschen Wörterbüchern. Unter Mitwirkg.
v. Prof. Dr. Césaire Vülatte bearb. Lex. 8r. XVI+329. B.
Scherffig, Rich., Französischer Antibarbarus. Mit Berücksicht. der
Stilistik, Synonymik u. Phraseologie. Nagy 8r. IV+189. Zittau.
Tobler, Adf., Vom französischen Versbau altér u. neuer Zeit. Zusammenstellung der Anfangsgründe. 3. Aufl. Nagy 8r. 482 1. B.
Tobler, Adf., Vermischte Beitrage zur französischen Grammatik.
Gesammelt, durchgesehen u. vermehrt. 2. Beihe. Nagy 8r. VHI+251. L.
Vülatte, C. Parisismen. Alphabetisch geordnete Sammlung. der
eigenart. Ausdrucksweisen des Pariser Argót. Ein Supplement zu allén
franz.-deutschen Wörterbüchern. 4. Aufl. Nagy 8r. XVI+326. B.
gWeigand, Gust., Die Aromunen. Ethnographisch-historische Untersuchgn. üb. das Volk der sogenannten Makedo-Bomanen od. Zinzaren.
2. Bd. Nagy 8r. XVIII+383. L.
Wümotte, Maurice. Le Watton. Histoiré et littérature des origines
á la fin du 18. siécle. Brüssel. 160 1. (Ism. LC.)
Latin és görög nyelvek.
Albrecht, Emil: Zur Vereinfachung der griechischen Schulgrammatik. Progr. 4r. 28 1. B.
Angermann C. Beitrage zur griech. Onomatologie. Meissen. 1893. —
(Ism. BPhW.)
MTELVTÜD.
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Beitrage zur historischen Syntax der griechischen Sprache. Hrsg.
v. A. Schanz. IV. Bd. 2. Hft. (der ganzen Eeihe 12. Hft.). Nagy 8r.
Würzburg. — 2. Historische Syntax der griechischen Comparation in
der klassischen Litteratnr. Von Ottó Schwab. 2. Hft.: Des besonderen
Tls. 2 Abschn. (Syntax der steigernden Comparation). VH+180.
Blase, H., Geschichte des Plusquamperfekts im Lateinischen. Nagy
8r. V+112. Giessen.
Catalogus dissertationum philologicaj'um classicarum. Verzeichniss
von etwa 18.300 Abhandl. L. IV+568..Ára: 2-50 m. — (Ism. LC.)
Cauer, Paul: Die Kunst des Ubersetzens. Ein Hilfsbuch f. den
latéin, u. griech. Unterricht. Nagy 8r. VIII + 130. B.
Corpus glossariorum latinorum a Gustavo Loewe incohatum, auspiciis societatis Htterarum regiae SaxoniaB composuit, recensuit, ed. Geo.
Goetz. Vol. V. Nagy 8r. L — V. Piacidus, liber glossarum glossaria reliqua ed. Geo. Goetz. XXXVI+664.
\Dyroff A.: Geschichte des Pronomen reflexivum (im Griech.) Würzburg 1893. — (Ism. BPhW.)
Fick, Aug. Die griechischen Personennamen. 2. Aufl. bearb. von
F. Bechtel u. A. Fick. Göttingen. XVIII+ 474, nagy 8r. Ára 12 márka. —
(Ism. LC.)
Forchhammer, P. W., Homer. Seine Sprache. Die Kampfplátze
seiner Heroen u. Götter in der Troas. Ein letztes Wort zur Erklarg.
der llias Nagy 8r. 4-2 1. Kiél.
Froehde: Anfangsgründe der röm. Grammatik. (Ism. IndgF. Hl.)
FrSlich, Kari: Adverbialsátze in Caesars b. Gall. V—VH. I. TI.
Progr. 4r. 23 1. B.
Grammatici graeci recogniti et apparatu critico instructi. Partis
IV. vol. II. Nagy 8r. L. — IV. 2. Theodosii Alexandrini canones, Georgii
Choerobosci scholia, Sophronii patriarchae Alexandrini excerpta, recensuit et apparatum criticum indicesque adiecit Alfr. Hilgard. Vol. II.
Choerobosci scholia in canones verbales et Sophronii excerpta e Charicis
commentario continens. CXXXII+526.
Grammatik, historische, der lateinischen Sprache. Bearb. v. H.
Blase, G. Landgraf, J. H. Schmalz. Fr. Stolz, J. Thüssing, C. Wagener
u. A. Weinhold. 1. Bd. 1. Hálfte. Nagy 8r. L. —Einleitung u.Lautlehre v. Fr. Stolz. XII+364.
Hilberg, Isidor: Die Gesetze der Wortstellung in Pentameter des
Ovid. Nagy 8r. VIII+892. L.
Johannson : Beitr. z. griech. Sprachkunde. — (Ism. IndgF. Hl.)
Jörss. Genuswechsel lat. Masc. (Ism. IndgF. III.)
Kretschmer, Paul: Die griechischen Vaseninschriften, ihrer Sprache
nach untersucht. Nagy 8r. VHI+251. Gütersloh. — (Ism. Beitrage zur
Kundé d. indg. Sprachen.)
Krüger, K. W. Griechische Sprachlehre f. Schulen. 2 TI.: Über die
Dialekte. 2. Hft.: Poetisch-dialekt. Syntax. 4. Aufl., m. Nachweisg. der
gewáhlten Beispiele, besorgt v. W. Pökel. Nagy 8r. 202 1. Würzburg.
Lalin, Esaias: De particularum comparativorum usu apud Terentium. Nagy 8r. 34 1. NorcopiaB. L.
La Roche J. Beitrage zur Griech. Grammatik. 1. Heft. L. 1893.
(Ism. BPhW.)
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La Roche, Jákob: Homerische Untersuchungen. 2. Theil. L. 1893.
Nagy 8r. IV+220. Ara 5 m. (Jobbára mondattani nyomozások. Ism. LC.)
Lewy, Heinz: Die semitischen Fremdewörter im Griechischen.
Nagy 8r. B.
Merguet H. Cicero-Lexikon. 15. u. 16. Hft. Jena.
Meyer, Gust. Neugriechische Studien. (Aus: «Sitzungsber. d. k.
Akad. d. Wiss.») Lex.-8r. Wien. — I. Versuch e. Bibliographie der
neugriechischen Mundartenforschung. 104 1. II. Die slavischen, albanischen u. rumánischenLehnworte im Neugriechischen. 104 1. — (Ism. LC.)
Meyer-Lübke W.: Die Erscheinungen aufdem Gebiete des Vulgarlateinischen. IndgF. Anzeiger 60—69.
Muss-Arnolt W. On semitic words in Greek and Latin. (Extracted from the Transactions of the American Philological Association
XXII.) 1892. 35.—156. 1. — (Ism. IndgF.)
Mutzbauer, Carl: Die Grundlagen der griechischen Tempuslehre
und der homerische Tempusgebrauch. Strassburg, 1893 VII+403. Ara
15 márka. — (Ism. LC. Csak anyaggyűjtése értékes.)
Neue, Friedr. Formenlehre der lateinischen Sprache. 3. Bd. Das
Verbum. 3 Aufl. v. C. Wagener. 1—3. Lfg. Nagy 8r. (1—64.) B.
Pauli, Carl: Altüalische Forschungen. 2. Bd. Eine vorgriech.
Inschrift v. Lemnos. 2. Abtlg. Nagy 8r. I V + 262. L.
Pecz Vilmos. Eupftokai elqrrpj [iekerqv f<£v fiezaipoptxcov trfrmáTow
rijq izoirjaécüc,. Mépoq zpaóv. — Különnyomat az Athena 6. évfolyamából 426—441. 1.
Pecz Vilmos. Újgörög nyelvtan. Bpest. 217 1. —• Ara 2 frt. (Ism.
NyK.)
Plánta R.: Gramm, der oskisch-umbrischen Dialekte. I. 1892. —
(Ism. IndgF.)
Prellwitz W.: Etymologisches Wörterbuch der griech. Spr. 1892. —
(Ism. Brugmann, IndgF.)
Ribbeck, W.: Homerische Formenlehre. 3. Aufl. Nagy 8r. V I +
85. B.
Roehl, Herm.: Imagines inscriptionem grcecarum antiquissimarum,
in usum scholarum. Nagy 4r. III+87. B.
Roidis, E. D.: Tá eidioXa [a bálványok]. Athén 1893. 32+404. —
(Ism. LC. Boidis a régi görög nyelvalak bálványozását gúnyolja, és sürgeti az új-görög irod. nyelvnek a népnyelvhez való közeledését.)
Scerbo, Francesco. Caratteristiche del Greco e del Latino. Flórencz
1893. Nagy 8r. XV + 137. Ára 4 lira. (Ism. LC.)
Schmalz, Dr. J. H.: Erlauterungen zu meiner lateinischen Schulgrammatik. 2. Aufl. Nagy 8r. 54 1. Bielefeld.
Schubert, F.: Zur mehrfachen práfixalen Zusammensetzung im
Griech. (Xénia Austriaca. 193—256.). — (Ism. BPhW.)
Solmsen Fel.: Studien zur lateinischen Lautgeschichte. Nagy 8r.
Vn+208. Strassburg.
Stowasser J. M.: Lateinisch-d. Schulwörterbuch. Wien. XX+1092.
Nagy 8r. Ára 8-40 m. — (Ism. LC.)
Télfy Iwan: Chronologie und Topographie der griech. Aussprache.
L. 1893. Kis 8r. VIII+86. Ára 2 m. — (Ism. LC. «Das kleine Buch ist
ohne wissenschaftlichen Wert.»)
8*
•

116

KÖNYYÉSZET.

Ussing J. L. Grcesk og romersk metrik. Kopenhága. 1893. Kis 8r.
V+207. — (Ism. LC. Igen jó munka.)
Más indogermán nyelvek. Indogermán nyelvhasonlítás.
Brugmann, Kari: Die Ausdrücke für den Begriff der Totalitát in
den indogermanischen Sprachen. Eine semasiologisch-etymolog. Untersuchg. Progr. Nagy 8r. III+80. L.
Delbrück: Vergleichende Syntax. I. (Ism. IndgF. III.)
Fick, Aug.: Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen
Sprachen. 4. Aufl. bearb. v. Adb. Bezzenberger, Aug. Fick u. Whitley
Stokes. 2. Thl. .Nagy 8r. Göttingen. — Urkeltischer Sprachschatz v.
Whitley Stokes. Übersetzt, überarb. u. hrsg. v. Bezzenberger. VIII+337.
Geiger, Wilh.: Etymologie und Lautlehre des Afghanischen. München 1893. 4r. 56 1. Ára 1.70 m. — (Ism. LC.)
Horn, P.: Grundriss der neupersischen Etymologie. 1893. — (Ism.
IndgF.)
Indogermanische Forschungen. Zeitschr. für indg. Sprach- u. Altertumskunde. Herausg. von K. Brugmann u. W. Streitberg. 4. k. Leskiennek ajánlva tanársága 25. évfordulójára. Strassburg. 478 1. Számos
becses értekezéssel a legjelesebb indogermanistáktól. — Hozzá a könyvismertetéseket tartalmazó Anzeiger külön 172 1.
Schultze, Dr. Mart.: Grammatik der hindustanischen Sprache.
Hindi u. Urdu, in ind., arab. u. latéin. Schrift. Nagy 8r. IV+56. L.
Streitberg, Wilh.: Die Entstehung der Dehnstufe. Strassburg,
Trübner. III+112. — (Ism. LC. Igen fontos az indg. nyelvhasonításra.)

Sémi nyelvek.
Bardowicz, Leo.: Studien zur Geschichte der Orthographie des
Althebrdischen. Nagy 8r. VIII+112. Frankfurt a. M.
Barth, J.: Die Nominalbildung in den semitischen Sprachen. 2.
verm. Ausg. Nagy 8r. II, XX, XXXII+495. L.
Baumann, Vict.: Hebráische Relativsatze. Ein Beitrag zur vergleich
Syntax der sémit. Sprachen. Diss. Nagy 8r. 50 1.
Brockelmann, Carol.: Lexicon syriacum. Praefatus estTh. Nöldeke.
(In 10 fasc.) Fasc. 1—5. Lex. 8r. B.
Dalman, Gust.: Grammatik des jüdisch-palastinischen Aramaisch.
Nach den Idiomen des palástin. Talmud u. Midrasch, des Onkelostargum
(Cod. Socini 84.) u. der jerusalem. Targume zum Petateuch. Nagy 8r.
XH+348. L.
Delitzsch, Prof. Dr. Frdr.: Assyrisches Handwó'rterbuch. 1. Th.
Nagy8r. (1—230.) L.
Lehrbücher des Seminarsf. orientalische Sprachen zu Berlin. XIII.
Bd. Ein arabischer Dialekt, gesprochen in Omán u. Zanzibar. Nach
prakt. Gesichtspunkten f. das Seminar f. orientál. Sprachen in Berlin
bearb. v. Carl Reinhardt. B. Nagy 8r. XXV+428. (L. itt 96.1.)
Levin, Schmarja : Die hebrdischen intransitiven Verba der Bewegung. Diss. Nagy 8r. 49 1. B.
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Lincke, Alex.: Bericht üb. die Fortschritte der Assyriologie in den
J. 1886—1893. Veröffentlichungen des 9. internationelen Orientalistencongresses (London 1891.) Nagy 8r. VIII+124 L.
Muss-Arnolt, W.: A concise dictionary of the Assyrian language
(Assyrian-Engh'sh-German.) (In ca. 7—8. parts.) Part. 1. Nagy 8r.
(1—64) B.
Porta linguarum orientalium, inchoavit J. H. Petermann, continuavit Herm. L. Strack. Pars XIV. Koptische Grammatik mit Chrestomathie, Wörterverz. u. Literatur v. G. Steindorff. XVIII+220+94. B.
Poznanski, Sam.: Beitráge zur Gesehiehte der hebr. Sprachwissenschaft. — I. Eine hebráische Grammatik aus dem XIII. Jh. Zum 1.
Male hrsg., m. Einleitgn. u. Anmerkgn. versehen. B. Nagy 8r. 35+23.
Schrader, Prof. Dr. Eb.: Assyrisches Syllabar, für den Gebrauch
in seinen Vorlesungen zusarhmengestelit. Mit den Jagdinschriften Asurbanipal's in Anlage. 2. Ausg. Nagy 4r. (8 1. 1 tábl.) B.
Schwally, Dr. Friedr. Idioticon des christlich-palaslinischen Aramaisch. Giessen. 1893. XII+134. Ára 6-40 márka. — (Ism. LC.)
Seidel: Praktisches Handbuch der aegypto-arabischen Umgangssprache. •— (Ism. LC. Glóbus.)
Strassmaier. I. N. Babylonische Texte. 11. Hft. Inschriften v. Dá
rius, König v. Babylon (521 — 485 v. Chr.), nach den Thontafeln des
Brit. Museums copirt u. autogr. 2. Hft. Nr. 249—451. vom 9. bis 17.
Begierungsjahre. 161—320 1. L. Nagy 8r.
Winkler, Hugó: Sammlung v. Keilschrifttexten. III. Die Keilschrifttexte Assurbanipals. 1. Lfg. Prisma K.M. 1. Bruchstücke v. B. K.
1732, Col. I—ni. Nagy 4r. 40 1. L.
Általános nyelvészet. Világnyelv. Nyelvtanítás. Vegyes.
Badings, Maj. A. H.L.: Neues Wörterbuch der deutschen, malaischen und hollándischen $prac/<e.VIII+415. Amsterdam.
Bibliographie, orientalisehe. Unter Mitwirkg. v. B. Garbe, Th.
Gleiniger, R. I. H. Gottheil etc. bearb. v. Lucián Scherman. Hrsg. v.
Prof. Dr. Ernst Kuhn. VII. Jahrg. 1893. Nagy 8r. (1. Hálfte 160 1.) B.
Blatter, neuphilologische. Organ des Cartell- Verbandes neuphüolog. Vereine deutscher Hoehschulen. Schriftleiter Stud. phil. Kari Zeiss
u.' Arth. Byhan. 1. Jahrg. 1894. 12 Hfte. Nagy 8r. L.
Darmesteter A. La vie des mots étudiées dans leurs significations.
4. ed. Paris, 1893. — (Ism. BPhW.)
Delbrück, B. Einleitung in das Sprachstudium. 3. verb. Aufl. L.
1893. Nagy 8r. VHI+144. Ára 2 m. — (Ism. LC.)
Erekért, R. Die Sprachen des Imukasiehen Stammes. Mit einem
Vorwort v. Friedr. Müller. 1. Thl. Mit Wörterverzeichniss. 2. Aufl. 12r.
135 1. Hamburg.
Fieweger: Internationale Verkehrssprache Dil, od. bestes Verstandigungsmittel zwischen den Nationen nach dem System des Dr. Gül in
Bagdad. Grammatik. 2. TI. Übers. v. F. 8r. 8 1. Breslau.
Frost, Jul.: Volapűk, spelin dil oma. 8r. 15 1. Breslau.
Gabelentz, Georg v. der: Die Verwandtschaft des Baskischen mit
den Berbersprachen Nord- Africas, nachgewiesen. Hrsg. nach dem hin-
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terlassenen Manuscript durcb Dr. A. C. Gráf. v. der Schulenburg. Nagy
8r. V + 286. Braunscbweig.
Grasserie, Raoul de la. De la parente' entre la langue egyptienne,
les langues sémitiques el langues indo-européennes, d'aprés les travaux de
M. Carl Ábel. Etudes de grammaire comparóe. (A «Muséon» ez. folyó
iratból.) Nagy 8r. 92 1. Louvain.
Hehn, Vict.: Kulturpflanzen u. Hausthiere in ikrem Ubergang aus
Asien nach Griechenland u. Italien, sowie in das übrige Európa. Historiscb-linguist. Skizzen. 6. Aufl., neu brg. v. 0. Scbrader. Mit botan.
Beitrágen v. A. Engler. Nagy 8r. XXVI+625. B.
Hőmmel, Fritz: Sumerische Lesestücke. Scbrifttafel, trilingue
Listen, Syllabare, Paradigmen, bilingue Texte m. Analyse, kurze Grammatik. Nagy 8r. VIII+144 autogr. 1. Müncben.
Jeep, Lud.: Zur Geschichte der Lehre von den Redetheilen. 1893. —
(Ism. LC.)
Misteli, Fr.: Charakteristik der hauptsachlisten Typen des menschlichen Sprachbaus. — (Ism. IndgF. III.)
Oertel, Hanns: William Dwight Whitney. (Nekrológ és könyvé
szet. — Beitráge zur Kundé der indg. Sprachen. 1894.)
Papyrus Erzherzog Rainer. Fiihrer durch die Ausstellung. Mit 20
Taf. u. 90 Textbildern. Lex. 8r. XXIV+293. Wien.
Passy, P.: Etude sur les changements phonétiques et leurs caractéres généraux. Paris 1890. — (Ism. IndgF.)
Ries, John: Was ist Syntax? Ein krit. Versucb. Nagy 8r. I X +
163. Marburg. — (Ism. LC. Z. f. fr. Spr. u. Lit. és itt 78. 1.)
Rothfuchs J.: Beitráge zur Methodik des altsprachl. Unterrichts,
insbes. des Lateiniscben. 3.' Aufl. Marburg. 1893. — (Ism. BPbW.)
Rousselot: Modifications phonétiques. (Ism. IndgF. III.)
Schmidt, Kari. Die Grundé des Bedeutungswandels. Ein semasiolog. Versucb. Progr. Nagy 4r. 44 1. B.
Schuchardt Hugó: Das baskische Zeitwort und Julién Vinson.
(Zeitscbr. für. rom. Phil. 532—538.1.)
Schuchardt Hugó: Weltsprache und Weltsprachen. An G. Mayer.
Strassburg. 54 1. Ára 1-40 m. — (Ism. LC.-ban Steitberg. — «Bn Wortsebatz, niebt im gramm. Aufbau sebeint der wunde Punkt jeder künstlicben Gemeinsspracbe zu liegen. —• Die dringende Notb zwingt den
wirtscbaftlicb Scbwácbern die fremde Spracbe zu lernen, sie anzuwenden. Ein solcber Zwang feblt bei einer Weltspracbe, die den Verkebr von
gleieb bocbstebenden Kulturvölkern zu erleicbtern bestimmt i s t . . . Eine
Utopie wie die Bellamys ist daber trotz allém die Weltsprache.*)
Schulze, Wilh.: Orthographica. Progr. Nagy 8r. LXI1. Marburg.
Tomaschek, Wilh.: Die altén Thraker. Eine ethnolog. Untersuchg.
II. Die Sprachreste. 1. Halfte. Glossen aller Art u. Götternamen.
(A «Sitzungsbericbte d. k. Akad. d. Wiss.»-ból.) Lex. 8r. 70 1. Wien.
Verhandlungen der 42. Versammlunq deutscher Philologen u.
Schulmanner in Wien vom 24—27. Mai 1893. Nagy 8r. XVII+926. L.

Kisebb közlések.
Szórványos és részleges hangváltozás példái az angolban czimmel a tavaly elhunyt hires nyelvész Whitney W. D. a következőket irja
a Brugmann és Streitberg szerkesztésében megjelenő I n d o g e r m a n i s c h e F o r s c h u n g e n 4 : 3 2 kv. lapjain :
1. Némely szóban a hosszú ö~ megrövidülve hallatszik, a mely hang
változást csak Új-Angliában (az Egyesült-Államok hat éjszakkeleti álla
mában) tapasztalták eddigelé ; pl. ezen szavakban: nőne, whole, höme,
stone, smoke, de ez nem olyan hang, mint az ú. n. rövid angol o, minő a
not, pond stb. szavaké. Tehát nagyon fontos dolog, hogy ezáltal egy egész
új hang támadt, még pedig szórványosan (sporadic). Mert megjegyzendő*,
hogy egy s ugyanazon ember ajkán lehet hallani új kiejtéssel smöke, stone.,
míg teljesen változatlanul ejti, mint általánosan szokás jöke, yöke, bröke;
böne stb. Úgyhogy teljes lehetetlennek látszik, hogy lehetne valami okát ta
lálni, a miért az illető hang némely szóban megváltozik, míg a többiben
makacsul megmarad régi állapotában.
2. Hosszú ü megrövidül az egész angolságban, de szintén csak
szórványosan. A rövid u azonban fonetikailag teljesen megfelelője hosszú
párjának. Különösen megrövidülnek az -ook (ük) végű szók pl. book: bük;
megmaradnak hosszúnak az -oom, -oor (-üm, -ür) végűek. Az -oot (út)
végűek közül általánosan csak foot rövidül meg s lesz belőle fút, de né
melykor hallani röviden még a rút, süt (root, soot) szókat; ellenben
mindig hosszú boot, hoot, shoot stb. Isolált s részlegesen használt példák
még sün (soon), rüf (roof), hüp (hoop).
3. Az u. n. rövid angol o (the so-called ,short o')' a minő on, not
szókban, tehát tulajdonképpen rövid magyar a (very nearly a corresponding short to the long au or aw, of laud, bawl), m e g h o s s z a b o d i k
szintén az angol nyelv területén, de nem egyformán. Angliában is meg
hosszabbodik általánosan az -r előtt pl. őr, 'bőm, hőrse (tik. ár stb.) s
azonkivül szórványosan, mint pl. őften, söjt; de határait nem lehet pon
tosan megszabni. Amerikában a hosszabodás nagyobb területeket foglal
el. így pl. majdnem általánosan hosszan ejtetnek itt az -ong végű szók
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(pl. song, strong), a melyek Angliában rövidek. S terjed itt különben is
az ő (á), példák óffice, wősh stb. Isolált kiejtésüek dog, gőd, a melyek
e g y e s e g y e d ü 1 s á l t a l á n o s a n hosszúak az összes -og, -od végű
szók között, s különösen kiemeli W., hogy az ő nyelvérzékét roppant sér
tené, ha valaki ama két szó analógiájára esetleg ezt találná mondani hőg,
lőg, rőd, trőtí a rendes hog, log, rod, trod helyett.
Ezekbó'l s még egyéb kisebb jelentőségű példákból, melyeket itt
elsorolni fölöslegesnek tartok, W. a hangváltozásokra nézve a következő'
tanulságokat vonja le :
«Ezen élő nyelvben (más nyelvekről mások szóljanak) a hangvál
tozások nem történek egyszerre s általánosan (with an allinvolving sweep),
hanem részlegesen s térrel-közzel terjedve (by gradual exteneion).
Pontos s biztos határt lehet vonni, hogy egy személy vagy közeég
nyelvében, mely szók azok, a melyek valamely hangváltozást szenvedtek,
s melyek n e m ; — tehát oly pontosság ez, mely nélkülözi a következe
tességet (fixity thus failing to imply consistency). •
Phonetikailag különben egyenlő szavak közül egy rész megváltozhatik, a nélkül, hogy a többit magával ugyanezen változásra vonzaná,
szóval:
A hangváltozás itt nem egyforma (not invariable), hanem tarkázva
van következetlenséggel s kivételekkel, — noha kétségtelen az is, hogy
nyilvánvaló a törekvés az általános egyformaság felé.»
W. megfigyelése mellé sorakozik S e t á l á - n e k hasonló s mégis lé
nyegesen eltérő tapasztalata, melyet a líveknól tett az ü 7 i, ö 7 e, aj o
hangváltozásokra nézve. (Ny. E 21 : 256 s kv. Bp. Szemle 8 0 : 356 s kv.)
Csakhogy S e t á 1 á egészen más következtetésre jut s minthogy a dolog
elég fontos, érdemes, ha az említett megfigyelését s a tanulságként levont
következő szavait itt ismételjük: « . .. minden esetre bizonyos, hogy
életünk egy-egy szakában változatlanul egyforma a kiejtésünk. Ebben,
úgy vélem, bárki is megnyugodhatik; csakhogy egészen másként áll a
dolog, ha ez állításnak következményeit is megvizsgáljuk.»
«A legfontosabb következménye tudniillik az, hogy e s z e r i n t
nincs szórványos, hanem egyedül állandó hangvál
t o z á s . Midőn a lív nyelvben az ü lassacskán i-vé változott, ez a követ
kező sorrendben történt: ü, ik, in, iu, Un • • i. A ki az ü helyett ii<t-t ejtett,
minden szóban így mondta, valamint az is, a ki már az i fokára eljutott;
nem lehetséges, hogy ugyanazon ember ugyanazon hang helyett egyik szó
ban ü-í, a másikban üz-t, egy harmadikban i-t ejthessen*. (Bp. Szemle
id. h. 357).»
Látjuk a nagy különbséget a két tudós tapasztalata között. W h i t n e y
ép azt emeli ki mint fontos megfigyelését, a m i t S e t á l a oly merően

KISEBB KÖZLÉSEK.

121

tagad. Természetes, hogy következtetéseik is merőben ellenkezők, noha
W. elég óvatos.
Ki tudja, melyiknek van igaza ? Őszinteségében az egyiknek sem
szabad s nem is lehet kételkedni; csak azon fordul meg a kérdés, melyik
a pontosabb s jobb megfigyelő. Úgy látszik pedig, hogy ez esetben a finn
tudósé a pálma. W. dolgozatán meglátszik, hogy csak ötletszerű, mig
ellenben S. rendszeresen s aggodalmas pontossággal tette meg vizsgá
lódásait.
Mindamellett még számos, jelesen képzett s lelkiismeretes tudós
nak kell majd foglalkoznia ezen alapvető megfigyelésekkel s a velük össze
függő legfontosabb nyelvészeti problémával.

SZILASI MÓRICZ.

A finn-ugor társaság közgyűléséről, a melyet m. é. decz. 2-án
tartottak meg, a z U u s i S u o m e t a r nyomán a következőket Írhatjuk.
Az elnök D o n n e r O t t ó megnyitó beszédében a kölcsönös viszonyt
fejtegeti, mely a nép általános műveltsége s a fokozódó tudománykedv
között létezik, s különösen kiemeli, hogy a kettő egyenes arányban szo
kott fejlődni, valamint hogy termékenyítőleg hatnak kölcsönösen egy
másra.
Ezután a titkár P a a s o n e n H . számolt be a társulat évi műkö
déséről. Felolvasást évközben igen sokan tartottak; bennünket legköze
lebbről érdekelnek S e t á 1 á felolvasásai a P a l l a s N a g y L e x i k o n j á r ó l s B a l a s s á-nak «A magyar magánhangzók története» ez. érte
kezéséről. Ezenkívül P a a s o n e n bemutatta M u n k á c s i értekezését a
f é m n e v e k-ről. Foglalkoztak továbbá az ó török feliratokkal ( D o n n e r ,
H e i k e 1), a lett kölcsönszavakkal (M i k k o 1 a) a votjákokkal (Wi c hm a n n ) , az ugor nyelvészet történetével (S e t a 1 á) stb. Különös megelé
gedéssel említi föl a titkári jelentés K r o h n G y u l á n a k a finn
faj (ill. ugorok pogány ősvallásáról szóló művét (Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus), mely azonban csak fia K á r o l y kiadásában
jelenhetett meg. A könyvet tulajdonképpen a finn irodalmi társaság
adta ki, de a F . u. t. szintén támogatta. A jelentés korszakalkotó mű
nek mondja, a m i n ő C a s t r é n kutatásai óta nem jelent meg az iro
dalomban.
Megemlítendő még T h o m s e n levele, melyben igéri, hogy «Inseriptions de l'Orkhon» ez. müvének második része, melynek elkészíté
sében súlyos betegsége akadályozta, nemsokára megjelenhetik.
Ebből is látható, hogy finn testvéreink élénken részt vesznek közös
tudományunk fejlesztésében. SŐt ha még figyelembe veszszük a követke
zőket, örömmel vehetjük tudomással czéltudatos s buzgó törekvéseiket,
de egy kissé röstelkedve ós szégyenkezve is, hogy minálunk hozzájuk
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képest mily parányi, a mi történik. -— Pedig hát mi volnánk az első nép
az ugorok közt!
Az 1893. évben a finn állam költségén utaztak H e i k e l dr.
és segédje J. Ax egyetemi hallgató. Czéljuk volt kutatásokat tenni
különösen Tobolszk s Perm kerületekben ugor régiségek után, a melyek
alapján azt remélik, hogy az ugorok vándorlását majd meghatározhatják.
Kezdetnek igen szép siker koronázta munkájukat. — A társaság segélye
zésével végezte tanulmányait K a 11 a s 0. az észtek között. — Elhatá
rozta a társaság, hogy egy három évre terjedő ösztöndíjat alapít az ázsiai
török nyelvek tanulmányozására. — J. A b e r c r o m b y, az ugor nyelvé
szet nagylelkű pártfogója (angol ember létére!), száz font sterlinget ado
mányozott ismét samojéd tanulmányokra s utazásra.
Mindez csak 1893-ban történt, s ezenfelül a társaság kiadványában
megjelentek 1894-ben a következő értékes művek: 1. A társaság évkönyve,
fótartalma :H. P a a s o n e n : Proben der mordwinischen Volksliteratur
2. V. T h o m s e n : Inscriptions de l'Orkhon déchiffrées (a könyvkeres
kedésben csak a II. füzettel együtt fog megjelenni). 3. A. H e i k e 1: Antiquités de la Sibérie occidentale (30 képpel). 4. Aug. A h l q v i s t : Wogulische Sprachtexte.
Mindezek nemcsak hogy rendkívül értékes művek, de nagyon költ
ségesek is. Nos, mi történik nálunk ezzel szemben, akár az állam, akár
az Akadémia részéről ? (Egyesek nem lévén, ne említtessenek!)
S még egy dologra akarok figyelmeztetni, a mely szintén fényes
világot vet a finnek igazi s nagyszabású tudományosságára. Az évkönyv
végén föl vannak sorolva a folyóiratok, a melyeket a társulat saját kiad
ványaiért cserébe kap. Ezek száma a hazaiakon kivül 51 ; köztük hozzá
vetőleg van 30 olyan, melynek nálunk hirét-hamvát sem láthatni. S van
ezek közt ismét legalább 10 olyan, a melyet u g o r nyelvésznek figye
lemmel kellene kisérnie.
Hát hol vannak a nyilvános könyvtárak ?
SZILASI MÓEICZ.
Kotorgárt. Kotorgárt azon elavult szavaink közé tartozik, a melyek
nek nincs meg eddig az elfogadható etymológiai magyarázatuk. Előfordu
lásának eddig következő helyei ismeretesek: kotergard (Beszt. Sz. 14-2:
scutum) katorgarth (Schlágli Sz. 606 : scutum); kothorgarth 1494, 1497
oki.; kotergarth 1490 oki.; kotorgartoth. 1520 oki.; kotorgard 1522 oki.
(v. ö. Századok 27:315, Schlágli Sz. 30). A Schlágli [szójegyzék katorgarth-ja,, bár az a világosan kiolvasható, alighanem íráshiba, mert
a szó egyebütt mindig ko- kezdettel fordul elő. A szó olvasása: kotorgárt,
kotorgard, kotergdrt.
Nem régen kezembe akadt a Prespursky slovník (vydal Férd.
Mecnik.V. Praze 1892. 8-o. Elismerő bírálata Archív für slav. Phil. XV.
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308 1 ); ,De armis' czímű fejezetéből meggyőződtem, hogy a mi két nominálunknak több olyan fegyvertani kifejezése van, a melyek a pozsonyi
verses szójegyzék (cseh) szavaiból egész helyesen magyarázhatók meg.
így pontos megfelelők helm : galea, ísalp ; cassida (77 1.), samostrziel :
balista (92. 1.) a mi helm, salap, zomoserig szavainkhoz. Ebből indulva
ki a kotorgártbsm is cseh jövevényt kerestem. Felvilágosításért Gebauer J.
prágai egyetemi tanárhoz, majd Zíbrt J. drhoz, a prágai cseh múzeum
hivatalnokához fordultam, a ki a középkori cseh fegyverekről hasznos
dolgokat írt. Ezeknek értesítéseiből valamint, Pastfnek bécsi egyetemi
magántanár szóbeli közléseiből a következő művekből idézhetjük a
cseh szót:
nkotrkál (al.[ias] kotrgál), u, [=genetívusa] m. [ = m a s c ] reytharská okrauhlá pawéza ein Eitterschild. D [obrowsky]; scutum. Wg.
1548 [ = A d a m z Weleslavy: Sylva quadri linguis czímű művéből a XVI.
száz. végéről; ő adta ki a Herbar[ium] w[el] Bilinaf Mathiolűw-t].
Zdíewa fjkowého mocné pawézy a kotrgály délogj' Herbar. p. 100».
Slownyk cesko-nemecky. Josefa Jungmanna. W. Praze 1836. II. 14-6 ;
«kotrkal, u. [=gen.], m. [masc] okrouhly stít jezdcű, Eeiterschild.
V. Z. «[Weleslavy Sylva stb.]; str. lat. quadrigale. G-l. 107
[~Brand2
Glossarium Bohemicum]». Cesko-nemecky Slovník sestavil Frantisek Bt.
KottV. Praze 1878; I. 7 6 5 ;
,kotrkdl, kotrgál ces[ky], obs.[oletum] scutum equestre jezdecká
dlouha pavéza; patrne cizi, neznámo ale, odkud vzato'. Matzenauer:
Cizí slova ve slovenskych récech V Brné 1870. 218 lap. Legfontosabb
adat, mert a kotorgárt leírása is benne van, Winter Z. dr. ,Déjiny kroje
v zemích caskych od pocátku století XV. az po dobu bélohorské bitvy'. 2 )
VPraze 1894, czímű műve 269. lapján ez : Ke konci véku (se. XV.) staly
se jezdcűm povsi Evropé oblí beny pavézy rázu uherského a polského,
jako mívali vojáci Matiaée Corvina. Byla to prkna nevolná, ctyfhranná,
vypouklá, na jichá horejsí obrube vyi'iznut byl otvor pro ostép. Jezdec
mél takovy stít na prsou. S títy jezdeckó objevuj í se v inventáfích
koncem veku (se. XV.) jménem «/coírfeáiw».8)
x
) Maguk a cseh folyóiratok megtámadták a kiadót, s azt mondták,
hogy több szót egyszerűen az «újjából szopott». Össze kallene vetnie vala
kinek a mi két nominálunkat, s alighanem elállanának a csehek vádjuktól.
2
) A viselet története cseh földön a XV. századtól a feherhegyi
csatáig.
s
) A korszak (t. i. XV. száz.) vége felé egész Európában a lovasság
nál magyar és lengyel typusú pajzsok voltak kedveltek, a milyenek Corvin
Mátyás katonáinak voltak. Volt pedig ez a pajzs egy nem nagy deszka,
négyszögletű, homorvi, a melynek fölső peremén nyilas volt a lándsa szá-
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Ezek az adatok kétségtelenül igazolják, hogy a régi csehben volt
egy kotrkál, kotrgdl szó, a melyről Matzenauer nem tudja, honnan való,
de Brandl után Kott megmondja, hogy az átvevés a köz. lat. quadrigaleből történt. A magyar kotorgárt, kotorgárd, kotergárt a cseh kotrgdl-ból
való. A szó végi t, d afféle járulékhang, mint a milyen van a rubint,
tulipánt, lepint: lepény, girind: görény stb. szavakban (Nyr. kai. 69).
A kotorgárt pályafutása tehát ez: klat. quadrigale > cseh kotrkál,
kotrgdl > magy. kotorgárt. Megjegyzem, hogy utána néztem, vájjon
lengyelben, szerbben nem fordúl-e elő a szó hasonló hangalakban. Azon
ban a legjobb szótárakban sem találtam.
M E L I C H JÁNOS.

Panyóka. Simonyi a múlt évben (210. és 354.) két magyarázatot
adott e szóról. Az első szerint kicsinyített származéka volna a Panni
névnek (v. ö Kati < katuska); a második értelmében pedig népetymologiai keveredés folytán keletkezett a Panni ésfonóka szók párosodásából. Jelentése, mint a Nagy-Ajtaynál található ,panóka király' példa
mutatja: elpuhult, asszonyias. így Simonyi.
Elleneszól Baróti Kisded Szótára, a melyben egyebek közt ezt
találjuk: ,Panyókául {palástul, fel nem öltve) venni magára p. o. a men
tét.' I t t a panyóka szó épen nem .elpuhult, asszonyias' értelmű, hanem
egész világosan valami ruhafélére vonatkozik. Hogy pedig Baróti ezen
adata szavahihető, bizonyítja a Tájszótár ilyképen : ,Panyókán: mentét
v. dolmányt melegben félvállon, fel nem öltve.' Ugyanily értelemmel
közlik a debreczeni népnyelvből is. (Nyr. 23 : 335): ,Ponyókán, ponyókásan, ponyókára: könnyedón, pongyolán.' Kétségtelen tehát, hogy
Nagy-Ajtay ,panóká'-jsk, a melynek jelentése szembeötlőleg: ,elpuhult'
asszonyias, semmi rokoni közösségben sincs a panyóká-Y&l. A két szót
e szerint külön kell vállasztanunk. Az elsőt bátran elfogadhatjuk a Panni
ésfonóka nevek elegyülésének, de a panyóká-ra új magyarázatot kell
keresnünk.
Nézzük, mit mond róla a Nagy Szótár. ,Panyóka: valószínűleg egy
gyökből eredt a panya, pányva szóval s jelent kőtelkét, madzagocskát,
zsinórkát, melynél fogva felső öltönyt nyakba vetni szokás'. Nem mond
hatjuk, hogy e magyarázat erőltetett volna. Ha azonban Baróti közlésére
tekintünk, a mely szerint ,panyokául = palástul', vagyis panyóka =
palást, megingatódik benne a hitünk. Kérdés azonban hiteles-e a,palást'
jelentés ? Minden bizonynyal hiteles, mert Kassai Szókönyve is tanús
kodik mellette(4:445.) e szerint:, Pony okán, pany okán vette fel az öltözeköntösét, avagy pongyolán : laxe, expandendo, non stringendo ad corpus'. Mint látható, a ,palást, mente' jelentés, ha nem is oly világosan,
mint Barótinál, de azért elég érthetően kitetszik itt is a panyóká-bó\. S ha
szemesebben nézzük a föntebbi népnyelvi közléseket, úgy találjuk, hogy

mára. A lovasnak ilyen pajzsa volt a mellén. E lovas pajzsok a XV.
sz. végéről származó invenfcáriumokban jkotrhál' névvel fordulnak elő».
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igazában azok is ezen értelem mellett szólnak. De hiszen maga a Nagy
Szótár is ,vállra vetett felső ruhának 4 mondja a panyókát.
Honnan eredt tehát, ha sem a Panni és fonóka, sem a panya
(pányva) nevek sarjadéka nem lehet ? Nem kell sokat őrlődnünk-törőd
nünk rajta; kezünkbe adja a megfejtés kulcsát Kassai ím ezen bizony
ságtételével : ,A ponyvának a Hegyalján más neve : ponyóka1 (IV. 145.)
Kétkedés nélkül kimondhatjuk, hogy ez a ponyóka szóalak azonegy a mi
panyóka szavunkkal. Sem alaki, sem jelentési akadékot nem találhatunk,
a mely útját szegné a vele való rokonitásnak. A panyóka forma a -ka
kicsinyítő képzővel nehézség nélkül kimagyarázható a ponyva szó népies
ponya (1. TSz.) alakjából, (vö. mente > mentőké NSzót.). A mi pedig a
jelentésbeli kapcsolatot illeti, ezt is minden fejtörő okoskodás nélkül
tisztába tehetjük. A ponyva szó ,lepedő, fedő' értelme és a ,palást, mente 4
jelentés közt a rokonság oly világos, hogy szinte fölösleges bizonyítani;
de különben is Kassai közlése egészen szembeszökővé teszi. E szerint
tudnivaló ,panyókán venni magára valami ruhadarabot' annyit tesz,
m i n t : laxe, expandendo, non stringendo ad corpus, vagyis: szélesen,
kiterjesztve, testhez nem szorítva. Innét világos, hogy a kifejezés eredeti
értelme ez : kiterjesztve, ponyva, lepedő módjára (azaz : mint palástot,
mentét) teríteni, venni magára. De ugyanebből érthető az is, mért vett
a panyóka szó idővel magába ,palást, mente' jelentést*), noha e mellett
még az eredeti értelem is kiérzik belőle.
Különösnek csupán a ,panyókán venni, ölteni, vetni magára 4 von
zat tetszhetik, de megadja a magyarázatot hozzá a ,pőrén, pengyelén,
pongyolán öltözni, járni, lenni 4 stb. vonzatok analógiája, mert a ,pőre,
pengyele, pongyola 4 szavak ezekben is bizonyos ruhadarabot jelentenek.
EÉTHEI PBIKKEL MAKIÁN.

Adatok a magyar nyelvbeli latin elemekhez. — A magyar
nyelvben használatos latin elemekről mindeddig csak Kovács Gyula írt
rendszeres értekezést, «Latin elemek a magyar nyelvben* czímű mun
kájában. — Azonban e műben az óriási anyagnak csak igen kis részét
dolgozta fel; azokon kívül, miket bennök fölemlít, még végtelen sok
mindennapos latin szót használunk, s ezek külön munkában még nin
csenek egybegyűjtve. — Legösmertebb idegen szavakat magyarázó szó
tárunk, a Füredi Ignácz-fóle Közhasznú idegen szótár, vegyesen sorolja
fel a sokféle nyelvből átvett, de meg nem honosult s első pillanatra is
felösmerhető idegen szavakat, melyek közt természetesen sok a latin
eredetű i s ; ámde speciális feladatánál fogva épen a meghonosult,
magyarrá vált szavak hiányzanak belőle. — Pedig nyelvészeti s művelő
déstörténeti szempontból egyaránt igen érdekes lenne egy ilyen lehetőleg
teljes összeállítás, mert megállapíthatnók belőle ama befolyás nagyságát,
melyet a latin nyelv a magyar nyelvre, gondolkodásra, nyelvérzékre
gyakorolt. Hogy e befolyás mily mély és állandó, arra nézve elég, ha
a mai nyelvre hivatkozom. Maga a nép is igen sok latin szót vett át,
s közülök nem egy valóságos magyar szóvá vált.
*) De hiszen a panyóka sehol sem jelent valósággal palástot. Earóti
magyarázata csak azt jelenti, hogy ,rigy mint a palástot szokás'. A szerk.
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Felfogásom szerint a latin szóknak rendszeres összeállításába
okvetlenül föl kell vennünk mindazon szavakat, melyek a hosszas hasz
nálat, a megszokás folytán a magyar gondolkodás elemeivé váltak; tehát
mind a klasszikus, mind a középkori latinságból átvett szavakat; főképen
azokat, melyeket a nép is használ vagy használt, de azokat is, miket a
közép osztály, — mert ezek is mellozhetlen elemei nyelvünknek ; vala
mint a latin révén hozzánk került idegen származású elemeket is. —
Ellenben el kell hagynunk mindazokat, melyek, bár latin eredetűek,
nyelvünkbe más úton jutottak ; mert ezek a magyar nyelvnek nem latin,
hanem szláv, olasz, német stb. elemei.
Ezekkel s az evvel rokon eszmékkel a Nyelvőr, a Nyelvtudományi
Közlemények s az Egyetemes Philologiai Közlöny birálói Kovács művét
ismertetve bővebben foglalkoztak, s így hosszasabban fejtegetni nem
szükséges. Egyelőre főfeladat: az anyag pontos összegyűjtése; csak ha
ez teljes, befejezett: csak akkor lehet valóban tanulságos annak beható
tanulmányozása, csak akkor állíthatók fel teljes érvényességgel a rájuk
vonatkozó fontos nyelvtörvónyek. — A következő sorok czélja is csak
az, hogy egy pár oly közhasználatú latin származású szót említsek fel,
miket sem Kovács, sem birálói nem említettek, s mik a Füredi-féle
«Közhasznú Idegen Szótár»-ból is hiányzanak.*)
Animóval csinálni valamit: «jó kedvvel tenni meg azt». Egész
animóval dolgozik. — Antikvárium. — Antikváros, antikvárus. Használ
tabb, mint / az antiquarius. — Abszens s innen Bukovay Abszencius v.
Abszi.— Aperte, nyiltan. A nép is használja: «Aperte megmondtam
neki.» Versben is írja Kozma Andor: P. Hirl. 1893. XII. 10. s z . —
Bagaria. A NySz. és CzF. szerint: corium Bulgaricum, bolgáriai
bőr. [?] — Barbarizál. — Betónia, virágnév. — Czakó, a ciconia-ból ? —
Czédula (scedula). — Disipálni. — Dormitórium. — Dukál. — Deter
mináns. — Determináczió. — Exponált. — Flagelláns. — Flaska. —
Fölöstököm. — Február. — Fóka. — Firma; jó firma = nagy gaz
ember. — Gubernátor, erdélyi népetimológia szerint: Guber Márton. —
Gíra. — Graduál. «Az öreg graduál» énekes könyv. — Gyehenna. —
Hedera, a felfutó egy fajának neve. A nép is használja. — Infáns. —
Invokál. — Intrikus. — Intresszátus. Használja a nép is. — Instellál,
instelláczió, nemcsak installál s installáczió. — Januárius. — Június. —
Július. — Kreatúra. — Konstantin. — Karbunkulus. — Kárpálni. —
Klára. — Kompánia. Használja a nép i s : «No, te ugyan jó kompániába
kerültél!* — Kalefaktor; nagy kalefaktor = nagy csínytevő. — Kúria,
régi nemesi ház jelentésben. — Kronométer. — Lénia. — Matúra,
érettségi vizsgálat. — Monitor, kis hadihaj ócska (nem csak «intő, figyel
meztető*, mint Füredi magyarázza). — Magazinom. — Náczió, nem
csak nemzet, nép, hanem ily összetételben: gaznáczió=gazember. —
«Te gaznáczió !»— Naíva. — Okumlálni í — Priváta, külön óra ; privá
tára járni. — Plága: ha léniával a tenyerünkre ütnek. «Plágát
kapni.» — Preskribálni. Preskribálja az orvos a receptet. — Pipatórium.
Latinos szóképzés. — Praktikus. — Praktizálni. — Rigmus. — Szeréna,
női név. — Szekunda: rossz osztályzat. (Füredi csak «második osztály*
*) Ezeket még különösen Dankovszky szótárából lehetne szaporítani.
S. Zs.
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jelentésben közli.) — Sterilizál. -— Tángál, nem csak «érint», hanem
Jól elver jelentésben is. — Trivialitás. — Trémázni. — Viktória. -—
Vegetáriánus. — Verbéna, virágnév.
TÓTH KEZSŐ.

Tröster János. Többször olvashattuk, hogy Tröster János volt
egyike az elsőknek, a kik a magyar nyelv ugorságát észrevették. Leg
újabban Setalá küzd azon balvéleménynyel szemben, mintha Tröster
lett volna az ugor rokonság első hirdetője. Erdélyi szász létére meg nem
feledkezdtek róla honfitársai sem s a nagyszebeni«Korrespondenzblatt des
Vereines für siebenbürgische Landeskunde» (1893. 16. évf. 2. sz.) ismer
tetve Tröster munkáit, elsőnek mutatta be azok közt, kik a magyar nyelv
ugor rokonságát észrevették. Munkácsi Tröstert szintén ugor rokonság
hirdetőnek mutatta be. (Nyr. 11 : 250.)
Egyéb kutatásaim közt szükségem volt egy ízben a Tröster mun
kájára is. A mű hosszú czíméből álljon itt a következő: ,Das Alt und
Neu Teutsche Dacia. Das ist: Neu Beschreibung des Landes Siebenbürgen, Darinnen dessen Altér und jetziger Einwohner. s t b . . . . herausgegeben von J o h a n n e T r ö s t e r , Cibinio-Transsylv. SS. Th. Philosoph.
Medicae Studioso Nürnberg In Verlegung Johann Kramers Gedruckt
bey Christoph Gerhard 1666.'A munkában sok a magyar dolog s nem
éppen utolsó a jobbágyokról írt ezen kijelentése: ,Wer sich nicht auf
bestimmten Termin, mit genugsamen Kost einstellet, der krieget die
«Három paltza», das ist er wird mit drey Prügeln elendiglich abgeschmiedet.' Benkő Transylvaniájában Tröster művét forrásul használta
föl. Ha gondosan végig olvassuk Tröster e munkáját, meggyőződhetünk
róla, hogy Tröster észrevette, hogy a magyar nyelvben idegen elemek
vannak, s szerinte «vielleicht keine (Sprache) in Európa ist, die nicht
etwas bey der ungarischen abzufordern hat' 103 1. Másrészt azonban az
is világos lesz előttünk, hogy Trösternek eszeágában sem volt bebizo
nyítani, hogy a m a g y a r u g o r n y e l v és hogy a magyarban német
j ö v e v é n y e k vannak. Az ő német-magyar egyezései azt akarják bizo
nyítani, hogy a magyar alapjában véve germán nyelv. Tröster e nézete
műve következő helyeiből tűnik ki : ,Weil nun die heitige Ungarische
Sprach unwidersprechlich aus der Teutschen mit Zusetzung vieler Latéi nischen und Griechischen Wörter entstanden ist, alsó kan ich sie für
n i c h t s a n d e r s a l s e i n e A l t - T e u t s c h e und nach allé Sprachen
Art mit andern v e r m i s c h t e S p r a c h haltén.' ,Daraus den erscheint,
dass die Ungarische billich e i n e h a l b - T e u t s c h e Sprach zu nennen ist. Welches alles ich den Ungarn nicht zu Spotte, sondern vielmehr
zu grosser E h r herfiir gesuchet habé' 343 1. ,Die Sprach der Ungarn
aus der Altén und Neuen Teutschen Sprach kan gedeutet werden' 97. 1.
,Diss sind nun ja deutliche Teutsche Wort welche niemand, als ein unverschámter Mensch laugnen kan, derer unzehlich viel mehr konten angezogen werden wenn ich nicht der kurtze wegen solche unterliss'. 100 1.
Ez idézetekből láthatjuk, hogy Tröster czélja az volt. hogy a magyar
nyelv németségét bebizonyítsa; e czélból gyakran ferdíti a magyar sza
vakat (pl. istall < stall, istálló helyett; laytor < leiter, lajtorja helyett
stb.), csakhogy egyeztetései annál evidensebbek legyenek. A német-ma-
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gyár megfelelések nála nem jövevényszók, hanem rokonság-bizonyítók.
Jövevényszavaknak fogva föl egyeztetéseit ma is helyesek a következők:
ostrom (Trösternél ostorom 94.) < sturm; torony < ihurn; tánczol <
tanzen; sáncz < schantz; borbély < balbier; sacczol < schatzen; pór
< baur; sógor < schwager; viasz <iiwachs; czél < ziel; csűr (Tröster
tschur) < scheure (v. ö. kfn. schiure). 0 említi először az eper < erdbeer-t,
a mely ma már helytelennek bizonyult (Nyr. 2 3 : 1.) Latin egyeztetései
közül helyes garádics < gradus. Érdekes Tröster hegyes tőr szava (hedyester: reitdegen 238.; v. ö. Beszterczei 121, Schlágli szójegyzék 5 9 1 . : fixularis). Ugyancsak Trösterből mutatható ki több magyar jövevény az
erdélyi szász nyelvben: ,dolman < magy. dolomány 217; gepenyeg <
köpenyeg. 226 ; pallas < palást (ung. habit 226). Lator szavunkat igen
szépen magyarázhatjuk Tröster erdélyi szász loter (,loser ehebrecherischer Mensch 333) szavából (v. ö. kar. osztr. lotter ,spitzbube, bösewiecht'
Lexer Kárntisches Wb. 181). Tröster korában a magyarok a tolvajt lopó
nak (v. ö. Tröster loppo: dieb 101, horv. lopov: rauber) hívták. Tröster
egyeztetéseit fölhasználta Benkő is, s ujakkal is pótolta ; helyesek Benkőnól a németek közül: pléh < blech; héhel < hechel; mo'sar < morsel;
sendely < schindel; sonka < schincke; röstölő: röstpfannen < rösten
405. BenkŐnél számos helyes egyeztetésen kivül több székely tájszót is
találunk (403), ezek a következők: toporján féreg: medve ; livu: töltsér;
tege: tegnap; laposka: tészta patzal fplacenta duetilis): ünö: tehén;
kártya : kanna; üst: vasfazék; osztovát: szövő szék; rokolya: vászon
szoknya; laska: metélt; gusaly: rokkának szára; kosolya : kosár; hoppá':
lakodalom ; tzondra : szűr ; murok: sárga répa; gúnya : ruha ; kolosma:
ümög vei i n g ; vatzkor: vad körtvély; rikkents: pásztor; adi, hozi: ex
adok stb.
Az előadottakból látható, hogy Tröster a magyar nyelvet alapjában
németnek tartotta, s így jogtalanul foglal helyet az ugor rokonság első
hirdetői közt.
MELICH JÁNOS

•

Valaki és néki. Prikkel M. figyelmeztet, hogy már Sándor I.
fölismerte a tót vola-nak magyar s a m. né-nek szláv eredetét (Sokféle
8 : 9 7 . — U. o. több más érdekes szófejtés is van: a billikom-é WiUkomm-loól 101., a kudarcz-é a ném. kurz-ból 117., & tövis, tüske szóké
tű-höl 114. —szól továbbá a kurucz, labancz szókról, említi a cseklye
jlaqueus' szót stb.).
SIMONYI ZSIGMOND.
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A tihanyi apátság 1055-iki alapítólevele
m i n t a m a g y a r n y e l v legrégibb hiteles és egykorú.
emléke.
-,
A középkori oklevelekben levő magyar szókra, mint nyelvünk
legrégibb emlékeire nézve a következőket kell szem előtt tartanunk:
1) Az okmánytárak — csekély kivétellel — épen nem, 1 ) vagy csak
igen óvatosan használhatók. — 2) A hamis és hamisitott oklevelek
egyáltalában nem jönnek tekintetbe, ilyenek pl.: a zalavári 1019-iki
és 1024-iki, továbbá a bakonybéli 1037-iki alapítólevelek, stb.2) —
3) Folyton figyelemmel kell lennünk arra is, hogy valamely oklevél
egykorú alakjában maradt-e fönn vagy pedig csak későbbi átirat
ban; ilyenek pl. a pécsváradi 1015-iki, a garamszentbenedeki
1075-iki, a dömösi 1138-iki alapitólevelek stb., melyek mind hite
lesek ugyan, de az első 1403-iki, a második 1250 körüli, a har
madik pedig 1329-iki átiratban jutott reánk; az átírok gyakran már
kétszáz év múlva sem tudták helyesen elolvasni a régebbi okleve
leket, ezenkívül pedig a hely- és személyneveket igen sokszor nem
az eredeti írásmód, hanem saját koruk kiejtése szerint írták le,
innen van azután az a látszólagos ellentmondás némely hangok
*) Ilyen pl. legnagyobb okmánytárunk Fejér Codex diplomaticus-a;
ebben és az ebből készült Czinár-féle Indexben és Jerney-féle Magyar
Nyelvkincsek-ben, — egyéb képtelenségeket n e m is említve — m á r aX I — X I I I . századokban ilyen á, é, ö, ü stb. betűk egészen közönségesek,
jóllehet a valóságban a X V I . század előtt sohasem találhatók.
2
) Ezekről, valamint az átírt oklevelekről bővebben a következő
művek szólnak : Dr. Fejérpataky László: A királyi kanczellária az Árpádok
korában ; Kálmán király oklevelei; Oklevelek I I . István király korából. —
Dr. Karácsonyi J á n o s : Szent István király oklevelei. Mind a négy a m a g y .
tud. Akadémia kiadványa.
NYKLVTtTD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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fokozatos fejlődésében, így pl. ha valamely XII. századbeli oklevél
nek XV. sz. átiratában ezt a szót «Hotolmos» így találjuk: ((Hatal
mas*), ne gondoljuk azt, hogy ez helyes, ugyanis az egykorú ok
levelekben még a XIV. sz. közepéig csak az első írásmód járja,
tehát az átíró csak a saját korának kiejtéséhez alkalmazkodott;
ha mindezt tekintetbe nem vennők, igen gyakran megütköznénk
azon, hogy a XII. sz.-ban már «-val írták az ilyen szókat, a XIII.
sz.-ban pedig még mindig o-kat találunk, de a dolog azonnal vilá
gos lesz előttünk, ha tudjuk, hogy az egyik későbbi átirat, a másik
pedig egykorú eredeti. — Az ilyen átírt oklevelek, ha 100—150
évnél nem későbbiek az eredetihez képest és ha a bennük előfor
duló magyar szók helyességének ellenőrzésére egykorú példáink
vannak, szükség esetén mégis használhatók.
Nem szabad csupán az árpádkori oklevelekre szorítkoznunk,
ugyanis 1450-ig, azaz az Ehrenfeld-codexig csak töredékes nyelv
emlékeink vannak, tehát akárhány hang- és alaktani kérdésre,
különösen a mi a fejlődés folytonosságát illeti, egyedül a közép
kori oklevelek magyar szavai nyújthatnak fölvilágosítást, mert
ezeknél mindenütt ott van a legfőbb bizonyító erő, a pontos és
hiteles évszám.1) — Ezenkívül számtalan olyan szót találhatunk,
a melyek sem a Nyelvtörténeti Szótárban, sem másutt elő nem
fordulnak; de az ismert szóknak is legrégibb előfordulását legtöbb
esetben néhány száz évvel visszaszoríthatjuk, a mi a nyelvtörténetre
nézve elsőrangú nyereség.
Már sokszor emlegették azt is, hogy az okleveleket idegenek
írták és ennélfogva az azokban előforduló magyar szók a fölisuaerhetetlenségig el vannak torzítva, csakhogy nem ám oklevelekben,
hanem az okmánytárakban; 2 ) a mi pedig az oklevelek íróinak
nemzetiségét illeti, azoknak legalább is 95%-a született magyar
volt, mert mire valók volnának az ilyen, rendkívül gyakran talál
ható kifejezések a középkori oklevelek magyar szavai előtt: «maternaliter dicitur; in nostro hungarico appellatur; in hungarica et
materna lingua nuncupatur; in vulgari et materno sermone vocatur; stb.; ha pedig az egyes határjeleket rumén, horvát, német
stb. nyelveken is körül akarják írni, mindig kiteszik: «secundum
x

) Évszámmal bíró legrégibb nyelvemlékünk a Müncheni bib/ía í466.
) Nébány ilyen remek példát a jegyzetekben hozok föl.
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olahos; teutonice; in sclauonica lingua» stb.,1) de az ezek előtt
álló magyar elnevezés mindig csak «vulgo; vulgariter». Hiszen
ha nem lettek volna született magyarok, hogy tudták volna
helyesen leírni az ilyen nehéz kiejtésű szókat, mint pl.; «hidegkút,
nádtó» stb., melyeket ma sem tudunk másképen kimondani mint:
hidekkút, náttó, pedig sem ezeket, sem a többi szókat sohasem
találjuk másként írva, hanem mindig csak az akkori helyesírás
tökéletes szabályai szerint, pl.: hydegkut, nadtow stb.; ez a helyes
írás pedig — mint látni fogjuk — minden tekintetben meglepően
következetes volt.
Jelen dolgozat czélja bebizonyítani azt, hogy a középkori
oklevelekben tömegesen található magyar szók mily megbecsül hetetlenek nyelvünk történetére, különösen pedig az összehasonlító
nyelvészetre nézve,2) miként mutatható ki minden egyes szónak,
hangnak, képzőnek ós ragnak fokozatos ós következetes átalakulása
és fejlődése;3) ez pedig egészen természetes, mert mindezekre
nemcsak évszázadonként, hanem, ha kell akár évtizedenként is
összeállíthatók a bizonyítékok.
A bevezetés elején elmondottak után nem hivatkozhatunk
többé azokra az 1015-iki, 1019-iki, 1024-iki, stb. idézetekre, me
lyekkel a Nyelvt. Szótárban és egyebütt lépten-nyomon találkozunk,
hanem a magyar nyelvtörténetet 1055-tel vagyis a tihanyi apátság
alapítólevelével kell kezdenünk, mert ez a legrégibb egykorú és
hiteles oklevelünk, egyszersmind nyelvemlékünk is.4) Van benne
58 magyar szó, továbbá 9 képző és rag, melyek közül néhánynak
itteni alakja többé sohasem fordul elő; néha a szókból csaknem
egész mondat alakul, pl.: «feheruuaru rea meneh hodu utu rca» =
Fejérvárra menő hadútra; mindezeket a későbbi századokból vett
példák tüzetesen megmagyarázzák és megvilágítják.
*) Mindezekre az egyes szóknál elegendő bizonyítók található.
) E z e n a téren — m i n t látni f o g j u k — v a l ó b a n bámulatos eredmény
érhető el.
3
) így pl- : holmit, holm, halm, halum, halom; 1. ezt.
*) A Sz. Benedekrend pannonhalmi levéltárában Tihany fasc. I. n r ,
1. jelzet alatt. — Egyetlen igen rossz k i a d á s a : Fejér Codex Dipl. I . 388—
394 1. Valóban érdemes néhány példát fölhozni arra nézve, hogy mennyire
silányak ós bosszantók, sőt néha nevetségesek ezek az okmánykiadások:
nueize e h. uueieze (vejsze), kukurea e h . bukarea (bokorra), neneh e h .
meneh (menő), ruuozticu e h. ruuoz licu (ravaszlyuk) stb. L . itt.
2
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A tihanyi apátság 1055-iki alapítólevelében levő 5 8 magyar
szó betűrendben.
Aro/c. — Exbinc usque ad angulum aruk. — Inde aruk tue
que uallis usque ad kangrezuiam extenditur. — Exinde ad magnam
uiam que ducit ad aruk tue. — Indeque ad aruk fee. — Posthec ad
aruk que ducitur usque ad baluuan.
; 1095. Incipit per munimentum quod uulgo dicitur aruk. — Pb.
15/Oö. — 1193. Inde ad huce arc. 0. L. D. 27. — 1234. Per uias uadit
ad Aruch. Ph. 32/A. — 1283 (1309) Príma méta incipit in Arukthetheu
0. L. D. 1168. — 1339. Iuxfca quoddam fossatum wlgo Hozyuarukvocatum. 0. L. D. 3222. — 1413. ID medio ipsius fossati seu dorso wlgariter
Arokhath vocato. 0. L. D. 28778. — 1462. Quandam metam sarcanarokya vocatam. 0. L. D. 15742.
Török eredetű szó : arik, aruk, jaruk; az utolsó szótag w-ja még
ma is megvan a lengy., or., szerb •jaruga-ban bó'vebben; Miki. Etym.
W., Danicic Kjecnik."!
t

Aszó.

— Hinc adfizeg azaa. — Postea nogu azah feherea.

1095, Ad caput uallis que uulgo dicitur Qumlouozou.*) Ph.
15/Oo. — 1236. Protenditur ad uallem que feneozov nuncupatur. 0. L.
D. 212. — 1265. In caput cuiusdam vallis que wlgo azow dicitur M. —
1338. In qua valle Azow vocata. A. 2. — 1420. Vnam magnam vallem
quam ipse magister Jobannes Wyzesazow vocari dixisset. 0. L. D.
10923.
Az aszni igéből származik, épen úgy, mint az aszú, asszú mellék
név is. A Tsz. mint élő szót ismeri. Az aszó helyett gyakran aszúvölyi) —
de sohasem aszóvölgy — olvasható: 1320 (1325). Quandam vallem Azywuelgh uocatam. Ó. L. D. 2018. — 1377. Ad vnam vallem wlgariter
Azyuivelg vocatam. 0. L. D. 6397.
Bálvány.
— Habét inicium . . . baluuana. — Posthec ad
aruk que ducitur usque ad baluuan.
1109. De inde uadit ad monticulos et ibi stat méta lapidea que
balUan uocatur. 0. L. D. 11. — 1233. Procedit ad quandam aquam cum
nomine Baluanus. M. Kisfaludy. •— 1265. Dehinc uenit ad Balwankew
et ibi sünt quatuor mete. 0. L. D. 596. — 1381 (1416). Procedendo ad
curiam Stephani dicti Merthym ibique pro méta statuam porté wlgo
Kapubalvany vocatam assignassent. M. — 1454. Trés metas reperissent quarum vna a parte orientali Balwankew vocata 0. L. D. 14818. —
Szláv eredetű szó.
Berhenye.

•— Deinde ultra fyzeg ad brokinarea.

*) Wenzel Árp. Űj Okm. I, 31. «Qumlouolou».
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1252. .Venit ad arborem Berekenefa. 0. L. D. 368. — 1265. Sub
tma arböre qúe Berekune uocitatur in hungarico. M. — 1365. Cuiusdam
arboris wlgo Bereknyefa vocate 0. L. T. Ü. 18/15.
Szláv eredetű szó; horv. szerb, brokinja cseh. bf ekyne. — Az érint •
kezes és kölcsönvétel első korszakában a szláv nyelvekből jött szók meg
tartották eredeti alakjukat még ha két mássalhangzón kezdődtek is::
brokinja: brokina: brat brdt (HB.), brazda: brazda: 1095. Uertitur
per IIII cumulos ad longum qui uulgo dicitur huzeu brazda1) Ph.
15/Oo.
Bokor.

— Inde uluues megaia post monarau búkurea.

1095. Dirigitur ad spineum uirgultum quod dicitur gemissen buqur. Ph. 15/Oo. — 1255. Ibi est méta monyé robwkur. 0. L. D. 419. —
1293. Peruenit super dumos qui Rakaihya bukruk uocantur.M. Hanvay.—
1341. Peruenit ad vnum signum Cipkebukur. A. 2. — 1394. Ad vnum
dumum Zylbokor dictum. A. 5. — 1411. Ad spinetum virgultum quod
dicitur Gymelchenbokor Ph. 15/M. — Ismeretlen eredetű szó.
Disznó.
— Alius locus qui gisnav dicitur hec talibus terminatur confiniis.
!

1266 (1297). Villám de gesnov uel apaty iuxta fyceg. — Ph. Ti.
1/9. — 1338. In possessionibus seu villis Marzaly Geyznou et Gadan.
Ph. D. — 1364 (1399). Johanne filio Petri dicti Cheh Comite wlgo Greb
dicto de Gyznoyow. 0. L. D. 5277. — 1421. Ad locum similiter arundinosum Gyznoshon appellatum. 0. L. D. 11115. — 1467. Ad quendam
locum qui vocatur Dyznoferthehel. Lelesz Met. Bereg 21.
Török eredetű szó, csuvas nyelven: sisna. A mai szókezdő d he
lyett a dió szóban is gy-t találunk 1264. Venit uersus aquilonem
ad arborem Gyofa sub qua est méta terrea. 0. L. D. 33211. —- 1288.
Ad magnam arborem nucum que in vngarico Marcelneygyaya uocatur.
Mon. E. Strig. II. 244. — 1372. Sub monte Gyomai dicta. 0. L. D
30706.
Elő. — Posthec ad eleuui humak inde ad harmu ferteu.
1213. Uadit usque ad lacum qui uocatur Eleutou. Ph. 41/F. —
1267, Inde itur ad lacum exteriorem Eleusar wlgariter appeflatum. Transeundo lacum posteriorem wlgariter Mugsar uocatum. M. Békássy. —
1360. Ad quandam vallem Eleuueulgh vocatam. M. — 1390. Vnacum G-eorgio Eleuiarow nominato homine Blasii de Chak vicecomitis Comitatus
Themesiensis. M. Kallay. — 1489. In promontorio Elewmal vocato. Ö.
L. D. 29326. — Eleuui — elevi, azaz etó'i.2)
Ér.

— Adhuc autem est locus mortis dictus cuius incipit

terminus a sar fen eri iturea.
1
2

) Wenzel Árp. Új O. I, 32. «Buheubrazda».
) Semmi esetre sem azonos az «elv» — túl szóval.
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1095. Est una piscina qne uulgo dicitur tener here. Ph. 15/Oo. —
1211. Tendit ad locum qui uocatur Ludos Here. Pb. Ti. 1/5. — 1291.
Ad quendam meatum fluuii Kuuesheer dictum. 0. L. D. 1332. — 1347.
Quendam rmnlum Bozzyaser vocatum. 0. L. D. 3920. — 1372 (1377.)
Ad aliud Er Tekereser nominatum. 0. L. D. 6027. — 1487. Territórium
Nemesember felde et Vekon eer melleke. 0. L. D. 28336.
Fa. — Exinde ad publicam uiam que protelatur usque ad

kurtuel fa.
1135. Habent siluas pro se separatas que uocantur Sumlu et basfaia quam emít Oboneg 'comes de Bas. Ph. 15/Kk. — 1193. Usque ad
arborem cequfa. 0. L. D. 27. — 1275. Prima enim méta incipit a parte
occidentali quod uulgo dicitur kerezthfa. 0. L. D. 896. — 1349 (1367.)
Deinde peruenitur ad arborem que vocatur xiadalfa M. Bethlen. —
1414. Terra inculta haberetur in quadam valle penes hatarfa wlgo azal
vocata. 0. L. D. 27285. (Aszály: száraz 1. NySz.)
Fejér.
utu rea.

— Inde ad castelic et feheruuaru

rea meneh hodu

1193. Warang copail feyrhigaz chepeil Quereki etc. (possessiones)
0. L. D. 27. — 1240. In villa Feyreghhaz. Ph. 61/8. — 1342. Prima méta
incipit iuxta lacum wlgo Feyr Rakathya uocatum. 0. L. D. 3485. —
1367. Ad quendam locum wlgariter feyeragagumlas uocatum. 0. L. D.
33613. — 1491. Quinque modios sew metretas frugum cum modio wlgo
Feyerwariweka. 0. L. D. 19702.
Fekete.
— Inde per médium aque que uocatur culun ex qua
ad fekete kumuc (így).
1095. In arpas Quecsa Zakan Licadi cima feketeydi Oba Mogurdi
Scemsca. Ph. 15/0o. — 1256 In monte Feketew dicto. 0. L. D. 432. —
1291. Cadit ad Feketemar. 0. L. D. 1332. — 1323. Ad Siluas densosas
que dicuntur Fekethewerdeu. 0. L. D. 2168. --- 1433. Ascendit sursum
in quendam monticulum Fekethe Morth voeatum. M.
Fertő.

— Posthec ad eleuui humuk inde ad harmu ferteu.

1193. In agár iuxta ferteu. 0. L. D. 27. — 1211. Inde egreditur
ad Ferteu et in metis interpositis extenditur ad aliud Ferteu. Ph. Ti.
1/5. — 1327. Vnam piscinam Zoochfertey vocatam. 0. L. D. 2415. —
1382. Stagnum Peturdi Férthew vocatum. 0. L. ü . 30725. — Valószínű
leg a ferteng (volutari) igével rokon,*) mit a következő példák is iga
zolni látszanak: 1379. Ad vnum locum scilicet volutabrum porcorum
fertes dictum Le. Met. Ugocsa 25. — 1545. Quendam lacum volutabrum
wlgo Ferteostho nuncupatum. 0. L. Nra. 620/28.
*) L. Budenz Ugor összehasonlító szótárában.
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— Riuulus namque qui dicitur fuk fluens de prefato

lacu.
1231. Usque ad Buryasfuca. 0. L. D. 168. — 1257. Per paruam
aquam que dicitur fuk. 0. L. D. 450. — 1349. Trauseundo ipsam piscinam per médium et uadit circa Jarovfuk. 0. L. D. 4044. — 1399. Ad
vnam aquam wlgariter Zwgofoka vocatam. 0. L. D. 8613. — 1423. Deinde
vlterius in margine ipsius fluuii eundo peruenissent ad quendam meatum
aque wlgo Haíowfokeley vocatum. Lelesz Met. Ung. 1. — 1489. Quen
dam Kywlum suum in wlgari et materno sermone fok vocatum. 0. L. D.
19516.
Fo. — Incipit terminus a sar feu eri ittirea. — Ac postea
nogu azah feherea. — Indeque ad arukfee.
1095. Per arundinetum ad caput montis qui uulgo dicitur see sec
fehe. Ph. 15/Oo. — 1109. Item sanctus rex dedit portum et naulum
Scigetfev uocatum. 0. L. D. 11. 1193. Prima méta incipit a cutfev. 0. L.
D. 27. — 1273. Peruenit in quadam via ad Gudurfew. 0. L. D. 841. —
1339. In superiori capite seu ortu aque calide quendam vacuum fundum
molendinj. hewuyzjew wlgariter nuncupatum. 0. L. D. 3276. — 1399
(1406). Suprafontem Egresfeye vocatum. A. 6. — 1474. Quendam locum
lutosum Zeekfew nominatum. 0. L. D. 28863.
Fövenyes.
nes humuc.

— Ex qua ad fekete kumuc hinc eniro &áfueg-

1193. In fuenes ad VI (aratra). 0. L. D. 27. — 1223. Inde ad Fuenes et ibi extra nemus habét metas. Ph. 1/Z. — 1328. Peruenit a,áfuenesuth vocatam saliendo ipsam viam. 0. L. D. 2487. — 1430. Vltra
quandam aquam Feiuenyesrew nominatam. Lel. Me. Szabolcs 27. •— Pél
dák a tőszóra: 1340 (1389). Transit ad médium danubii ad quendam
zaton wlgariter veyteh Juuenye nominatum. 0. L. D. 3331. — 1363. Duo
(iugera) in loco B'wenwerem. M.
Filzpgy.
— Iuxta fizeg munorau kerekű. — Hinc ad fizeg
azaa deinde ultra fyzeg ad brokinarea.
1095. Inde ultra agros cadit ad portum Fizeg. Ph. 15/Oo. — 1193.
Prima méta incipit ab aqna fuzeg. 0. L. D. 27. — 1329 (1358). Circa
fluuium Fuzeg. 0. L. D. 2532. — 1519. A parte aque Fyzegh. M. Kis
faludy.— Példák a tőszóra: 1252. Ibi est salix que uocatur Surkfiz.
0. L. D. 369. — 1386. Arborem silicis wlgo fyzfa. 0. L. D. 7182.
Had. — Inde ad castelic et feheruuaru rea meneh hodu
utu rea.
1211. Post hec uenit ad magnam uiam que dicitur Hoduth. Ph.
Ti. 1/5. — 1251. Usqae ad locum qui uocatur Hodut. Ph. Ti. 1/8.— 1345.
Iuxta vyam publicam hoduth vocatam. 0. L. D. 3779. — 1417. Perue
nissent ad viam publicam Hadivth vocatam Ph. Ti. 1/32. — Egyéb össze-
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tételekben : 1237. Hodnogio castri Symigiensis. Ph. 34/Q. — 1347. Comiti
Erdew dicto Hodnogh Syculo 0. L. D. 29679. — 1477. Laureneium
Hadnagh. 0. L. D. 17953. — Ugor eredetű szó: vog. Xont.
Halom.
— Indeque ad aruk fee post ad luazu holma. —
Hinc usque ad zakadat ac deinde ad serne holma. — A -d helynév
képzővel : Inde ad holmodi rea postea gnir uuege holmodia rea.
1193. Inde ad cenholm. 0. L. D. 27. — 1221. Bissenos de Nogholm.
Ph. 4/B. •— 1313. Ad unum montem Hygyshohn uoeatum. 0. L. D.
1827. — 1374. Super vno monfciculo quod wlgo diceretur halm. 0. L-D.
6241. — 1416. Advnum monticulum^Hatarushalum vocatum. A. 7. —
1472. In quodam colle papastahalom vocato. 0. L. D. 17341. —• Példa a
holmod-rB,: 1231. Ad septemtrionem uersus Holmod. 0. L. D. 168.—
Szláv eredetű szó : or. cholm stb.
Három.
— Inde ad harmu ferteu postea ad ruuoz licu in
deque ad harmu hig.
1291. Ad trés montes Harumheg nominatos. Mon. E. Str. II.
280. — 1336. Arbor parua tulfa harumikru. 0. L. D. 2982. — 1355.
Peruenissent ad quasdam trés foueas Harumkuth uocatas. O.-L. D. 4503.
1415. Trés possessiones volahales Harumfyld nuncupatas. M. — 1521.
Procedit ad quoddam triuium aquarum Haromagh nominatum. 0. L. D.
23504.
Hegy. — Postea ad ruuoz licu indeque ad harmu'hig.
1095. Inde ad culmen uadit quod uocatur chigisti (hegyesd). Ph.
15/0o. — 1193. Inde ad cueshyg. 0. L. D. 27. — 1256. Deinde ascendit
ad unum Berch qui uulgo eregeteuhyg uocatur. Ph. 10 G. — 1338. Vsque
locum Dubuereuhyg vocatum. A. 2. — 1357. Usque montem Kyralallohyg denominatum. Ph. 17/Dd. — 1407. Ad montem wlgariter hvnywkhegh slauonicum verő loketh vocatum. 0. L. D. 9363 (löket = kö
nyök). —- 1487. Ex opposito cuiusdam alterius montis altioris Dalwlchorre alias Warywhegye vocati. 0. L. D. 37066 (rum. deal = domb,
hegy; cioará = varjú).
Hely. — Alius locus kert hel nomine ad fenum utilis. —
Posthec petre zenaia hel rea. — Inde uero ad oluphelrea.
1231. Locus speciális quod uulgo dicitur Wduorhel. M. Kisfaludy.—
1263.Uillam Sceredahel.Vh. 36/T.— 1299. Quoddam fórum Cheturtekhel
uoeatum. 0. L. D. 1550. — 1360. Prohibuissent de quodam loco
Vizalohely siue Machar vocato. M. — 1413. Venissent ad alium Bercz
wlgo Regytoronhel vocatum. M. Motesiczky. — 1482. Mediám Curiam
Birosaghele vocatam. M. Forgách.
Homok.
— Posthec ad eleuui humuk. — Posthec ad bábu
humca. — Ex qua ad fekete kumuc (így) hinc enim ad fuegnes
humuc postea ad cues humuc.
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1095. Uertitur ad sabulosum munimentum qui uulgo dicitur
humuch aruk. — 15/Oo. — 1269. In terra wlgariter humuk dicta. 0. L.
D. 676. — 1329. Super eundem sabulum quod wlgariter dicitur homok.
A. 2. — 1377. Ad metam Iwmokhatar diotam. 0. L. D. 6418. — 1408. In
loco Vapashomok dicto. Lel. Met. Szabolcs 6 1 . — Török eredetű szó:
ktimach, kútnak, kum.
Horh.

— Inde uero ad hurhu hinc usque ad aliam uiam.

1095. Terminatur ab pccidente ad caput uoraginis quod dicitur
churchufeu. Ph. 15/Oo. —1234. Ad caput voraginis quod dicitur Churhufeu. Ph. 32/A. — 1268. Deinde uadit ad locum Wertishurh uocatum.
M. — 1346. In loco qui dicitur Hurhtetew. 0. L. D. 3838. — 1397. Fos
satum Jaksahorha vocatum. 0. L. D. 8226.
Mais élő szó: horh, horhó, horog = mély hegyi út, két hegyoldal
közötti szoros út, szakadékos hegyoldalba váj ódott (vízmosta) meredek
út. Tsz. Valószínűleg ugyanazon tőből származik, melyből &horol, hor
nyol ige és a horlés főnév. (BesztSz. 321 és 757 SchlSz. 820 és 1319).
Kerék.
— Talibus terminatur confiniis iuxta fizeg munorau
kerekű. — Hinc usque ad aliam uiam que ducitur itervm ad monarau kerekv.
1193. Méta intrat in siluam et uadit usque ad raquatiaquerec.
0. L. D. 27. — 1266. Inde uadit usque Sumkerek ad quendam lucum.
0. L. D. 669. — 1326. Prope quasdam arbores ilicis Kereek dictas M.
Kapy. — 1337. Venitur ad quandam Silvam vlmi Zylkerek vocatam.
M. Kállay. — 1334. Uenit ad fructus arborum Kukynzylwakerék dictum.
0. L. D. 31224. — A kerek vagy kerék szó 'igen gyakran az összetétel
első részét képezi az ilyen erdő- vagy cserje-elnevezésekben : 1338. Circa
quoddam aliud virgultum Kerekerdew vocatum. 0. L. D. 3662. — 1425.
Penes quendam locum viminosum Kerekrakathya vocatum. Lel. Met.
Szatmár 8. — Néha a teljesen megfelelő szláv eredetű korong szóval is.
találkozunk:*) 1274 (1338). Quendam rubum densatum wlgo Korongh
vocatum. 0. L. D. 882. — 1507. Ad quendam locum circa scilicet quod
dam spinetum vbi predicti actores locum eundem Feskekorongya appellassent. 0. L. D. 32068.
Kert.

— Alius locus kert hel nomine ad fenum utilis.

1275 (1281). Ad quoddam pomerium wlgo Wegkerth vocatum.
0.L.D. 1091. — 1297.Magnumpomerium Noygkert dictum.M. Justh. —
1367. Quandam vineam in territorio ville Nyúl in loco wlgariter Feelkerth vocato. Ph. ol. 29. — 1481. Duas particulas pratorum Rethkerth
vocatorum 0. L. D. 18467. — 1516. Fenetorum Balaheg Zenakert.
0. L. D. 36402.
*) Igen gyakran a latin szó le sincs fordítva: 1418. Quandam Siluam
rotundam. O. L. D. 27003.
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Kőris.
keuris tue.

— Tendens usque ad magnam uiam que dirigitur in

1171. De silua keurus incipiens. Ph. 27/Mm. — 1211. In loco
autem qui dicitur Keurus Tuuh est méta sub fraxino. Ph. Ti. 1/5. —
1263. De arbore fraxino que wlgariter keurus nuneupatur. 0. L. D.
33715. — 1347. Ad duas arbores Magyal et Keurusfa dictas. 0. L. D.
3909. —- 1411. Quandam arborem K'ewres dictam. M. Kállay. — Török
eredetű szó: kavris.
Körtvély.
— Exinde ad publicam uiam que protelatur
usque ad kürtnél fa.
1252. Inde procedit ad arborem que uulgo dicitur Curtuelfa.
0. L. D. 33710. — 1291. Penes quandam arborem piri nomine keth
agoiv kurthuely. 0. L. D. 1332.— 1358. Inde venissent ad multitudinem
lapidum vbi quandam arborem piri kuben allokurtuel pro méta reperissent. Ph. Ti. 1/17.'— 1368. Vnam magnam arborem piri siluestris
farkasakazthocurtuel nominatum. 0. L. D. 5696. — 1435. Ad arborem
piri kykellewkerthwel dictam. 0. L. D. 30434.
Török eredetű szó : kertme (Kún cod); megjegyzendő', hogy a ma
kizárólagosan használt körte alak XIX. sz. előtt sohasem fordul elő, tehát
csakis újkori rövidülés.
Köves.
— Inter zilu kut et kues kut. — Postea ad cues
humuc. — Postea ad cuest.
1193. Inde ad quesarc. 0. L. D. 27. — 1211. Ad monticulum qui
uocatur Cuest. Ph. Ti. 1/5. — 1312. Duo iugera in Kuestetev. 0. L. D.
1806. — 1362. Ad quendam locum vbi Keueshomlok nominatur. 0. L. D.
28913. — 1427. Ad finem cuiusdam montis videlicet ad locum kuesor
dictum. 0. L. D. 28800. —Példák a tőszóra: 1193. De prato transit
usque ad hygiskeu. 0. L. D. 27. — 1291. Uadit ad lapidem Jegyku dictum
quem pro signo mete diuisissent. 0. L. D. 1332. — 1335. Sünt preterea
quatuor lapides viciniores ad Monasterium qui wlgariter hiis vocabulis nuncupantur hygeskw kertuskw feerkw Oduoskw. Ph. 14/A.
Kút. — Inter zilu cut et kues kut. — Hinc ohut cutarea.—
Exinde mortis uasara kuta rea.
1184. Uilla que vulgo vrcuta dicitur, Ph. Ti. 1/4.—1214. Iuxta
quandam fossam que uoc&turAldoukttt.'Ph. 41/P. — 1296. Quendam fontem
Hydegkuth vocatum. 0. L. D. 1456. — 1359. Iuxta quendam fontem aque
Bolgowkuth vocatum. Ph. 68/X. —1437. Peruenissent adquendam puteum
fluentem inquo quidam Cubulus ligneus positus fuisset quem prefatus Johannes Kivbelkicth eese dixisset. 0. L. D. 13035.
Leány.

— Tendit usque ad lean siher.

1193. Inde ad leajn Sewer. 0. L. D. 27. — 1265. Super metam lapideam Leanhatar uocaam. 0. L. D. 595. — 1353. Nicolai dicti Aykas de
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Leansuka. M. — 1387. Ad possessionem eorum Lyanwar vocatam. L d
Ac. 17/1. — 1424. Partieulam Siluo Leanchere vocatam. Lel. Met. Sza
bolcs 39.
Lovász.

— Indeque ad aruk fee post ad luazu holma.

1193. Inde ad Loaz hyg. 0. L. D. 27. — 1236. De Agasonibus domini Eegis de villa Lowaz. Mon. E. Strig. I. 315. — 1353. Jacobi Luaz.
Ph. Ti. 1/16 — 1461. Cum duobus familiaribus wlgo louaz iictie. M. Kállay.
Példák a tőszóra : 1193. Inte ad lovacol 0. L. D. 27. — 1297. In terra
Luoul. M. Justh. — 1408. Ad agrum Lwmezee dictum. 0. L. D. 28773.
Lyuk.

i— Inde ad harmu ferteu postea ad ruuoz licu.

1211. Inde flectitur metis interpositis ad Ruozlicou. Ph. Ti. 1/5. —
1269. Uadit ad locum qui livkeurim dicitur. 0. L. D. 679. — 1339. Nemus Hodlyukbereke dictum. Le. Me Szathmár. 30. — 1357. A quodam loco
Silue prenotate Machkalyuk vocato. Ph. 17/Dd. — 1391. Penes vnam
foueam Rauazlyuk vocatam. 0. L. D. 28934. — 1430. Ad locum qui vocatur Borzlyuk. Lel. Met. Szabolcs. 27.
Megye.

— Inde ulniies megaia post monarau bukurea.

1247. Per quasdam sagaces wlgo mege nominatas. A. 1. — 1281.
Per quendam limitem qui uulgariter mege uocatur. 0. L. D. 1099 — 1379.
Ad quandam gadem wlgo megye appellatam. 0. L. D. 6617. — 1430. Per
vnum terminum wlgo mesde alio nomine mege vocatum. 0. L. D. 12298.
Szláv eredetű szó : medja, meja; mint láthatjuk az a-val végzó'dŐ
szók eleinte nem egészen alkalmazkodtak a magyar nyelv szelleméhez,
hanem a magashangzók mellett a mélyhangok is megfértek a szó végén,
pl.: szerencsa NySz., cseresnya: 1268. Venit ad arborem Cheresna. 0. L. D.
647.
Menő. — Inde ad castelic et fehcruuaru rea mcneh hodu
utu rea.
1337. Quendam alveum vulgo Vyzzamenewpatak vocatum. Sztáray
0. I. 130. — 1338. Quedam sémita Zenthivanra menü golugwth vocata.
Zalamegyei 0. I. 339. — 1401. Inter duas vias quarum vna Chabaramenewth et alia ywanfelderemenewth appellarentur. 0. L. D. 8650. — 1412.
Vnum (jugerum) in Chychykfelde cum fine in* Alfalurámenében et similiter vnumvltra Homorow. M. — 1415. Quemdam riuulum Zykzoramenewpathak vocatum pertranseundo. Zichy. 0. VI. 352. — 1512. Alterum
in loco Rákosra Menebe. M.
MezŐ.

•— Hinc uero ad caput petre posthec ad bagat mezee.

1206. Peruenit usque locum nomine cuhnamezei. 0. L. D. 45. — 1256.
Tendit per planiciem regis Kyralmezey dictam. 0. L. D. 438. — 1341.
Vádit ad vnam metam terream vbi terra vocatur Woryoumezeuj'orka.
0. L. D. 3402. — 1379. Abhinc vlterius ad vnum paruum campum Tyuissesmezeu vocatum. M. Mednyánszky. — 1423. Terram Edeskuwthuelmezeye vocatam. M.
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Monyoró.
— ; Talibus terminatur confiniis iuxta űzegmunorau kerekű inde uluues megaia post monarau bukurea. — Usque
ad aliam uiam que ducitur itervm ad monarau kerekv.
1193. Inde ad Moinnerrov kerek. 0. L. D. 27. — 1234 (1243). Descendit per uallem ad munurouspótok 0. L. D. 198. i— 1267. Uenit ad
duas arbores videlicet tulfa et monorofa. 0. L. D. 32836. — 1330. Eubum
auellanarum wlgo Monyorosbukur vocatarum. 0. L. D. 2639. — 1378.
Ad quendam dumutn wlgo Monyorobokor dictum. 0. L. D. 6506.
Török eredetű szó: mafár, maner= steppenlauch ;*) ez az értelme
a magyarban is megvan : filipendula = feldimonaro (Schl. Sz. 892. Beszt
Sz. 356); megjegyzendő, hogy a mai mogyoró alak 1580-ig sohasem for
dul elő.
Nagy.
— Exinde mortis uasarakuta rea ac postea nogu
azah feherea.
1221. Bissenos de Nogholm. Ph. 4/B. — 1265. Admagnum portum
wlgariter Sven Nogrevy appellatum. O.-L.-D. 582. — 1346. Paulus Nőghlabu dictus. 0. L. Í>. 3837. — 1391. Ad caudam cuiusdam montis excelsi
wlgo Noghegfark vocatam .0. L. D. 31113. — 1424. Ladislao Nagzayw.
Lel. A 44/58.'
JVj/ir-(f&).
modia rea.

— Inde ad holmodi rea pöstea gnir uuege hol-

1219 (1276). Ascendit ad radicem montis qui Nyr dicitur. Mon. E.
Strig. I. 223. —1252.. Uenit ad arborem que dicitur Nyrfa. 0. L. D.
369. — 1298. Trés arbores vna nirfa et due Ilicis. A. 1. — 1336. Vádit
ad arborem Nyrfa nomine. 0. L. D. 2982.
t

.

0. — Incipit terminus a sar feu eri íturea hinc ohut cutarea (ó-út kútjára).
1255 (1261). Protenditur ad inferiorem partém illius loci qui Ouwar nominatur. 0. L. D. 518. — 1347. Iuxta antiquum portum wlgariter
Orew vocatum. M. — 1377. In terra Otelek. 0. L. D. 6419. — 1437. Quen
dam antiquum Cursum aque Tapolchavyze Oer. Ph. 64/H. — 1479 Quandam antiquam viam ovth Vocatam. M. — 1542. Quedam via antiqua in
wlgari Ohivht vocata. M.
Olyves.

— Inde uluues megaia post monarau bukurea.

1211. In uilla Kecu isti sünt exequiales Wnoca Wlues Somorou
Numuogi otc. Ph. Ti. 1/5. — 1240. In villa Wlues. Ph. 61/8. — 1270.
Cadit ad riuum vluespotok. 0. L. D. 705. — 1449. Predium Ewlywes. M.
Példa a tőszóra: 1507, Accipitrem wlgariter Elyew. Lel. Ac. 115/22.
*) Lásd Munkácsi B. értekezését. NyK. 21: 122.
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licu.

1135. Aratorum autem nomina sünt hec Gouc Eeguta Ruoz Sarc.
Ph. 15/Kk. — 1222.Terram de Rvozd. Ph. 6/Q. — 1272. In montem itowozmal dictum. 0. L. D. 921. — 1346. Ad terram siue locum qui antiquitus Rouozlyk vócabátur. 0. L. D. 3839. — 1396. Foueas wlpinaswlgo
Rauazluk vocatas. 0. L. D. 8152. — 1532. Vnam subám subductam cum
rawazmal. 0. L. N. 49. — A mai róka szó csak a XVI. sz. második felében
szorította ki a régi alakot.
*
''
Sár. — Incipit t e r m i n u s a sar fen eri iturea. — Posthec ad,
gunusara hinc usque ad zakadat.
1193. Usque ad predictam aquam sar. 0. L. D. 27. — 1223. Inde
ad Sartuu ibi sünt quatuor mete. Ph. 1/Z. — 1279. Ad paludem uegsar
uocatum. 0. L. D. 1 4 0 1 . — 1327. Ad paludem Saar huzyusaar
nominatam. 0. L. D. 2477. — 1389. Ad lutum qui wlgariter Hydegsaar u n n c ^
patur. A. 5. — 1415. luxta flunium Saarvize vocatum. 0. L. D. 10317.
Bég. — Exhinc usque ad a n g u l u m aruk et postea usque ad
seg ac deinde ad ursa.
1095. Tendit ad montem qui uulgo d i c i t u r . . . uoas seg de quotendi*
ad fornacem calcis. Ph. 15/Oo. — 1335. Super montem Seeg nuncupatum0. L. D. 2946. — 1338. Cuiusdam monticuli Seeg uocati. 0. L. D. 31057. —
1367. Ad collem Seegh niincupatam. 0. L. D, 5539. %
; ;
Ugor eredetű szó : vog.1) sankv, sachv = or. bugor (halom, domb.
rakás); miként a föntebbi példákból világosan kitűnik, az eddig teljesen
ismeretlen seg szó dombot jelentett; minden további félreértés kikerü
lése végett álljon itt a rokonhangzású, de patakot jelentő séd szóra is
néhánv példa: 1095. Trahit ad fontem qui nominatur tuhut sedu. Ph.
15/Oo.'—1341.Caditad fluuium Hydeghsed, 0. L. D, 3808: — 1420
(1438). Iuxta meatum cuiusdam aque wlgo Seed vocate. 0. L. D. 10921..
Sír.

— Tendit usque ad lean siher2) indeque ad aruk fee.

1193. Inde ad seyr kev. 0. L. D. 27. — 1252, Ibi est méta capitalis
in monticulo Ozolser uocato. 0. L. D. 369. — 1264. Uenit usque ad
locum qui dicitur pagansef Deinde uadit ad unum monti culum qui
dicitur similiter paganser.a) 0. L. D. 5 7 1 . — 1354. Veniet ad quoddam
monticulum Aproseer nominatum. Lel. Met. Szabolcs. 18.—1402. Sepulchrum predicti fratres Salamonsere vocari assermissent. 0 . L. D.
1430. — 1492. Prope lapidem Serkew vocatam. Ph. 50/A.
x

) Munkácsi B. úr szíves közlése.

2

) Hasonló p é l d a : 1095. Inde per sepulchrum puelle tenditur ad
uallem in qua est fossa. Ph. 15/0o.3
) Középkori okleveleinkben igen gyakran t a l á l h a t j u k : 1208. Usque
ad m e t a m inter sepulcra p a g a n o r u m . O. L. D. 54. — 1336. Ubi eciam antis
quitus fuerint sepulchra paganorum. O. L . D . 3007; •''''
"

14!a

SZAMOTA ISTVÁN.

Ugor eredetű szó: cser, sigér, sigar, sugár: sír, sepulcrum; a fön
tebbi siker alak tehát csaknem teljesen megegyezik ezekkel.
Som.

— Terciam partém forensis tributi de sumig.

1135. Habent siluas pro se separatas que uocantur Sumlu et bas
faia. Ph. 15/Kk. — 1171. Protelatur sub monte Sumug. Pb. 27/Mm. —
1236. Inde protenditur et uadit ad Sumkerek. M. — 1347. Arbor Sumfa
dicta. 0. L. D. 3909. — 1351. Quidam rubus sumbuku?' vocatus. 0. L. D.
4197. — 1410. Siluas magnas Somos et Halagus vocatas. 0. L. D. 9661.
A gy képzőről 1. Eagok és képzők.
Szád.
— Duabus continetur uiis quarum una uocatur ziget
zadu altéra magna.
1095. Per latéra montis usque ad introitum fagorum qui uulgo dicitur bik zadu.*) Ph. 15/0o. — 1236. Uadit crebris metis terreis et arboreis per ligot ad Narzad. M. — 1299. (1360). Iungit quendam locum Nagpatakzada vocatum. 0. L.'D. 1553. — 1347. Usque ad Chabazurdukazada
uocatam. 0. L. D. 3909. — 1369. Inter lapides Zaadkeu et Mezkeu.
0. L. D. 31105. — 1436. In quadam captura piscium Thozad vocata. Lel.
Bercs. 6/4. — 1493. Veniret ad locum Kerekerzad nominatum. Le. Met.
Zemplén 70.
Szakadat.
— Hic extendit usque ad zakadat. — Posthec
ad gUDusara hinc .usque ad zakadat.
1211. Usque ad locum qui uocatur Zacadat. Ph. Ti. 1/5. — 1275.
Ad fluuium Zacadat uocatum. 0. L. D. 908. — 1284. Iuxta quoddam
Nemus aquosum Sakadath uocatum. 0. L. D. 1176. — 1379. Penes vnam
viam Zakadath vocatam. M. Mednyászky. — Példák a rokon szókra:
1389. Vna rippa Ketvzakadas vocata. Lel. Mat. Márm. 13. — 1314. Sub
or vnius parui Berch Zakaduth vocato. 0. L. D. 28715. (or = orr ; zakaduth—szak&dott). — 1511. Quedam stagna seu lacus wlgariter Holthdwna
alio nomine Dwnazakadekya. 0. L. D. 22137.
Szarwi.
— Bursus est locus pertinens ad prefatam ecclesiam qui incipit ab eodem lacu bolatin cuius est uocabulum koku
zarma tendens usque ad magnam uiam que dirigitur in keuris tue.
1211. Est locus qui dicitur Choc zarma et ibi est méta regis Andree.
Ph. Ti. 1/5. — 1222. Inde uadit in Scenegeteu zormu. 0. L. D. 103. —
1229. Duo molendina ecclesie daret uduornicis Regis unum quod erat
super Dunazorma. Ph. 5/Gg. — 1252.Versus aquilonem ascendit ad Ineuzorma hinc vádit cum metis continuis ad Zadurzorma. 0. L. D. 369. —
1297. Incipit a loco et possessione Zymzorma uocata. M. Justh. — 1347.
A quodam portu seu transitu Zwaykzorm vocato. 0. L. D. 3934.
*) Wenzel Árp. Új Okmt. I, 33. «Büezadu»
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értelme és eredete is ho
fölvilágosítást arra nézve,
példák tanúsága szerint is
említtetik.

— Posthec petre zenaia hel rea.

1299. Chege de Kach scenaya. Mon. E. Strig. II. 475. — 1326
(1335). Vsque viam Scenahurdout vooatam. 0. L. D. 2515. — 1356. Feneti seu prati Hothuanusystapaszygeth
zenaya. Zalamegyei 0 . 1 . 569. —
1429. A quadam fonté scaturiente in valle Zenatiapaya. Ph. Ti. 18/1. —
1460. Singulam vnam extensionem brachiorum feni wlgariter egeg wl
zenath extorsissent. 0. L. D. 31755. — Szláv eredetű szó : sjeno.
Sziget.
— Duabus continetur uiis q u a r u m u n a uocatur
zigct zadu altéra m a g n a .
1225. Trés insulas quauis modicas Mogorsciget Beseneusciget Nassciget. 0. L. D. 119. — 1252. Inde vádit ad Zyguethaga. 0. L. D. 369. —
1321. Insula maternaliter Ghakan Zygete uocata. 0. L. D. 2067. — 1348.
Procedendo in acie insule Nogzygethor vocata. M. — 1436. Insula magna
Bende elethwalozygeth appellata. 0. L. D. 12907.
Szil.

— Inter zilu kut et knes kut.

1211. Sub arboribus uulgariter silfa uocatis. Ph. 37/1. — 1225. Prima
igitur ipsarum méta incipit uersus aquilonem a scilfa. 0. L. D. 119. —
1347. Subtus arborem orni Zyl uocate. 0. L. D. 3927. — 1429. Vsque
quandam arborem ulmi wlgo Zylfa dictam.. Ph. Ti. 18/1.
TÓ. — Addidit eciarn lacum segisto.
1135. Circumdatur autem terra illa palude que uocatur urtou habens fenum et piscacionem. Ph. 15/Kk. — 1211. Uersus occidentem ad
veyrmur thouua. Ph. Ti. 1/5. -— 1225. Cum tribus piscinis quarum nomina sünt hec Terem alia tohu Cuiseb cerecto Homus tohu. 0. L. D.
119. — 1355. Transeundo quendam lacum Gekentou nuncupatum. 0. L. D.
17634. — 1389. Ad lacum Tyztatow vocutum. Lelesz. Ac. 18/12. — 1467.
Decurrensque ad lacum Remethek thawa ten&em&irecte ad Cherethyefok.
Lel. Ac. 78/1. — Ugor eredetű szó: to, tuv, toy stb.
Tő. — Tendens usque ad rnagnam uiam que dirigitur in
kearis tne. — Inde aruk tue que uallis usque ad kangrez u i a m extenditur. — Exinde ad uiagnam uiam que ducit ad aruk tue.
1194. Exinde piocedit ad aructeu et ibi est méta. 0 . L. D. 33. —
1211. Usque ad locum qui uocatur Zolocostueh. Ph. Ti. 1/5. —1285. Inde
procedit uersus orientem ad Keiiruspotokateivyn. M. Soós. — 1359. Primo
incepissent in fluuio Topol vbi altér fluuius Eednek yocatus caderet in
ipsum fluuium Topol in loco videlicet Rednektív appellato. M. Kapy. —
1484. Penes Holththyzateve et vsque Ticiam corporalem [a derék Tiszáig]
metaliter eundo. M. Ibrányi.
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Út. — Hinc ohut cutarea. — Inde ad castelic et feheruuaru
rea meneh hodu utu rea.
1095. Uadit ad aliam uiam que dieitur qupisuta. Ph. 15/Oó.—1253.
Inde descendit in quandam viam in formám crucis factam que uulgo Keruzt
vth dieitur M. Forgách. — 1320. Venit ad vnum locum Petegyaluguta
dictum. 0. L. D. 1990. — 1378. Peruenissent ad quandam magnam viam
Borhordouth nominatam. 0. L. D. 6871. — 1467. Ad viam que vocaretur
Therh.es vth. Lel. Met. Bereg 21
Vár. — Inde ad castelic et feheruuaru
utu rea.

rea meneh hodu

1095. Duodecimum predium quod dedit andreas episcopus in
felduuar. Ph. 15/0o. — 1193. Inde ad monticulum qui uocatur war.
0. L. D. 27. — 1283. In quodam castello Swynwar nuncupato. 0. L. Di
1142. — 1363 (1371). Ad vnum locum Teglauar uocatum wlgariter,
secundum uero Olachos Charamida nominatum. 0. L. D. 5782 (rum,
caramidá : tégla) — 1430. Castrum nostrum Zenthlazlowara vocatum ex
opposito dicti Castri Galambocz. 0. L. D. 12220
Vásár. — Postea gnir uuege holmodia rea exinde mortis
uasara huta rea.
1137. Duobus mancipiis Tecula cum tribus filiis et Wasard cum
uxore et duobus filiis. Ph. 13/L. — 1214. Procedit ad aliam uillam que
uocatur Wasard, 0. L. D. 69. — 1270. Villa, Mortunvasara. 0. L.. Di
746. — 1274. Cuiusdam térre Eeginalis Wasarfolua uocate. M. For
gách. — 1321. In foro Keedicasara uocato. Zichy 0 . 1 . 196. — 1420. Ad
quandam viam magnam quam Wasarwth vocari dixissent. 0. L. D.
10923. •— 1486. In Cinitate pesthiensi in vico Bwzawasar. 0. L.
D. 19161.
Vég. — Inde ad holmodi rea postea gnir uuege holmodia rea.
1193. Inde ad aquam vegag. 0. L. D. 27. — 1275. Incipit a parte
orientali in palude vegsar. 0. L. D. 927. —1351. Vineam suam in monte
faluuege uocato. Hazai 0. III. 162. — 1467. Vbi a monte Erkedhege
vegén caderet ad.fluuium. Le. Me. Bereg. 21. — 1512. Piateam autem
Magyarwegh. Piateam verő Zaazweg. 0. L. D. 24869.
Vejsz. — Inter feku1) ueieze et uiam que ducit ad portum
siue in piscacionibus seu in arundinetis eidem ecclesie adpendent.
Est alius locus in eodem bolatin inter putu uueieze et knez ad
sanctam pertinens ecclesiam cum suis piscacionibus et arundinetis.
1095. Ad exitum riuuli quod dieitur veieztue.2) Ph. 15/Oo.— 1240.
) Igen nehezen olvasható, talán sekn.
) Wenzel Arp. Új Okmt. I, 32. «Vecehtue».
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In IILT-or locis locum congruentem piscacioni qui wlgo Weyz appellatur.
Ph. 61/8.— 1283. Duos lacos piscine Sceleueyze et Benedukueyze uocatas.
0. L. D. 1157. — 1357. In fluuio Sytua clausuram piscature scilicet
Weyz vocatam figere coneueuerunt. M. — 14-55. Triginta octo clausuras
wlgariter Weyz dictas. Lel. Ac. 66/41.
Vannak az oklevélben olyan személy- és helynevek, melyek
nek a magyar nyelvben semmi értelmük sincs, de azért a hangok
fejlődésének szempontjából mégis figyelemre méltók. Ezek betű
rendben a következők: bábu1) = Báb; balatin és kétszer bolatin ='
Balaton; bagat2) = Bagát; culun = Kolon; ecli — Ekli; fotudi —
Fadd; gamas == Gamás; knez = Kenése; koku — Kak; mortis
(kétszer) = Martos); 3 ) olup = Alap; 4 ) putu = Pot ; 5 ) segis = Segös,
vagy d képzővel Segösd; telena — Tolna; tichon = Tihany;
turku =„Török, Törek; ursa = Örs.
Megfejtetlen szók: asauuagi (semmi esetre sem aszóág, mert
ez az alak soha sem fordul elő, hanem mindig csak aszúág; egyéb
iránt az uu jelen oklevélben kivétel nélkül v-t jelent, tehát könnyen
meglehet, hogy a kérdéses szó ásovágy, melynek értelme ásovány
volna, de erre még nem lévén bizonyítékom, csak föltételesen merem
állítani); caztelic ós kaztelic, feku, Jidemsi, gunu, huluoodi (kétszer),
itu, iohtucou, kangrez, lopdi (talán lápod), lupa, opoudi, petra,
petre (kétszer), serne.
Betűk és hangok.
A mássalhangzók közül a következők: b, d,f, g, l, m, n, p, r,
s, t ós z mindig úgy vannak írva, mint m a ; a többiekre nézve meg
jegyzendő: gy = g pl. füzegy s*c fizeg, megyéje = megaia; — h
= h, csupán egyetlen esetben = eh, t. i. tihany = tichon ; a mi a
-nali eh -val való írását illeti, általános szabályt nem állíthatunk
föl, mert igen ritkán található: churchu — horh, chigisti = hegyesd
(az idézeteket lásd föntebb a horh és hegy szóknál), továbbá: 1095.
Pastores Zolnic Chozug. Ph. 15/0o — 1270 (1311). Vsque ad vnum
montem circa dictam aquam qui vocatur Mezechtelen hig ascendendo. M. Görgey. — 1285. Lopueh = lapuh, lapu lásd az o — a
\) 1211.. De inde ad sabulum Bab. Ph. Ti. 1/5.
2

) Igen gyakori személynév.
) 1358. Mortus alio nomine Morton. P h . Ti. 3/17
nak tehát semmi köze a mart és martos szókhoz.
*) Közönséges személy- és helynév.. •
5
) Ismeretes személynév.
3

NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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hangnál; j = i, pl. megyéje = megaia, vejesz = uueiez, de két
szer /i-val iratik: nagy aszó fejére = n o g u azah feherea, fejérvár =
feheruuqru; k = k és c fölváltva, pl. k ú t ; kut és cut;.— ly = /,
ny =s; n, pl, leány == lean, berkenye =? brokina, de két ízben
#n-nel írva: fövenyes = fuegnes és nyír(fa) = <?/iir; ez igen ritkán
található, p l . : 1923. Terciam partém Danubii et piscature integraliter que thagna dicitur. Ph. 1/Z. — 1240. In predio Digna hec
sünt nomina Jobagionum. Ph. 61/8, {digna = dinnye); •— sz = z,
csupán egyszer = s,. t. i. gyisznó: gisnav ; v = uu és u ; ez, cs, ty
és zs hangok nem fordulnak elő.
A magánhangzók közül: á — a, lásd az árok bálvány, három,
éár, szád, vár, vásár szókat; e = e, fekete, fertő, hely, kert, ölyves,
mezeje, stb.) az é hang csupán egyetlen egyszer i, hegy—hig, ez
másutt is igen ritkán fordul elő és akkor is csak kivételesen mint
pl. egyház helyett néha igyház: 1251. Itur ad fórum versus feir
ighaz. Ph. Ti. í/8. — 1256. Ascendit a Keuzyg in montem Hygmogos.Vh. 10/G. (zyg'= szeg.); — é = e, ér, fejér, körtvély,ség, széna
stb r ; i és í = i, szű, sziget, nyír; ó == av, au, ah, disznó: gisnav,
monyovó : munorau, aszó : azah ; a hosszú ó-nak ezek a legrégibb
írásmódjai a jelen oklevélen kívül sohasem találhatók, hanem
kizárólag csak ov vagy ou, pl. 1095. Aratores in Cupan Poscuba
Zaztou Ratun Scekeres Paztur Lopu tunc bókon woiadi etc. Ph. 15/0o
— 1.109. Dedit villám Zamtov. 0 . L. D. 11. — 1211. Warou Numuolou Nüuzou Milton Latou etc. Ph. Ti. 1/5. (azaz: váró, nemvaló,
nyúzó méltó, látó). — 1234. Itur ad rus Bissenorum quod uulgo
dicitur Beseneuthorlou. Ph. 32/A.-— 1269 (1275), Agasonum ducis
qui dicitur Nerguestortov. 0. L. D. 671, — 1340. Duo molendina
pylatoria wlgariter korlow dicta. 0 . L. D. 3337. — 1418. Johannes
Thagadou. Lel. Ac. 38/55; —rövid ö=u,*) pl. körtvély, köves, öíytiés, töve stb.; hosszú ö = eu, fertő, kőris; ez a megkülönböztetés
egészen következetesen tapasztalható a későbbi oklevelekben is, pl.
1181. Protenditur ad arborem que uocatur hungarice Tulg. 0 . L.
D. 22. — 1358. Eandem possessionem Kurtusmeger titulo Buccinatorio hereditario iure etc. 0. L. D. 4792. — 1168. Dedi eciam vineam
unam in uilln Scevlevs.Vh. 51/N. — 1211. Ereus Egueteu Chipeu.
*) Másutt: v, w, pl.: 1324. Cadit ad vnum vsain. 0. L. D.33338.—
1342 (1382). Petro dicto Wzuegh. 0. L. D. 1353.
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Ph. Ti. 1/5. — 1337. Ad vnum montem qui üulgo keekleu appellatur.
0. L. D. 3057. — 1353 (1361). A puteo videlicet Gepegeu incipiens,
0 . L. D, 26980; — a hosszú ő egy esetben é/i-val van írva, menő:
meneh, meglehet, hogy itt nyújtott e-t kell olvasnunk; ez a jelenség
meglehetős gyakori a középkori magyar nyelvben: 1395. Johanne
dicto Nyese. Lel. Ac. 22/18. — 1400. Sebastiani dicti Borkethe Lel.
A. 27/21. — 1436. Georgio Segethe Le. A. 53/44. «* 1459. Benedicto Hydwete. Le. A. 70/47. — 1502. Vsque ad Theglawethe domini
de Pok. Ph. 4/S.; — hosszú = u, pl. kút; rövid ü és hosszú ű nem
fordulnak elő.
Az úgynevezett szóvégi kihangzókra —> jóllehet temérdek példa
áll rendelkezésünkre — semmi bizonyosat sem mondhatunk. Ilyen
szóvégi kihangzó három volt ú. m. á, i és u ; legritkább az első és
leggyakoribb a harmadik. Legkorábban eltűnt a két első, ugyanis
122Ö után már nem található, az u még 1240-ig elvétve előfordulj
mind a három csak mássalhangzók után áll, tekintet nélkül arra,
hogy az illető szó magas- vagy mélyhangú.
Példák az a-ra: jelen oklevélben ursa = Örs; 1181. Hec sünt nomina illarum Lence Bibura etc. Ph. 14/L.— 1211. Isti sünt ioubagiones
Latamas Hotus Zegen Hozuga. Ph. Ti. 1/5.
Példák az i-re: hulu^odi, fotudi, holmodi ntb; — 1095. Secundum
predium est Ruozti. Duodecimum predium est Tumurdi. Ph.: 2/A. (ma:;
Bavazd és Tömörd), chigisti = hegyesd (lásd föntebb a hegy szónál); —
1095. Tercia uilla est que nominatur panauuadi. Ph. 15/0o (ma : Pony
vád); Í131—'41. In tribus uillis uidelicet in besen in karadi rad.
Ph. 26/C.
. ;•,, ; ' .-.-. .
-, f . Í V j
Példák az w-ra:.. szil, szád, kerék, hqrh, nagy, had, út, lovász, vár,
lyuk, három, stb.; 1095. Per alueum salsuginis que dicitur scequ. Ph.
15/Oo. (azaz szék, ugyanezen oklevélben sedu: séd, lásd föntebb Skség szó
nál) ; 1211. Protenditur usque ad Beruc zegu. Ph. 37/J. — 1232. Bxinde
tenet metam cum terra Potkerequ. M. Kisfaludy.
-, , , ...
Ezeknek a szóvégi magánhangzóknak kérdése csak akkor lesz
tisztázható, ha majd minden fönmaradt adat össze lesz gyűjtve,
mert csak akkor lesznek megállapíthatók azok a mássalhangzók és
hangcsoportok, melyekre ezek következni szoktak.
De nemcsak a szók végéről, hanem azoknak második ós
harmadik szótagjából is eltűnnek néha a magánhangzók, pl.
a jelen oklevélben : ueiez: vejsz, siher: sír ; későbbi példák: 1095.
ugyancsak ueiez (lásd föntebb ezt á szót); 1252. Tnde cum multis metis
vádit ad Asawanthu. 0. L. D. 369. — 1240: Yillas Dyaqui Stará Vyfolu
Vduory Molua Vduorc Búhturuyan.'Ph. 61/8. (azaz: bojtorján).'"^-'
10*
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1257. Uadit iuxta magnam siluam que dicitur Ereztewen. 0. L. D.
456.— 1266. Unum predium nomine Solomar prope Budám. 0. L. D.
604. — 1314. In eadem Keseken Eger pothoka. Prima méta incipitur in
Kesekenegerfey]. 0. L. D. 1844. (azaz: keskeny). — 1435. Ad vnam mé
tám wlgo Thelihewen dictam. 0- L. D. 30434. — 1484. Fenilium wlgo
Irothwan ad ducenta falcastra. Le. A. 94/15.
Ezzel ellentétben némely szó — ha nem számítjuk az idővel
eltűnt szóvégi hangzót — egy szótaggal rövidebb volt, mint ma,
ugyanis egyes szóvégi mássalhangzó csoportok {rk, lm, rm, tk stb.)
még eredeti alakjukban megvannak, pl. harmu: három, holmu:
halom, továbbá:
1221. Quorum nomina sünt hec Zubus Beud Nepleguen Nugulm
Hodus etc. Ph. 4/B. — 1277. Uenit ad fossatum ark uulgariter dictum.
0. L. D. 35834. — 1328 (1388). Circa predietam viam est quedam arbor
Magalfa wlgariter vócata que Nyugulmfa appellatur. 0. L. D. 7345. —
1399 (1406). Vnum virgultum aíias Berk wlgari. A. 6. — 1415. Ad
quandam venam quam Andreas Zydalmthauafoka, dictus verő Sigismundus econtra Thwrzeg Eger vocari dixisset. M. Kállay.
Az a—o, o—u hangokról alább.
Ragok és képzők.
Egyes számú 3. szem. birtokrag 16 szónál fordul elő, ezek
közül 7 magánhangzón, 9 pedig mássalhangzón végződik, ennél
fogva két csoportra osztva fogjuk tárgyalni. Az elsőhöz tartoznak:
azaa aszója, fehe ésfee feje, mezee mezeje, tue töve, holmodia halmodi-ja (erre nézve lásd magát a szót és a szóvégi kihangzókat),
megaia megyéje, zenaia szénája. Ezekből láthatjuk, hogy akkor
még nem mindenütt szúrták közbe a hiatus elenyésztetésére a j-t.
Ez, miként az alábbi példákból látni fogjuk, elvétve a XIV. sz.
végóig is előfordul:
1095-iki példákat 1. a fő és vejsz szóknál, 1135-ikit pedig a fa szó
nál; — 1211. Ad eollem qui vulgo dicitur Apatfeereh et sub colle sünt
due mete. Inde egreditur ad monticulum qui uulgo nuncupatur Zouafeereh iuxta quem est méta. Ph. Ti. 1/5. (azaz: fejére, ebbó'l fő, feje
ugyanilyen példát 1. a -ra -re ragnál; — 1240. Fenetum nomine Apát toa.
Ph. 61/8. -— 1236. Prima buius térre méta incipit in Euzlu mezee. M. —
1257. Vádit ad iinem Chichowgepwe. Usque ad Budgepive 0. L. D. 461.—
1266. Cum stagno nomine aaron mortuaya. 0. L. D. 604. — 1270. Foss,atum quod wlgariter Wrdugbarazdaya nuncupatur. 0. L. D. 1877. —
1283. Ipoliti nepotis Mohar nostro autem wlgari Moharunukaya uoeati.
Qi L. D. 1145.— 1330. Incipitin vertice cuiusdam montis Michalhazateteye
vocato. M. Péchy.— 1.351. Nec racione collecte marturinarum Banzo-
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lusmaia uocatarum. A. 3. — 1389. Cuiusdam Silue Kohnyaerdee vocate.
Excepta Silua Coquine. O.L. D. 7460. — 1404. In possessiene Jakabfyaianusfalva. M. — 1407. Prescipta piscina Penthelethonyaya non Zalkthonyaya vocaretur. 0. L. D. 10004. — 1433. Perveniet ad terram
Matediaya. Ph. 15/E. (dió: diája, mint aszó: aszaja, illetőleg j nélkül
azaa; 1. még a disznó szót). — 1435. Cuiusdam térre Baczkafayathaya.
M. Ibrányi. — 1448. Peruenissent ad silam sew rubetum wlgo Makogevpevye vocatam. 0. L. D. 36391. —1476. In prato Czakokapozthaya vocato.
Le. A. 86/28.
Mássalhangzón végződő tőhöz 9 szóban járul a 3. szem. bir
tokrag: uuege vége, sara sarja, uasara vásárja, cuta kútja, eri ere,
uueieze vejsze, holma halma, zarma szárma, humca homokja.
Mindezekre álljanak itt a következő századokból való példák:
1095-iki példák az ér ós út szóknál, továbbá : 1095. Quintum predium quod dicitur ketel lóca. Ph. 15/Oo. — 1211. Tendit per ripam eiusdem fluuii ad locum qui dicitur Banriuueh. Ph. Ti. 1/5. (azaz : Bánréve,
a középkorban ré sohasem fordul elő, hanem mindig csak rév). — 1231.
Ad locum qui uocatur Chasma Berke. 0. L. D. 168. — 1245. Iuxta magnam salicem in latitudine terrarum que uulgo Ketbarana scele dicitur. Ph.
64/A. — 1293. Adpontem Zemdyhyda uocatum. 0. L. D. 2223. — 1344.
Monticulum qui wlgo Bolukpeturholmya nuncupatur. 0. L. D. 3678. —
1344. In latere vnius vallis Vrduk Zantasa vocate. M.— 1343. Castra Chaaktúrnia et Sturgow vocata. Ph. 55/F. — 1348 (1379). Michaelis dicti
Mehfulca. 0. L. D. 37078. (fulák: fulánk, Ny.Sz. tehát fxdák: Julca,
épen olyan, mint homok; humca, 1. ezt aszót). — 1357. Ad quendam
foueam Benedicverme uocatam. A. 3.— 1364. Totális possessionis Owalth
alio nomine Varnepefelde uocate. M.— 1371. Venit ad Siluam Ispantauakvzy. M.— 1386. Hinc transeundo super Rewfaorumya vsque adfluuium
Danobii. 0. L. D. 7182. (ez tehát épen ellentéte a homok: humca-íé\e
álaknak, ma ugyanis: homoka, orma). — 1392. Ad quandam collem
Kaderdeuchupya dictam. 0. L. D. 28769. — 1395. Aliam párticulam
térre ipsorum Eghazzerefelde nominatam. M. — 1411. Venissent ad
Alpem Zephawasa alio nomine Crasnahaivasa vocatam. Le. Met. Mármaros 18. (krasna szép). — 1413. Exit de fossato magnó porozloarkya
vocato. 0. L. D. 28778. —• 1417. Cum piscina Zenthistuanpalastya
vocata. Le. Introd. P./2.
A helyhatározó -ra, -re rag teljes reá alakjában 9 szóban
1-2- szer fordul elő és pedig hatszor össze van írva az illető szóval,
hatszor pedig nincs. Miként már a bevezetésben is említettem, az
oklevél egykorúságának egyik legerősebb bizonyítéka & -ra -re
ragnak itteni teljes alakja (vö. reá~m, reá-d stb.), mely így soha
sem található többé, de ezenkívül még az is figyelembe veendő,
hogy a reá teljes alak különbség nélkül járul magas és mélyhangú
tőkhöz, a mi a következő századokban szintén nem fordul elő,
hanem, egészen úgy illeszkedik a tőszóhoz, akár csak ma.L
;j :
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1211. Ad montem qui uocatur Varfeereh iuxta quem sünt due
mete. Pb. Ti. 1/5. (azazfejére; még két ilyen példa a 3. szem. birtok
ragnál), — 1232. Superius peruenit ad Yciafucara. M. Kisfaludy. —
1265 (1272). Deinde uenit ad Balwankure et ibi sünt quatuor mete.
Ö. L. D. 596. — 1273. Postea currit per duas metas continuas ad
menytegudurre. 0. L. D. 841. (azaz: mennyütőgödörre). — A XIV. szá
zadbeli példák a menő szónál találhatók.— 1401. Ad vnum montem Mesesrehagow vocatum. 0. L. D. 8650.— 1402. Benedictum Bothrafaragoth.
Le. A. 27/18. — 1421. Quadam particula térre Monyorosrayarowfeld
vocata. M. — 1421. Ad quandam fossatam wlgo weremre. 0. L. D.
11116. — 1426. Tboma dicto Napranezew. Le. A. 46/18. — 1474. Ad
nouem marcbas wlgo kylenchgyrara. M.
Az -ász -ész főnévképző egyszer fordul elő: luaz lovász;
későbbi példák:
1231. Uadit ad occidentem super uia Halazu1) usque ad Danubium ad Yrrewy. 0. L. D. 168. — 1240. In predio Mehez bee sünt nomina jobagionum. Ph. 61/8. — 1379. Petrum dictum Madaras. Le. A.
12/47. — 1389. Petrus Mehez. 0. L. D. 7469. — 1422. Jobanne Vadaz.
Le. A. 42/38. - 1423. Tbomas Rewez. Le. A. 43/83. — 1461. Nicolao
Thykaz. M. Kállay. — 1463. Petro Banyaz. M. Kapy.
Az -at -et főnévképző a szakadat szóban kétszer fordul elő és
talán a sziget szóban is-et képző van; későbbi példák:
1327. Ascendit ad montem Istenkelethe dictum. 0. L. D. 2470. —
1417. In loco ThelekÚiekeruletli1) nuncupato. M. — 1428. Ad locum qui
dicitur Heelewcheersarkalath. Penes eandem Heelewcb. 0. L. D. 12031. —
1450. Vnum velum deauratum quod continet super lectum videlicet wlgo
menezet. Le. A. 108. — 1479. Diuertens ad locum qui dicitur Alsqfolyamath. M. — 1510. Penes quandam terram Keivzepagazath vocatam M.
Forgách.
Az -5 melléknévképző 3 szóban hatszor fordul elő: köves
(4-szer), ölyves és fövenyes; későbbi példák:
1095. Quartum predium quod est iuxta fluuium arpas. Ph.
15/0o. — 1152. Duos pulsatores scilicet Vosos Foth. Ph. 38. — 1211.
Feguueres Erdeus Horogus Vodos Zentus etc. Ph. Ti. 1/5. — 1240. Vendegus Vduorus Vydecus Hotolmos Scemus Golombus. Ph. 61/8. — 1227.
Ad unum montem que in hungarico Nerges berch nominatur. 0. L. D.
134. — 1245. Iobagiones equesíres qui uulgariter Louoslegen nuncupantur. 0, L. D. 287. — 1275. Ascendendo circa montem Vylagus. M.
a

) A «halász» szóra a többi példát 1. a Term. Tud. Közi. 1894 evf.

492. 1.
2
) Ennek megfelelő latin szó az okleveleinkben számtalanszor .talál
ható «diverticulum* pl. 1395. Abhinc inter duas sessiones versus aquillonem
procedendo in diuerticulis terrarum arabilium pertingeret ad Arukzeg. M.
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Khédey. — 1257. Viginti sex iugeribus terrarum de Keykusfev. Ph.
14/M. — 1320. Ad vnamarborem Ikrustul dictam. 0. L. D. 1990. — 1337.
Possessiones Oltarusperkedfew et Zantowteluk vocatas. 0. L. D.1390.—
1356. Supra quendam vadum seu transitum Kuuechesrew dictum. Le.
Met. Ugocsa 1 0 . — 1368. Quidam riuulus Eogosnapataka alio nomine
Sasuspatak. 0. L. D. 25769. (rogoz sás). — 1384. Molendini Hedasmolon
nominati. 0. L. D. 7101. — 1392. Ynam metam reperissent perforatom
Lykashatar dictam. 0. L. D. 28769. — 1392. Dirigitur ad Siluam
Euethes. Ph. Ti. 1/21. — 1422. Stephanus Syuathagus. 0. L.'D. 11283. —
1423. Andree Jonhus. Le. A. 43/18. — 1427. Mesda seu signum inciperet
in vno arbore piri siluestris wlgo Ikreskurthuel dicti. M. — 1389. Peruenit ad montem Syuegesheg appellatum. Le. Met. Abaúj 14.
Az -i m e l l é k n é v k é p z ő egyszer fordul e l ő : eleuui elevi: azaz
é l ő i ; későbbi p é l d á k :
1311. Decem pecias panni ypri1) uocati. 0. L. D. 1790. — 1483.'
Duabus tunicis de medio pernis et Ö%. 2 ) M. Kállay. — 1343. Quandam
magnam viam atrakynogwth vocatam. 0. L. D. 3573 — 1382. Cuiusdam
noui pontis Zomaionihid. 0. L. D. 30725. — 1384. Ad antiquam viam
Posoniwth vocatam. Ph. 41/R. — 1416. Quandam viam Zechyvth vocatam.
A. 7. — 1423, Duobus pratis sew fenilibus vno Anthalnyla et altero Athyaywthamelleke nominátis penes viam de possessione Athya ducentem
existentibus. Le. A. 43/11. — 1 4 5 0 . Continenciam ad doinum videlicet
hazy helthezo. Le. A. 108.
Az -ó -o igenévképző két szóban fordul e l ő : azah aszó,
meneh m e n ő ; m i n t az alábbi példákból is l á t n i fogjuk, a legszebb
és legérdekesebb középkori m a g y a r szók mindenesetre az igenevek.
1211. Lukeu Kereu Ihocorou Meteu Thogodou Erizeu etc. Ph. Ti.
1/5. — 1252. Quorum vinitorum nomina hec sünt in villa Sceuleus Crachin Hothus Wetheu Aarud Feltheu. 0. L. D. 369. — 1256. Prima méta
incipit &feredeuzygiuxtapratum
egrug. Ph. 10/9. — 1291. Uadit supra ad
montem akazthoivhegy vocatum. 0. L. D. 1332. — 1353. Priuilegium 3 )
7

) Ypres (olv. ipr) város Nyűg. Flandriában.

2

) A középkori magyar nyelvben Aacben (ebből az ófn. szóból: aha,
acha ,víz') városának neve Ah volt: 136L Faciat peregrinacionem ad
ecclesiam beaté virginis de Ah. M. — Az aacheni székesegyház híres m a .
gyár kápolnájáról (építtette Nagy Lajos királyunk 1374-ben) és annak
magyar eredetű kincseiről bővebben: Hampel, Archseolog. Ért. új folyam
V I I I ; továbbá Pulszky-Radisich, Az ötvösség remekei Magyarországon:
végül: Az 1884-ik ötvösműkiállítás lajstroma.
3
) Hogy ez az oklevél (eredetije nincs meg) csakugyan 1280 előtt
kelt, kitűnik a következőkből: 1280. Quandam t e r r a m custodum siluarum
nostrarum ad Pótok pertinentem Eoduan uocatam prout in antea contuHsse dicimus eidem pacifice possidendam etc. M.- Soós. — Talán ebből az
óv-ni igéből származik az avas erdő elnevezés; az avas óvott, azaz tilos
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quoddam excellentissimi principis domini Ladisiai Begis Hungarie super terrÍ8 Custodum siluarum et piscatorum tunc regalium prope villám
Patak Erdeuouou et Halaz vocatorum. M. Soós. —• 1334. In quodam loco
wlgo Wereumal vocato. 0 . L. D. 2864. (verő ma is élő szó ebben : verő
fény). — 1349. Ad terram vbi earbones cremantur Zenhegethew vocatam
0 . L. D. 30114. — 1357. Sud pede cuiusdam monticuli Solumkaialthoiv
vocati. M. — 1359. Quatuor molendinis permanus artifícis aqua desuper
opprimente currentibus felyulchapomolon dictis. M. Kapy. — 1367
(1384) Cadit in alium fluuium Altalesew vocatum. 0 . L. D. 5595. —1369.
Pergendo inter capita duorum riuulorum videlicet Vizák et Vizzafuloupathaka vocatorum. M. — 1389. Michael Haztapaztou. 0. L. D. 7467.—
1415. Vnum crinale Nyakbawethew vocatum. M. Máriássy. — 1416. Michaelem dictum Kerehtew. M. Rhédey. — 1429. Georgius Polczonzaro
dictus. M. Rhédey. — 1430. Monticulum wlgo Dobogohalm vocatum.
0 . L . D . 12298. — 1453. Mathias Érdekelem 0 . L. D. '36407. — 1480.
Benedictum Lothanoytho. Ph. 51/Rr. — 1499. Petrum Sokzerethe Le.
A. 107/2.
A -d hely- és személynévképző, mely állítólag azonos a
következő -gy képzővel, csak az -i véghangzóval együtt fordul elő :
holmodi, opoudi, lopdi, huluoodi s t b . ; későbbi p é l d á k :
1152. Item Damacham et Houodi et Hugdi liberas esse constituo
Ph./38. — 1135. Quorum nomina ista sünt Zelemen Nemusd etc. Ph.
15/Kk. — 1211. Hytuand Fiod Quereud Árud Tengurd Halaid etc. Ph.
Ti. 1/5. — 1225. Quorum nomina sünt Kynus Bizoud etc. Ph. l / F . —
1231. Usque Danubium ad Vrrewy qui est sub ecclesia Erdeud. 0. L. D.
168. — 1252. Subtus montem Mogusd. 0 . L. D. 368. — 1264. Transeundo quandam vallem Tekeneud vocatam. Ph. 16/0. — 1297. Per viam a
Lapus Nyár usque ad aquam Kysdunad uocatam que via dicitur Altaluth.
M. Justh. — 1407. Juxta lapidem Soosd. M. — 1468. Duo falcastra feni
in loco Kyswelgyed vocato. M.
A -gy képző, melylyel leginkább fanevekből erdő- ós folyóelnevezések alkottatnak, kétszer található : fyzeg fizegy (mai kiejtés
szerint füzegy) és sumig s o m o g y ; későbbi p é l d á k :
1349. Iuxta fluuium Egreg. Ph. 5/L1. — 1231 (1397). Tenet metam
cum Silua Zylag. 0. L. D. 174. — 1489. Quoddam nemus Zylagh vocatum.
0. L. D. 8446. — 1367. Vltra fluuium Nyaragh vocatum. 0. L. D. 5549.
— 1095. Siluam unam que appellatur Hashag. Ph. 2/A. — 1359. Versus
SiluamiipsiusMonastreiiFeketeuerdeu seu Hassagh1) vocatam. Ph. 20/C— i
«rdő volt ellentétben a közerdővel: 1337. Uersus occidentem per Nemus
Owosberuk uocatum. M. — 1379 (1381). Siluas Kuzerdo <?t Ouas nuncupatasO. L. D. 6753. — 1480. Quandam Silnam Awas vocatam. O. L. D. 36717.
*) A mai hárs alak a középkorban sohasem fordul elő, hanem min
dig hós; pl. 1363. Arborem Tylie Has/a wlgariter dictam, 0. L. D.
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1236. Tenet metam cum villa Zaldubag. M. — 1414. Quibusdam Siluis
Zaldobagh et Eger appellatis.1) Le. A. 3Í/58.2)
A folyó- és erdőelnevezéseken kívül a -gy képzővel ilyen
szók is képeztetnek: horhágy, ebből horh, 1. NySz. továbbá:
«Vineam in territorio Hurhag vocato. 0 . L. D. 3181. — Igen gyak
ran találkozunk azzal a nézettel, hogy az ilyen folyónevekben
Egregy, Füzegij, Nyárágy stb. az ügy ,víz' szó tartotta fönn magát,
de ez tévedés, hiszen az ügy szó csak nem fog minden egyes eset
ben a tőszó kedvéért -ágy, - egy, -ogy stb. alakot felvenni. De meg
mit jelentsen akkor a -gy képző az erdóelnevezésekben: szilágy,
száldobágy, gyiógy vagy gyógy (ebből gyió =* dió, lásd a hangok és
betűk közt a d-t), továbbá az ilyen szóban : horhágy (?) Ezekre csak
nem lehet ráfogni, hogy vizek volnának. Egyébiránt az ügy ,víz'
szó, a hányszor csak előfordul, mindig teljes alakjában ki van írva,
pl.: 1434. Ad quendam paruum riuulum qui wlgo wyzafolowgy
vocaretur. 0. L. D. 12594.
5207.— 1407. Arbore Tylia wlgo hasfa vocata. 0 . L. D. 9 3 6 3 . — Hasonló
képen : nyás nyárs, fassang farsang.
x
) Os képzővel: 1498. Quandam Siluam Zaldoboszeg vocatam. Le. A.
106/2. — 1533. Siluam suam Zaldobos vocatam. O. L. Kol. Mon. 106.
2
) A tőszó száldob az oklevelek tanúsága szerint hársfát jelentett:
1391. Sub quadam arbore Tilie wlgariter Zaldob vocata. Ad quandam
Siluam Malezaldoba nominatam. 0 . L. D. 28954. — 1430. Péruenissent ad
quandam arborem Tilie wlgo Zaldob vocatam. M. Bethlen. — A NySz.-ban
csak egyetlen idevágó adat található: I A szőlőt, ha elég vastag, tzigolya
avagy szaldók vesszőkkel is meg lehet kötözni.* Apáczai Csere J. Encycl.
271. Sándor István is átvette ezt: ^szádok, szaldók. tilia». De megvan a
régi TSz.-ban mint székely táj szó: szddokfa, zádokfa. (A Czuczor-Fogara ssy
féle szótárban: «szál-dob egymás mellé vert két karóról lógó deszka
melyen a he.ységekben elszállásolt lovas katonáknak abrakolásra dobolnak*;
hogy ez az adat hiteles-e és az itt említett szál-dob mennyiben függ össze
a fönt említettekkel, el nem dönthető. Ilyen értelme van egy állítólag
1463-iki oklevélben is, 1. Székely Oklevéltár I. k.; csakhogy ez az oklevél
nagyon gyanúsnak látszik, tehát bizonyítékul el n e m fogadható). — Az
oklevélbeli példák és a mai Száldobágy nevű. helységek tanúsága szerint
a száldob szó a következő megyékben é l t : Bereg, Szatmár, Mármarosj
Szilágy, Bihar, Kolozs, Udvarhely, stb., tehát csakis a Tiszától keletre.
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Az a—o és o—u-féle elmélet.
A középkori magyar nyelv hangtanának kétségenkívül leg
nehezebb része a rövid magánhangzóknak (a, o, e) mikénti kiej
tése és írásmódja. Eddig az a nézet volt elterjedve, hogy az Árpád
korban, tehát tényleges nyelvtörténetünk három első századában
a rövid magánhangzók kiejtése a mainál zártabb volt, t. i. a mai a
akkor o, az o u, az é pedig i volt. Ezekre mindenekelőtt a követ
kezőket kell megjegyeznünk; az-é—z'-féle elméletre a már fönt
említett (hangok és betűk: e hang) hegy, szeg és egy szókon kívül
alig található bizonyíték, hacsak a Tymis, Lyndua szókat nem
számítjuk, de ezek tulajdonnevek. így tehát marad még az a: o és
o: u, melyek közül az első a XLV. sz. közepéig, részben annak
végéig, az utóbbi pedig a XV. sz. közepéig, részben a XVI. sz. első
negyedéig érvényben volt a fölhozandó példák tanúsága szerint.
Legújabban két nyelvtudósunk az eddigi elméletet alapjában
megdönteni igyekezett; az általuk fölhozott érvekre a következőket
kell figyelembe vennünk: 1. Igaz, hogy az oklevélbeli magyar
szók írásmódjában vannak ingadozások és ellenmondások, de ezek
aránylag csekély számmal találhatók, sőt — miként a «Bevezetés»ben láttuk — inkább csak látszólagosak, mert többnyire átírt okle
velekből valók. 2. A nevezett hangok fokozatos átalakulása oly
pontosan kimutatható, hogy el sem képzelhetjük miért kezdtek
volna pl. csak 1320 táján (sok szónál már előbb is) magast,
agyagot, homokot, vakot, nagyot, parlagot, asztalt, vadat, papot,
szolgát stb. írni, pedig ezeket az alakokat már a XI—XIII. száza
dokban is így írhatták volna, mert azok a betűk épúgy rendelkezé
sükre állottak akkor is, de azért a három első században a nevezett
szókat csakis így találjuk: mogos, ogog, humuk, vok, nog, porlog,
oztol,vod, pop, zuluga stb. 3. A régi elmélet mellett bizonyítanak
a rokon és érintkező nyelvek, különösen áll ez a szláv nyelvekre
nézve, mert itt nemcsak azokat a szókat hozhatjuk föl, melyeket
a magyar nyelv vett át, hanem azokat is, melyek a magyarból
Jkerültek az egyes szláv nyelvekbe. Itt azt találjuk, hogy a magyar
ma már a-t, illetőleg o-t ejt azokban a szókban, melyekben közép
kori nyelvünknek megfelelőleg az átvevő szláv nyelvek, o-t illetőleg
u-t mondanak, pl.: oproda (apród), gjoput (gyapot), virostovati
(virrasztani), inos (inas), sipus (sípos) stb. A szláv nyelvekben az
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ilyen szók: boj, bob, kokos, lopuch, svobod, kuchnja stb. ma is
épen úgy iratnak és hangzanak, mint a magyar-szláv érintkezés
első századaiban, de a középkori magyar nyelv: boj, bob, kokos,
lopuch, zobod, cuhna stb. szavait már a XV. sz. eleje óta így mond
ták : baj, bab, kakas, lapuh (ma lapu), szabad,* kohnya stb. —
Egyébiránt a kérdés végleges eldöntése nem fog egyhamar sike
rülni, jóllehet az alább fölhozott bizonyítékok a régi elméletet
legalább részben igazolni látszanak, csakhogy a míg az a néhány
ellentmondás *) megfejtve nem lesz, addig folyton támadhatnak
ellene kifogások.
Magában az 1055-iki tihanyi oklevélben csak két ellentmondó
példával találkozunk: azah aszó, zakadat szakadat, de ezek közül
az előbbi a későbbi oklevelekben a XIII. sz. végéig kizárólag «ozov,
ozou» ; a többi szókban egészen szabályosan mindig o felel meg a
mai a-nak és u a mai o-nak, pl. nogu nagy, holmu halom, hodu
had stb.; bukur bokor, fuk fok, sum som, hurhu horh stb.
Az egyes szók fejtegetésénél, a hangokról és képzőkről szóló
fejezetekben temérdek idevágó adat található, tehát itt csak kiegé
szítésül lássunk még néhány példát:
1095. Inde ad caput arbustarum Bolug. Ph. 15/Oo. — 1211. Hiuotol Moglou Vocu Morodec.(Ph.. Ti. 1/5. — 1211. Extenditur metis interpositis usque ad Hoyouholmu. Ph. Ti. 1/5. — 1240. Arbor que uulgariter
Mogol uocatur. 0. L. D. 246. — 1278. Terram Mogosmort uocatam.
0. L. D. 1021. — 1279. SupermonticuloquiO#í/o#osnuncupatiar Hontme.
0.20. — 1289 (1291). Touthwelg Wylagusber'uk Kerestus Baanfolua Ke.
sekund Cheuzteluk Pentekfolua Éoynukfnhta Feirtou etc. (poss). 0. L. D.
1244. — 1298 (1305). Kethnyres videlicet Olnyres ét Fulnyres. 0. L. D.
30589. — 1328, Ad metam Rumlútkighaz vocátam. 0. L. D. 2511. — Inde
vádit in longitudine cuüisdam Nemoris ad forcosverum. 0. L.'D. 2872.—
1336. Item pallacium sub quo est cisterna cum cellario deserto quod vokpynche nominatur. 0. L. D. 3002. ~- 1355. Possessionum Fulseuadryan
antedicte et Olsouadryan. 0. L. D. 17634. — 1364. In fine cuiusdam ne
moris wlgariter Huzyuberek uocati. M. — 1369. Nicolaus dictus Cinkus
M.— 1378. Possessionem Viragusberk. M.— 1385. Siluam autem Vagutherdew vocatam. M. — 1398. Laurencio dicto Torkus. M. Kállay. —
1418. Monticuli wlgo Orum vocati. 0. L. D. 10682. — 1449. Quandam
porcionem ipsorum Molendinariam aridam wlgo Zarrazmalvm dictam.
Le. A. 61/45. — 1489. Cuiusdam prati Hwzywmochar appellati. Le. A.
98/2. —1494. Jacobum Gaydus. Le. A. 102/19.
*) Ilyenek: aianduc, halaz, zakalus, alma stb., melyek sohasem talál
hatók így: oianduc, holaz, zokalus, olmo. stb.
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Mindezekből láthatjuk, a mai <x-nak megfelelő o már a XIV.
század végén eltűnt, ellenben a mai o helyett u-t a XV. század vé
géig, sőt azon túl is találhatunk, de csak az utolsó szótagban pl. a
Murmelius-féle szótárban (1533) ilyen alakot: harum, halum, homalus, dakus, sarus stb. akárhányat olvashatunk.
A mi a rokon ós érintkező nyelvekkel való összehasonlítást
illeti, az ugor.és török nyelvekből egyelőre csak igen kevés példát
hozhatok föl.1) Azoklevélbeli bizonyítókokat akként állítottam össze,
hogy azonnal világosan szembetűnjék minden egyes szónál a mai
a ós o hangokra való átmenet kora, azaz meddig irták ezeket o val,
illetőleg zí-val, tehát mikor tértek el a nevezett nyelvek megfelelő
hangjaitól.
Mai borjú
fon (ige)
had
hat (számnév)
holló

Középk buryu
fun
hod
hot
hullou

homok
kapcs (-ok, -ol)
komló

humuk
copch
kumlou

orosz
torok
vad

uruz
iuruk
vod

török puru
ugor pun
« chont
« chot
« kullach,
chullach
török kum,, kumak
« kapca
«
kumlach,
kumlak
«
urus
ugor tur
« vont

Borjú. — 1211. Iuxta cuius ripam in loco qui dicitur Bureu ohul
ést méta. Ph. 1/5 ; bureu borjú valamint huzeu hoszjú, azaz hosszú, 1. a
berkenye szót ;2) ohul = oul azaz ól, valamint bahatur = batur, azaz bátor,
iohu = tou, azaz tó, 1. ezt a szót, gyohonni = gyónni NySz. stb. (ilyen ha
tárjelek : lóakol, juhól, istálló, stb. igen gyakoriak az oklevelekben). —
1231. Usque ad Buryas fuca. 0 . L . D. 168. — 14-62. Vacce cum vitellis
wlgo Bwrjos Inew sex. M. Kállay.
Fonó. — 1254 (1324). Peruenit ad villám Funo populorum domine
*) Igen sok bizonyító szóra pl. kurum: korovi, burcak: borsó, komis:,
harmincz stb., melyek kétségtelenül így írattak: kurum, bursou, hormich
(harmicz, 1. Murm.), még nincsenek adataim, mert a hazai levéltáraknak
még csak csekély részét dolgoztam föl eddig, t. i. az országost, a pannon
halmit, leleszit és részben a múzeumit; idővel tehát az itteni tizenegy
példa nagyon könnyen megsokszorozódhatik.
2
) Őzen aszjú, aszú, pl. 1270. Ad alium riuum Ozevpotok. O. L. D
705. — Későbbi példák az as^o-nál.
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Eegine. 0. L. D, 1589. Ezek a fonók királyi (jelen esetben királynői) condicionariusok voltak és a helység, hol laktak, róluk neveztetett el, épen
úgy, m i n t : márczadó mézneveló, solymár, hadász stb.
..•':;., Had, 1. ezt a szót.
Hat azaz 6. — 1296. Vbi sünt sex arbores uirgultinorum quare iste
locus uocatur Hotharasth. 0. L. D. 1435. — 1416. In quo loco essentsex
arbores Uicee hathfa vocate. Le. Met. Zempl. 1.
Holló. — 1285 (1334). Terram nostram vacuam et habitatoribus
destitutam Hulloitdzalasa vocatam in comitatu de Sarus existentem.
Hazai 0. VIII. 238. - 1327. Castrum Hulloukw vocatam. O.L. D. 2418.
(Hollókő Nógrád vm.-ben.) — 1365. Peruenit ad quoddam prtaum Holloufuzuk dictum. 0. L. T. Ü. 18/15. — 1456. Castri Hollokew. 0 . L. D. 15105.
Homok 1. ezt a szót.
Kapocs.— 1390k. copch BesztSz. — 1 4 5 8 . Vnam Stragulam de
panno Scarlat cum Spintere wlgo kapch. M. Eállay.
Komló. — 1095. Qumlou, 1. az aszó- nál. — 1264. Procedit ad quendam collem Kumloumal dictam. — 1339. Ad faciem possessionis Kumlow prenominate. 0 . L. D. 3259. — 1363. Super terra Komlozurduk vo
eata. 0. L. D. 5213.
Orosz. — 1258. Villarum Chun et Vruzwar. Ph. 41/L. — 1266
(1297). Cella monachorum qud Wruzku wlgariter nominatur. Ph. Ti. 1/9.
1324. In possessione sua Vruzy voeata. 0. L. D. 2246. (Vámos-Oroszi
Szatmár vm.-ben, ez az oklevél épen a vámadományról szól.)
Torok, HB.-ben turchucat.
Vad. — 12Í0. Hec sünt nomina Sutorum de eodem predio 1 ) qui
alio nomine Tymar 2 ) dicuntur Stephanus Vodos Vodu. Ph. 61/8.—1298.
Duas arbores vna vodberekina et alia Ilicis A. 1.
1386. In monte Vad
legelem. 0. L. D. 7227.
Mai magy. Közópk.m. Szláv
Mai magy Középk.rja . Szláv
stol
asztal
oztol
lapu
lopuch
lopuch

bab
baj
galamb
godolyas)
halm
haraszt
határ
kakas
kamara
káposzta
konyha
lanka
x
)
2

bob
boj
golomb
gudula
holm
horozt
hotar
kokos

comora
kapuzta
kuhnya
lonka

bob
h
oj '
golomb
gdula
cholm
chvrost*)
kotar
kokos

komora
kapusta
kuchnja
lonka

pap
parlag
patak
szabad
szolga
szolozsma
tanya
udvar
unoka
zab
torony

pop
porlog
pótok
zobod
zuluga
zulusma
tona
uduor
unuka
zob
turn

pop
prdog
pótok
scobod
sluga
sluzba
tonia
dvor
vnuk
zob
turn (kín.)

osyan azaz Varsány.
) A timár-nak tehát eredetileg nem Gárber, hanem Schuster volt a
jelentése (1. Nyr. 10:435.). — Mint királyi condicionariúsok gyakran
említtetnek: 1340. Condicionariorum regalium wlgariter Thymar clictorum.
O. L. 8D. 3334.
) Kihalt szó, az okleveleken kívül csak a Beszt. és Schl. Sz.-ben
található, valami körtefajt jelentett) lengy. gdula = Pfundbirne.
*) Miklosich a létező forrásokból csak chvrast alakot tud kimutatni

158

SZAMOTA ISTVÁN.

Asztal. — 1293. Inde uadit ad nugolm oztol uocatum. 0. L. D.
1370. — 1382. Andreáé Aztalnak dictus. Zal. 0 . H . 186. **- 1458. Manutergia wlgo Astalkeskenev quindecim. M. Kállay.
Bab. — 1211. Hodus Thompa Chima Árud Zeleh Bobzem etc. P h .
Ti. 1/5, , _ •
r Baj. — 123L Tendit cum eleuatis matis usque ad metam Boynoe
et Thome. 0. L. D. 168. — 1331 (1347). Martinus •filiusBoynuk. O.L.D.
3674. — 1377. Georgius Baynuk dictus. Le. A. 10/13.
Galamb. — 1210. Quorum nomina hec sünt Eupa Feud Filis Chuca
Golombus. P h . 5 / F . — 1298. Petri filis Golomb. 0 . L. D. 1499. — 1476. I n
prato Galambospariaga vocato. Le. A. 76/28.
Godolya. \— Az okleveleken kivül csak a Beszt. és Schl. Szójegyzé
kekben fordul elő, magyarázatát 1. ez utóbbiban és a Századok1) 1893.
évf. 324.1. Egyéb példák: 1275. In montem qui dicitur Gudulamal.
0. L. D. 921. — 1362. ArbovemGudulafaáict&m.O.
L. D. 5116.— 1515.
Prope Godolya sünt quatuor (scil. jugera.) M. Ibrányi.
Halóm,.1. ezt a szóti
.
•
Haraszt. — 1227. Siluarum que uulgo horost dicuntur. M. Forgách.
1257. Uadit per Siluam que dicitur horost. 0 . L. D. 456. — 1341. Ad
üirgül tum Koachharazthya dictum. 3147.
Határ. — 1095. Inde ad caput quercus et ibi est cumulus hoc
eetholar. Itur ad signum quod uulgo dicitur hotar. — 1239. Unde ad
Mege hotar. Haz. 0 . II. 23. — L. még a leány szót. — 1332. Trés metas
terreas Zeghatar nomnaitas. 0 . L. D. 2747.
, Kakas. — 18. P>Dr) d'io CO'CJÍ. Moa. E. Strig. I. 219. — 1275.
Inde circuit unum nemus quod uulgo uocator Kócos. 0. L. D. 927. -+-1323.
Nicolao dicto Kokos. 0. L. D. 2157. - ^ 1370. Ad vnum lacum Kakasthow
vocatum. 0. L. T. Ü. 26/47.
Kamara. 1398. Possessionem suam Elescomora vocatam. 0. L. D.
8380. — 1451. Johannes Kamarás. 0 . L. D. 14443. — A következő példa
igen érdekes annak bebizonyítására nézve, hogy ugyanazon tőből szár^
mázó szók különböző időben kerültek a magyar nyelvbe. Ugyanis a ko
mornyik szót sem a középkori magyar nyelvben nem ejtették, sem a mai
ban nem ejtik kamarnyik-nak, pedig ha a kamara tőszóval egyidejűleg
vétetett volna át, akkor ennek és a többi hasonló szóknak megfeleló'leg
az eredeti o-nak a-vá kellett volna átváltoznia, a mint ez a felhozott őszes
példák tanúsága szerint meg is történt, 8 ) "még pedig a XIV. sz. második
felében, de a komornyik szó a XV. sz. második felében vétetett át,3) tehát
akkor, mikor a magyar nyelvben az említett átalakulás már megtörtént,
ennélfogva az akkor átvett ilyen szók már nem változtak többé és meg4z ószláv nyelvben, de az ősrssdáv alakot chvrost-niik tartja, ezt pedig
kétségtelenül bebizonyította Uhlenbeck (1. itt 54.).
x
) Az ottani példa 1543-iki átiratból való, tehát már o-val van írva:
Godola.
•
., . '
a
) Pl. az egy és ugyanazon tőből származó, asztal és asztalnok szók
körülbelől egy-időben vebettek föl mai alakjukat tebát valószinűleg együtt
is kerültek,nyelvünkbe.
,
,,
, ,
s
) A cseh nyelvből, az akkori erős cseh hatás következtében.
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tartották eredeti alakjukat. — 1496. Petrum Comornik. O.L. D. 30050.—i
1505. Petrus Komornyk. Le. A. 113/64. — 1542. Joanni Komornyk. M.
Káposzta. — UlV.'Petvo Kapwzthas. O . L . D . 17340. — 1460. Possessiones Wywaras Kapuzthasmegyer. O. L. D. 15444.
Konyha. — 1206. Peruenit usque locum nomine cuhnamezei. 0. L. D.
45. — 1327. Vádit a parte meridion ; ale ad Kuhnyaheg. 0 . L. D. 2418. —
1380 (1414). Quedam Silua Kohnyaerdew1) appellata.'0. L. D. 6742.
\ •
Lanka.— 1389. Quendam locum lonkas vocatum. 0. L. D. 7 4 8 1 J
Lapu.2) -— 1285. Cadit in meridiem ad Lopuchustauara. M. Soós,
1412. Yeneto Lapuhus dicto. 0. L. D. 9913.
Pap. — 1211. Curn terra ville Popi. Ph. Ti. 1/5. — 1290. Terram
Popnepe yocatam. O . L . D. 1296. — 1338. Iuxta predictum virgultum
pop haraztha dictum. 0 . L. L . 3662. — 1418. Johanne dicto Pap M.
Kállay.
' Parlag. — 1265. Üenit ad Geuden porloga. 0. L. D. 595. — 1323.
I n planicie Narospo7;log vocata. M. Hanvay. >— 1389. Qnartale wlgo par
lag dictum. 0. L. D. 7469. •— 1461. Usque ad quasdam terras arabiles
Henyelewparlag vocatas. M. Kisfaludy.
, .
Patak.-— 1227. Inde tendit in Zarozpotok. 0. L. D. 134. — 1323.
Quedam aqua Werespotak nuncupata. 0. L. D. 2160. — 1366. Vnus ryuu;
lus qui uocatur Haüirpataka. 0 . L. D. 30691.
Szabad. •— HB.-ben zoboducha. — Helynevekben igen gyakori.
Szolga. — 1222. Terciam partém Danubii et piscature que Tonya
dicitur hungarice que ad castrenses Zuluga Geurienses pertinebat. Ph.
l/A. t—1292. Castrenses de Golgoch qui Zidgageurienses alio nomine
nuncupantur Mon. E. Strig. II. 330. (Ezeken kívül is igen sokszor.) —
1325. Mark dictum Zulga. M. Kállay. — 1355 (1382). Jacobo dicto Zolga.
Ö. L. D. 6868. — 1483. Valentino Zolgabyro. 0. L. D. 18805.
Szolozsma. •— Okleveleinkből és törvényeinkből annyira ismeretes,,
hogy elég lesz csak két példát felhozni: 1275. Collectam marturinarum
et victualium que Zulusma nuncupatur bánó Sclauonie pro tempore constituto nullatenus soluere teneantur. 0 . L. D. 33724. -— 1351. Banzolusmaya 1. a 3. szem. birtokragnál. {Szolozsma == ószl. sluzba a sluga szó*•) Igen gyakran található már a legrégibb oklevelekben: 1109.
Siluam coquine que circumiacet in metis. 0. L. D. 11. '
'
2
) Egyike azon szóknak, melyeknek szláv eredete ellen és mellett a
legutóbbi években, sokat vitatkoztak ; a szó ugor eredete mellett legfőbb
bizonyítékul azt hozták föl, hogy a magyar szóban nincs nyoma a szláv
végző eh hangnak, mely egyebütt fönn szokta magát tartani, azaz hogy
nem .mondjuk lapuhok, lajryhos, lapuhot, mint az összes többi szóknál, pl.
méhek, mohos, dohos, potrohot stb. Ha tehát csak ezt kellett kimutatni, úgy
a szónak szláv eredete most kétségtelenül be van bizonyítva, de ez a példa
egyszersmind arra nézve is tanulságos, hogy a vitás szók eredetét csakis
azoknak legrégebben előforduló alakjával dönthetjük el, már pedig erre a
czélra codexeink és egyéb nyelvemlékeink igen fiatalok, de még vallásos
tartalmuknál fogva szókincsük is csekély, tehát legtöbb esetben egyedül az
oklevelek magyar szavai nyújthatnak fölvilágosítást. ..
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ból; a drug-hól képzett áruiba1) középkori okleveleinkben szintén igen
gyakran található mint személy- ós nemzetségnév: durusma v. ö. Nyr.
21 : 374.)
Tanya.— 1109. Item dedit sanctus rex portum Modochea qui
thona uocatur cum descensu ad piscacionem vsonum. 0. L. D. 11. — 1293.
Lóca piscatoria in Danubio que wlgariter Thana dicuntur. 0. L. D. 1374.
Udvar. — 1201. Uduornici de uosian. Ph.l9/V. — 1270. Vdwomici
domini Eegis in terra 'Wdwomuk uocata. Mon. E. Strig. I. 581. — 1319.
Vdworus cum fratribus suis. 0. L. D. 1968. — 1388. Ad dictam possessionem Wduarnuk Darás. 0. L. D. 8005. — 1412 (1420). Tribus Guriis
Peregwduar vocitatis. 0. L. D. 10758.
Unoka. — 1209. Quorum nomina sünt hec Vnuca Vitális etc. Mon.
E. Strig. I. 193. — 1263. Tenet metam cum villa Apatunukaya et ibi
est mefca. M. — 1283. Moharunukay'a 1. a 3. szem. birtokragnál. — 1463
Paulum Vnoka. 0. L. D. 15875.
Zab. — 1264 (1270). Semel in anno Eegi munera dare tenentur et
pabulum quod uulgo dicitur vamzob. 0. L. D. 561.— 1400. Nicolaum
Zabarus dictum. Zichy 0. V. 159.
Torony. — 1324. Castrum seu Turrym Symonthurnya vocatam.
0. L. D. 2223. — 1343. Chaakturnia, 1. a 3. szem. birtokragnál. — 1360.
Castellanum de Chaaktornya. M. Békássy. — 1413. Begitoronhel, 1. a
hely szónál.
Lássuk most már a dolgot megfordítva, azaz a szláv nyel
vekbe került magyar szók idevágó bizonyítékait; itt csakis a szerb,
horvát és újszlovén nyelvekre hivatkozhatunk, mert ezek már a
XIII. század óta vettek át magyar elemeket, a lengyel és cseh nyel
vek azonban csak a XV. századtól kezdve, tehát akkor már ezt a két
magánhangzót többnyire 2 ) mai alakjukban találták.
Maímagy. Középk.m. Szláv
apród
oprod
oproda
bársony
barsun
barsun
csont
gomb

chunt
gumb

cunta
gumb

Mai magy. Középk.m. Szláv
gyapot
gaputh
yjoput
mórok
mork3)
marok
(vasa)
rusag
ország
uruzag
sipus
sipos
sipus

Apród. — 1324. Nicolao dicto Oprod. M. Ibrányi. 1367. Johannes dictus Apród. 0. L. D. 30695.
Bársony. — 1221. In predio Barsunus. Ph. 4/B. — 1285. k. Mons
verő Barsunus propter lectisternia sic relicta que fuere purpurea, de terricolis extitit nominatun. Kézai. Fontes dom. 1/2. 85. 1.
}}: Mint tájszó: dorozsba, duruzsba, druzsba = vőfély, valószínűleg
csak újabb kölcsönvétel a tótból. (Tsz.)
2
) Az utolsó szótagok mai o-ját kivéve.
s
) Csak képzővel ellátott példák vannak.
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Csont. —- 1337. Benedictus dictus Chuntus.O. L. D. 3041. — 1430.
Stephani dicti Chontos. 0. L. D. 27863.
Gomb. — 1299. Pefcrus dictus Gumbus. Mon. E. Strig. II. 474. —
1458. Ladislaum Gombos. 0. L. D. 15297.
Gyapot. — 1390. k. gaputh. Besz. Sz. 698.
Marok, mark (-os, -ú). — 1376. Nicolai dicti Beumorkow. M. —
1442. Gregorium Markos. 0. L. D. 36390. — Morokvasa (szerb) = ma
rokvas.
Ország. — 1230. k. uruzag. H. B.
Sípos.— 1400 (1403). Johanne Sypus. 0. L. D. 1430. — 1463.
Clementem Sypus. 0. L. D. 15875.—A következő három szóra: inos =
inas és virostovati = virrasztani, vorga = varga csak a-val írt adataim
vannak a XV. sz. első negyedéből, ezek tehát egyelőre mint tényleges bizo
nyítékok föl nem hozhatók.
Sokan azt fogják ellenvetni, hogy az idegenek, tehát az összes
szlávok is a mi a hangunkat o-nak hallják, ennél fogva az ilyen
szókat mint apród csakis oprod-nsk hallották és így is vették át. De
itt megint az a bökkenő, hogy a legtöbb magyar kölcsönszóban a
mi a hangunkat nem írják és nem is mondják o-nak, pl. falat: fa
lat, gazda: gazda, vallani ; valovati stb.; de még a szláv nyelvek
ből a magyarba és innét azokba visszajutott szókat is a-val irjákés
ejtik*) pl. akó: akov, asztal: astal stb. pedig az ilyen szók eredetiét
ma is stol-nak, okov-nak irják és mondják. Hasonlóképen állunk az
o-val is: dobos : dobos, bokor: bokor, csoport: copor stb. Ezeket a
szókat valószínűleg később vették át, mint a föntebbi táblázatban
összeállítottakat.

Az oklevelek magyar szavai és az összehasonlító nyelvészet.
Már az eddig elmondottakból is láthatjuk, hogy a középkori
oklevelek magyar szavai a legrégibb kimutatható alakot tüntetik
föl, tehát sokkal közelebb állnak a rokon ós érintkező nyelvek meg
felelő szavaihoz, mint ma. Ha szavaink legrégibb előfordulását hite
les adatokkal hat, hét, nyolcz századra visszavihetjük és az így nyert
alakot a rokon vagy érintkező nyelvekéivel összevetjük, azt tapasztaljuk, hogy azok néha teljesen megegyeznek, vagy pedig igen csekély
a különbség köztük. így pl. hot (azaz 6): chot, gemis: jemis, zekéd
nek : slednik, lopuch: lopuch, sclner: seldener, ulcha: ulica, siher:
sigar, sügar stb. (ma: hat, gyümölcs, szelindek, lapu, zsellér, útcza,
*) T. i. az illető nyelv a betűjének hangjával.
NYELVTÜD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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sír.) Az oklevelek adataival tehát egyszerre eldönthetjük vitás sza
vaink eredetét és kimutathatjuk azoknak fokozatos átalakulását,
mindez pedig összehasonlító nyelvészetünkre nézve nemcsak rend
kívül fontos, hanem egyszersmind az egyedül biztos út annak ok
nyomozó alapon való tovább fejlesztésére. Lássunk tehát még né
hány példát, melyek a föntebbi táblázatokban nincsenek meg.
Mai magy. Középk. m. Ugor s tör. Mai magy. Középk. m. Ugor s tör.

bátor

bahatur,
batur

bagatur,
batur

disznó
gyümölcs
iker
mogyoró

gisnav
sisna
gemis
jemis
ikir
ikiz
munorau maner

nyuszt
nuz
sír {főnév) siker

nochs
siger,
siigar
só, saj(ta- saht, soht sdch
lan)
szár1)
zar
sári
\ ünő
ine
inek

Bátor. — 1138 (1329). In villa scer hec snnt nomina seruorum
qui dánt panem Kuteles Bahatur Tulhoidi Mogdi Scerecin Scegun.
Mon. E. Strig. I. 91. — 1252. Inter terram filiorum Batur. 0. L. D.
368. — 1370. Johannes dictus Batur. Le. A. 6/2. — 1403. Blasium
Bator. Zichy. 0. V. 339.
Disznó, 1. ezt a szót.
Gyümölcs. — 1095. Dirigitur ad spineum uirgultum quod dicitur
gemissen buqur.'Ph. 15/0o. (azaz gyümölcsénybokor). — 1214. Inde ad
lacum Gemulscinus. Ph. 41/F.— 1312. Circa pomerium quod wlgo dici
tur gemulchkerth. 0. L. D. 1806. — 1414. Arborem Gymevlchfa vocatam..
0. L. D. 27000. —- (Az l körülbelül a XII. sz. végén kerülhetett ebbe
a szóba,2) hasonló a boldog szó, mely az egész középkoron át mindig:
bodug, boudug, bodog;3) de viszont az l betűt a XVI. sz. eleje óta nemcsak
a beszédben, hanem az írásban is elhagyogatták az ilyen szókból: gyü
mölcs, polcz,

csolnak,

kulcs,

stb., pl. 1597. Apró vas kucz wszeogeben.

0. L. U. C. 101/3.)
Iker. — 1095. Cuius méta incipitur de gemina frutice quod uulgariter uocatur ikirbucur. Ph. 15/Oo. — 1236 (1239). Eiuulus cadit in
alium quem quidam Ycur ozov uocant. Haz. 0. VI. 33. — 1262. Duo
parui lapides naturales contigui quas siluarum Custodes Ykurku nominarunt. Mon. B. Strig. I. 472.
Mogyoró, monyoró, 1. ezt a szót.
*) Kihalt s z ó ; az okleveleken kívül csak a Beszt. és Schl. Sz.-ben
van meg, mindkettőben sárgát jelent, tehát ugyanazt, a mit «sari» a.
törökben.
2
) Az oklevelekben 1526-ig l nélküli alak (gyümőcs) nem található(t. i. a X I I I . sz. eleje óta).
3
) 1377. Blasium dictum Bodugh. Le. A. 10/13. — 1463. Transitur
ad ecclesiam Beaté Marié virginis wlgo Kerek Bodoghazzon Eghazara. M..
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Nyuszt. -— 1344. Nobilem dominam *) Nuz vocatam. 0. L. D.
3707. — 1504. Vnam subám cum pellibus nuz subductam. 0. L. D. 33011.
Sír, 1. ezt a szót.
Só, sava, saj-talan. — A középkorban az országutakat hadútnak,
királyútjának, öttevényútnak, vdsárosútnak stb. nevezték, ezeken kívül
az egész országban voltak még az úgynevezett sóútak, melyeken a
folyóktól távolabbra eső vidékekre a sót széthordták; az ilyen utak nevei
ben maradt fönn a «só» szónak legrégibb alakja: 2 ) 1257. Iuxta uiam
antiquam que Sohtuth uocatur. Ph. 3/Q. Ez a Győrmegye keleti részén
elhúzódó sóút volt, melynek még a latin nevét is megtalálhatjuk: 1235.
Usque uiam que uocatur salifera. Ph. 5/W. — 1271. Iuxta magnam uiam
Sohtuth a wlgo uocatam. Veszpr. kápt. — 1320. Circa viam Souhtwih
nominatam Zalai. 0.1/152. — Később, midőn a t előtti A-ból j lett, 3 ) a
föntebbi alak is megváltozott: 1431. Quandam viam Saythwsuth alio
nomine Wasaruth vocatam. 0 . L. D. 31132. •— 1451. Quandam viam
publicam Saythoswth nominatam. 0. L. D. 36407. — E n n e k a szónak az
ellentéte t. i. a sajtalan, már nemcsak codexeinkben, hanem az élő
nyelvben is előfordul, oklevélbeli példák: 1469. Michaele Saythalan.
0 . L. D. 16907. — 1498. Emericus Saythalan. 0. L. D. 20765. — Az itt
fejtegetett szó azonban nem csak összetételekben, hanem külön is talál
ható. 1138 (1329). In uilla Sahtu sünt allatores Salis quorum nomina
sünt hec. Mon. E. Strig. I. 9 4 . — A sóútnak újabb elnevezései: 1452.
Peruenissent ad vnam semitam Sowth nuncupatam. Le. Me. Már. 31. —
1510. Venissent vsque ad viam Sooswth. M.
Szár. — Beszt. Sz. 677 és Schl. Sz. 1242 szerint croceus = zar. —
Oklevélbeli példák a Schl. Sz. jegyzeteiben, továbbá: 1479. Vnum equum
Zaar alium Zewgh. 0. L. D. 18278. — 1373. Equum suum Zugzar coloris
Le. A. 8/14.
Ünö. — Beszt. és Schl. Sz.-ben : ine.
A m i a szláv nyelvekből átvett szókat illeti, itt m á r a n n y i az
az eredetivel megegyező példa, hogy csak n é h á n y jellemző összeha
sonlításra szorítkozhatunk.
*) A rnenyétfélék nevei gyakran találhatók nőnevek gyanánt, pl.
1394. Dorainas Zypazzon et Hewlgazzon. Sopronvm. O. I. 519. Viszont
néhány nyelvben a menyétet és nyestet asszonykának és menyasszonyká
nak nevezik, pl. olaszul donnola (ebből donna), spanyolul comadreja (tulaj
donképen komaasszonyka), bolgárul nevjestulka (ebből nevjesta menyasszony)
stb. — A nyuszt szó «t»-jére nézve 1. alább a só szót.
2

) A. szóvégi í épen olyan járálókbetű, mint ezeknél a szóknál:
nyuszt, rubint, tulipánt stb,
3
) Hasonló példák: kerehtew: kerejtő, mezechtelen: mezejtelen, buhturuyan: bojtorján stb. (ezeknek idézeteit m á r fönt l á t t u k ) ; továbbá: 1364.
Nicolaus dictus Pirohtos. P h . 2/T. — 1398. P e t r u m Puzthohtow. Haz. O. I .
292. — 1390. k. sahtar: sajtár. BesztSz. 832. sz. — Ugyancsak így lett a
kfn. ehtel-ből ( e h t : acht, azaz 8) ejtel, sleht-bőlselejt, Chehte-hől Csejte (Nyitra
vm. vágújhelyi járás, tótul m a is Cachtice), Sehter-ből Söjtör stb.
11*
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Mai magy
barázda
berkenye
bodza
bozza
cseresnye
dunyha
esztergá
lyos
megye
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Középk. m.
brazda
brokina
boz

Szláv
brazda
brokinja
boz, bez

cheresna
duhna
ivzturgar,
eztergar
mega

cresnja
duchna
strugar
medja

Mai magy.
mészáros
szelindek
szin
(épület)
útcza

Középk.rn. Szláv
menzaros mensar
zelednek sljednik
zen
sjen
ulcha

ulica

superlát
zsellér

sparlah
selner

Középféln.
sparlach
seldener

Barázda. — 1095. brazda 1. a berkenye szót. — 1300. Per Barázda
eundo ad metam. 0. L. D. 34093.
Berkenye, 1. ezt a szót.
Bodza. — 1339. Processissent versus orientem ad arborem Bozfa
M. — 1406. Inde directe ad quandam dumum Bozbokor dictam.
M. Ehédey.
Cseresnye. — Cheresna, 1. a megye szót.
Dunyha. — 1475. Duos cussinos duhna vocatos. M. Kállay. —
1495.Quatuor puluinaria Duhna vocata. Le. A. 103/13. — 1522. Duhna
vnum puluinar. 0. L. D. 26268. (V. ö. kohnya: konyha.)
Esztergályos. — 1422. Johannis dieti Wzturgar. Haz. 0. 214. —
1434. Matheus Eztergar. Ph. 49/Zz. — 1518. Egidio Ezthergaros. 0. L.
D. 23029.
Megye, 1. ezt a szót.
Mészáros. — 1438. Johannes Menzaros. 0. L. D. 36390. — 1453.
Georgius Menzarus. 0. L. D. 36407. — 1520. Luca Menzaros. Le. Prot.
V. 120. — Ilyen kettős alakok t. i. orrhanggal és anélkül: donga — duga,
roncsika — rocska, munka — múka.
Szelindek. — 1395. Zelednek, 1. Termt. Közi. 1894. évf. 436.
Szín. — 1204. k. Et montem illum super quem duci foliata fecerunt nominauerunt Zenuholmu. Anonymus 32 fejezet {foliatum: levél
szín, v. ö. fr. feuillée). — 1495. Vmbraculum wlgo Zen vbi idem Franciscus nonos vinorum recipi faciebat. M. Forgách.
Utcza. — 1348. In quodam alio viculo populoso Zeuleusvlcha
vocato. 0. L. D. 4017. — 1373. Piateam Teglasulcha nominatam. 0. L.D.
31106. — 1429. In linea Ze?ithmykloswlczaya nominata. Lel. A. 48/79. —
1455. In vico Zenthpetherwchaya. 0. L. D. 36407.
Superlát = függöny. Kihalt szó, 1. NySz.; továbbá Be. és Schl. Sz.:
soporlah, soporlath(& Schl. Sz. 1206. sz. alatt sajtóhiba folytán soporlak),
a Münch. C-ben is soporlah van ; legrégibb előfordulása : 1348. Quoddam ornamentum domus wlgo sparlah dicturn. 0. L. D. 3992. —
Későbbi oklevelekben soporlah. — Kfn. spar-lach, sper-lachen, ebből
sparren, sperren = auseinanderspannen és lach, lachen = tuch, decke,
lacken (Lexer); evvel betűszerint megegyezik a zapona cortina (Be. és
Schl. Sz.-ben), t. i. ez is «kifeszítetted jelent, származik pedig a pen
gyökből.
Zsellér. Eddig azt hittük, hogy a kfn. sidelen (ansiedeln) szóból
származik (1. Miki. Etym. W. «Wie es scheint ein mhd. sidelaere voraus-
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setzend»), csakhogy ennek ellentmond a magyar szónak legrégibb alakja,
melyben n betű is van : 1378. Trés fundi seu loci mansionales wlgo
Selnerhel vocate. M. — Középfn. seldener: bewohner, besitzer einer
selden, háusler, mietsmann; ebből: selde wonung, haus, bauernhaus,
hütte sowie der dazugehörige grund und boden. (Lexer). — így tehát csak
egy d hiányzik még az eredeti alakhoz.
Földolgozott levéltárak.
0. L.=magy. kir. Országos Levéltár; az 0. L. után következő
betűk jelentése: D.=Diplomatikai osztály, azaz 1526 előtti okle
velek; T. Ü.=Táblai Ügyvédek iratai; U. C.=Urbariaet Conscriptiones; K. K.—Kolozsmonostori Konvent; L.=Limbus.
M.=Magyar Nemzeti Múzeum levéltára; a hol az M. után
semmi sincs, ott a Múzeum saját tulajdonát képező oklevelekről
van szó, az M. után következő nevek az itt őrzött családi levéltá
rakra vonatkoznak (ilyen eddig 30 van.)
P h . = A Szt. Benedekrend főapátságának levéltára Pannon
halmán; itt találhatók Magyarország legrégibb oklevelei, t. i. az
összes bárhol létező mintegy 60 db. XI—XII. sz. egykorú oklevél
közül 30 db.
Le. == A premontrei rend leleszi própostságának levéltára.
A «Le.» után következő betűk jelentése: Me.=Metales; A«=Acta;
Intr.=Introductoria; Bercs.=Bercsényiana; Prot.=Protocolla,
azaz középkori eredeti protokollumok. — Egyike a legnagyobb és
legrendezettebb levéltáraknak.
A . = A magy. tud. Akadémia könyvtárának oklevélgyűjte
ménye.

PÓTLÁSOK.
A Bevezetéshez arra nézve, hogy az oklevelek íróinak anyanyelve
magyar volt: 1254. Insula cum piscatura et captura piscium que in
nostro uulgari Tona et Zatun dicuntur. Ph. 12/J. —1322. (1394.)
Quandam insulam Petirke Fewldi nuncupatam materna lingua. 0. L. D.
2117. — 1360. Tereié partis Tributi in porta Posoniensi que porta sancti
Michaelis vocitatur versus Marhek wlgariter Zarrazwam Teutonice verő
duer Mauth uocati. Ph. 31/Dd. — 1366. Cuiusdam montis lilimperg
saxonice nominati in wlgari autem nostro Wiolaheg dicti. 0. L. D.
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5476. — 1408. Quadam Silua wlgo Bykerdew vocata sclauonicum autem
Bukowyna diceretur. 0. L. D. 9416.
Az egyes szókhoz. — Berkenye; 1279. Ascendit per aliud minus
pótok super arborem Berekenye M. — Disznó; az 1421-ből idézett Oyznoshon szóban a hon = han, ma csak mint Hanság helynév él még, de a
XVII. századig ennek is Han volt a neve : 1584. Mikor nyáron az hanon
marhath által wyhetnek. Mikoron telén a han megh fagy. 0. L. U. C.
56/33. (Sarród kapuvári járás Sopron vm. Hegykő és Pomogy közt.) —
1597. Az Hanon walamy kewes óztál nylas kazalo. Az Hanban reth heleth
nylasochkaya wagyon. 0. L. U. C. 12/42. (Szergény kapuvári járás Sopron
vm. Hegykő és Kapuvár közt.) — Fűz: 1295. Ad arborem salicis antiquam
Meghefyuz dictam. 0. L. D. 1413. — Fövény: 1354. (1360.) Quadam
Insula Heghazasfuen vocata, 0. L. D. 4908. — Hely: 1359. Iuxta fondum
colonis Moyorhele. M. — Kerek: 1323. Ad vnum magnum dumum
Tyweskerek vocatum. M. — Körtvély: 1475. Predia Kyszevlevs Kevrthwelbokor et Menés Nyom vocata. Le. A. 85/1. — Lovász: 1275. Peruenit
ad Siluam Nicolay Luuaz nuncupatam. M. Tört. társ. let. 4. — 1436.
Médium interra Loazhaylok. M. - Nagy: 1295. (1342.) Marcus Zaznog.
0. L. D. 35850.— 0 : 1321. Usque ad locum Outeluk dictum. M.
Kállay. — Sír: 1269. Protenditur per duas metas ad quendam monticulum qui dicitur serholm. M. Jankovich gy. — Szád: 1397. (1416.)
Peruenissent ad vnum Sork vocatum piscine Nogzad deinde per modicum
spácium pergendo ad locum Hegeslaph peruenissent. M. Jankovich gy. —
Szakadat: 1274. Transito ueroflumine ipsius Sitthwa ascendit adpyrum
quandam ad locum Zakadath appellatum. M. Forgách. — Sziget: 1381.
Ad quandam Insulam Hayorewzygetbe nuncupatam. M. Dőry. — Szil:
1307. In possessione eorum hereditaria Neguenzil vocata iuxta Er. M.—
Tő; az itt említett Ticia corporalis = derék Tisza kifejezéshez hasonló
példák: 1329. Aque Derekkerus uocate. 0. L. D. 2544. — 1377. Ad
fluuium Mura wlgo Derekmura nominatum. 0. L. D. 6437. — Út: 1357.
Iuxta fluuium Situa in oppositum cuiusdam fosse Cholnukwth vocate.
M.— Vejsz: 1284. Locis piscacionum Barchhtou et Ikerweyz vocatarum. M.
A ragokhoz; 3. szem. birtokrag : 1356. In latere cuiusdam campi
Apachazeuleye nuncupati. M.— 1351. Particule térre litigiose Mykoteleke
alio nomine Mark hazaeleufelde nominate. 0. L. D. 28730. — 1361.
Possessionis Waryobagyakezeu vocate. Soproni Oki. I. 335. — 1438. In
terris arabilibus Byterfeldelabya vocatis. 0. L. D. 13,147. — A ra re hely
határozó rag: 1422. Térre verő Berekallyafelde et Homoklab alio nomine
Zalogosradelew. Terra Felyarofeld et alia terra Zendredelewfeld. M. —
1484. Gregorius Naghrawago. M. Ibrányi.
A képzőkhöz; az-s melléknévképző: 1313. Arbor magna Hangas
Byk uocata. 0. L. D. 1822. — 1341. Vádit ad vnum fontem qui vocatur
Mohosfeu. 0. L. D. 3402. — 1412. Médium Juger in Homorowel et similiter médium in terra Heteskwrtwel circa Bozyas. M. — 1472. Ad que
dam duo lóca tempore inundacionis aquarum aquosa Sombokosferthew
nominata. 0. L. D. 17341.— Az -CM -ó igenévképző: 1349. Stephano
dicto Nylfaragow Görgey. — 1479. Michaelem Gonozgondolo. 0. L. D.
18492. — 1509. Emerico Kyuuenhelew [kivénülő]. M. Forgách. — Az
erdőővó-nál jegyzetben említett avas-erdőhöz : 1524. Glandes Silue pro-
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Mbite Awas vocacate. M. Soós.— Agy erdő- és folyónévképző: 1448.
Quoddam rubetum Hassagh nominatum. 0 . L. D. 86391.
Az a—o és o—u-féle elmélethez : 1368. Duas rotas in magnó molendino molentes wlgo Hotosmolun vocato. Quatuor rotas molendini in
predicto magnó molendino Hotosmolun nominato. Hazai 0 . 1 . 259. (A 6
terekből az egyik fél 2, a másik pedig 4 kereket kapott.) —1337. Ville Fari a s t u r u k . 0 . L. D. 3064. — 1325. (1332). Ac piscinas quarum nominasunt
hec Keulges Kewgestokaya Yneweizad Vereshid Hidalia Humukzug
„Lapuhus Zathuna Fyuzes Eewtokaia Forgianagus ete 0 . L. D. 2331. —
1363. Thomam dictum Gumbus. M. Káli.
•
Mai magyar.
Középk. m.
borsó
burso
burcak (török)
korom
kurum
kurum
„
v
pad
pod
pod (szláv.)
Borsó: 1254. Uadit ad locum qui Bursoteluk dicitur. 0 . L. D.
:390. —Korom: 1325. Magister Kurmus. Haz. O.Y. 100. — 1348. Petrus
dictus Kurum. Zichy 0 . I I . 315. — 1389. Jacobi dicti Korom. Károlyi
0 . 1 . 436. — 1418. Bakó dictus Kormos. 0 . L. D. 10651. — Pad : 1244.
(1335.) Sub monte Podholm. 0 . L. D. 267.— 1351. Super vnum monti-culum wlgariter dicendo pod. 0 . L. D. 28730. (Erdély). — 1460. Térre
Deda et Thewlgfapadia. 0 . L. D. 15462.
Az oklevelek magyar szavai és az összehasonlító nyelvészet: 1340.
Usque viam Sahtwt dictam iret. Zalai 0 . 1 . . 365. — Superlát:
ésehül
sperloch = tentidolum. Prespursky slovnik 1815. sor.
SZAMOTA ISTVÁN.

A Mátyás király halálára való emlékdalhoz. A 7. versszak
1. sorában Magyar orzagnak fenes thykeré fölé négy betű van irva: laga,
melyeket Volf a GyöngyC. kiadása alkalmával a világa azaz világa szó
részének tartott (Nyelvemléktár I I . XV. lap), de gyanítását nem tartotta
•érdemesnek a mű szavai közt is jelezni. Szüády (BMK. I. 30.) el
fogadta ezt a gyanítást s így közli a sort: Magyarországnak
jenes
tikere (vi)lága; hasonlóképen Zolnai is, ki így irja át (Nyelvemlékeink
224. 1.) az eredeti szavait: Magyarországnak
fényes Ükére, világa.
Ugyanis ebben a versszakban a bajnaka-hajlaka-oka
szavakhoz kell rím,
s ezt a Ükére nem adja ki. — É n azt hiszem, i t t egy félbenmaradt hiba
javítással van dolgunk, melyben a javítást beirták, de a hibát kitörülni
elfeledték. A másoló ugyanis a thykere két utolsó szótagja helyébe szánta
a laga szótagokat: thylaga, olv. chilaga, azaz csillaga. A í-t fölösleges
lett volna kijavítani, úgyis hasonlított az ő c-je a i-hez és a cs-t mindig
c/i-val irja: bech: Bécs, che: cseh. így a rím még jobb, s a mérték teljesen
megfelel, mert a sor 10 szótagos, mint három más versszak első sora (a
többi ötben 11 szótagos az első sor) míg 13 szótagos sor egyáltalában
nincs a költeményben. Az értelem is igen természetes (M.-országnak
fényes csillaga) annyival inkább, mert csillagról az egész énekben máshol
egyetlen kép sincs véve.

KALMÁE ELEK.

I

A magyar magánhangzók történetéhez.
Érdemes munkát végzett Balassa József, midőn a NyK„
utóbbi füzeteiben a magyar magánhangzók történeti fejlődését tette
különös vizsgálata tárgyává. Azon számos részlettanulmány között,
melyekkel főkép az utolsó három évtizedben a magyar hangtan
homályos kérdéseit a legkülönbözőbb irányokban tisztázni igyekez
tek, ez az első nevezetesebb tudományos színvonalon álló kísérlet,,
mely általános, összefoglaló képben igyekszik bemutatni ha nem is
az összes jelenségek, de mindenesetre egyik kiváló nagy csoportjuk
terén végzett kutatások eredményeit s mely ily módon igen becses
előmunkálat számba fog jöhetni a még mindig kiépítésre vára
kozó rendszeres magyar hangtanhoz. Azonban bár a lehető legszé
lesebb alapon, t. i. a nyelvemlékek, nyelvjárások s bizonyos fokig
az összehasonlító nyelvtudomány tanulságainak egybefoglalásával
végzi műveleteit, voltaképpen a jelen munka sem tekinthető kitű
zött feladata végleges megoldásának, hanem inkább csak előzetes
vázlatnak, melynek pontosabb kivitele, úgy látszik, valamely
későbbi mű számára van föntartva. Kitetszik ez az értekezés egész
szerkezetéből, melyben mint valami jeles festmény mintarajzában
egyelőre csak jelezve vannak a főbb vonások és problémák a nélkül,
hogy akár az anyag a maga teljességében, akár a bizonyságok,,
megokoló adatok és egyébnemű részletek az őket megillető tüzetesseggel tárgyalva volnának. Ezen körülményeket szem előtt tartva,.
azt hiszem, nem végzek czélszerűtlen munkát, midőn egyes pontok
megvilágításához szerény észrevételeimmel magam is hozzá kívá
nok járulni.
Ezek között első sorban azon véleményemnek kell kifejezést
adnom, hogy olyan nyelveknél, minő a magyar is, melyeknek
pozitív történetében múlt és jelen csaknem Összefolyik — a meny-
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nyiben t. i. a nyelvemlékek nem valami régi korból valók ós
csekély számban tartalmaznak olyan sajátságokat, melyek az élő
nyelvjárásokban is ne mutatkoznának — csakis a r o k o n n y e l 
v e k k e l v a l ó ö s s z e h a s o n l í t á s adja meg azt a tág látó
kört, melyben a hangtörténeti fejlődés menete és iránya egész
világossággal szemlélhető. Pusztán a nyelvemlékek és nyelvjárások
tanúságai alapján tudvalevőleg vajmi hamar készen lehetünk a
magyar mássalhangzók történetével, melyekből a pozitív nyelvtör
téneten belül jóformán csak a v és j tüntetnek fel rendszeres vál
tozásokat. Azonban kizárólag e keretben mozogva, képtelenek
vagyunk az alakok történeti elsőbbségének eldöntésére legtöbb
esetben a nagyobb változatossággal jelentkező magánhangzók
terén is; mert abból pl., hogy egyes nyelvemlékek és egyes nyelv
járások kétféle hosszú á-t s ismét más nyelvemlékek és más nyelv
járások egyfélét jeleznek, illetőleg ejtenek, éppenséggel nem von
hatunk semmi következtetést az egyik, vagy másik hangállapot
régibb és eredetibb voltára; erre nézve csak az nyujt határozott
útmutatást, hogy a kétféle é-nek kétféle magánhangzó felel meg a
vogulban is. Mindezekből pedig az következik, hogy magyar hang
történeti vizsgálatainkban az összehasonlító nyelvtudomány bi
zonyságai minden egyes adatnál lehetőleg tüzetesen és első sor
ban veendők figyelembe, nem pedig csak amúgy mellékesen, oda
vetett jegyzetképen s nem általánosságban és szórványosan,
mint ezt B. értekezésében tapasztaljuk.
Midőn azonban a rokon nyelvek tanulságainak számba véte
lét ily szükségesnek Ítélem, nagyon idején valónak tartanám,
ha nyelvbúváraink fölhagynának azon eddigelé általánosan köve
tett helytelen eljárással, melynél fogva különösen hangtörtóneti
megállapításoknál tekintet nélkül a magyar nyelv szorosabb
rokonságára, bármely távoli rokon nyelv teljesebb hangalakjából
indultak ki s azt közvetetlenül a régi magyarnak is tulajdonítva
pl. azt mondogatták, hogy a magy. szem ós szív szókban a szóvégi
mássalhangzó előtt l enyészett el, mivel a finnben silmá és sydame
alakok találkoznak, vagy hogy a magy. hal magánhangzója d-ból
való, mivel finn párja: kala (NyK. XXIV. 275 és 377); holott
mint a vogul sam, sam,, osztj. sem, sem «szem», vogul sim, sim,
osztj. sem, sam «szív» alakok tanúsítják az l elenyészte már nem
esik a magyar nyelv külön életébe, a mint merő véletlennek kell
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tartanunk a vogul-osztják yul, khul, khol «hal» bizonysága nyomán
a hal és kala magánhangzóinak közelállását is. Bár eddigelé rend
szeresen bizonyítva nincsen, azt hiszem, nem tekinthető többé
kétségesnek, hogy a magyar nyelv a vogullal és osztjákkal alkot
szorosabb egységet s hogy az eddig közeli viszonyban képzelt
zürjén-votják nyelv a nyugati nyelvek csoportjához tartozik. A ro
kon népek és nyelvek ilyetén megoszlását igazolja a történet is,
mely közös «ugor» néven nevezi a vogul, osztják és magyar
népeket s szintén közös «cs ú d» néven ismeri a nyugati rokonság
két legszélső tagját a finn és permi népcsoportokat, úgy hogy ez
alapon jóformán vissza kell térnünk nyelvrokonságunknak elejtett
régibb «finn-ugor» nevezetéhez, melyet mint a tudomány részéről
egyedül megokoltat és helyest, kivétel nélkül alkalmaznak ma is a
finn és egyéb külföldi tudósok s melytől tudvalevőleg Budenz is
leginkább a kényelem kedvéért tért el, midőn a rövidebb «ugor»
nevezetet hozta forgalomba az összes rokon nyelvekre. Bármiként
is határozzanak azonban e mellékes pontban tudósaink, annyi
bizonyos, hogy nyelvtörténeti összehasonlításainkban csak úgy
járhatunk el magyar szempontból módszeresen, ha minden kér
désnél fokozatos haladásban legelőbb is nyelvünk legszorosabb
rokonságát, az uralvidéki ugor nyelveket (vogult és osztjákot) von
juk vallatóra s csak midőn itt határozott világosságot nem nyer
hetünk, vagy ha kutatásaink eredményének további igazolását,
illetőleg a megelőző fejlemények földerítését czélozzuk, térünk át
a távolabbi rokonság fokán álló nyelvekre is.
De ha már a rokon nyelvek nyugati (finn-permi) ágában ész
lelt jelenségek sem nyújtanak mindenkor elég erős alapot a
magyarra vonatkozó következtetésekhez, még kevesebbre lehet
becsülnünk amaz eljárás tudományos értékét, mely tálterjeszkedve
a finn-ugor nyelvek körén is, csupán az « a l t a j i » nyelvhason
lításból képes fényt szerezni valamely magyar nyelvi tény értelme
zéséhez fi. NyK. XXIV, 266, 284. 11.). Az altáji nyelvcsaládok csak
rekonstruált közösségeikben, «alapnyelveikben)) vethetők egymás
fial egybe; de nincs helyén, hogy az egyik nyelvcsalád ily közössége
s egy másik nyelvcsalád egyetlen tagjának, vagy dialektusának
esetleg hasonló jelensége közt (minő pl. a szókezdő r hiánya a
törökségben és votjákban) mindjárt történeti kapcsolatot keressünk
a nélkül, hogy arra nézve kielégítő bizonyságunk volna, hogy
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;amaz egyes nyelvi, vagy dialektusi sajátság már a rokon nyelvekt é l való közösség őskorából való. Mert ha eleve nincs is kizárva,
hogy pl. valamely közös szamojéd vonás minden finn-ugor nyelv
ből kiveszett s egyes-egyedül a magyarban tartotta fönn nyomát:
a történeti összefüggés alig elképzelhető nagy távola miatt itt oly
•csekély a vulószintíség foka, hogy tudományos műveleteinkben
komolyan számba sem vehető.
Nyelvtörténeti vizsgálataink ilyszerü meneténél különös óva
tosságra intenek az eddigi tapasztalatok a következtetések alapjául
szolgáló szóegyeztetések megválasztásában is. Igen természetes, hogy
Budenz Magyar-Ugor Szótára nem szorítkozhatott pusztán a két
ségtelen rokonsági esetekre s etimológiai magyarázatokra, hanem
hogy különösen ott, hol kész, egész szók alakjában nem kínálkoz
tak alkalmas egyezések, szófejtésekhez is kell vala folyamodnia,
valamint hogy ezek kapcsán nem egyszer nyílt módja sejtelmek és
föltevések koczkáztatására is. A mily megengedhetők voltak ezek
az utóbbi csoportokba tartozó szóhasonlítások a maguk helyén,
oly szigorú kritikát követelnek midőn arról van szó, hogy reája
további következtetéseket építsünk: az év szó összefüggése az ugor
Js9s- «currere» igével, az út-é a vog. vöt «szél», vagy az inas-é a
vog. mari «kicsi» szóval (NyK. XXIV. 265, 284 és 274. 11.) számos
más hasonló szórokonítással egyetemben sokkal inkább rászorul
nak maguk is a bizonyításra, hogysem más tételek igazságának
/megerősítésére bizonyító vallomásuk nyomós lehetne.
Mindezen irányeszméket szem előtt tartva a következőkben
Balassa kutatásait a magyar és uráli ugor magánhangzói hang
megfelelések világos föltüntetésével szándékozom kiegészíteni s
•egyszersmind jelezni a magyar hangtörténetre nézve belőlük von
ható tanúiságokat. Rövidség kedvéért a vogul nyelvjárások közül
rendesen csak a három főbbet, t. i. az éjszakit (ÉV.), kondait (KV.)
és tavdait (TV.) idézem s csak szükség esetén kivételesen a középés alsólozvait (KLV. ALV.), vagy a pelimit (PV.). Az osztjákra
nézve, sajnos, csak Ahlquist és Castrén forrásai állanak rendel
kezésemre, melyekről pedig személyes tapasztalásból is tudom,
hogy hangjelzés tekintetében nem eléggé felelnek meg a tudomá
nyos követelményeknek.
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I. Hosszú magánhangzók.
1. é ós é.
A) M a g y . é — u r á l i ngov

Magyar
ó n (engem)
é r (eret)
f é l (felet)
h é v (heves)
h é t (hetet)
j é g (jeget)
k é z (kezet)
1 é (leves)
n y é l - (nyelés)
t é 1 (telet)
t é r (terjed)

á, é.

aj
Osztják
Vogul
Éjszaki
Déli
Tavdai
Kondai
Éjszaki
1
áném
oqném
—
—
—
tar*
toqr
tarcéy lér
lor, túrt
pal
poql
pal
pelek
pelek
sank
—
séy3 sank
cenk
sat
soqt, socit nat
lábét
tabet
jdnk
joank
l'dn jenkjon kjenk
kdt
koat, koat kdt
kdtlkét, köt
lám
loam,loám Idm
—
—
nálej- (KLY.) nqlej-'
nelej- nelnet
tál, téli4"
toal
tél
tal
tede, tüle%
táréml-5
toqré ml- tart- lérémt- téremd-

n é (neje)
ne, naj
é g (eget)
sénkw6
é s z (eszes)
—
é 1 (Tíszav. él)
elmi
k é s ( « kés) kasáj

b)
ne, noaj
sdyiv
(PV.) jés-7
ilem
kási

nl
—
—
ilém

c)
kwoalkit

né, nen
—
—
—
kdsi

k é l (kelés)
k é t (kettő)

kwalkit

kaikit

kllkat

b é v8 (bő)

d)
panywin (KLY.) pénkhwén pan

—

ne, nen
—
—
—
kége, kacey köcey
kidkát

B) M a g y a r é = u r á l i u g o r i , t, ill. é (8).
a)
f é l (Tiszav .fíl)
pilfé s z e k ( « físzek) piti
l é l e k (« lílek) lili
m é l y (« míj)
mii
n é g y (« nígy)
tíild
t é v e d (« tíved) tipyéléj
(« íjjel)
tt'i9

pil'pit'i
léi
mii'
nil'i
—
ji

pél
pét
léié
mél
nélá
tép
je

\

Palm
—
lil
mai
nel
tapiit10

pel-,pedpit, pet
tit
met
nela, úeda<
téb—
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•é k (Tiszav. ík)
-ért
(« írté)
f é r e g (« fíreg)
i é r e g (« kíreg)
s z é l (« szíles)
r é ű l (« ríszeg)

b)
Unk
li%
jer11 (KLV.) jer
perk (KLV.) pérk
kér
—
sél
sél
ré'í
réi
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Un
jer-

unk
ir,

jank
—

ker
—
réi

ker
sél
rü

—
—
—

Mint ezen összeállításból kitetszik, a m a g y a r t ő s z ó t a g 1) e 1 i é - n e k e r e d e t i k é t f é l e s é g e v i l á g o s a n v i s s z a 
t ü k r ö z i k a l e g k ö z e l e b b i r o k o n n y e l v e k b e n is,*)
m e l y e k azt tanúsítják, hogy az é azon esetekben,
melyekben történeti fejlődését tisztán láthatjuk,
k e z d e t t ő l f o g v a n y í l t h a n g fa) s h o g y h a s o n l ó k é p 
p e n az é is z á r t , s ő t r é s z b e n v a l ó s z í n ű l e g a m a i
f o k n á l i s z á r t a b b ( a z a z í) v o l t m i n d e n k o r . Hogy az
utóbbiak valaha a magyar nyelv külön életében «megelőző aj, ej

*) Az ÉV. aném «engem, nekem» alaprésze a magy. én, en
gem, megfelelője. A tavdai annan s az osztják dat. ménem nem pon
tosan megfelelő szerkezetek. — 2) Jel. agyökér», tarés «ér». —
3
) A zárt hangzójú séy «hőség* alak közvetetlenül rövid hangzójú
*sany alakból fejlődött, mint ÉV. pánt-, KV. pánt-, magy. fed- =
4
TV.pént-;—
) tal «tél», téli «télen», a kondaiban is toal «tél»
mellett: íeZi«télen». — 5) Jel. «terjed» ; tarati, TV. tart- «ereszt;
terjesztő. — 6) Jel. «pára, köd, gőz». — 7) Jel. «ész, emlékező
tehetség)). — 8) ÉV'. panywin, paywén «széles, bő», panywit «szé
lesség)) : a magy. alak zártabb á-je a v szomszédságának tulajdonít
ható. A bőlség (PozsC.) s oláh bilsugu alakok alapszava képzésnek
(tó: tói), vagy analógiái alakításnak vehető (v. ö. mélység). •—
9
) Jel. «éjjel)). — 10) Jel. «éjszak». — " ) 1. NyK. XXIV, 321.
*) Figyelemre méltó, hogy szabályos eltérések felelnek meg
a magyar kétféle á-nek a zűrjón-votjakban is, így: f é l - : zürj.pol-\
f é s z e k : z. poz (id.), vot'}.puz (tojás) | l é l e k : z. lol, v.
lul\mé\y:
v. mur | n é g y : z. nol, v. (Kaz.) nüt | ó j : z. voj, v. uj, iij J k é r e g :
z. kor, v. kur j é 1-: z. ol-, v. ul- | 1 ó p : z. lop, v. lup | k ó r - : z. kor-,
v. kur- | é g - : z. jugid, v. jugit (világos) | m é r - : z. murtal-, (v. mer
tül-). Ellenben: f é l (oldal): z. pöl, v. pol | l é (leves): v. lim, z.
lem | n y é 1-: v. nil-, z. nil- | t é l : z. t'ól, v. tol \ b é 1 r T. polin, polin (-ben) | j é g: v. je, z. ji | n é : zv. nil (leány) | t é r-: v. tar-.
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szótagbób) váltak volna, mint B. fölveszi (NyK. XXIV, 266), nem
igazolható.
Érdekes tanúiságot tartalmaznak a magy. kéi-ige egymásnak
ellentmondó vog. kai- és osztj. kii- alakpárjai, a mennyiben azt
bizonyítják, hogy azaz ingadozás, melyet egy részről az Erdősi-féle
kel- írás és a tiszavidéki kél-.ejtés, más részről a Jord. cod. kyl- irása
s a kilís hangzás közt mutatkozik, igen régi eredetű. Hasonló ala
pon magyarázhatjuk a kér- (tiszav. kír) és kérd- (kérd), továbbá az
ér- (ír-) és ért- (erű-) viszonyát, melyeknek etimológiai kapcsolata
egész természetes (v. ö. föléri észszel; 1. MUgSz; valamint B.
ellenkező nézetét NyK. XXIV, 261.). Világos adat az alakok ere
deti kétfélesógére a két és kettő, melyek egymással nem lehetnek
genetikus viszonyban : az utóbbi az eredeti jt hangcsoportnak (v. ö.
finn kahte-, votj. kikt- «kettő») hasonulásából az előbbi mint a vog.
kit, osztj. kát társalakokból kitűnik, kétségtelenül a j beolvadásá
ból jött létre, mely az eredetileg mélyharjgú (kaktB) szót az ugor
nyelvekben magashangúvá is változtatta. Ez a ;'- hangzósulás azon
ban nem történhetett már a magyar nyelv külön életében, hanem
korábban, még a közös ugor korban; mert külömben, mint B.
helyesen itéli, az ilyen j zártabbra színezte volna a magánhangzót
(v. ö. itt mell és mái = vog. ma'il.)
Más útjai mutatkoznak az uráli ugor nyelvek világánál az e
és é hangok fejlődésének a következő szók tőrészóben:
1) Magy. n é v (neves): ÉV. nam, KV. nam; TV. nam; EO. nem,.
DO. « e m | n y é l (nyeles): ÉV. nal, KV. ndl, TV. nél; ÉO. nal, DO.
nül. Ezekben a magy. alak magánhangzójának hosszúságát nem
lehet eredeti hangállapotnak tartanunk, mert erre a távolabbi
rokon nyelvek sem nyújtanak alapot. Igazolva van azonban ben
nük a nyílt hangzás eredetisége. — Ide valónak látszik a vész-, veszige is, melynek vog. üs-, uos-, osztj. us- párjai nem vallanak arra,
hogy magánhangzójuk eredetileg is hosszú volt (t. i. uos-=*vos-)..
b) A zártabb é is többször másodlagos, még pedig leginkább
ej (ej, e1) diftongusból keletkezett fejlemény a tőszótagban. Világos
példák erre: v é r (vír): ÉV. vijlr, vir «veres» (v. ö. kélp «vér» és
«veres»), KLV. wuir | t é - tova: ÉV. ti', KV. téV | v é - k o n y : DO.
vágat, ÉV. voutá | v é l : v. ö. ÉV. vay- «látni; tudni». De tévesen
véli B„, hogy minden zártabb é-nek ilyen az eredete; mert mint a
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föntebbi összeállításból kitetszik, több é (í) ugorkori.*) A fő, vő
régi/á, vé (fé- kötő, /í-kötő) topárjának mintája szerint (1. erre nézve
alább 183. 1.) képzelhető az é alakulása a tészen, létei, vétel, étel
alaprészeiben (v. ö. vog. vaj-, váj-, osztj. vej-, vij- «venni»; vog~
taj-, táj-, te-, osztj. lev-, lé-, tév- «enni»), melyeknél nem képzel
hető, hogy az é hosszúsága a tev-, lev-, vev-, ev- tők v-jének beolva
dásából keletkezett; minthogy ez bizonyára ö színt adott volna a
magánhangzónak. — B. kétségbe vonja Budenz azon felfogásának
helyességét, hogy bizonyos hosszú hangzók a magyarban «az eltűnt
nasalis pótló nyújtásai» ; pedig világos példák erre a magyar nyelv
történetben : mégyen, mész e h. mengyen, mensz (v. ö. ÉV. min-, KV.
mén-, TV. min-, DO. men-, EO. man-) és langy: lágy (ÉV. lonsin,
KV. tynéén TV. latiéin «langyos», ÉO. lunse «warm, heiss»). V. ö.
még i t t : magy játsz-: DO.janty-, EO. jont-, junt-, ÉV. jony-, KV.
jqny-, TV. jánkh- id. Hasonló esetnek vehető: téged (tíged),
melynek párjai, ÉV. nan, KV. náV (acc. náyén), TV. nou, ÉO. nen,.
DO. nen az é-nek eredeti rövidségét mutatják. Egyéb nyelvekben
is mutatkozik ilyes hangváltozás, így a görög ind. prges. plur. 3
személye -ooot eredetibb -ovti helyett való; hasonlóképpen ujszlov. mode «hode», móder «weise», mőka «mehl», mőS «mann»
= ószl. mqdo, mandrb, maka, maZh (Miki.). — Tudvalevő, hogy
mássalhangzó előtt álló l beolvadása is okoz nyújtást nyelvjárá
sainkban (őma, kúcs) ; ezen alapon magyarázhatjuk a hangzó jelle
gét az é p (íp) szóban (v. ö. ÉV. jelpin, TV. ilpén «szent; erősw,
ÉV. jelpt- «éppé tesz, gyógyít»; 1. a jelentésfejlődésre nézve a
MUgSz. id-vöz czikkét).
Eltéréseket mutatnak az itteni észleletektől: é d e s (ídes),
melynek kezdőhangzójául az ÉV. at, KV. at, TV. dit, ÉO. ébelr
DO. ebet, apel «íz» után inkább nyílt é-t várnánk. De megmagya
rázza a zártabb hangzást e mellette eltűnt v, mely a vev- (vesz),
ev- (eszik), kbv- (kő, ki) szöv- (sző) s más hasonló szókban a föltehetőleg nyíltabb hangzót (v. ö. ÉV. vaj-, taj, KV. kdu; ÉV. saj--,.
KV. sdy-) szintén zártabbá változtatta ráhatásával | s é r t - (sert*) Ily énekül veendők ü>fél-, mély és négy szavak hangzói is,
noha csak rövid magánhangzók állanak velük szemben az ugor
nyelvekben. Ezekben t. i. a közvogul i hangszín világosan utal az
előbbi é\ éj diftongusra, mely a távolabbi rokon nyelvek Ik, Ij
hangcsoportjából következik.

'
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Helt.) Bud. elfogadható magyarázata alapján összefügg az ÉV.
sair-, KV. sqgr-, TV. sáur-, ÉO. sevér- DO. sagr-, sogr-, seur «vágnir
alakokkal, minélfogva zártnak kellene jelentkeznie magánhangzójá
ban. Talán a szoros egyezés csak látszatos s az etimológiai kapcso
lat csak a sa^-részre terjed. Ez esetben t. i. a magy. alak séralaprésze *siér- helyett való, (úgy mint rábaközi 9$rt~) s akkor az
utórész a szivárog, szivárvány'-béli -ár, -ér igeképzést tartalmaz
hatná (v. ö. magy. sújt- és finn-ugor sa#a-«caedere» MUgSz.).
Az első szótagon túl eső nyílt fajú á-k egy részének történetére
fényt derítenek a magy. e g é r és g y ö k é r ismeretes megfelelői az
ugor nyelvekben: KV. táfiér (plur. tánárt), TV. tánér,EO. lenér, DO.
tener \ 'ÉY.jékwér «kidőlt fagyökér földestül)) (plur. jékwárt,), KV.
jékur, TV. juká'r. Ezekből látni való, hogy a magyar alakok hosszú
magánhangzójának semminemű etimológiai alapja nincs s hogy B.
nézetével ellentétben az eredetibb alak nem a hosszú, hanem a
rövid nyílt hangzó. A hangfejlődés menetét alkalmasan úgy fog
hatjuk föl, mint a vogulót, hogy t. i. pl. a nyílt hangzójú egér
alakból (melyet a ragos alakok mutatnak) a szóvégzetben előbb
*egér, aztán a fehér, tündér, kövér stb. analógiájára egér lett. A rö
vid hangzat eredetibb voltát nyíltan bizonyítják az odú mellett
található odor (ÉV. qntér «belső rész») és a keserű szók másod
tagjai is. (V. ö. KV. kwqskértayti «keserű íze van»). — V. ö. még
iparkodik: vog. apérli «ügyeskedik», ápér «ügyes». — Ugyanígy
lehet fölfognunk a kötél, fedél (acc. kötelet, fedelet) képzőjét is, mely
bármennyire hasonlít is első pillanatra a KV. pantil «fedél», üsil
«lépés» (üsi «lép»), lépil «lepel» (lép- «lepni») képzéshez, volta
képpen nem evvel a (változatlan i-jével j beolvadásra való, tehát a
magy. veszély, segély: tiszav. veszíj, segíj képzésnek megfelelő)
képzővel, hanem az ÉO. lángéi, lángol «fedél» (v. ö. láng-, lány«fedni»), vog, moyél, ÉO. muriéi «bog», yqtél «nap» (v. ö. MUgSz.
103, 463.) szókban mutatkozóval azonos. E szerint itt is & fedeti
kötél alakokat tartjuk eredetibbnek, mely megmaradt a képzők és
ragok előtt (v. ö. yqtél: plur. yqtalét), ellenben mint végszótag
vogul-osztják módra zártabbá lett s aztán más hasonló képzések
analógiájára különös etimológiai ok nélkül megnyúlt. — Hogy a
nehéz (nehezen) nyílt é-je is ilyen természetű lehet, abból is mutat
kozik, hogy a mélyhangú igaz és száraz megfelelő képzések sehol
sem hangzanak hosszú hangzóval. Mint az utóbbiak, maradt meg
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a>fedél-\éi nyilván eredetileg egyazon képzésű lepel (v. ö. vog.
pántil, lépil), mely a kebel (vog. kempli) tőszerkezetét követte: lep
lem, keblem. — A menyét képzője mutatkozik a nyest, nyuszt (vog.
no%s), továbbá a vog, vantért, TV. vantérqt (e mellett: ÉV. vq,ntér
és vontért «vidra») szókban is, mely utóbbiakban a képző magán
hangzójának hosszúságára semmi okot sem fedezhetünk fel. Már
Simonyi utal arra, hogy a menyét csak az evet régi evét társalakjá
nak utánzása (NyK. XXIV. 138); ez utóbbiban pedig, mint a
DO. tana, lenki, ÉO. langi, ÉV. Win, KV. léyén «evet» alakokból
következtethető az <ét = n + í képző, s itt a hosszú nyilt é a
nasalis beolvadásából magyarázható (1. föntebb).
Kirekesztendök mint idegen szók az é, é hangok történetének
számbavételénél B. tárgyalásában: I r á n i a k : tehén (zend daénu,
innen a nyilt é hangzás: Ethnogr. V, 74.), vércse (u. o. 75.), szekér
(u. o. 76. és VI, 68.), réz (u. o. V, 9.), méreg (u. o. 20.), öszvér
(u. o. 73.), méz (u. o. 136.), méh (u. o. 178.) | T ö r ö k e r e d e t ű e k :
gém (NyK. XXI. 120.), csekély (Ethn. IV, 189.), vendég (Nyőr. XIV,
246.), szék (Kaz. tat. sdke, sike, csuv. sak «pad, lócza»), békó (Kaz.
tat. beyau «békó») j M o n g o l : dél {dőli «mittag; mitternacht»;
tunguz inan-dolin «mittag», dolin «mitte». Említve: Bál. Párh.)
S z l á v : né-hsc (NyK. XXIV, 368.). Figyelemre méltó a véka (Rábák.
viéka) szóra nézve, hogy tótul is viecha (Miki. Etym. Wb.); ellen
ben szerb vika.
'
B. szerint «a tőhöz látszik tartozni, legalább eddig képzőnek
ki nem mutatható a következő szavak második tagjában álló é:
fazék, kemény, tajték, zsombékv (NyK. XXIV, 267.) stb. Ámde a
faz-ék elemzésére nézve 1. Halász I. czikkét (Nyr. XXII, 193.); a
kemény-VQ nézve v. ö. mord. kemá id. (MUgSz.), a zsombék-ot illető
leg v. ö. ÉV. éqmli-%q,mli «zsombékos mocsár. tundra» (1. Ethn. IV,
192.); a tajt-ék pedig a zürj. dul «speichel, geifer», votj. dildi
ököp, nyál» szókkal látszik rokonságba tartozónak. — Nem
vagyunk bizonyosak ellenben az -ény, -vény képzésekre példakép
fölhozott edény és törvény szók végzeteinek tényleges képző voltára
nézve; mert maguk az alapszók is egyelőre homályosak. — Az -ély
képzésre példakép idézett segély szó régi forrásból nem igazolható,
úgy látszik nyelvújítási termék.

NYELTTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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á
A) M a g y . á = u r á l i u g o r ü, ö,
Vogul
Magy.
Éjszaki
Kondai
ásít
üsint(LV.) usintálom
ulém
ülém
által
ültd
(KLV.) ültd
ágyék
üús1
«
unié
hagy
yül'«
khul'háj
yüt-*
«
khüthályul«
khülháló
yulép
khulp
három
yürém
khürém
hát
yütdi,s
khuti
márt
mü~r-á
miirsnász
7iüsémi 1
—
s z á j , s z á dsünt
sünt
szárad
sür(KLV.) sur—
tál
(PV.) tüP
vár
ürürágy
ángy
álmúl
áz
ház
más
vág

Osztják

Éjszaki
Tavdai
ös int
üsétlölem
ülém, ölem
ulti
ulti
onsél
—
khul'yaj-, yijkhot—
khölx°l—
yolép
khörém
yulém
—
—
mörmq,yt - morált-5
—
—
—
—
—
sör
—
—
öruralta-8

B) M a g y . á = u r á l i u g o r ö, a.
—
g,lén10
(KLV.) öléy9
—
q,ni'
öné
q-ííi
aneya
qitm—
—
—
—
—
—
(KLV.) jös(kwol11
kiuál
yöt, yat
khul)
möt
möt
mq,t, mdt —
vanyvönkhvonyvq,ny-

Délti
—
ödam
ulti, ütta
—
yajd'
—
yöd-, külyödap
yudem
—
—
—
—
sör, sár
—
—
—
—
—
—
köt, kát
—
—

C) M a g y . á = u r á l i u g o r a, ö.
—
—
ár
ártél-1' Í
artalbátya
—
—
pánt13
p'r}nt
pdnté
hág
yánjkhönkhkhenkhyony-, yuny- yön-, künd
száz
sat
söt
sdt
söt
sát, söt
z á p ( t o j á s ) s á p u (KLV.) sap, soqi > sap
—
—
s z á l (haj) salém
soqlém15
—
—
—
x

) Jel. «segg» ; ünsas «az állatok fartája»,TV. onsél «far».—
) «hízni». — 3) «mögé». — 4) «merülni, víz alá bujni».— 5) «eintauchen, eintunken» (Ahlq.) — 6) «nászoló» (cBaTi>). — 7) «fatál
(laposra vájt teknöféle, melyben az ételt föladják)». — 8) «mártja
magát, alámerül*). — «worauf merken, wahrnehmenw. — 9 ) «alom,
állatok fekvő helye».— 10) E mellett. al'q,t «ágy». — X1 ) A mennyi2
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Fontos tanulsága ezen egybeállításoknak, hogy a fölismer
hető rokonságú adatok jelentékeny részében a tÖszótagbeli á
h o s s z ú s á g a ő s e r e d e t i , azaz nem a magyar nyelv külön
életében keletkezett fejlemény, továbbá hogy ezek f e j l ő d é s é 
n e k i r á n y a r é s z b e n egy z á r t a b b h a n g z ó b ó l i n d u l t
k i (valószinűleg ö-ból, mely °q>, oq, qa diphthongusokon át jutha
tott az á hangfokáig).
B. szerint az első szótagban álló á a legtöbb esetben úgy
keletkezett, hogy vagy két szótag (ájá) vonódott össze, vagy pedig
•áj diphthongus vált hosszú hangzóvá*). Ámde azon adatokban,
melyekben a j beolvadást a vogulból és osztjákból igazolhatjuk,
külömböző jelek arra vallanak, hogy a magánhangzó hosszúsága
megvolt a j beolvadása előtt is, vagyis hogy legalább részben szin
tén ős-eredeti, mint az eddigi példákban. Hosszú magánhangzót
találunk az osztják alakokban a j-nek megfelelő szóközépi g (y)
mássalhangzó előtt ezekben: m á j : ÉO. müyol, moyol, DO. mü•got, mügol; ÉV. majt, KV. mq,it- (nomin. mei), TV. mait \ z á r - :
ÉO. töyor-, tüyort-, DO. töyr-; ÉV. tqnrt, KLV. ta-urt- | s z á l
(szálfa, szálka): ÉV. sa'ild «hegyes karó», KV. séila, PV. síi
«szálka» (crnma); v. ö. LV. sild, ÉO. sögol, DO. sagat «brett»
(1. MUgSz.) | m á i (róka-m.): EV. ma'ü «mell», KV. mqil- (nomin.
moid), TV. meul; DO. maugel \ n y á r 1-: ÉV. nar «hab, tajték»,
KLV. ner, KV. nör; ÉO. naur, nawér, DO. nawer, nöwer (melyek
ben a w, u mint sok egyéb esetben g, y helyett valónak vehető).
ben a d-i hangváltoztatás a szóközépen uem az egyes ugor nyelvek
külön élatének jelensége, valószínű, hogy az osztj. -/öt, ydt, magy.
ház alakokkal szemben Z-t tükröző s amúgy is sajátságos hang
alakú vog. kwol, kwál permf átvétel (v. ö. votják kwa: tő kwal
«háza, kwala «sátor» stb.) Maga a szó közös ugor átvétel az irán
ságból (1. Ethnogr. V. köt.) — 12) «becsleni; fontolni, meggon
dolni*).— 18) ((feleség v. testvér részéről való idősebb sógor», a
tavdaiban egyszersmind «anyai nagybátya*). Miki. szerint a bolg.
baka «vater», orosz bata, batko «atyuska» török eredetű («der
stamm batja ist türko. Etym.Wb. 8), miben nyilván a török ba$a
«nő részéről való sógor*) szóra gondol. A magyarban az idézett
alakok nyomán a bátyá-i eredetinek tarthatjuk, ép úgy, mint a
hozzá hasonlatosaiba, anyasz kat, melyeknek szintén megvannak
a törökségben közelálló ata, ana párjai. — u ) «korhadt, rothadt
(fa, csont)*). — 15) 6t-s. «hajszál*), noul-s. «húsrost *>.
12*

180

MUNKÁCSI BERNÁT.

A v á l 1-nak ÉV. ro'íw, KV. vqin, TV. ven-sáp, DO. van megfelelői
ből az látszik, hogy kettős végmássalhangzójában tartalmazza az
elenyészett j (ill. y, g) hangot épúgy, mint a mái magashangú mell
megfelelője, mely = ÉO. megél, mewél, irtisi meget. Hasonló eset r
á l l = EO. anén, DO. árién, ÉV. á'in, KV. ián, TV. in «áll», mely
nél szintén látnivaló, hogy a magánhangzói hosszúság nem aj
beolvadásának fejleménye, hanem talán inkább az elenyészett
nasalisé, mint föntebb a lágy és játsz- szavakban is tapasztaltuk.
Ezek után nem vehetjük biztosra a l á b magánhangzója hosszú
ságának J-féle eredetét sem, minthogy az ÉV. Wil, KV. tyil(nomin. fol), TV. lail, láil pontos osztják megfelelőjét nem ismer
jük. Bizonytalan a n y á l , EV. úáí «fanyálka» és az ÉO. nonel
szóknak egybevetéséből levonható következtetés is, minthogy az
utóbbinak értelme Ahlq. szerint: «schnecke», nem pedig: «schleim,
rotz», mint Budenz (MUgSz.) Vologodszki nyomán adja.
Következetesen rövid magánhangzók jelentkeznek az uráli
ugor nyelvekben a következő szók megfelelőiben: n y á r s : EV.
narsi (Reg. szerint: n.-jiw «junger ausschlag im walde, reisig,
buschholz»), KV. nors «fűzfa», ÉO. ríorsi, DO. narse, narsa id.
(1. MügSz.) | s z á r (csizma-sz., láb-sz.): ÉV. la'il-sor, PV. sar, TK.
sq,r, ÉO. sur, DO. sur. A távolabbi rokon nyelvek adatai (f. sááre,
mord. sájár id.) valószínűvé teszik, hogy a magyar az utóbbi eset
ben az eredeti hosszú hangzót az ugor nyelvekkel szemben meg
őrizte, de a j hatása a hosszú hangzó keletkezésére itt sem tekint
hető a különös magyar nyelvtörténet tényének.
A hol az á az első szótagon túl jelentkezik, többnyire
kimutatható, hogy j tartalmú s ennélfogva eredetileg magashangú
nak vehető képző vagy rag mélyhangú alakítása. A hol a-val vál
takozik, B. nézetével ellentétben azt hiszem, hogy a rövid hangzó
az eredetibb épúgy, mint az ilyen természetű e. A bogár (acc.
bogarat) szóra nézve v. ö. KV. pákwér «apró légy (MoniKa)». Az ily
szerkezetű mólyhangú szók utórészében a vogulban nyílt rövid
hangzó, a (áj van, pl. KV. khwqtén «hattyú» : plur. khwatanét,
ÉV. xqtél «nap»: plur. yqtálét.
Kirekesztendő mint nem közös ugor eredetű árja elem az
eredeti szók tárgyalásából: nád (1. Ethn. V, 178.).
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3. í.
A tőszótagbeli hosszú magyar í keletkezésére nézve az ugor
nyelvek egyező szavai a következőleg tanúskodnak:
1. Kövid i-nek megnyúlásai: v í z {vizet): EV. vit, KV. vit',
TV. ut I s z í v : ÉV. sim, KV. sém, TV. som; DO. sem, de még
hosszan: EO. sám | n y í r : EV. nir «vessző", KV. nér, TV. nér ;
DO. nerem | s z i z (szűz): KV. éés (s. oaj szűz leány, irfcjiKa) (v. ö.
Ethn. V, 140.) | s z í v - e mellett: szip- és szop-: EV. sipy- «szopni».
A magánhangzói megnyúlás oka nem a hangsúly, hanem az ana
lógia hatása lehet, pl. víz-nél: ad an. íz, nyír-né\: ad an. nyírkos,
nyír-.
2. Hosszú hangzók eredetileg is s e mellett, úgy látszik, rész
ben valamely nyíltabb hang (e) változatai. Mélyhangú szókban:
b í r - : EV. vtrm-, KV. perm- «elbírni, tűrni, meggyőzni*) ; EO. veram- «überwinden, überwáltigen» | c s í p - : TV. tepélmát- «csípni» |
h í v e s (hűvös) : EV. séktv, KLV. sékhw «hűvös, KV. sákw (votj. sjal«kihűlni»; v. ö. a hangmegfelelésre votj. táj «tetű» : EV. tdkém) ||
í r (gyógyító ír): TV.' tér «orvosság», KV. térp || n y í l : EV. nal,
KV. női, TV. nél,- EO. nol, DO. nol, not, nat \ n y í r k: EV. nar
«mocsár», EO. nar, nara «feucht, nass» j í n «ader» : EV. tan, KV.
tön, TV. tan, ÉO. lön, DO. I an, ton \\ íj j : EO. jüyol (Ahlq. joyol,
jufol), DO. jogot, jögol, jaugol; ÉV. jaut, KV. jgut, TV. japt \
n y í r - : DO. nöyr-, nögr- «schnitzen», ÉO. nöyor- «hobeln, schnitzen» | s í k : v. ö. vog. séy- «töröl» (1. MUgSz.).
Ez utóbbi példák gondolkodóra inthetnek bennünket, hogy
lehet-e minden esetben, hol a távolabbi rokon nyelvek g, j hang
jával szemben a magyarban hosszú í-t találunk, e magánhangzó
hosszúságát a j beolvadásának tulajdonítanunk s nem kell-e
inkább legalább egy részében az ily eseteknek azt föltételeznünk,
hogy a magánhangzó hosszúsága megvolt már előbb is s csak a
zárt i-féle hangszín az, melynek keletkezésére a j hatott, a mint
ezt világosabban látjuk pl. a magy. titok szónál: v. ö. vog. tujt«elrejteni*), vagy a kiabál-ná\: v. ö. kajabál. Ha a juhász : ihász,
juhar : ihar, jonkább: inkább hangfejlődésre tekintünk, nem kell
•okvetetlenül a magy. í z «membrum» hangzójának hosszúságát
azosztj.joá «hand, arm» alapján j - beolvadásból magyaráznunk,
mert lehet az pl. a másik íz «sapor» szónak analógiái hatása is.
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Az eredetileg mélyhangú h í m (hímja, hímot) = ÉV. yqjim, KV^
khöjém «hím madár»; a rí-, ríj- (reeníic. sord-c.; rívás) = ÉV.
rqny- «kiáltani, ordítani)) : tehát a magánhangzói hosszúságot
ezekben régibbnek lehet vennünk a j alakulatánál. Az íjj analógiái
hatásával magyarázhatjuk ezt az í v szóban, mely mint B. helye*
sen kiemeli, nem azonosítható az íjj szóval s inkább a vog. jiw,
osztj. ju% «holz» párjának vehető (1. a jelentéskapcsolatra nézve
MügSz. 813.).
Mint idegen szók kirekesztendők a tárgyalásból az iráni ere
detű tíz (Ethn. V, 139.), mű (n. o. 76.), továbbá a mongol, illetőleg
török eredetű kígyó (NyK. XXI, 119. és Ethn. V, 296.), gém (u. o.
295.) és sima (jsag., kaz. tat. sima, stba, simart «síma»).
4. ó, ő.
Föltűnő a hosszú 6 hangnak aránylag gyér előfordulása a
tőszótagban; ennek oka alig lehet más, mint a mit föntebb kimu
tattunk, hogy t. i. az eredeti ö java része á-ra változott. A mai
nyelv ó, ó'-je, mint B. tüzetesen igazolja, rendesen valamely rövid
hangzónak v-vel való kapcsolatából au, ou, illetőleg eü, eü diphthongusok átmeneti alakjaival fejlődött. Ezen fejlődésnek ki
induló pontja legalább egyes esetekben, úgy látszik, visszanyúlik
az ugor nyelvek közössége korába, melyekben néha szintén hosszú
ö, ü, illetőleg qu, áu áll a magy. ó, ő hangzóval szemben, így: t ó
(acc. tavat): TV. tö, ÉO. tü (tüv-), irtisi osztj. teu, szurguti tou%,
toy s z ó (szavam): ÉV. sqiv, squ «ige, szózat)): kqj-s «bűvölő ige»
(vog. suj = magy. zaj; 1. MUgSz.) | ló (lovat) : ÉV. lü (lüw-), KV.
lg (loy-), TV. lü; ÉO. íou (lövi), DO. tau, lauy, loy \kö (követ):
ÉV. kau (kaiv-) «malomkő», KV. kein, TV. kü «kő, kavicsa; ÉO.
keu (kev), DO. keu, kauy, kouy id. | ő, ö v (övé) : ÉV. taw, tau (dat.
taivári), KV. tau, TV. teu; ÉO. Itt, DO. teu, leuy | s z ő (szöv-) :
v. ö. ÉV. sa'i «hajfonat» (tő: say- emellett say- «fonni»), KV.
sai\ TV. seu; ÉO. seu (sev), DO. seu, seuy | j ő (jöv-J: ÉV. jiw,
jiu, TV. jou, jü. A régi magyar j ó «fluvius» is = ÉV. ja, KV. jör

TV.já(ÉO.joran).
Azon körülmény, hogy az ÉV. nan «te» szó a kondaiban
náV s a tavdaiban non, nü, ellenben a tő ndy- (pl. KV. acc. náyén,
nan), világosan mutatja számunkra az utat, melyen a TV. ponr
KV. pank «fő», EO. nen, né, DO. nen, ne, ni, ÉV. KV. né (tŐ: né?-),
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TV. ni «nő» és EO. DO. ven «vő» szóknak pontosan megfelelő
magy. fő, n ő , v ő ezen alakjait, valamint a fej-, nej-, vej- töket
magyaráznunk kell. Megvannak még e hangfejlődés példái a magy*
nyű, hattyú és holló szókban, melyeknek megfelelői: ÉV. nink,
KV. niy «nyű», EO. nénk «wurm, motte», DO. nink «made» | EV.
yqtéfi (tö: yqtan), KV. khtvatén, TV. khutqn, EO. yötan, yötén, DO.
yöten, yödan | EV. yulay, KV. khwgléy, TV. khulqy, EO. yoléy, yuléy,
DO. kölank, kölak, yulay, továbbá a magy. <. ú, <. ű nom. possessivus képzőben, melynek párja a vogul-osztják -n (ifi, -én). Mind
ezek azt tanúsítják, hogy a szóvégi fi több esetben fejlődött ó, ő
(ú, ü) diphthongussá a magyarban, melynek módját alkalmasan úgy
képzelhetjük, mint a fentebb idézett ÉV. nan szónak tavdai meg
felelőjében s mint a szóvégi y általában vogul nyelvjárásokban
alakúi (pl. jdy- a atya» : EV. jat, PV. jái, TV. jdu,jü ; vay- «erő»:
ÉV. vaH, KLV. woqi, TV. vou, vou). Ezen -áy < át, du és -ay <
ai, &u változási folyamat nem történik v átmeneti alakkal s fölös
legesnek tartom a, fő, vö, nö hangzóinak magyarázatánál is ezt fel
vennünk, mint B. teszi, ki megelőző *féve, *néve, *véve alakokra
következtet. A fej-, tőalak ;-je nem analogikus hatás, (fi helyett a
3. személyű feje részéről), mint utóbbi időben általánosan magya
rázzák, hanem az eredeti fi, y mássalhangzó megmaradt fejle
ménye. A közönséges fémet, fedet alakok mellett már a nyelvemlé
kekben is szerepelnek: feyedet (Hh&wvC), feyedre (JordC.) feyednek
(ErsC. CornC), feywnk (ÉrdyC. NyT.), sőt a nominativusi fej
alak is előfordul, még pedig árpádkori oklevelekben: Ayfey (1255),
Vlnozwfey (1257), fluvius Isuofey (1272). Az eredeti nominativusi
alakok ezek voltak: fő é&fé, melyek egymáshoz úgy viszonylottak,
mint a déli vogulban ndi és neu «te», vagy magy. nő és né. E mel
lett az egységes tő fej- volt (fejem,, fejed, feje), mint a vogulban
nom. jdV mellett: ÉV. jáyém, jdy én, jdy a; de a nominativus fő, fé
. alakjainak hatása csakhamar megrontotta az eredetileg egységes
ragozási főszerkezetet s lábra kapott a fém, fed, feje, mint a szó
mellett szóm, szód e h. szavam, szavad, vagy a lozvai vogulban jdi
mellett: jdim, jdin, jdyá. Később még az is tetézte a változatos
ságot, hogy az eredetileg csak tökép szereplő fej alak nominativusi
szerepre is jutott az analógia hatalmából.
Az o, é váltakozásnak ugyanilyen alapja mutatkozik a szó
középen e szóban: s z ő r (szer Helt.): EV. sd'ir «lószőr», KV.
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sodr, soqr. Ellenben a főz- {fez- JordC.) EV. pajt-, TV. plt «főzni»
megfelelői után Ítélve előbb/á^-nek hangozhatott, mely a fő-,főv(KV. poqj- «főni») analógiájára nyerte ó'-s alkatát.
Az o-nek é-féle hangból való fejlődését világosan igazolják:
s ő r eg «acipenser ssellatus» : DO. sdray sarak «cyprinus ratilus»,
EO: seuri «coregonus albula», EV. soréy «coregonus vimba«
(1. Ethnogr. IV, 176.) | ő n hal «aspius rapax» : ÉV. din, KLV.
oqln «salmo lenoc» (u. o.).
Eredetinek tarthatjuk az ó hangzót ebben ó l o m , melynek
párja a TV. tvölém «ólom» azt mutatja, hogy a magánhangzó
eredeti alkatának megőrzésére a szókezdő volt hatással. Ugyancsak
eredeti lehet az 6 az ó n szóban, melynek EV. qln, KV. oqlén, TV.
qlén «ezüstw másaiban az elenyészett l-t ismerjük föl az eredeti
állapot védő okának.
A B. tárgyalásába fölvett idegen szók közül iráni: róka (Ethn.
V, 7 2 ; ugyanilyenek mező és üsző, de ezek ugor korból valók is
lehetnek; 1. u. o. 177) | török: őröl- (NyK. IX, 87; ezzel szemben
Budenztöl kevesebb valószinűséggel eredeti szónak magyarázva
MügSz. 856.), erő (NyK. XVIII, 103.), kopó (v. ö. oszm. kopek
«kutya») | német: rőt.
5. tí, ű.
A ) M a g y . w = u r á l i u g o r ü, ö (vagy u-s diftongus).
Vogul

Magyar
f ú v - (fú)
h ú g y (kasza-h.)
húsz
lúd
n y ú g o dnyúlszu
túl
n y u zúr
x

Éjszaki
Kondai
Tavdai
püy(KLV.) püy-, powy puw—
khöns1
Xűs
khus
khus
hint
Iont
lönt
imni-%
nont—
nunsnünsnonssürs
squ, sür
tqul, tpul tül
tül*
nujyno)ötér
(atér
-)

Osztják

Éjszaki
Déli
poltpü-, pögyüs, yos yus, kös
yus
yüs, kös
lönt, tűnt
lunt
—
—
—
—

ürt, ür

ort

) »csillag». — 2) «kipiheni magáto. — 3) KV. squ «szú»,
EV. sür id., KV. sür «bélgiliszta»; v. ö. tür: magy. tó, TV. tö. —
4
) «túlról, onnan».
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B) M a g y . ú = u r a 1 i u g o r M, o.
h ú g y - (hugyoz-)
hunymúlú j j (digitus)
úsz-

yunéyonmultulá
uj-

(PV.) khunskhwgtíkhmoltata
(PV.) vuj-

khuns—
mqltutásém
uj-

yosyosyunémta- —
—
—
lui
tuj, loj
usüd-

A tőszótagbeli magyar ú a mennyire törté
netét a legközelebbi rokon nyelvek tükrében
k i v e h e t j ü k k e z d e t t ő l f o g v a z á r t (u, o) h a n g s z í n ű
s az e s e t e k e g y r é s z é b e n e g y s z e r s m i n d
hosszú
v o l t . A némely esetekben (pl. húsz, túl, szú) fölvehető v beolvadás
hatása az ú keletkezésére túlesik a magyar nyelv külön történeté
nek határán.
Különös hangfejlődést mutat az itteniekhez képest az «ármel»
jelentésű magy .ú j j , ujj melynek EV. tájt, KV. tqjt- (nom. tői «ruhaujj») ÉO. lét) párjai nyomán olyan hangalakulatot várnánk, mint
a magy. máj (EV. majt, KV. mait-), vagy mái (ÉV. mail, KV.
mqil-). Azt lehet föltennünk, hogy ez as ujj analógiái hasonulás
a másik újj-hoz egyeredetileg nyíltabb (pl. *öjj) hangzásból.
Az ü hang, bár a déli osztjákban is előfordul, nem tekinthető
az ugor nyelvek közös fejleményének. Tudvalevő, hogy a magyar
ban rendesen i-vel váltakozik s ez a bang áll vele szemben a n y u
{nyív) és s z ü l - (szil-) szavak megfelelőiben is; v. ö. ÉV. nink,
KV. niy stb. (1. fönt), továbbá KV. éinkl- «megfoganni (magzatról
mondva; pl. ám khq,nsilém, káyrémt vis-khqr sinklés én érzem,
hogy hasamban gyermek fogant meg, az orosz kifejezés szerint:
öszületett, peőeHOirb po,HHjica»). Az i, i-hez közelálló hang t. i. é,
•é találkozik párjaként a hűvös és szűz (híves, szíz) szókban (1. fönt
181. 1.), továbbá ebben: fűt (régi fit): v. ö. TV. pélt- (ker péltárttem iie^b Tonnbio, befutom a kemenczét), EV. pel- «ineggyuladni»
(tűzről mondva), pali- «tűzet rakni, gyújtani».
Sajátságosan eltérő hangmegfeleléseket tapasztalunk a követ
kezőkben: ü l - (íl) : ÉV. ünh, KV. vgnl-, TV. ön-; ÉO. ömés-,
DO. öms-, üms- \ fű (fiv): ÉV. pum, KV. pom, TV. pum ,- ÉO. pum,
DO. püm pöm | s ű r ű (sirö): ÉV. surá (s. lám «sűrű halleves»),
KLV. sür: (siirés tuji sűrűn havaz). Nem valószínű, hogy a hangxendi változás ez esetekben ü-ból ü-re közvetlenül történt s lehet-
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ségesnek kell tartanunk, hogy a magyarban is megvolt valamikor
a tavdai és lozvai vogulból ismeretes u (az u és ü között álló
középhang), melynek hosszú alakja különösen i-vel diftongizálódva (ü—m) egyaránt könnyen adhatott létet az z-nek úgy
mint az #-nek.
Ugyanígy lehet fölfognunk keletkezését a magy. t ű z szó
magánhangzójának, mely ugorságszerte már hosszú hangzóval,,
illetőleg diphthongussal hangzik: KV. taut, TV. táut, EO. tut, irtisi
osztj. tut, csak a szurgutiban tüget (Pápainál: turet). Látnivaló,
hogy itt a szóközépi mássalhangzó-elemnek nem j , hanem v-íéle
irányban indult meg változása s így valószínű, hogy a tüz-nek is
előde valamely osztják tüt (tüt, ty4) féle lehetett. Hasonló szó
s z ű k , mely a finn soukka «angustus» szón kívül (MUgSz.) bizo
nyára összefügg az ÉV. saiv «szükség, inségw, sawéli «szükségben
szenved, szűkölködik)) szókkal (v. ö. még EO. soyaé- «arm werden,
verarmen») s eredetileg bizonyára mélyhangú (sük) volt. A t ű r (föltűrni a ruhát) igének pontosan megfelel a KLV. toyr- id., mely
nek fejlődését a magyarban szintén az előbbi szók mintája szerint
képzelhetjük.
MUNKÁCSI BERNÁT.

A «hajnal* szóhoz. Tulajdonképen csak Prikkel Marián «Ós val
lásunk egy-két nyelvi emléke» ez. dolgozatának III. része záró jegyzeté
hez (77. 1.) van egynehány szavam. Prikkel ugyanis e jegyzetében Ipolyi
nyomán rátér Grimm Jakab azon állítására, a mely szerint hajnal sza
vunk átkerült egyes szláv nyelvekbe és a németségbe is. Azután pedig
szóról-szóra így folytatja : «Ipolyi magát a munkát, a melyben Grimm
ezt állítja, nem nevezi meg, csupán a lapszámot jelzi. Több Fremdwörterbuch-ot megnéztem, de a hajnalt egyikben sem találtam. Végre is:
fides penes auctorem! Grimmnek pedig elhihetjük, hogy igazat mond.»
Erre csak annyi a mondani valóm, hogy a ki Ipolyi id. munkájában
lapozgatni szokott, az jól ismerheti a «Magyar mythologia» szerzőjének
azt az idézési módját, a melylyel «Grimm» és csupán a lapszám nála min
dig a Grimm J. «Deutsche Mythologie»-jára, még pedig a mű második
kiadására (1844) való hivatkozást jelent. Itt is e munkára történik
utalás, a mit különben az idézett hely tartalmából sem volt valami nehéz
kisütni. Magam is hivatkoztam különben már Grimm e helyére a «Pallas
Nagy Lexikona* két czikkében is, a melyek elseje (a Bakter) már régeb
ben, másodika (a Hennil) pedig csak a minap jelent meg. Hozzá szólt a
Hennil-hajnal összefüggésének még mindig el nem döntött kérdéséhez
Liebrecht Félix is «Zur Volkskunde» (Eteilbronn, Henninger 1879.) 403. L
KATONA LAJOS.

Osvallásunk egy-két ,nyelvi emléke4.
•

IV. A z j i s t e n n y i l a ' n é v .
Munkácsi szerint szintén közös mythikus felfogás bizonyítékai
a villámnak ((istennyilán s a vele szorosan egyértelmű éjsz. vog.
tqrém-ríál kifejezések. A vogul ember a minden isten ősét NumiTq,rém-ot vadásznak képzeli, ki a medveének szerint, midőn kedves
leányát, t. i. a medvét «ezüst rudú rudas hajlékában)) hátrahagyja,
«húsz fogú fogas száját ím miképpen nyitja meg» :
,Szűz emlős mellű magzatkám óh hallgass meg!
Szűz csecses mellű gyermekem óh hallgass meg!
Ezen magam alkotta aranysugarú siigaras napom fölött,
Aranyszépsógü szépséges napom fölött
Nyusztfogó hét hurkos útra megyek én,
Jávorfogó hét hurkos útra állok ím én.'
S midőn vadászatáról visszatér, «csúcsa letörött sok törő
vasat sok számban gyűjt össze, éle letörött sok gyilokszerszámot
sok számban gyűjt össze» ,hogy azokat új használat czéljából meg
igazítsa'. (Ethnogr. 4 : 51.)
Munkácsinak ,nyelvi mythologikus emlékei' között könnyen
észrevehetőleg ez a leggyöngébb. Vagy talán az idézte medveének
részlet bizonyít csak valamit is a tq,rém-nál kifejezés meglétele
mellett ? Épen nem! Hiszen ebben még maga a nal (nyil) szó se
kerül elé, nemhogy tq,rém-?íálról (istennyila) történnék benne em
lítés ! A szóbeli medveénekben (1. Vog. népk. gyűjt. 3 : 34—58),
égiháborúról, villámlásról szó sincsen; hogyan lehetne tehát ez
bizonyság a tqrém-nal (istennyila, tkp. égnyila) kifejezésnek meg
létele mellett? Különben is a pogány vogul nép oly jóságos öregnek
(vadásznak vagy halásznak) képzeli a maga föistenét, NumiTq,rém-ot, a kiről alig is gondolható, hogy villámnyilakat tudna
szórni az emberekre. Azután meg a tqrémnal név nem lelhető
meg sehol a vogul mythikus énekekben; legalább én egy helyt se
találtam, noha az eddig megjelent népköltés-gyűjteményeket átku
tattam. Pedig ha egyátalán dívik a vogulban ezen elnevezés, akkor
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a mythologikus énekekben okvetetlen kellene lenni valamelyes
nyomának annál is inkább, mert Munkácsi állítása szerint ős vallási
képzeteken alapszik. Mindamellett nem tagadom kereken a létezé
sét, hanem csak módfelett kétségesnek mondom az imént közlött
oknál fogva.
Föltéve azonban, hogy a tq,rém-nal név valósággal él a vogulban s járatos a villámnak kifejezésére, kérdés, szolgálhat-e tanú
bizonyságul a vogul ós magyar népek eredeti mythol. felfogásának
közösségére nézve ? Tagadhatlanul szolgálhat, de csak abban az
esetben, ha magyar egyértékese, az ((istennyila)), kétségtelen ősvallási felfogásban gyökeredzik; más különben nincsen semmi alapja
s értelme a két név rokonságba állításának.
Az eddig történt nyomozások, a melyek egyébként meglehetős
számmal találkoznak, mindannyian tanúskodnak az ((istennyila»
ősvallási eredete mellett. Mindazok, kik a magyarok ősvallásáról
eleddig irtak, majd valamennyien megegyeznek abban, hogy a
villámnak népies ((istennyila* neve eredete szerint elválaszthatlanul
összefügg a amagyarok Istené»-ve\, a ki mennyei lakából zivatar
idején mint nyilakat zúdítja a földre villámait. Különösen Szabó
Károly szép móddal állítja elénk ama rokonsági kapcsolatot, mely
&z «istennyilá»-t a magyarok nemzeti Istenéhez fűzi.
,A magyar, úgymond, mint kiválólag harczias nép, ki hazáját s
mindenét fegyverrel kereste, fegyverrel védte, ki szántás-vetéssel nem
foglalkozva, életét harczokban töltötte, vagyonát, kincseit háborúkban
szerezte, örömét, dicsőségét hadjáratokban találta, istenét sem tudta
máskép gondolni, mint a hadak hatalmas vezérének, a seregek urának,
ki saját népét csatáiban vezérli, védi, támogatja s a nemzet ellenségeit
bosszúálló fegyvereivel összetöri. Népünk a villámlásban és mennydör
gésben máig is «isten nyilát»látja s ellenségét megátkozva, isten nyilával
kívánja üttetni.' (Emlékezzünk régiekről. Kisebb tört. munkái I. 313.)
Azonban nem Szabó K. az első, ki e nézetet hirdeti; Toldy
és Ipolyi már jóval előbb előállnak vele. Az előbbi például így
nyilatkozik : ,Ugy fogak fel őt (az Istent), mint népük saját védurát,
mint ((magyarok Istenét», mely név egész mai napig jelentékeny
módon él a magyar nép öntudatában. Fegyveresen képzelték őt, ki
a gonoszokat nyilával ejti el; innen a villámnak népi neve mind
máig (dstennyilán' (Nemz. irod. tört. 1851.1,17.1.) — Ipolyi ugyan
ebben a véleményben van (Magy. myth. 9. 1.) s az ((istennyila))
eredetét őseink tűzimádására viszi vissza (u. o. 188.) De a legújabb
kutatók is vallják e hitet: teszem Kuun Géza gr. nem rég kiadott
érdemes munkájában (Kelationum Hungaror. cum Qriente gentibusque orientális originis história antiquissima, Claudiopoli
1891) ezt irja:
,Hungari Deum sibi nationalem bellicosumque effinxerunt in tertia
mythologiae eorum epocha, quem Magyarok Istene nominabant, quasi
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nationalem Hungarorum Deum, quem symbolo gladii et spiculi adorare
iis mos erat (175. 1.) .. .. Caelum sub duabus formis aspectibusque imaginabantur se. 1) forma aéria: lebegő ég «aether», 2) forma superaéria:
menny «caelum immobilé», unde numen tonans mortales ictu fulminis
terretj punitque, quam ob rem fűimen menny-ütő-ko, mennykő, vulgo isten
nyila (cspiculum dei» dicitur' (173.1.).
Réthy László pedig imígyen szól: ,A nagy ég, a főisten, melyet
a vogul felfogásban egy jóságos öreg halásznak látunk rajzolva, a
magyarság felfogásában harczias isteni lény alakjában jelenik meg,
mely a felhők felett lakozva hatalmas nyilzáport szór a zivatarban
(Isten nyila = villám)'. (Beöthy: Képet irod.tört. 18. 1.)
Eme nyilatkozatok, mint látnivaló, egytől-egyig összevágnak
az ^istennyilai név ősvallási eredetének bizonyozáságában. A föltűnő
csak az bennük, hogy ámbátor történetíróktól származnak, positiv
történeti tanúbizonysággal, számbavehető erősséggel egyik sincs
közülök megtámogatva. Arról egészen hallgatnak idézett Íróink,
hogy mire alapítják következtetésüket. Vájjon miért? Nem nehéz
feleletet adnunk: egyszerűen azon ok miatt, mert történeti adat
nem áll rendelkezésükre állításuk megbizonyításában. De hát valami
alapjuknak mégis csak kell lenni, a mire támaszkodnak! Igen kell
lenni és van is; csakhogy ezen alap, a mely nem más, mint a ha
gyományos nemzeti hit, fölötte gyönge s dülékeny. Mert ugyan ki
tudná erre támaszkodva kimutatni, kogy a villámnak «istennyilánnevét, mint valami sajátos nemzeti idiotismust, valóban őseinknek
harczias természete hozta létre ? Bárki is vállalkoznék e munkára,,
fáradozása nagyon valószínűleg, sőt majdnem bizonyosan kárba
veszne! Az a körülmény, hogy a magyarság harczias nép volt s
főkép nyíllal hadakozott, semmi esetre se tekinthető elegendő okulalapul arra, hogy a villámokat mindjárt főistenének nyilaiul fogja
föl s nevezze el. Vájjon nem voltak-e más nemzetek szintoly harczratermettek, mint őseink? Es vájjon csak a mi elődeink harczoltak
volna nyilakkal ? Bizonyára nem! Pedig e kérdések fölötte könnyen
felbukkannak a kutató elméjében; és hiszem, nagyon hiszem, hogy
nem tudnának rájuk megnyugtató feleletet adni, kik az «istenyila»
kifejezés eredetét erőnek-erejével őseink harczias természetéből
akarnák kimagyarázni.
Különben ne gondolja senki, hogy a villámnak Isten fegy
vereként, nyilaként való appercipiálása a magyar nemzeti, vagy
épen ugor felfogásnak sajátos, magában álló tulajdonsága. Koránt
sem. Mint a nyomban következő példák bizonyítják, közös ez más
törzsbeli népekével is.
Avagy tekintsünk csak az ókor csodált népére, a görögökre:
talán nem is voltak oly harczias természetűek, mint az ősmagyarok,
a villámokat mégis Zso? dárdáiul, nyilaiul fogták fel; bizonyság reá.
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Hesiodos, a kinek Theogoniájában a czikázó villámok mint xvjXoc
Aib$ {JLSYOÍXOÍO jelennek meg (V. 708.)
A latin költőknél ugyanezek szintén mint «tela, iacula, spicula
Jovisv tűnnek elénk; ime egy pár példa:
,At Páter omnipotens densa inter nubila telum contorsit' (villám
mal sujtá a gőgös elisi királyt Salmoneust. Verg. Aeneid. VI. 592). ,Iam
satis terris nivis atque dirae grandinis misit Páter et rubente dextera
sacras iaculatus arces, terruit orbem' (Horat. Carm. 1.2). , Tela reponuntur manibus fabricata Cyclopum' (Ovid. Metamorph. I. 259. v. Előzőleg
253 v. ,Jamque erat in totas sparsurus fulmina terras'). ,Arbitrium est in
sua tela Jovi' (Ovidius) sát.
A héberben a chec szó, melynek eredeti jelentése tnyifo,
szinte használatos a villámnak jelölésére (1. Fürst—Eyssel: Hebr.
und. chald. Handwörtb. 427.), ugyanígy az arab nyilat jelentő név
is (1. u. o.). A szentírásban, különösen az ó-szövetségnek úgynevezett
poétikus könyveiben s ezek közt legfőkép a zsoltárokban a villámok
mint Jehova nyilai hullanak az emberekre, teszem:
,Es kibocsátá nyilait s elszóleszté őket: a villámokat megsokasí
totta és megzavará őket (17. zs. 15. v.). Nagy volt a vizek zúgása; szózatot
adtak a felhők: mert nyilaid átmentek (76. zs. 18. v.). Tündököltesd a
villámlást és szórd széjjel őket: bocsásd ki nyilaidat s zavard meg őket
(143. zs. 6. v.). A nap és hold megállanak hajlékukban; a te nyilaid fé
nyében mennek ők és villogó dárdád fényénél (Habac. 3. r. 11. v.). És az
Úr Isten feltűnik felettük és kipattan az ő nyila1 (Zách. 9. r. 14. v.)
Határozottan a biblia hatásának kell betudnunk, hogy a kö
zépkori latinságban is megfészkelte magát a villámnak n sagitta
Dei» elnevezése. Bizonyságul Du Cange-ban a következő három
példát találjuk (VI. 23.):
,Tonítrua maxima fuerunt cum pluvia magna in civitate Parmae et
in quattuor locis sagitta de coelo percussit (Chron. Parmense ann. 1292
tom. 9. col. 825). In vigilia B. Johannis Baptistáé in hóra vesperarum
tonitruum, et sagitta de coelo percussit in turre communis Parmae (ibid.
ad. ann. 1299 col. 840). Trés de coelo ceciderunt sagitta}: prima super
campanile S. Pauli, secunda super campanile S. Petri tertia super capella
Domini.' (Acta S. Eom. tom. 2, pag. 103.)
Sandersnél (Wörterbuch der. deutsch. Sprache 2 a. 527.) erre
a kitételre akadunk: ,Man entgeht des blitzes pfeilen, doch den
pfeilen Amors nicht' (Boie—Matthison a. 8., 153.); de itten a pfeil
minden valószínűség szerint csak a szójáték miatt van alkalmazva a
villámra. Mindamellett nem lehetetlen, hogy a népnyelv a német
ségben is használja e czólra.
A szláv mythologiában tudvalevőleg Perun v. Párom a villám
lás és menydörgés istene, a kinek nevét közönségesen alkalmazzák
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a menydörgésnek és villámlásnak kifejezésére is (Miklosich: Wörtb.
244.); mondják pl.párom do t'eba: «villám, mennykő (üssön) beléd !»
E mellett a villámnak népies neve : Paromova (Perunova) stréla :
P nyila; káromkodó forma: Sto bohoj, sto strél: «száz isten, száz
nyila!» (Ipolyi: Magy. myth. 10.) Látható ebből, hogy a szláv
népies felfogás is Isten nyilainak tartja a villámokat.
De vessünk egy pillantást a rokon finn népre. A villámok
ezeknél is Ukon nuoli (U. nyilai), Jumalan nuo{i (: Isten nyilai).
Tanúságul lehet reá a Kalevala 33. rúnójának ez a helye (263—
270.): ,Szóla Ilmár neje ígyen : Oh Felséges Ukkó isten! ajazd fel
a legjobb nyilad, vedd elő legkülönb íjjad s réznyilvesszőt illeszsz
arra, te lángoló kézijadra; tüzes nyilad jól helyezd el, réz vesszejét
gyorsan lődd el sat.' (Barna fordítása 224. 1.) Ukkó teljesíti a kérel
met, csakhogy magát a kérőt sújtja le villámával. Vagy például a
14 rúnóban Lemmikáinen kéri Ukkót, hogy legyen segítségére s
öntsön nyilzáport az égből a gonosz Hiisi lovára. ,Erre Ukkó főalkotó, isten felhők felett lakó villámait ezikáztatá, égfedelét meghasgatá*. (313—315. Barna 80.) A finn ember, ha ellensége vesztét
kívánja, Castrén szerint ilyen átkot mond rája: Verjen meg a
tüzes istennyila!' (Csengery: A magyarok ősvallásáról. Tanul
mányai I. 81.)
E sor bizonyára még nem teljes. Ha tovább kutatnánk, al
kalmasint meglelnők a villámnak Isten nyilául való felfogását más
népeknél is; azonban ennyi is elegendő ama hagyományos hit
alaptalan voltának kitüntetésére, mely az ((istennyila)) elnevezést
ősmagyar vagy akár ugor sajátságnak hirdeti uton-utfélen. íme
világos példák tanúsítják, hogy indogermán nyelvekben is él-virágozik. Ha többet nem is, annyit kétségtelenül bizonyít e körül
mény, hogy a szóbeli apperceptio nem egy vagy két nép sajátos
tulajdonsága, hanem közönséges jelenség a nyelvek körében. Az
már aztán megint más kérdés, vájjon a vallási felfogásban bírja-e
alapját, vagy valamely egyéb okban, teszem fel az illető népek
harczias természetében. Mindenesetre érdekes s érdemes dolog
volna kihüvelyezni a teremtő alapokot; annyi azonban bizonyos,
hogy nem csekély fáradsággal járó munka volna, mert nem csupán
nyelvészeti, hanem psychologiai problémákat is rejt magában.
A közlött összehasonlításra támaszkodva annyit bátran állít
hatunk, hogy legtöbb valószínűség szerint a vallást illeti meg a
fő-fő rész megalkotásaért.
Hogy az ((istennyila)) nevet nem az őshazából hozták maguk
kal elődeink, biztosra vehető. Ez az állítás ugyan első tekintetre
kissé merésznek tetszik, de nem lesz az, ha meghányjuk-vetjük
támogató erősségeit. Népünk tudvalevőleg gyakorta él e kifejezés
sel, midőn ünnepiesebb kedvében a villámnak járását valamelyik
-ellenesére akarja irányíttatni. Ismert szólásmódok: Jstennyila
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üsse meg, verje meg, járja meg, csapjon bele, szántsa meg a hátát,,
hányja ki stb.; belejár az istennyila (Erdélyi: Népdalok 2 : 304.);.
az istennyila is csak mellette csap le; az istennyila se árt neki; mi
az istennyila 1; hasonlatok : tüzes, hegyes, mint az istennyila ;
úgy jár af fara, mint az ((istennyila))' ( = gyorsan Erd. Közmond.
129. 1.) sat. Ezekből s egyéb példákból megtetszik, hogy az ((isten
nyila* mint népies kifejezés eléggé járatos nyelvünkben. A nép
körében való emez elterjedtsége pedig kétségtelenül bizonyítja,
hogy nem a jelen korban termett, hanem régebbi idő szülötte.
Nyelvemlékeinket vizsgálva mindamellett azt tapasztaljuk, hogy
kora nem igen eshetik messze tőlünk, mert a legrégibb források,
melyekben előkerül (Madarász Márton: Vasárnapi evangéliumok
ból való szent elmélkedések ós Tofeus Mihály: A sz. zsoltárok
resolutiója) a 17. századból valók. E jelenség természetesen nem
zárja ki azt a lehetőséget, hogy egy vagy két, sőt akár három
századdal előbb is ismeretes volt nyelvünkben. A Ny. Sz. mind
össze négy példát tud felhozni reá a régiségből, melyek közül a két
első vallási munkából való.
Ezzel a körülmónynyel kapcsolatban tovább mehetünk egy
lépéssel s kimondhatjuk, hogy, az ((istennyila)) nemcsak hogy nem
ősmagyar idiotismus, de nem is magyar elme szüleménye, inert
minden valószinüség szerint idegen földről, a szentírásból plántálódott át hozzánk.
Altalán tudott dolog, hogy a biblia minden kereszténységre
tért nép nyelvére volt több-kevesebb hatással. E hatás pedig nem
csupán a grammatikára terjedt ki, hanem a szókincsre is. Saját
nyelvünkben is nem egy szentírási kifejezés nyert polgárjogot.
S ez a jelenség könnyen érthető; hiszen a régi időben tagadhatlanul a biblia volt legforgatottabb, fönt-alant egyaránt ismert
könyve a világnak, melynek műszavai, kitételei a sokszoros olvasás
folytán bizonyára hamarosan kelendőkké váltak. E mellett pap
jaink szóval és írásban szintén hathatósan közreműködtek az el
terjesztésükön.
A szentírásnak legolvasottabb része pedig, mint mindenütt, úgy
nálunk is a zsoltárok-könyve volt. Szembeötlőleg bizonyítja ezt az
a körülmény, hogy többszörös fordításukat találjuk a régiségben,
nevezetesen az Apor, Döbrentei, Festetich, Kulcsár codexekben s
egyéb helyeken is. Már pedig a zsoltárok, mint a fönnebb idéztük
példák igazolják, nem egyszer hirdetik a villámokat. Isten nyilai
nak ; s ezen felfogást gyakori olvasásuk és éneklésük vajmi könynyen átolthatta s meggyökereztethette a magyar nyelvben szint
úgy, mint a középkori latinságban. Számottevő tanúságtétel e
mellett az a jelenség, hogy az ^istennyila* név említett zsoltár
fordításainkon kívül legkorábban vallási művekben kerül elő a
régiségben. Nem hagyható továbbá figyelmen kívül az sem, hogy
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a zsoltárokat költőink gyakran feldolgozták énekeknek, főkép a
protestantizmus elterjdésével, a mely felekezet tudvalevőleg
rendes templomi énekekül használja őket. Hogy azután eme fel
dolgozásokban az eredeti kifejezések nagy részét megtartották,
magától érthető dolog. A nép pedig, mely naponta énekelte, vagy
hallotta a szószékről és olvasta a fordításokban s egyéb vallási
munkákban, lassadján elszokta, megtanulta a főbb typikus kitétele
ket, melyeket eszmekörébe könnyen beleilleszthetett. Ezen az
úton-módon vált az «istennyila» is több más bibliai kifejezéssel
egyetemben nyelvünk tulajdonává.
Már most, ha az ^istennyila)) eredete a szentírásban sarkallik,
világos, hogy sem alapja sem értelme a finn Jumalan nuoli vagy
akár a föltett vogul tq>rém-nai névvel való kapcsolatbaejtésének.
Én különben abban a véleményben vagyok, hogy a finn jumalannuoli-t is a szentírás hatása hozta létre. A kereszténységnek s
vele a bibliának hatása a Kalevalára félreismerhetlen és le nem
tagadható. Ukko alakja a keresztények Istenének több tulajdon
ságát egyesíti magában; sőt a Kalevala utolsó rúnója olyannyira
keresztény szellemű, hogy Máriáról és Krisztusról zengedez. Épen
nem lehetetlen tehát, hogy Ukko nyilai is ( = a villámok) Jehova
hasonló fegyverszereinek képmására alakultak meg a finnek
képzeletében.
Mint czikkelyem elején kifejtettem, a tq,rém-nal megléteiét
kétségesnek tartom a vogulban; de ha mégis megvan, úgy gondo
lom, eredete ugyanoda mehet vissza, a hova magyar és finn társáé,
t. i. a kereszténység hatására. Megemlíthetem itt Hunfalvynak
egy tévedését is, hogy t. i. a «villám» fogalmának jelölésére hasz
nált vogul sáli (sálé, sáli) szónak «szeg, nyih etymont tulajdo
nított (Vog. föld és nép 19.) s a magyar ^istennyilán egyértékesének akarta feltüntetni; pedig nyilvánvaló, hogy ez a sáli «blitzen»
igével függ össze, a mely a magy. salyog, csillog, finn selkea, selkiá,
lapp calget, calges, votj, celekt-, celekjal- stb. szavakkal rokon.
(MUg. Szót. 368.) H. hibája különben Kuun Gézára is átragadt. (1.
idézett müve 173.)
Az «istennyila» eredetének tisztázásával önként fölmerül
bennünk az a kérdés, mit tartsunk a «magyarok nemzeti Istenén~vő\,
a kinek a hagyományos nézet legsajátosabb tulajdonsága gyanánt
szokta emlegetni, hogy égiháború alkalmával villámait ,mint hatal
mas nyilzáport* szórja mennyei lakából! Ez a kérdés nem vág
ugyan szorosan tárgyunkhoz, de tagadhatlan közeli érintkezésben
van vele, azért lehető rövidséggel igyekszünk reá megfelelni.
Azon eredmény alapján, a melyet ősvallásunkról eddig főleg
a nyelvészet támogatásával kiderítettünk, annyit határozottan
állíthatunk, hogy eleink nem voltak igazában egy Istent imádók,
a mint krónikásaink rájuk akarják bizonyítani; de nem is voltak
NYELVTUD. KÖZLEMÍCHYHK. XXV.
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szoros értelemben vett polytheisták; hanem alkalmasint közben
tartottak a két szélsőség között. Nagyon valószínű, hogy nem
voltak egy fő isteni lénynek ismerete nélkül, de hogy ennek esz
méje olyannyira határozott és kidomborodott volt volna hitükben,
mint a milyennek régi történetíróink s részben még a korunk,
béliek is fel igyekeznek tüntetni, semmi esetre se fogadhatjuk el.
Kétségtelen, hogy imádtak, tiszteltek megszemélyesített természeti
jelenségeket, valamint különféle szellemeket, geniusokat is. Voltak
bálványaik is.
Az újabb vizsgálat emez eredményével merően szembeszáll az
a kép, a melyet pogány őseink vallásáról krónikásainkból, főkép
Anonymusból, a Bécsi és Budai krónikákból és Thuróczyból állít
hatunk össze. Ezen kép értelmében a honfoglaló magyarok az egy
igaz Istennek oly teljes tudatában voltak, mint akár a keresztény
ség ; egy Istent imádtak, ki nemzeti pártfogó Istenük volt és min
denütt mellettük állott a harczok közepette, buzdította, erősítette,
győzelemről-győzelemre vezette őket; Álmos és Árpád választott
emberei, a kiket azon czéllal rendelt vezérekül, hogy kedvelte
magyarjait elvezessék az igéretföldjére, Attila örökébe. Szemmelláthatólag egészen más e kép, mint az élőbben közlött; mindamel
lett nem valami nagy sor eltalálnunk, melyikük felel meg jobban
a valónak.
Krónikáinkat tudvalevőleg papi emberek írták, a kikben a
hazafias érzelem lángja semmivel se lobogott alacsonyabban, mint
a vallásos buzgalomé. E derék emberek minden igyekezetükkel
rajta voltak, hogy az ősök vitézi tetteit, hazafoglalását mentől
szebbnek, mentől dicsőbbnek rajzolják az utókor elé. Es feladatuk
nak megoldása nem is került nagy fáradságba. Tudákosságuk nem
engedte, hogy a parasztság csacska énekeire támaszkodjanak (bár
úgy lopva ezekből is csentek egyet-mást), hanem a bibliához űztesarkallta őket, a melyből Jehova választott népének, az izraeliták
nak ragyogó példája tündökölt feléjük; Jehova vezérli a zsidókat
kiválasztott embereivel, Mózessel és Józsuéval a nekik megígérte,
tejjel-mézzel folyó Kánaán földére. Védi, oltalmazza, segíti őket
minden léptükön. Midőn Mózes, a kirendelt vezér, az örökségül
igért országnak határán vétke miatt sírba száll, Józsuét állítja
élükre, hogy a foglalás nagy művét akarata szerint végrehajtsa.
Olvassa el bárki figyelmesen Anonymust és társait, alig
hiszem, hogy észre nem veszi, mily nagy a hasonlóság a zsidó nép
nek Kánaánba való vezérlése s a magyaroknak honfoglaló had
járata között. Jáfet ivadékainak, a magyaroknak Istene épen olyan
viszonyban áll választott népével, mint Jehova az izraelitákkal.
Mindkettő kijelöli népének a birtoklandó hazát: ez Kánaánt,
amaz Pannóniát; s egyformán vezetik, védik, segítik ó'ket. A zsidó Je
hova Mózest teszi vezérnek, a kinek hivatása azonban csak Kánaán ha-
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iáráig tart, mert a halál itt bűneért sírba dönti őt (Dixit Dominus ad
Moysen; Haec est terra, pro qua iuravi Ábrahám, Isaac et Jacob dicens:
Semini tuo dabo eam. Vidisti eam oculis tuis et non transibis ad illám.
Deut. 24, 4) : a magyar Jehova Almost választja ki ugyanerre a feladatra,
a ki szintúgy, mint Mózes csak az igéretfoldj ének széléig, Munkácsig ve
zeti nemzetét s azután csakhamar életét veszti ; a Budai krónika meg
jegyzése szerint ugyanis :.,Huius (se. Árpad) páter, Almus in patria Erdeleu occisus est, non enim potuit in Pannoniam introire' (39), vagy mint
Bonfinius még jellemzőbben mondja : , Almus Pannoniam, veluti promissionis terram intrare non potiut, in Transsylvania namque caesus est'
(Dec. prim. I, 9). Mózes hivatalát a bibliában Józsue nyeri el, a ki Jehova
akarata szerint fényes harczi diadalmakkal elfoglalja Jákob örökségét s
felosztja nemzete tizenkét törzse között: a magyarok Istene Árpádra
bízza a honfoglalás befejezését: s ez a felső utasítás értelmében be is tölti
szerepét, mert derekas harezokban visszavívja Attila hagyományát s igaz
sággal kirészeli népe' törzseinek. Ilyformán ,bene impleuit Deus, mint
Anonymus írja (10 b.), in Almo duce e-t filio suo Árpad propheciam,
quam cecinit Moyses propheta a filiis Izrael: E t locus, quem calcauerit
pes uester, uester érit'(v. ö. Omnem locum, quem calcaverit vestigium
pedis vestri, vobis tradam, sicut locutus sum Moysi. Jos, 1, 3), vagy
'Thuróczy szavai szerint: ,Retradidit autem Dominus Hungaris Panno
niam, sicut tradiderat filiis Izrael tempore Moysi Sehon, regem Amorhaeorum et Ogh regem Basán et omnia regna eorum in hereditatem' (II, 3.
v. ö. Percussit gentes multas et occidit reges fortes: Sehon, regem
Amorrhaeornm et Ogh regem Basán et dedit terram eorum hereditatem,
hereditatem Israel servo suo. 134. zs. 10—12. vv.). Ide vehető Anonymusnak eme szinte bibliai ízű nyilatkozata i s : ,Deus enim, cuius misericordia praeuia erat, tradidit duci Árpad et suis militibus inimicos eorum et
per manus suas labm'es populorum possederunti (20 b. v. ö. Dedit illis regiones gentium et labores populorum possederunt. 104. zs. 43. v.).
E rövid összehasonlítás, azt hiszem, elég világosan mutatja,
hogy krónikásaink munkáján a szentírás h a t á s a lépten-nyomon
megtetszik: Őseink nemzeti Istene Jehovának, Álmos vezérük Mózes
nek, Árpád Józsuénak, a hazafoglalás dicső munkája Izrael népe
Kánaánba
vonulásának képmása náluk. Ez a jelensége, melyre
historikusaink n e m igen vetettek s vetnek szemügyet, nagyon is
számottevő tényező a krónikások helyes megítélésében.
Ilyformán teljesen biztosra vehetjük, hogy a magyarság
nemzeti Istenének eszméje nem az őshazából származott
hozzánk,
hanem a szentirásban gyökeredzik szintúgy, mint az ((istennyilán
kifejezés is. A ((magyarok Istene» nem egyéb, mint a zsidók
Jehovájának pap-krónikásainktól
alkotott képmása, a mely idő folytán,
főkép a 16. században, m i d ő n bibliai költőink a h a z á n k vesztére
törő harezok zajában n e m z e t ü n k sorsát a választott zsidó n é p
küzdelmeivel hasonlítgatták össze, m i n d j o b b a n és j o b b a n kifej
l ő d ö t t s belehatolt a magyarság köztudatába.
Ne ringassuk tehát m a g u n k a t , n e m z e t i h i ú s á g u n k n a k hódolva,
13*
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ama patriarhális, szivet-lelket csiklandó csalfa hitben, hogy akár
a magyarok nemzeti Istenének eszméje, akár pedig a villám
nak Isten nyilaként való felfogása s elnevezése ősvallásunkból
maradt reánk.
V. A , t e r e m t ' szó.
Ez az utolsó «ősvallási kifejezés». ,A teremtés fogalmára,,
mondja Munkácsi, a vogulban egyik legjáratosabb kifejezés: taráti
(ibocsát, ereszt)) pl. élern-yqlés ünléné ma tárátwhkwé ti tárémtáslén:
az ember lakó földet megteremteni ím megteremtetted tdk. bocsátani
ím bocsátottad \ am Paráp-naj ánkív táráte'im: én Paráp-asszony
anyát (ily nevű hegyet) bocsátok (azaz: teremtek). Hogy miként
vált a «bocsátást» jelentő ige a «teremtés» értelmének hordozójává,
teljes világossággal (!) kiderül a részletesebb teremtési leirásokból r
melyekből azt látjuk, hogy Ntimi-TqZrém ősisten a földet és jelen
ségeit nem puszta szavával ex nihilo alkotja, hanem azokat
mennyei lakából alábocsátja, még pedig rendesen igen nehézkes
módon: kötelekkel vagy hágcsón... A vog. tárát-, momentán
/áráwí-kópzésével alakilag és jelentésben pontosan egyezik a
magyar teremt-, s midőn a kifejezés ennyire azonos, nem kell-e a
bennük rejlő alapfelfogást is azonosaknak tartanunk ?!' (Ethnogiv
4 : 53—54 1.)
Bármennyire tetszetes látszatra Munkácsi emez utolsó egyez
tetése, mindamellett tévedésen alapulónak s el nem fogadhatónak
kell kijelentenünk. Okoskodásával szemben előre is határozottan
állíthatjuk, hogy 1. a vog. tárát-, tarémi- ige nem mythologikus
kifejezés s nem jelent soha annyit, mint «teremteni», hanem tisztán.
csak «ereszteni, bocsátania, 2. ha még mythikus elnevezés volna,
se lehetne a teremt-igét vele rokonságba állítani.
Eleve megjegyezhetjük, hogy más dolog teremteni valamit
(== semmiből vagy már meglevő dologból létrehozni) és más a
már kész teremtményt mennyből alábocsátani. M. tévedése épen
azon fordul meg, hogy az utóbbi mivel etet is teremtésnek veszi.
Lássuk különben, miként megy a vogul mythologiában végbe
a teremtés. A XuV-qtér möjt (ördögfejedelem regéje) szerint: máüntaytné eli-paalt vitt' tarmV akwán yqmitaytém álseV (Vog. népk.
gy. I. 151.) vagyis: «mielőtt a föld megteremtődött, a víz és ég
egymásra borulva födték egymást». Magát a föld létrehozását ille
tőleg meglehetős zavart találunk a teremtés regéiben; némelyből
Numi- Tq,rom bocsát le (taráti) az égből egy darabkát, a mely az
után rövid időn megnövekszik; másutt meg úgy buktatja ki atenger mélységéből valamelyik küldöttével. Egészen világos, hogy
a föld mind a két esetben már eleve készen van, s az énekek
csupán arról szólnak, miként teszi Numi-Tarém az emberek s
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állatok számára lakhatóvá ; magáról a létrehozás actusáról legtöbb
ször hallgatnak. Midőn tehát a Ma yul'item möjí-ban (a föld víz
ből való előbuktatásának regéjében) ezt olvassuk: Numi-Tqrém
jáyán au kwol janit jelpin má-lqmtél tdrátawé (Vog. népk. gy. I*
135.), azaz «N—T. atya háznagyságú szent földdarabot bocsátott
alán, tisztában lehetünk azzal, hogy itten valójában nem terem
tésről van szó, hanem a már megteremtett föld égből való leeresz
téséről. Épen nem lehetne e kitételt pl. így fordítanunk: «N—T.
atya háznagyságú földet teremtett)).
A hol igazán teremtésről történik említés, ott sehol se találjuk,
hogy a,tárat- vagy tárémt- igealakkal fejeznék ki; teszem az «ember
teremtésének regéjé»-ben Numi-Tqrém e szavakkal küldi testvérét
Joli-Tqrém-ot «az ember korabeli világ» létrehozására: Nan ja/—
Jáyi, an joli máné va'ilén, elém-yqlés jisin tqrém, elém-yqlés nqtintárém
sánkémtankwé éri! (Vog. népk. gy. I. 128.): «Te testvér (nőtestvór), most szállj le az alant levő földre, az ember korabeli világot,
az emberidejebeli világot kell megteremteni!)) Minthogy pedig JoliTqrém nem tudja miből s hogyan hozza létre az embert, ezzel a
kérelemmel küldi fel követét bátyjához: Numi-Tqrém
já,i-pikwéf
an elém-yqlés ünléné sqwin ma ti ünttáslén, posifiV ti váradén : an
elém-yqlés yuml'é sánkémtankwé2 (u. o. 129.): «N—T. bátyácska!
az ember lakó kérges földet most már megteremtetted, világossá
tetted : de hát az embert hogyan kell megteremteni ?» A követ alászálltaután: Numi-Tqrémyumiánáelém-yalés-yuri
várunkwé kétitá
(u. o. 130.): «N—T. elküldi embereit, hogy csináljanak (földi)
•emberalakokat*), a melyekbe azután Joli-Tqrém életet lehel s
munkája elvégzését e szavakkal adja tudtára N-Tqrémnak:
Jqutá
vüyém sát yumin sánkamténé ti sánkémtáslém (u. 0.132.). «íjjafogott
hét férfiadat megteremteni ím megteremtettem)).
Eme példánkban, mint látnivaló, valóságos teremtésről, meg
alkotásról van szó, a melynek jelölésére azonban épen nem hasz
nálják a teremtésnek Munkácsi szerint sajátos tárát-, tárémt- kife
jezőjét, hanem a sánkémt-igét. De még számos ily példát lehetne
idéznünk, melyek határozottan tanúsítják állításunknak igaz voltát.
Hogy Munkácsi a tárat-et ősvallási kifejezéssé tenni igyekvő
buzgalmában szembeötlően téved, saját felhozta példájával is meg
bizonyíthatjuk, a mely így hangzik : Am Paráp-náj ánkw táráte'im:
«En Paráp-asszony anyát bocsátok)), azaz M. szerint: n-teremteh)
(tehát táráte'im = teremtek). Hogy itt a táráte'im formának terem
tésre való értelmezése nyilvánvaló hiba, bizonyítja ugyané mon
dásnak teljesebb alakja: Am Sát-ur ánkw sánkémte'im, Paráp-náj
ünkw táráte'im (Vog. népk. gy. I. 80.), vagyis : «En Hét-hegy anyát
teremtek, Paráp-asszony anyát bocsátok alá». Mivel Paráp-asszony
egy a Hét-hegygyei, világos, hogy a kitételnek helyes értelme ez :
É n Paráp-asszonyt (hegyet) teremtek s azután lebocsátom őt,• tehát
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a sajátlagos teremtés kifejezője itt is a sánkémt-ige, míg a tárátcsak a már megteremtett Paráp-asszony földre való leeresztését
fejezi ki.
íme egy más, szinte számottevő bizonyság Munkácsi tévedé
sének igazolására! Numi-Tqrém a XuV-qter wiö/í-ban így gondol
kodik magában: Mat-ürél ma voss úntténum, mat-űrél ma nqny voss
joytténum (Vog. népk. gy. I. 160.) «Valami módon hadd teremtek
földet, valami módon hadd hozok fel földet (t. i. a vízből)!» XuVqtér-t felszólítja, hogy álljon hozzá társul: Nan am apsim voss qlén,
ménki akwát ma voss üntténümén! (u. o.): «Légy te az én öcsém !
teremtsünk ketten földet! Ez imígyen válaszol: Am Numi-Tqrém,
man qsmarél nánén ma nqny joytteHm í (u. o.): «Én N—T. micsoda
ügyességgel hozhatok fel neked földet (a vízből) ?» N—T. biztatja
őt, hogy merüljön alá a tenger fenekére s hozzon fel onnan földet,
X-q. kétszer lebukik, de lélekzete kifogyván, üresen kell felszínre
szállnia; harmadszor végül leér a tenger fenekére és supán séi vis,
Numi-Tqrém ásuwné nqny tqtéstá. (u. o. 161.): «homokot vett a
szájába s felhozta N—T. atyánknak)). Erre azután: Numi-Tqrmi
XuT-qtérV ma üntunkwé patsV (u. o.): «N—T. és X-q. el kezdték
a földet teremteni.
A teremtésnek tulajdon kifejezése itten, mint látnivaló, az
üntt-ige, mely eredete szerint összefügg a vog. K. ünl- «sitzent
ülni» igével s etymonja: «setzen, hinsetzcn)), a melyből később az
uaufbauen, schaffen* jelentés fejlődött ki. De ugyanebben a példá
ban a tenger mélységéből hoznak fel egy kis rész földet (v. ö. man
qsmarél nanén ma nqny joytteim h> «micsoda ügyességgel hozhatok
fel neked földet ?» vagy: séi
«$#£ tqtésta : «a h o m o k o t . . . .
felhozta))), a melyből azután a kontinens sajátlag megteremtődik.
Már most a milyen jogon Munkácsi a táráti «bocsát, ereszt)) igét
ősvallási kifejezésnek mondja csupán azért, mert néhol NumiTqrom úgy bocsát le az égből egy-egy darabka földet, melyből a
kontinens utóbb megalakul: épen ily jogon a nqnyjoytti (felhozza*,
nqny tqtestá «felhozta» kifejezéseket is mythologikusoknak állít
hatjuk, mert az előttünk levő rege szerint a tengerből hozzák fel
a kontinens teremtésére anyagul szolgáló homokot (földet). Nyil
vánvaló, hogy mind a két állítás alaptalan s könnyen nagy téve
désbe visz.
Ha a tárati, megjegyezhetjük még, eredetileg csakugyan a
teremtéssel függne egybe, akkor vallási művekben bizonyára hasz
nálatos volna «creat» értelemmel. Az eredeti pogány vallás kifeje
zéseit ugyanis tudvalevőleg a kereszténység jó részben elfogadta s
megtartotta, mondhatni, mind megannyi népnél. Numi-Tqrém (aszemélyesített ég) például a keresztény voguloknál is jelöli az Istent;
de már tárat-, tárémt- igét épen nem használják soha a teremtés
kifejezésére, hanem csak a rendes ubocsát, ereszt* jelentéssel. így
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teszem Márk evangéliumának vogul fordításában ezt találjuk (Ny.
K. 10: 228.) Jestli taretaganim tanin juj téted, pastimtat tonkt (8,
3.): «Ha eleresztem őket haza éhen, elerőtlenednek az úton» : vagy
(Ny. K. 10: 253.): N'urine erin istobi am taretalim nanane judejskij
naerme ? (15,9.): «Akarjátok-e vájjon, hogy elereszszem a zsidó
királyt?» A hol pedig teremtésről van szó, ott egészen más kifeje
zéseket találunk, pl. (Ny. K. 10: 235.): Panketat ze telim asne,
humme i neme joltsa tinin Torim (10, 6.) : «Ab initio creaturae masculum et feminam fecit (creavit) eos Deus» (Vulgata). Itten tehát
a «creat» értelem a jolt-igével van kifejezve, míg a <tcreatura» egy- '
értékese telim as (v. ö. Tonátél mö telimist, vif telémist telem tussép
tdrimé saorlayw naosté: «Azzal a föld teremtésekor, víz teremtésekor
termett álló fenyőt vagdalni kezdte. Vog. népk. gy. II. 237. Ajka,
kwol-sisté akw' jiv-saw telem: «Öreg, a ház mögött valami cserje
termett \ Vog. népk. gy. I. 3. sat.).
A közlött erősségek alapján tehát bizton-bátran kimondhat
juk : a tarát-, tarémt- nemcsak hogy nem Jegjáratosabb kifejezés'
a teremtés fogalmára, hanem egyátalán nincs is vele semmi szár
mazási kapcsolatban. Eendes vogul kifejezések a teremtésre:
sánkémti, üntti, télti Bat. de soha taráti v. tárémti; ezt csak akkor
használják a myth. énekek, mikor arról szólnak, hogy Numi-Tqrém
valamely már megteremtett dolgot lebocsát (tárdti) az alsó
világra.
Föltéve azonban — bárha meg nem engedve — hogy a
tarát-, tarémt- valósággal a teremtés kifejezője, a magyar teremt«procreat, producit» ige mindamellett semmi áron sem állítható
vele rokonságba. Maga Hunfalvy is, a ki ülönben szintén bele
bonyolódik abba a hibába, hogy tárdt-et teremtésre magyarázza,
bizonyságot tesz állításom igaz volta mellett. ,Ha úgymond (Vog.
f. és n. 117.), á táré, táremlém, táretém szók eredeti jelentését kutat
juk, nem a terem, hanem más magyar szóban találjuk megfelelő
jüket. Táré azt teszi: (keresztül) ér, táres: az ér, mintegy a mi a
testen keresztül ér; innen táremii: érik, beéri; evvel van az ered,
ereszt egybeköttetésben s a vogul táretém valóban: eresztek?
Abban ugyan téved Hunfalvy, hogy a tárés «ader, wurzel» szót a
taráti rokonának mondja, de annyiban tagadhatatlanul igaza van,
hogy a magy. terem-, teremt-ige eredete szerint minden látszatos
egyezés daczára se tartozik össze a tárát-, tarémt- szóalakokkal.
A tárát-, tárémt-ige értelme: nlassen, gehen lassen, herablassenv. Magától értődő dolog, hogy e jelentést a causativ képzés
segíti benne kifejezni szintúgy, mint a magy. ereszt-, vagy a finn
paástá-l igeformákban (1. MlJg. Szót. 794.). E szerint a tárd- (ug.
tgrs-) alapigének: «procedere,progredi; jortgehen, abgehen ; távozni,
(el) menni, eredni)) a jelentése. Ezzel szemben a terem-, íemnt-beli
ter- alapige egj7 t£gr- «ziehen; húzni» ősugor igealakra megy vissza
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(1. MUg. Szót. 210.), a melynek értelme szembeszökőleg teljes-töké
letes ellentéte a tárá-énak. Kiegyenlítésről szó sem lehet köztük,
mert egészen nyilvánvaló, hogy a tárát-, tárámt-nak «lassen, gehen
lassen, herablassen» a jelentése, míg a magy. teremt- «proferre,
producere, procreare; hervorbringenw s azután «erschaffen» ér
telmű. A ((húzás» és az «eresztés» olyannyira ellentétes két fogalom,
hogy semmiféle rokonság se képzelhető közöttük.
Budenz a tara-, tárat-, tarémt- formákkal a magy. ered-, ereszt
igealakokat köti rokonságba (MUg. Szót. 794.) még pedig egészen
helyesen; mert hiszen a jelentésük teljesen egybevágó s alakbeli
rokonságuk is könnyen kimutatható (az ered- eredetibb tered-alakta,
megy vissza, a szókezdő t lekopását illetőleg vö. vog. tánér: magy.
egér, vog. tul'é: magy. újj, vog. te-: magy. ev- [eszik], vog. ti, fi:
magy. ez sat.). Látható ebből, hogy az ered- ereszt-formák épen
nem mellékalakjai a terem-, teremt nek, mint Munkácsi állítja
(Ethnogr. 4 : 54.) s nincsen legcsekélyebb atyafiság se köztük.
A tere?nt-ige tehát tisztán nyelvészeti ok miatt se köthető
rokonsági kapcsolatba a tárát-, tarémt- igeformákkal.
Eövidre fogva fejtegetésem eredményét, a felsoroltam mythol.
és nyelvészeti erősségek alapján e szerint, azt hiszem, joggal s
kereken kimondhatom, hogy a vog. tárát-, tárémt-ige nem mythikus
kifejezés; de még ha az volna, se lehetne a magy. teremt szóalakot
vele egyeztetni, mert az etymonjuk merőben ellentétes.
E. PRIKKEL MARIÁN.

A Magyar Határozók. Simonyi Zsigmondnak e részletes mondat
tani munkája most készült el teljesen. Most jelent meg a második kötet
második fele (első fele 1892-ben). Az egész II. kötet 8-réttí 464 lapra
terjed. Ebből 288 lap a névutók használatát tárgyalja (a ragoké az
I. kötetben van), 40 lap a határozó igeneveket (az infinitivus határozói
használatát, továbbá a -va ve, -ván vén, -vast vést és -atta ette végű ige
nevekét), 41 lap a határozó szókat (helyh., idó'h., állapoth., végh., módh.,
okh. szókat). Azután következik hat lapon egy egészen rövid (.rendszeres
áttekintés*. Ez egyrészt azért van oly rövidre fogva, mert a két-kötetes
munka máris igen terjedelmesre nőtt; másrészt, mert amúgy is okvetlen
szükséges volt a részletes tárgymutató (18 lap) és szómutató (62 lap).
Ezt a kettőt Kalmár Elek készítette el nagy gonddal és hozzáértéssel.
A szómutatóban föl vannak sorolva az összes fontosabb kifejezések és
szólások, melyek a munkában idézve s tárgyalva vannak. E jegyzék jó
szolgálatot fog tenni mindenkinek, a ki nyelvtörténettel, synonymikával
vagy stilisztikával foglalkozik.

Értelmi egyezés a görögben.
Az indogermán nyelvek általános törvényét az alany és állít
mány, a jelző és jelzett tárgy neme, száma, ill. személye közti
•egyezésre nézve a szanszkrit grammatikusok felette jellemző szóval
nevezték el.
A congruentiát sámánádhikaranyának
hívják, mely annyit
tesz, mint oly szók közti viszony, melyeknek substratuma (tartalma):
adhikaranaja, ugyanaz: sámdna. A formai egyezés e nyelvben
szigorúan van keresztül vive, de azért kivételes szerkezet for
dul elő.
A görög nyelv a külső, alaki egyezés helyett a belalak szerénti
az vagy nevezett értelmi egyezést sokkalta nagyobb szabadsággal
használja. E tekintetben a latin nyelvnél is szabadabban jár el és
meglepő találkozás van a magyar népies nyelv és a görög népies
és irodalmi nyelv között az értelmi egyezés sűrű alkalmazásánál.
Nagy mező nyílik előttünk; az összehasonlítás nagyon tanulságos;
a példák egész sorát találjuk Kühner kimerítő mondattanának
359—371. szakaszaiban és teljes megerősítését annak az általános,
egybefoglaló jellemzésnek, melyet a következőkép mond ki: «A xará
oLvzoiv aúvta^tc, egy nyelvben sem oly gyakori, mint a görögben.
Ez az élénken érző és gondolkodó görög szellemében gyökerezik,
mint ki nem a szónak holt formáját, de a forma élő tartalmát
látta és fogta föl. A szabályosságot aggodalmas pontossággal kereső
nyelvtan szabályaival nem törődve képződött a görög nyelv a
beszéd eleven, üde fuvallatától átlengve és a költők befolyása
alatt.)) Ez az igazság. A költők iskolájába járt a görög nép a maga
egyetemes egészében; mert hiszen a rhapsodok ajkairól leste el a
szárnyas szavak-at.
De a nyelv fesztelen, néha pongyola használata a magyar-
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ban is rendkívül élénk. A mondat nem a logikai forma keretében
mozog, de a gondolathoz simul csodálatos szabadsággal.
A magyar nyelvben az értelmi egyezés érdekes példáit gyűj
tötte össze és módszeresen tárgyalta Simonyi Zs. Nyelvőr 9:224. és
köv. és ugyan e folyóirat 13:404. és 446. és köv. lapjain; vala
mint P. Thewrewk Emil Arany Aristophaneséhez írott glossariumában. Az ő tőlük idézett példákból válogattam ki az ez értekezés
körébe illőket. Feladatomul tekintem az értelmi egyezést össze
hasonlító mondattani alapon tárgyalni. A görög mondattan példáit
más indogermán nyelvekével világítom meg és a megfelelő magyar
példák közül is idézem a legjellemzőbbeket.
Minthogy a görögből indulok ki, az értelmi egyezésnél a
görög nyelv általános szabályaitól eltérő kivételeket is e nyelv
szellemében csoportosítom :
I. Az állítmány per attractionem az állítmányi névhez vagy
több alany esetében az egyikhez simul.
Első csoportnak tettem ezt, mert itt az alaki egyezés megvan,
csak átruházódik az állítmányi névre vagy egyik alanyra.
II. Értelmi egyezés a nemi egyezés alól való kivétellel. Ide
vonom az értelmezó'-t is.
III. Ha az alany gyűjtő név, az állítmány többesben áll; még
pedig: a) gyűjtő főnév, b) gyűjtő névmás mellett.
IV. A többes alany mellett a gyűjtő jellegű állítmány egyes
számban.
V. Személybeli változás.
A tiszta pongyolaság eseteit külön csoportba nem osztám, de
a példák kapcsán megjelölöm.
I. Az állítmány az állítmányi névhez vagy több alany közül
az egyikhez simul.
Példák: Hdt. 1:93. ^ [xsv rcspíodoc, elöl arádcoc §$. — Aesch.
Ch. 319:
'AtpelSatc. (Alany : ^ooc, állítmány %éxX7]vtoa.)
A latinban: Sall. Jug. XXI: possedére ea lóca quae Numidia
appellatur. Per. Aud. III, 223: amantium irae amoris redintegratio
est Cic. párad : Contentum suis rebus esse maximae sünt divitiae.
Hogy az ily símulás mikópen domborítja ki a gondolatot,
annak jellemzésére szolgál az a visszatetszés, melyet az alaki egye
zés szigorú alkalmazása kelt a következő mondatban: Liv. XL, 1 1 :
Demetrius iis unus omnia est
A szanszkritban*): Panc. 263 : sarpa aha: sápratam tvá me
*) A példákat részint Speijer: Sanskrit Syntax, Leyden, 1886-ról,.
részint Rdmayana Gorresio-féle kiadásából merítettem.
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mitram játam (nem pedig játa) = a kígyó monda, mostan te lettél
barátom. Itt a murámhoz mint állítmányi névhez simult az állít
mány : jatam; ezért a semleges nem. Még jellemzőbb : Mah. IX,
294: saptaprakrtayo hieta saptangam rajyam ucyate: e hót elem
együtt neveztetik héttagú királyságnak. Itt a rajyam: regnumhoz
tapad az ucyate = vocatur; apellatur. — Még egy példát hozok
föl, hol az egyik alanynyal egyezik meg az állítmány:
Kantimati rajyam idam mamaca jivitam adya prabhriti
tvadadhinam: Gantimati et regnum hoc atque vita mea tibi subjecta est.
Francziában*): Le fuir et le bannir est tout ce que je puis
(Campistron). Le fer, le bandeau, la flamme est toute préte (Racine).
Son courage, son intrépidété ótonne les plus braves.
Magyarban: Az attractio nyilván fölismerhető a következő
népmesei fordulatban. Nyr. 6:286: a Mért sírsz három árva?»
«Hogy ne sírnék, szép szűz Marja, mikcr anyám föld gyomrába.))
Az alaki egyezés túlszigorú alkalmazására vall MüncheniC.:
ti vagytok földnek savi, holott a latin szövegben: vos estis sal
terrse.
A görög nyelvben egy felette érdekes kérdés megoldását kísér
tem meg e helyen; még pedig azért, mert szerény felfogásom sze
rént itt is az állítmánynak az állítmányi névhez való símulásáról van
szó. Ez az úgynevezett ayjjfxa fiotartov r) lltvdapixóv kérdése. Lássuk
a példákat. Pindaros X. Olymp. 4. ós köv. verse így hangzik:
^{izhyápüsq ufxvot uotépcov apyai Xófwv Tslletat, xaí TTUTCÓV őpxiov
\Lzyakaiq ápsTat<;». Dissen hivatkozik Welckerre, ki Hipponaxnak e
két sorát: Aó' Yj{Aépai fovai/ös éartv ijdiorai, őrav fajrfl ri$ záwpép'ft
TStbYjxotav. Ugyancsak Pind. Dithyramb 1:16: Dissen olvasása
szerént: ayeczai T' öji/pal pisXswv oúv auXoíc, áysirat Se{xéXav s
Xaá^TCüxa yopói. És ide vonható Homeros, Hymn. in Cereren
279 : qav&ai ős xófiac xo-zsv/jvoftsv.
Mind e helyek a congruentia durva megsértései. Kühner így
oldja meg a kérdést: «Azon főnevek, melyeknél ily szerkezet for
dul elő, dolognevek, melyeket valószínűen úgy kell tekinteni, mint
a többesszámú semleges neveket.» A Hipponaxból vett példát
Gaisford egy tollvonással kitörli a példák sorából éazív helyett
éian-t téve. így tesz Gemoll és pedig a mi Ábelünkre hivatkozva
(1886-iki kiadásában) a homerosi-hymnusból vett példában: fav#--y
dk xóp:q-\> tartják a helyes lectionak. Dindorf nagy thesaurusában
megjegyzi: cum numero plurali coniunctum, nisi, quae Euhnkeni
coniectura est $avftij ős xó[xrj corrigendum». Voss egyesnek: mint
egy gyűjtő jellegű állítmánynak veszi a xazevr^odsv-i és und Locken
wie i-old umblühtennek fordítja.
*) Noél-Chapscd: Nouvelle Grammaire francaise. Paris. 1891.
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Magam a ayjj\ia ftotmuov-i félreértésen alapulónak tekintem.
Szeréntem az állítmány az állítmányi névhez vagy appositióhoz
simult és így a tárgyaltam csoportba vonható. Hóman a maga
kiadásában a Pindarosi helyet a D. G. V. codexek olvasásától eltérve,
úgy javítja, hogy az «/#«f'-helyett ápya-t tesz: és akkor az állítmány
{réUeraí) egyszerűen ehhez mint állítmányi névhez simult.
Magam is hajlandó vagyok Homanhoz csatlakozni; de erre
sincs szükség. Egyszerűen a szünetjel törlendő a %aí TZMTZÓV opxiov
fisyáXatg apstatc; előtt és akkor a rülsrat
egyes száma éhez
simul: tehát magyarul e hely ezt teszi: «mézédesen zengő dicsdalok, kezdetei a későbbi hírnévnek, zálogául is tekinthetők a ki
váló erény diadalának)*.
Apollonius Dysc. valamint Hephaistion a külön oyjlV-a- Pottíí*
ttov felvételével csak arról tettek tanulságot, hogy az alaki egyezést
túlszigorúan követelték. A többi példában az ajánlott szövegjaví
tások e külön schemát tárgytalanná teszik. A dithyramban már
Thiersch (1820-iki kiadásában) a következő szöveget állapít meg:
a%&tT á{J.(pqi [isXéoov aóv abXoiQ.
áysxT SsfxsXav fXaá|A7roxű yopói.
Az alaki egyezés teljes. A szövegjavítás nem önkényes és
nagyon valószínű.
Ideje, áttérnünk a második csoportra.
II. Értelmi egyezés a nemi egyezés alól való kivétellel.
A magyarban a nemi egyezés nem fordulván elő, csak a szé
kely fiú-leány-iéle jogi kifejezésben és őseinknek hírespro rege nostro
Maria Theresia felkiáltásában érezhető «király» szóban észlelhet
jük az értelmi egyezés némi nyomát. Annál gazdagabb az indo
germán nyelvekben az értelmi egyezés e faja.
Homeros 10:84: (plXs réxvov fordul elő, holott egy pár sorral
fennebb (81) "Exrop réxvov epov kifejezéssel fordul Hekabe Hektor
hoz. Aiskhylos: Ch. 880: flXrar ''Afj-ia&ou (ila; még szembetűnőbb
Euripides Troad. 740: w cpcXtat' w rceptoaá repy&eeg TSXVOV. De
nem csak a költőknél, a prózairóknál is találjuk a nemi egyezéstől
eltérést. Xen. Cyr. 7:3, 8 : u> áyatHj xod mor/jtyt>X*l>0'lVj] ^ " 7ro "
XITKÜV 7i\L<y.Q. Mintegy látjuk, hogy rendre hatol be az író gondol
kodás útján az elszálló lélek mivoltába és míg az első felsóhajtás
nál a (poyjj formájára gondol, azután az elszálló lélek személyi
sége jutván eszébe anoXtizco^t alkalmaz. Legjellemzőbb Homeres
10:87: cpiXov ftaXoq, őv TSKOV abzij. Nem természetesen símul-e a
mondatszerkezet a gondolat belső formájához ? A képies kifejezés
további fentartása mikor szülésről van szó, képtelen vagy sértő.
Ide vonbató a régi grammatikusoktól trymxa rrpóg ró awxóvu
jxov-nsík nevezett alak, mely abban áll, hogy egy főnév synonymájára vonatkoztatja a mondat további menetében a jelzőt. Pl.
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Thuk. 2:47: «sá vóaoq, JtpcúTov 7Jp4aro fsvéoftai xolc, 'Ath]vaíoie
tefófjLcvovrcpÓTSpov7toXXáxi? I^xatao/^ai» : a Xsfó^svov alkalma
zásánál az iró már nem a ft vóaos-ra, de ró vóö-jy/ia-ra gondol, mint
a következő 3. §-ból kitetszik, hol a voao<;-ra vonatkozó névmás
auzoü (As^étö) ODV jre^c aóro5).Homeros: ^., 75-ben fordul elő : ró [úv
ODTTOT' apatit, holott az előző versben vefkky xuavéq-rül volt szó.
Faesi megjegyzi: ró JUÍV, dies «das durch vswéXy bezeichnete Ding».
De hát ennek értelme nincs, holott ha a rdfúvt a vstpéfo) synonymjára: avs'jp oe-ra visszük: a congruentia teljes.
A szónoki, de még inkább a bölcseimi stilban az elvont kifeje
zéseknél szereplő ró vagy rá egy gyűjtő egészet alkotott és e collectivumban a jelző többesbe és hím nembe csap á t : Plató Leg. 657,.
de : ró rcüv npsafiurépíov Tjfiwv Éxeívoo<; a5 ő-£(opoüvrsg, őiáfsiv fjfóo[i.S'ö-a TrpsTTÓvtax; yaipovxeq, t j sxeivcov Tta'.Sia.

A szanszkritban kitűnő példa Ram. 2:52, 42: tva cintayanta(h)
niráhara: krtá: prajá: = rád gondolva, alattvalóid nem vesz
nek táplálékot magokhoz. Itt a praja: nőnemű alanyra vonatkozó
participium hímnemben áll az értelmi egyezésnél fogva. Tökéle
tesen megfelel a francziában e mondatnak: les vieilles gens sönt
soupgonneux.
A latinban Cicerónál fordul elő: Hoc idem generi humano
contigit, quod interra collocati sünt. Az ily mondatfűzés: pars hostium per agros dilapsi pars urbes petierunt, — a nemi egyezés alól
való kivételt mutatja, de egyszersmind más csoport alá is tartozik,
melyről alább lesz szó: Cic. in Verr. 2:32: Quod unquam huiusmodi monstrum aut prodigium audivimus, qui cum reo transigat..
Sőt még metonymikus fordulattal is találunk példát:
Liv. 23:17 : Hannibál Acerras conatus pellicere, postquam
obstinatos (tehát a lakókat érti) vidit.
A németben*) Schiller e mondata: Auf dieser Bank von Stein
will ich mich setzen, dem Wanderer aufgerichtet: a participium a
dativusban lévő Bank-m vonatkozik. Hier ist das Mádchen, kennst
du sieí Klárchen, die noch gestern bei uns war. Ide vonható
az az eset, midőn a mutató névmás gyűjtő értelemben semlegesbenáll bármely nemű főnévre is viszonyítva. Pl. Die gefáhrlichsten
Feinde. . . das sind die Schmeichler.
Fontos észrevételt tesz Kühner arra a tényre, hogy a görög
ben a, felső fok neme gyakran nem az alanyéval, hanem az állítmányi névével egyezik. Pl. Hdt. 4:85: '0 TTÓVTÖS 7rsXaYSü>v árcávtcov
rcécpoxe $couuLama>TaToq-ba,ia. a rendes egyezést találjuk, de ugyan
csak nála 5:24: zr^/iárov rcávttöv timwxarov ávrjp <píXo?-ban már a
felső fok neme a gen. part. nemével egyezik. Kühner szerint, ha a
2
) A példákat Heyse: «Leitfaden zum gründl. Unterr. in d. d, Spr.»ez. műve 24. kiadásából (Hannover 1891) vettem.
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felső fok neme az alanyéval egyezik, akkor voltakép comparativ
értelemben fordul elő, ha pedig a partitivus genitivus-nak tekintett
névneméhez csatlakozik akkor, a partitiv értelem lép előtérbe.
A szanszkritban a következő mondat: Draup. 7:18. Kuntyah pránáir
istatamo = Kuntya drágább életemnél (voltakép: legdrágább).
Kühner fenti megkülönböztetése mellett szól. — Ziemcr*) a foko
zásról írott összehasonlító nyelvészeti értekezésében a felső foknál
is az összehasonlító viszonyt látja.
Verg. Aen. 5:359. clipeum Didymíeonis artes és Soph. Ph.
36: ixTzcofja cpXaopoópYOü ZVJÓQ -éyvr^nov avdpóc, közt az egyezés
tekintetében semmi különbség nincs.
Sokkal merészebb az értelmi egyezés a következő mondatban :
Thuk. 6:10: arrovdác loovrat ODICD yáp S7ipa£av aura: i. e. ra
jcspl onovdáq. Plató Prot. 357. c; ójioXoyoDjxsv i-'crrsjpys ^YJSSV Iivai
xpstTTOv, áXXá TOÜTO aei xpaisiv... xaí rfiovr\c, y.ai TWV aXXwv ócTrávxtóv.
Ha e mondatokba behatolunk, azt látjuk, hogy a névmás használatánál már jobban kibontakozott a gondolat és a konkrét nevet
elvont körbe vonta. Ugyanis aitovdoí egy bizonyos cselekvés, melylyel a fegyverszünetet megkötik; az «6<rá-val már a fegyverszünet
kötésével járó összes cselekvényeket egybefoglalja. Nem fedezhette
hát az auxá a arzoviiaí-i és így az egyezéstől eltérő szerkezet szük
sége állt be. Még inkább el lehet ezt mondani a Platóból vett hely
ről. U. i. az ixtarr/fr/] mint elvont név nem uralkodhatik az egyesek
szenvedélyein és kójvágyán, hanem igen, ha az egyes az éTuazr/uT)
birtokába van: ezt fejezi ki a TOÜTO. A mutató név gyűjtő, össze
foglaló jellemére fennebb a német példa is rámutat.
Az értelmezőnél a nemi egyezés nem szükséges, sőt még
a,kkor sem egyezik mindig a jelölt névvel, ha ez személy. Hdt. 1:32.
•xav sau avd-paKoc, oopwoprj: az ember egész mivoltában az esély
nek van alá vetve. Soph. Ph. 434: IIáTpoxXo<; oc, aob Tzaxpbc yv rá
tpílzaTa. Hdt. 6:100: AiayivqQ, 6 Nóthovo? sciv twv 'EpstpéoűV TOL
TvpcoTa. A nemi változásra és az első csoport alatti attractiora egy
formán illenek a példák.
Még egy utolsó példát, mely mondatértelmezőül nézhető:
Horn. A,27: Iptaatv iotttótes, aqre %poví(av év vé<pst axr\piis, répás
{ispó)7ciúv avftpcbTTtov: ez a répás a végeredményt foglalván egybe,
értelmezőkép egy egész mondathoz csatlakozik.
III. Ha az alany gyűjtőnév, az állítmány többesben áll.
Homeros @.278: &c, ipaaav rj KITJÜŰS. Aisch. Ag. 565 : TpotYjv
sXóvcs? ST^TTOT' 'ApYStwv aróXoq ftsolz Xácpopa Taöta . . . énaa aáXeuoav
Hdt. 9:23: TÓ %kri%-oc, s7ts(3o7Ítfr]aav. Thuk. 4:32: á[ia IÍJ) ytyvofiivif]
'*e« 6 SXkoQ axpazóc, árcépatvov.
*) Vergl. Syntax der indg. Comparation, insbesondere der Comp.
€asu8 der indog. Spr. und sein Ersatz. Dr. Hermann Ziemer. Berlin 1884.
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A középkori görög köznyelvből is álljon itt egy pár példa:
TBelizárról egy középkori históriás ének (ed. Wagner) 110. verse
így hangzik: SXo TÓ xlrj&oq ftélouv zov = az egész nép őt akarja.
Paraspondylos Zotikos históriás énekében a várnai csatáról (Pecz
adta ki az Akad. Értekezések 1894-i sorozatában) két ily értelmi
egyezés fordul elő: 42. vers: rj exxlrjoía . . . vá . . . dfxwouaí. 459:
Ttaaa TCVOTJ églazavzo.
A névmás is ölthet ily gyűjtő jelleget és többesszámú állítmányt von maga után. Soph. Ant. 707 : caztq ?áp autó? 7] cppoveív
•jióvocSoxeí vj fXtöaaav, TJV OÓ% OKKOQ, Y) tyüyfp £X£tv' o ^ 0 1 dianzuyévtsq wpd-yaav xsvót. Megfordítva : Euripides Hec. 359 : SeaTrorwv
W|WÖV cppévac TÓ^OIJJL' áv, oaztq ap^ópoo ^' dvqatzai. Amabban az
osztó fogalomról emelkedett egyetemes általánosra, emitt az általános fogalomról tért az egyesre.
A lényeg az, hogy a gyűjtőnév mellett az állítmány distributiv jellegű és így kerül többesbe. Ennek teljesen megfelelő
ellentéte az az eset, midőn az alany distributiv jellegű és az állít
mány, összefoglaló. Ez utóbbi esetről a következő fejezetben fogok
szólani. Térjünk az előre bocsátott példák során egy sajátos esetre.
Euripides Or. 1135: vöv ő'wcsp arAorf, ' Elládoq Swasi Síwjv
<ov Tiaxépac, Ixtstve wv TajcwXsasv Téxva: Kühner szerónt e mondat
ban a visszahozó névmás xazá ohueaev került többesbe. S hasonló
módon e mondatban: Thuk. 2:45 : síSé jxs Ssí %aí yuvaixalaq xi ápezrjq, oa at vöv iv -^spsícf, saovcat,!jj.virja^vat az ú. n. oyrjixa an6 ZOU xot
voü-t látja, azaz a ywa'.xeía-böl kiveszi ?.. yuvacxwvi, melyhez akkor
a rendes congruentia szerént alkalmazkodik oaai. Én e két mondat
ban a mutató névmás rendes ellipsisét látom és akkor e két példa
nem vonható az értelmi egyezés jelen esetei közé. Ép így Homeros {i. 97: xrjzoq a [lopta póaxsi áfáoTovo? 'Ajj/pfcpírrj-ra is meg
jegyzi Kühner, hogy a relativum nem egy határozott egyedre, de
az egész fajra vonatkozik. Én itt az attractiónak a görögben kedvelt
nemét találom. Ugyanis a mondat helyes értelmet nyer, ha így
egészítjük ki: xrtzoq, wv jxópta p. á. 'A. De e példa mégis e csoportba
tartozik.
A latin példák közül a nemi egyezés alól való kivételre
hozott példák illenek. Az ily mondat: cum tanta multitudo lapides
coniicerent, in muro consistendi locus non erat az értelmi egyezést
világosan mutatja.
A francziában következő szabályt állít föl Noél-Chapsal:
ha az állítmány a gyűjtő jellegű alanynyal egyezik, akkor egyesbe
megy, ha a gyűjtő nevet alkotó elemek vannak kiemelve, akkor
többesszámba.
Például: Voltaire;. la . moitié des passagers riavait pas la
force de s'inquiéter du danger. Itt az állítmány egyesbe megy.
Eenelon: Un grand nombre d'oiseaux faisaient resonner ces boca-
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ges de leurs doux chants. Ha mind a kettőre: a gyűjtő névre is az.
őt követő névre is vonatkoztatható az állítmány, akkor a gyűjtő
névvel egyezik az állítmány, ha ez általánosságot jelent, az ő t
követő névvel, ha a gyűjtőnév részelő (distributiv) jelentésben for
dul elő. Álljon itt mindkét esetre egy-egy példa: La totalité des
hommes redoute la mórt; és: Une foule de soldats s'apérgurent que
ceux qui avaient été tués éticent tous Komains.
A szanszkritban az állítmánynak az alanynyal számban való
megegyezésénél az alaki egyezés teljes szigorral van keresztül vive.
Ha sociativ jellegű praepositio vagy határozó köti egybe az alanyt
más szóval: akkor tölbes szám fordul elő, mint latinban a cummal az alanyhoz csatolt szó után, mint például: Bocchus cum peditibus postremum Eomanorum aciem invadunt. Teljesen megfelel a
szanszkritban a következő mondat: Ram. 2:34, 20: tá parisvajya
bahubhyá távubhau ramalaksmanau paryanke sítaya sardha
rudanta: samavecjan. Őt ölelve karjaikkal mindaketten Sama és
Laksmana (itt ugy nevezett dvandva compositio fordul elő, mely
a görög köznyelvben is található) ágyánál Sitával együtt sírva meg
jelentek : itt a rudanta: samavecyan többes száma a sitayá sárdhászófűzésben találja meg magyarázatát. De itt nem a gyűjtőnév
vonzza a többest, de az összefoglalt, egyesített alany complexummal egyezik meg az állítmány többesszáma.
A magyarban ez utóbbi példának megfelel Kriza 402 : Egyik a
másiktól elszakaduak. Zrínyi 1:65: egyik a másikat gyűlölik.—
Szabó István Od. 1:199: Az inasság bort elegyítettek, teljesen a
népies szerkezetnek megfelelő mondatalkotás. Ott van Kriza Vadr.:
ablakán kövekkel is hajgáltak a község. A magyarban a számnév
vagy számot jelentő kifejezés egybefoglaló természete folytán a ren
des egyezés szerént egyes számú állítmánynyal jár; de azért a
tiszta népnyelvben fordul elő: a tizenkét vitéz arra tartanak
(Kriza Vadr. 443.). Az ily kifejezésben: Az barom oly igen betegek
minden háznál, a barom mint gyűjtőnév vonzza többesbe az állítmányt. Az állítmány egyszerűen osztó jelleget ölt. Ha megfordítva
az állítmány foglal egybe, akkor egyesbe megy; de erről szól a
következő fejezet.
IV. Többesszámú alany mellett az állítmány egyesben áll.
E csoportba tartozik a görögben ismert szabály, mely szerént
semleges nemű többes mellett az állítmány egyesben áll. Schmidt
János úgy véli, hogy ennek eredete alaki egyezésre volna vissza
vihető, a mennyiben a semleges a-ja voltakép a gyűjtő fogalmat
kifejező nőnemű nevek a-jára emlékeztet. Egyszerűbb magyarázat
az értelmi egyezés fölülkerekedése az alaki egyezés fölé. A görög
köznyelv, valamint az újgörögben az állítmány többesszáma vissza
helyezi az alaki egyezést in iura paterna. Delbrück. S. F . (4:1879>
művében teljes jegyzékét adja a homerosi használatnak, mely preg-
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nans bizonyítókát szolgáltatja annak a bámulatos símulékonyságnak, melylyel az állítmány simul az alanyhoz. Legjellemzőbb a kö
vetkező mondat, melyben egyazon mondatban az egyesszám s a töb
besszám is előfordul: B. 135 : xaí ÖV] doupa aéarjTts vswv %<xí artápra
XéXovtai. Itt az egyesszám kifejezi, hogy a hajó gerendázata indult
rothadásnak és a kötelek: rendre foszladoznak. Ha w,534 bt, /sipőiv
invaro reó%£a és P,760: KoXXádi reúyea xaxá TZSOOV mondatokba
behatolunk, látjuk, hogy amabban az állítmány egyesben foglalja
össze a cselekvényt, emebben pedig az állítmány distributiv jelleggel bír. Homerosnál túlnyomó az egyesszám használata, kivált a
névmások után, mert ezeknek összefoglaló jelleme van.
Delbrück kétségtelennek tartja, hogy az ősindogermán nyelv
ben az egyesszám volt a szabályszerű; ennek emlékét csak a
görög őrzé meg; a többi nyelvek az alaki egyezésre tértek át.
A szanszkritban már alig fordul elő. Delbrück a következő példát
hozza föl: Er. 1:63, 9 : sava tő,. .. devesu astu = Tzaura raíza eVo)
ateoíc;. U. o. 162, 9 : nate vivyan mahimánam rajansi = 6 a-qp oó
^wpsí TÖ {jLéYSttos oóv. Itt vivyaí (mert az n szandhi szabálynál
fogva áll a t helyett) egyesben van a rajansi mellett, mely rajas
többesszáma.
Összes olvasmányaimban merészebb formáját a semleges
nevek e vonzatának nem találtam, mint Plató Civ. V, 63. c: xófiiv
7<xp twv -xhjpíwv: éXe&spcórapa satlv: ebben az állítmányi név
éXao&spwTspa többesszámban, a kapcsolóige (copula) egyes
ben áll.
Ide tartoznak a franczia il est, il ya, az angol it is, a német
es gibt kifejezéseknek, melyekben a gyűjtő jellegű, az összefoglaló
állítmány egyesben áll, teljesen megfelelő következő példák: Soph.
Pr. 520 : r}v 8' ajttpfoXexTOt xXt/j.axsg. Euripides : Jon. 146 : iwjv
§' C<pavraí *fpá|JLfjLaat ToiaíS5 6cpaí. Plató Civ. 462, e: iaxt jiiv TTOD
JWtl év ml*; OLKKOLLC,rcóXsaivapvovrég TS xai dytiog. Sőt még kettó'sszÁm
mellett is előfordul az egyes : el éavt TOÓTW dixxá rco fiíco.
Álljon itt egy felette jellemző példa annak megvilágítására,
hogy az állítmány akkor kerül egyesbe, ha összefoglal, ha gyűjtőjelleget ölt. A fentebbi példák is világosan beszélnek e tényről,
mert hiszen nem semleges, de más nemű nevek többesszámával az
ion t egyesszámban egyezteti. E példa következő: Xenophon
Cyr. V, I, 14: zap.oy&^pá áv&pajTrca uaawv, oljxai, TÍÖV sictdt)|xi(úv
axparrj éazc Karcsira Ipara alriójvrac. Itten a hitvány emberekről
szólva egyszer konstatálja, hogy az érzéki indulatok rabjai:
egyest használ, mert általánosan mondja ki a szabályt, azután
ugyanez emberek egyenként okolják Erőst: ezért az alrimrat
többes száma.
Kühner két csoportba osztja a semlegesek többese mellett
a rendes alaki egyezésnek kivételes alkalmazását: a) ha semleges
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK.
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név személyeket jelöl meg, b) ha a semlegesben több alkatrész van,
vagy ha az általa jelölt cselekvés több különböző helyen és időben
történik. Pl. Xen. An. I, 7, 17 : u-o%wpoúvTojv (pavepá rt(jav xai
MWHÚV xai ávd-piúxíúv c/vy TtolXá . . . az ember és lónyomok különböző
helyen láthatók: ezért a többes.
Az állitmány összefoglaló jellegét föltétlenül az egyesszám
érzékíti meg.
Euripides Hipp. 772 : detuóv oc noXXoi, v-axoDp^oó? őxav e^oxr:
TcpoaTárag. E mondatban a ol itoXXol mint a plebs jelzése jár a
detvóv-ndl, szétosztó jelleget öltvén a mondat második felében jár
többesszámmal.
És felette jellemző mondattani tény, hogy ha a többesszámú
semleges alanyban gyűjtő egybefoglaló kifejezés lappang, az egyes
számú állítmányban szintén ezt találjuk meg. Es ilyenkor az
állitmányi név semlegesbe megy át a nemi egyezés áthágásával.
Példák :
Horn. B. 204. oóx áyad-óv TcoXoxoipavhr]* sic, xoípavo? IOTÖ).
A latinban teljesen megfelel Verg. Aen. IV, 570: varium et
mutabile femina.
A szanszkritban érdekesnek tartjuk a következő példát:
Mrcchataki (idézve Speijertől): paksavikalacca paksi cugkacca taru
sarasea jalahínam sarpagca uddhrta damstras tulyam loke daridragca == szárnyaszegett madár, lombtalan fa, kiszáradt tó és fogat
lan kigyó: ilyen a szegény ember e világban. Itt tulyam : aequale
a több alanyt egybefoglalva, egyetemes érvénynyel fejezi ki, hogy
hasonló. íme a több alany mellett is egyesszám.
A magyarban számos eset fordul elő. Például: Nyr. V, 2 6 5 :
a kik szép nép. — Aranka : Uj elm. 13. Pázmány szokásai s mondásai
bizonyosan szép és jó magyarság. — Kisfaludy S. Bold. Szer. I.
ének: Hol a fényes társaságok A léleknek unalom; A tomboló
mulatságok Szívnek, testnek ártalom. — H. B. Legyenek neki
segéd. — Szász K. Nib. é. 221 : Legyetek üdvöz. — Merényi Ered.
népm. 58. Hamarább elkopnék a ti lábaitok térdig.
Simonyi fennebb idézett értekezésében felállított csoportok
világos képet nyújtanak az állítmány egyesszámú használatáról.
Ugyan ő: Szóegyeztetés az állapothatározóban ez. értekezésében az
ul, ül, vá-vé, nak-nek ragu határozó jellegű állitmányi nevek egyes
számát a felsorolt példák alapján úgy magyarázza, hogy a hol az
egyest alkalmazza az író vagy mesélő, ott egyáltalán a második
névszót gyűjtőnek veszi, erre pedig legalkalmasabb a mellék
név: így foglalja egybe a szabályt: «A szereplést (-ul-ül),
átváltoztatást (-vá-vé-nek), nevezést, és vólést (-nek) jelölő határo
zók, ha többesszámu névszóra vonatkoznak is, mindig megállhat
nak az egyesszámban, kivéve, ha épen többségre változást
akarunk nyomatékosan kiemelni.»
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Arany Hamlet-ford. 22 : «Megtartom a szép leczke benyomásit,
•örül szivemnek*) magyarosságát a nyelvemlékek igazolják. Az ily
kifejezést a görög és latin kettős tárgyesettel fordítaná Eetinebo
affectus huius admonitionis pulehrae custodes animi. Teljesen
megfelel ennek az a mondat, melyet Horn. A 27. idéztem a mon
dathoz járult értelmező eltérő nemének jellemzésére: l'p uracv
iotxótsí, aq . . . . atYjpi^s, répás [ispebíceov áv&ptóTiwv: a szivárvány
hoz hasonlítva, melyet a beszédes ember csodájául (vont az égre
Kronion).
Ide vonható a sok pongyolaság, melyet a nép a népies színe
zetre törekvő író megenged magának. P. Thewrewk E. i. helyen
Arán," Aristophanes fordításából a következő passusokat idézi:
Tűrjetek, galambom (Lys. 711). Hisz nem vagyunk mi ember (Mad.
65). Kedvenezíróitokat ti mikép hagyjátok cserbe, ha vénül (Lov.
408). Oh lelkem, asszonyok (Lys. 200). Mi vagyunk a gonosz (Nők
iinn. 743). Örült nem vagyunk (Nők ünn. 195) Néma lettünk
<Ach. 644). Idézi továbbá Erd. Népd. II, 329.: Ti se legyetek ké
nyes. U. o. III, 18: minálunk a lányok kényes.
Mindenesetre jellemző, hogy többnyire a melléknév megy
egyesbe. A melléknév egyetemesítő, gyűjtő jelleget legkönnyebben
ölthet. Hiába való pedántság volna minden pongyolaságot meg
okolni és benne benső logikai egyezést keresni.
A gondolat belalakjához idomul a nyelv. Az alaki egyezéstől
való eltérésnek számtalan árnyalata van. Egy ily mondatban pél
dául: Nézzen isten kegyelmetek (Arany Ágnes a.), egyszerre két jelen
séget látunk. Először a többesszámú alanyhoz az állítmány egyes
száma járul: mert az egész törvényszék mint egy testület lebeg
Ágnes asszony előtt, de körül nézve látja az egyes birókat. Másod
szor a magyarban ilyen czímek után (kegyelmetek, nagyságtok, fölségtek) egyesszám jár.
A magyarban érdekesnek tartom Mikes következő helyét:
0 móltóságuk éhen jöttek vissza; ő méltóságuk egy nyomorult
korcsmára szállottak. íme mind éhen voltak és egyenként szállottak
korcsmára.
És e ponton áttérhetek értekezésem utolsó fejezetére is, mert
itt egyszersmind személybeli változás is fordul elő.
V. Személybeli változás.
Az értelmi egyezés legtermészetesebb mintegy SSCXTCXQJQ alak
ját találjuk meg a fölszólításoknál; mert itt a közvetlenség kizárja
a félreértést. így aye, <péps, ISh után a parancsolómód értelmi
egyezés szerint következik. Például: Homeros 7 475: IlatSs? sjxót.
.aye T^s^á^t;) Y.ak\íxpi'/a<;ftncotx;£eú£aTe. Aristophanes Ach. 318.
elité [tot, xí (petdóueaőa twv Xtöwv w Spórát. — Itt az egyesből
többesbe csapott át a beszélő személy a helyzetnek megfelelően;
de megfordítva is megesik, hogy több személytől egy személyhez
14*
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fordul: Euripides: Bacchae 173: ίτω τις, εϊζαγγελε: itt a személybéli változás nem csak szám szerint, de valóban személy szerint is
megtörtént. Euripides Rhes. 685. és köv.: πέλας Γθ-ι, παΐε πας . . .
ΐσχε πας τις,. . . íme a gyüjtőjellemű л-ag-hoz második személy társul. — Legérdekesebb Hdt. VII, 140: ώ μέλεοι, τΐ κάθ-ησθ-ε; λιπών
φεΰγ3 έσχατα γαίης. — Α δειχτιχώς még érezhetőbb Sopb. ОС,
1102: ώ τέκνον, ή πάρεστον; 1104: πρόςέλ&ετΛ, ώ πα ι. Oedipus együtt
gondol Antigonere és Ismenere, de csak Antigonéhoz szól.
A levélstil fesztelensóge még érezhetőbbé teszi a nyelvnek a
gondolathoz való símulását, ha mindjárt az összefüggés lazábbá is
lesz, az egyezés összhangja pedig fölbomlik is. Példák : *) Thuk. I,
128: Παυσανίας, b ήγεμών της Σπάρτης του^δε τέ σοι χαρίζεσθ-αι βουλόμενος αποπέμπει. . . και γνώμην ποιου Μι . . . -θυγατέρα τήν σήν·
γ η μ α ι — é s alább 129: ώδε λέγει βασιλεύς Ξέ< ξης Παυσανία' καΐ
των ανδρών, ους μοι εσωσας, κείται σοι ευεργεσία εν τώ -ημετέρω οίκω.
Tehát a 3-ik személyből második és első személybe csap át.
A költészetben, kivált drámában a δεικτίκώς alak a mutató
névmást használja az első személy jelölésére, a mondat menetében
az állítmány értelmi egyezése teszi a dolgot érthetővé. Például:
Homeros β, 40 és köv.: ώ γέρον, ουχ έκάς ούτος άνηρ . . δς λαον
ήγειρα. Aiskhylos: Prom. 304 és köv.: δέρχού θεάμα, τόνόε τον Διός
' φίλον τον συγκαταστήσαντα τήν τυραννίδα, οιαις υπ' αυτοΰ Πημοναΐσι
κάμπτομαι. Kühner a scholiasta nyomán Pindaros II Ol, 87 : μα#όντες δε λάβροι παυγλωσσίο^ κόρακες ως άκραντα γ α ρ ύ ε τ ο ν Διός προς
δρνιχα ΰ-εΐον-t: qui autem didicerunt inepte loquaces ut corvi inutili clamore certant adversus Jovis aquilam — úgy értelmezi, hoyy
a γάρυετον használatával «scheint der Dichter den Simonides und
Bakchilydes zu verstehen». Hasonló véleményben van Tycho
Mommsen (ford. 1852) és Bceckh. Thiersch és újabban Jurenka
(Fraccaroli legújabb olasz fordításának ismertetésében) itt a személyi czélzást kizártnak tekinti. Magam is hajlandóbb vagyok a
γαρύετον helyett γαρυίψεν-i olvasva a λάβηοι-hoz csatolni az mfinitivust; de már maga e vita is bizonyítja, hogy az értelmi egyezés
mily váratlan fordulattal csap át a többesből a kettősbe és ép ily
könnyen a harmadik személyből a második személybe.
Nem fűzöm tovább a példákat. A mondat a gondolat teste és
nem logikai sablon. A beszélő személy helyzetét, hangulatát mint
egy a mondatban nyilvánuló drámai életét látjuk kifejezve azzal a
mondatalkotással, melyet értelmi egyezésnek nevez a nyelvész
A mondatok helyes értelmezésénél a lélektani mozzanatot soha
sem szabad figyelmen kívül hagynunk. Nem, kivált a görögben,
melynek szabadabb szerkezete e nép szellemi mozgékonyságának,

*) Kühner i. ш. 371. §. 3. jegyzet.
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•elméje finom hajlékonyságának oly jól megfelel. Azért volt e n é p
művésznemzet, m e r t n e m tűrte a formák igáját és szabadon hajlitá nyelvét a gondolat finom árnyalatainak plasztikus kifejezésére.
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Kolozsvári káposzta. — «A mongol császárság története* czíme
alatt találjuk az Erdélyi Múzeum idei III. füzetében a többi közt a
következőket, melyeket nem fölháborodással, hanem resignatióval, sőt
-csöndes derültséggel illik olvasnunk: «De az ismétlés e tekintetben még
mindig nem fölösleges, nem a Gulliver logadoi Akadémiája systematikusainak megtérítésére, hanem az olyanokért, a kik nálam levélben
az után kérdezősködnek, mikor lesz már vége a zűrzavarnak, a melyet a
magyar nemzet eredetére .aózve a nemzeti hagyományt fitymáló finnista
és turcista két nyelvész párt teremtett. — Az egy jövevény érdekei miatt
a magyar nyelvtanulókra erőszakolt 8 éjszaki dibdáb nyelv grammati
kája nem az a magyar nyelvre nézve, a mi a goth nyelvtan a germán
nyelvekre, vagy a mi az ó-szlávé a testvér szláv nyelvekre nézve. — Ha
pedig az intéző körök belátni nem akarják, megérjük, hogy Csaszlauból
kell importálni magyar nyelvtanárokat, a mi a kényszerű finnező czéh
érdekeinek megfelelhet, de nem a magyar nemzetének. — Az ott (t. i.
az Ural vidéken) lézengő turáni néptöredékek minden maczkó-legendájuk daczára is mind számra, mind nyelvre nézve a Turánság 150
milliót tevő többi ágaival szemben semmitmondók. — A kik az UralAltaji elnevezést divatba h o z t á k . . . . nem kívánhatják, hogy a nagy
Turánaágot az Ő nyomorú zacskójukba beleszorítsuk. — Az egykönyvű
emberek (homines unius libri), azok t. i.' a kik a török-tatár nyelveken
kívül az egész Turánságban semmit sem látnak, a Hunokat tisztán török
nek tartják és kürtölik. — W. Radloff muszka-német turcista . . . Mégis
kár, hogy a kétszeresen sógor csak Finncseremiseket, Csuvas-törököket,
meg szegény Tatárokat látott s hogy a Turánságot egy nyelvből
ismeri! — A Nagy-Magyar
alapította budapesti Akadémia
pedig
mégis csak érdemel valamit a nagyszerű eredményért! Hisz annak
finnezoji támadták meg a nemzeti hagyományt, ők maguk sem tartván
egy finn-ágú magyar nemzetet valamire képesnek. — A Hún-Moger
nemzet nyugatra vonultában érintkezett és kereszteződött a már koráb
ban nyugatra jött és sok nem turáni kereszteződés folytán mindenkép
kifordult Finn-Yugra népekkel s úgy állott elé az a káros hatás, a mely
nek tulajdonítom ige-rendszerünk összekuszált voltát. — É n tőlem lehet
akárki fin-cseremis, vagy csuvas-török-tatár a maga szakálára, de nem a
magyar nemzetnek, történetének ós nyelvének rovására. A ki ezt akarja
tenni, menjen és kérjen eme dibdáb népektől kenyeret! És most azon
reménynyel zárom be ez ismertető bevezetést, hogy a mólyen tisztelt
hallgatóságból senki sem lesz, a ki ezután ne szánakozzék azokon, a kik
a magyar nemzetnek finn-yugra vagy török-tatár ágú voltát vitató iratokát a magyar nemzet pénzéből fizetik és kinyomatják, mert annak
annyi alapja sincs, mint volna olyan vitának, hogy a gorilla majom
-orangutang-e vagy csimpánz ? — BÁLINT GÁBOR ».

Vogul szójegyzék.
i.
i és, is | und, auch (or.) T. 324.
i 1) éj | nacht AL. 2) éjszak | nord, i-poql éjszak felől | von
norden; i-vuot éjszaki szél j nordwind KL. III.353. — íjin, i poql
khürém khqtél éjestöl három nap a. a. három éj, három nap | drei
náchte u. tagé KL. III.355.
iátélt a réten | auf der wiese K. III. 131.
isi év | jahr; cin-ti ielt az idén | heuer, mol-ti i. tavaly J voriges jahr, mot-ielt a jövő évben | künftiges jahr K. 380. — idő |
zeit K. 1.166.
iyt hátul, utóbb, mögött | hinter, spáter — Igék. iyt-joyti
utolér | einholen P. 14.
ikém nincs | es ist nicht — plur. ikéminét T. 322.
ild, Hal előre | vorwárts P. 13. il'ánü távolabbra | weiter KL.
III.349. uj iltd-yoqltdn a medve elé KL. 5. ilnén khqtél harmad
nap | a m d r i t t e n t a g KL. 17. — Igék. il- P. KL. T ; — ilé P.
(jelentését 1. el-, jel-).
il 1) alul | untén III.374. — 2) zsenge | zárt III.269.
ilél-ilél imitt amott, messzire egymástól | hie u. da, weit von
einander KL. III.345. — v. ö. ild.
iléli von | ziehen III.433. ilyati (fr.) u. o. iléli hord | tragen,.
einführen — pom ilélém oqrémt'é szénahordás idején | zur zeit des
heu-einfuhrs KL. 16. ilélayti, ilélayténti ; ilélaytélti hurczolkodik;
hurczolkodni kezd | ausziehen, sich schleppen NyK. 22: 49. ilkhatir
khqnkhé-ilkhatné me (két folyó közti) vontató út K. 377. üti húz,
vonszol | ziehen AL. 79. ilátali hord P. 27.
ilém idő(-járás) | wetter KL. 16. — 1. elém
ili-pal előrész | vordertheil ; T. 307. — v. ö. ild.
ili jár | gehen T. 320. — iléli halad | schreiten AJj. 77. ilánti
utazik | reisen T. 326. ilkeli (fr.) járogat T. 319. 1. jáli.
iliyni mennydörgés | donner T. 330.
ilki mennydörög | es donnert T. 330.
ilkil' el, tovább | fórt, weiter T. 306. — v. ö. ild.
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ilmés, ihnis szerfölött nagyon | überaus (tik. élesen v. ö. B.
elmi) T. 319.
üt (adi.) gyors | schnell B. 346. Hiti' hirtelen | plötzlich u. o.
ímét-lunt, imét-vas cseles lúdbáb, cseles réczebáb III.497.
in miért, mi okból | warum FT. 324.
in most | jetzt T. 318. — in-pél, -aé még most; in-ti, in-cin
éppen most u. o.
in még | noch 11.103. már j schon L34. csak most | nur
jetzt 1.20. — inét még nem | noch nicht. — in yafiélasét, in éapilasét a leánykérést tárgyalták, nagyban rendezkedtek | sie habén
die brautbewerbung besprochen, habén grosse vorbereitungen gemacht 11.95.
inár nyereg | sattel 1.45.11.316.
(jel-) iugili elsötétül | sich verdunkeln AL. 61. jel-ingels
P. 15. — 1. jinki.
inV csipkerózsa | heckerose III. 18.
ink sógorasszony | schwágerin K. 11.225.
inkém titkos | geheim; Inkémén titokban | heimlich K. 383.
inki szolgáló | dienerin K. — v. ö. énkaj.
inét csak most | nur jetzt P. 20. án i. hát most P. III.523.
int kér orsókarika | spindelring 1.101.
intam vagy | oder T. 324. éntám AT.
intáp öv j gürtel T. 309.
intápti övez | gürten T. 309. intéptá/ti övezi magát AL. 64.
intér terebélyes | geráumig 11.381.
inti kezd | anfangen P. III.521. fog | wird P. 25. lesz | werden, ön intá enyém legyen | dass soll mein sein KL. III.351. —
khum ints tau mi lett vele | was ist mit ihm geworden P. 25. (pass.)
khatuy intans szakítódni kezdett | es fing an zu reissen P. 2 5 ; nulmél itwésem megsebesültem | ich wurde verwundet u. o. — intili
kezd KL. 30. intenti fejlődik, lesz | sich entwickeln KL. 6. — L.jemt.
ipsá sötét | finster II. 127.
ira örökké, mindig | immer FK. — 1. errq.
is most | jetzt 11.277.
is kor | zeitraum — án-íé isté ebben a korban | in diesem
zeitraum (epoche); pes is-törémt hajdan, a régi korban | in altén
zeiten KL. 17. — isin torém régi idő | alté zeit. P. 20. — v. ö. jis.
is-yqr árnyék | schatten 1.5.
is kicsi j klein — ié-khar kisded | kleines kind AL. 60. iskárkwé id. AL. 61. tayt-jü is-kárkwdi khaitelán hasítsd a tűzifát
apróra | das brennholz klein schneiden P. 10. ié-vuj madárka |
vögelein P. 17. iéké khum fiú P. III.525. — 1. vis, wiié.
is ész | verstand T. 159. — l.jes.
ié húg | jüngere schwester K. 11.238.
(il-) isámi megszégyenít I beschámen T. 307.
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isáp helyett, gyanánt | statt T. 322. (tat. esáb).
iéém meleg | heiss P. 15,
isérmá szégyenérzet | schamgefühl P. 325.
iékhöl'i kisebbik | der kleinere P. III.525. — v. ö. is.
isili 1) melegedik | sich wármen 1,152. iéeli id. P. 15. iétáyti
id. AL. 79. 2) melenget | wármen 1.40. — issélti 1) melegít III.372.
iétili id. KL. 20. 2) forral | sieden 11.358.
isi száll (a madár) | sich niederlassen 11.295. — isilali 11.244.
isrééli 111.91. isépi III.456. Jsépi {i 1.) KL. III.487. isápi KL.
III.349. id.
ísirme fagy | frost T. 160.
iéláti (tat.) dolgozik | arbeiten T. 325.
ismit' leves | suppe KL. 14. (a. a. iéém üt' «meleg víz»).
isnás ablak | fenster 1.1. 11.21.
tét faszeg | holznagel III.291.
it, it' (igék.) vele | mit T. 315. — 1. jit, jet.
it-noys szökő nyuszt | hüpfender zobel, it-lein szökő evet |
hüpfendes eichhorn 11.345.
^'éjszaka | nacht KL. III.201. est | abend K. 380. %(á este
—abends KL. 17. Ui éjjel | nachts, it'-yatél éjjel nappal B. 342.
este K. 380. it-séri esthajnal | abendroth 11.322. ár it minden éjjel
| jede nacht T. 167. itu, itun, ítutin este AT. 317. iülátel estén
ként | jeden abend K. 380.
itel 1. jitél.
itími beéjjeledik | es wird nacht 11.102.
itmáx (tat), kenyér | brot T. 167.
itmén jól szökdelő- hely | sprung-platz III.425. — v. ö.
it-noys.
J.
ja no | min I. 11.59.
ja apa | vater FK. 1.170. — l.já'i.
ja folyó | fluss — jé K. 377. ja P. 15. KL. 3.
jayatá nos, ó | nun, oh 1.73. halljátok-e | hört ihr 1.137. —
jayatá sár nos tehát | alsó 11.250.
jayté mer | schöpfen T. 309. — 1. iöyti.
jákér vasmacska | anker 11.137.
jal . . . 1.

jól...

jam . . . 1. jqm . . .
janés külön | besonders 1.161.
jani játék | spiel KL. IIL203. AL. 55. — jani id. P. 8. joni'
id. B. III.206. mb.jánu id. T. 155.
janitli magasztal | preisen 362. — v. ö. jánV.
jánk jég | eis 11.321. ;'. yulay hófehér holló | schneeweisser
rabé í.l. — jánkin jeges 1.80. jánkém fagyos 1.93. jeges III.211.—
joank K. KL. P.
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jdnkélmá láp | sumpf 1.90. III. 121.
jánkén diakon III.375.
janni játszik | spielen P. 28. — v. ö. jonyi.
jansés saját, külön | eigen, abgesondert 1.75. — v. ö. janés.
jdntaw íj-ideg | bogen-sehne III.452. — jánteuw 1.96.
III.204.
japák selyem | seide 1.96. — japék KL. III.203.
jar hely | ort KL. IH.491. járté, jarné helyett, gyanánt | statt,
anstatt KL. 15. jarné módjára | so wie KL. III.491. — jar mint |
wie B. 351. j a r id. 11.67. (a br.) jarén gyanánt 11.85. (a br.) jarpél,
jar-mantik, jar-mont mintha, úgy tetszik | als ob, es scheint so B.
351. jaréntakét éppen mintha 11.177. jártakét id. K. 11.164. —
v. ö.jor.
jara gyalu | hobel AL. 57. — v. ö.jor.
(il-) járaté lekapar | abkratzen. T. 159.
jdrém inBég | noth 1.7. 11.262.
jarén, jaréntakét l.jar.
jarili felejt | vergessen AL. 61. — v. ö.joruli.
jarin büszke | stolz AL. III.493. — v. ö. jör erő.
jarmak selyem | seide 11.397. jarmék III.427.
jarméli rászorul | bedürfen 366.
(jel-) jármi lesoványodik | abmagern P. 15.
jártakét 1. jar.
(el-) jartkhati megesökönyösödik 1 störrig werden. KL. 6.
jarti akadályoz | hindern 11.103.
jai ösvény | pfad KL. III.489. P. III.521. ösvényrovás P. 27.
— josid. B. III.337.
jasá hótalp j schneeschuh KL. 5. josá id. B. 11.285. josan
(adi) 1.74.
jasi ró | kerben P. III.521. pal-jási széthasít, fölszijal | zerschneiden P. 18.
jassd egyenesen | gerade III.208. 278. — tu jassa (a br.)
egyenesen oda 11.291.
jdt közép | mitte — yqtél-ját dél | mittag 1.3. maHl-jatét
{a br.) melle közepén 11.20. — 1. joU
játa nosza | wohlan, ha! 11.22. jata id. 11.56.
játéi kedves j lieb 11.268. 111.39. j . misét istenadta kedves
tehenek 1.10.
jatél 1. jotél.
jatén-takh később ismét j spáter wieder KL. III.353. — v. ö.
jatel.
ja ós | und B. KL. ja-ti no lám 11.118.
ja 1. ja, jai.
jayyáti megremegtet | erschrecken 1.86.
á'l apa I vater — jd'xkwé atyuska 1.77. j-~pV bátya 11.21. öcs
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1.40. atyafi 11.207. | álterer, jüngerer brúder, anverwandter; jaf-áyi
nőtestvór | schwester 11.22. jáyén tinin, ánkwén tinin azt az apá
dat, anyádat III. 123. jigintém ánkwéntém id. III. 110. — jő, K.
1.169. ja-pöu bátya K. 11.223. jd-pgyiéé testvérek | gebrüder K.
11.222. — fái KL. III.349. P. 8. jaí-íf testvér P. 8. jáumpü bátyám
AL. 70. jau T. 154. jáw-áu leánytestvér u. o., jü AT. u. o.
jayihoé húgocska | schwesterchen 11.423.
jáyti 1. jákti.
jait 1. jaut.
jáj- jön | kommen D. — B. jiw; —jajalti megjön KL. 46.
jajinti KL. 33.
jákti metsz | schneiden 1.17. (de v. ö. jáytuwást 1.19.) —jáktli 111.380. jaktélili 11.185. vagdal; jáktapi kettévág | zerschneiden
1.71. jáktlayti vág KL. 18. — jáyti id. K. 11.230. KL. 6.
jali jár, megy | gehen B. K. P. — jalili B. jalili KL. 6.
jáliláli 11.183. jalléloali KL. 111.351. jálenti 1.69. K. 168. jdlrelanti
1.123. járkál; jol jalili letapos | niedertreten 1.43. jálépali megy
11.167. —jálmin bujkáló | schleichend 11.417.
jálpél új | neu K. — v. ö. jélpél.
(nukh-) jalts begyógyult | heilen AL. 78.
(vuor-)jálwél erdei manó | wald-teufel K. 11.226.
jdmes 1. jamés.
jánkhi 1. jonyi.
jani'' 1) nagy | gross — D.jdni T.jánu; janén id. KL. 45^
2) soká | lange KL. III.345. — janit régóta | lange sehon KL.
III.283. ta janit paul oly nagyságú falu 1.48. ma janit széles e föl
dön 1.158. ma jánitél id. 1.27. 143. nankin janitél egymagádban [
du ganz alléin 11.145. janitátél egész terjedelmében 1.163. jántétátél
id. K. yumim jánitin yum férjemhez hasonló nagyságú férfi
III.402. janf-uj jávor | ellenthier 111.81.
jánimi nő, növekszik | wachsen 1.4. ül.34. KL. 226. jánumi
id. T. 153. jdnimáli id.—jánmélti nevel | erziehen 1.137. P. 27.
jánméltéli id. 11.181.
jánitaktv 1) terület | gebiet 11.26. •— 2) amkámyumjánitakámtél
a magam férfiúi m é l t ó s á g a szerint u. o.
jánkéman magában, magányosan | alléin P. 21. — 1. inkém..
janu játék | spiel 1. jani.
jápék 1. japák.
jápét kés | messer KL. III.491.iapi id. P. 22.
jáppi látszik | sichtbar sein P. 22.
járt 1. jort.
ját 1) közép | mitte KL. III.353. ját-pü középső fiú KL.
III.493. játin áwi keresztpántos kapu j ein thor mit einem querholz 11.63. — 2) vele, együtt | mit, zusammen AL. 60. am játém
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velem j mit mir P. 18. — Igék. ját-ülem magammal viszem | ich
nehme ihm mit AL. 61. — v. ö.jet,jot.
jdtér fajd | auerhahn K. 11.235. plur. jdtrit B. 11.26.
(%q,nin) jatri (medve-műszó) görbe kés (?) | messer 111.409^
jé éj | nacht — tejé ez éjjel | diese nacht K. — 1. jl.
(pél)-jexééti szétrombol | zerstören P. 22.
jeywjekw táncz 1 tanz III.417. KL. III.491.
jekéli fölnyergel | satteln K. 11.229. jekéli befogja a lovat |
anschirren das pferd P. 25.
jehvá asszony, feleség | weib P. III.539. AL. 45. jékwé K.
8. — v. ö. ekwá.
jekivér gyökér, gyökércsomc | wurzel, III.208. KL. III.489..
jékwér P. III.523.
jékivi tánczol | tanzen K. 399. tánczoltat KL. 5. — jékweélali
tánczolIII.367.
jel (tő jal-) hely | platz AL. 55.
jel P. jél T. alsó | unter, jelé, jel alá, le P. 13. jelül!, jelen id.
KL. 13. — Igék. jel-pati leesik j himmter fallen KL.; jel-püy el
fogni 1 einfangen; jel-nüremti megerősít | befestigen P. — jélcuymaten leszakad T. Eendesen il- a tavdaiban pl. ü-khöté lehajlik^
il-aruts megmaradt, — vidékenként jil pl. jil-ailtélém elaltatom. —
v. ö. jal, jól.
jél-öl első | erster, jelt elöljvorn P. 13. Igék. il-, ilé-; T. KL..
il- v. Ö. el-.

jelé-/ törém alvilág | unterwelt P. 15. jelé/ ma id. FT. v. ö.
jah, jqle-/ ma id. AT.
jéli-pal alsó fél | untere seite FT. jaU-p., élí-p., ili-p. id. T..
309. — jéli-nu7ni khul emeletes ház | stockhohes haus u. o.
jélkhél le, lefelé | abwárts FT. jqlkhél jqlkhail id. T. 309.
jelili letapos | niedertreten III.247. — v. ö. jálili,
jelit dermesztő | erstarren machend — yula%-nol j . yol hollód
orrát dermesztő reggel 111.81.
jelpél új | neu K. 11.229.
jelpin 1) szent | heilig 2) igen | sehr j . moUy minén igen gyor
san menj NyK. 21: 350.
jelti föléled | auflében 1.131. K. 11.231. jeltepti föléleszt | be
leben 11.280. alkot | hervorbringen 1.30. K. H.334.
jém homok | sand III.337.
jémén katlan j késsel 1.113.
jemt, jémt-ké: yq,téla j . minden nap | jeden tag 343. %umit j .
férfianként | je ein mann 349. 350.
jemti válik, lesz | werden III.445. 467. — q,rm yumlé j . amint az idő beáll | wenn die zeit da ist 1.136. yumté jemtsén mi
lelt | v/as fehlt dir 1.15. ajunkwé jemtsém inni kerekedett kedvem \
ichbekam hist zum trinken 1.115. joytunkwé jemtéstd csaknem utói-
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érte | bald holté er ihn ein 1.12. püyémtuükwé jimtéstá meg akarta
őt fogni j er wollte ihm fangen 11.129. jémti K. 1.167. — 1. inti.
jén benn | drinn FK. — 1. jun.
jengi szolga | diener P. 8. — v. ö. B. énkaj K. inki szolgáló |
dienerin.
jeni csipkebokor | hagedorn K.
jéniti szab | zuschneiden K. 396. —jénsi id. u. o.
jenti épen marad, | unversehrt bleiben 1.68.
jeprin ügyes | geschickt P. 521. — 1. aper
jer tájék | gegend 1.90. (birt.-r. jera 1.11.)* j ^ r irány j richtung 11.5. j'ér hely | platz T. 310. idő | zeit K. III. 131. jeri oldal
vást | seitwárts 347. jérén id. T. 321. pés jérél id. 345. tüp-jér csak
nem, mintha | beiaahe, gleichsam 351. oqmp-jer-nqni-pöu eb lyuka
kölyke K. 11.236. — v. ö. jar, jor.
jeri ének | gesang KL. III.201. jeri id. P. III.539. jéru AT.
eru id. T. 155. — v. ö. eri\
jeri átkoz | verwünschen K. III. 131. —jérpti átkozódik | fluchen K. III.130. jéryati szitkozódik | sich gegenseitig fluehen 1.26.
— il-jéré elátkoz T. 311.
[érin.
jérin talán | vielleicht KL. 21. —jérén id. P. 23. — v. ö.
jérki énekel | singen T. 326. — jérkti átkoz | verwünschen
K. 396. — v. ö. éryi.
jérmi rászorul | bedürfen. KL. 16. — v. ö. jarméli.
jérné kellő | entsprechend KL. 23. — v. ö. érné.
jérpti szeret | lieben KL. 27. AL. 69. —jérptayti szeretkezik |
verliebt sein KL. 22. jéréptayti id. P. 12. — v. ö. éri.
(nukh-)-jerrelti megvendégel | bewirthen AL. 78.
jerri énekel | singen, jerrenti id. KL. 45. jerrékáti éneklődik |
noeTca AL. 77. — v. ö. jérki.
jérté rögtön j sogleich, jértél gyorsan | schnell, akwe-jért egy
szer j einmal (B. akwc-ért) K. 380. — v. ö. jer.
jés ész | vernunft AL. 77. — v. ö. Is.
jésélti észrevesz | wahrnehmen AL. 77.
jési dörzsöl | reiben pglíjéswés Xqxlém feldörzsölte (ill. feldör
zsöltetett) a lábam (a csizma) K. 383; — jeslanti koptat | abreiben
111.421. jésyati egymáshoz ér | sich gegenseitig berühren III. 197.
jessi dicsér | lobén KL. 22. — jessekáti dicsekedik | sich rühmen AL. 54. — 1. ésyi.
jét középső | mitte T. 321. jét-ur délben | mittag T. 317. —

v. ö.jat,jot.
jét est | abend, jétái este | abends P. 20. — v. ö. ji.
(lü)-jéivér lóménes | gestüt III.335.
ji utó, hátsó rész j hinten K. 373. ji-q,olt utoljára | zuletzt K.
11.232. ménémat ji-poalt távozása után j nach seinem entfernen
1.167. — v. ö. jui.

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

221

ji P. KL. ji K. T. i AT. 1) éj, éjjel | nacht, nachts; — ji-té
khqtél éjjel nappal | tag u. nacht P. 19. ji te kh. id. K. 11.237. jinkhqtél id. KL. 17. jí-íup éjfél | mitternacht P. 19. jiy éjjel | nachts
K. 1.170. jítdlén id. P. 19.jitelatél éjjelenként | jede nacht K. jita
este | abends T. 317. — 2) jiké-poql éjszak | nord KL. HL 347.
jiti-pqal éjszaki 1.117. jiténés éjszak felől | von norden, nördlicherseits K. 382. — v. ö. í, ii.
jiytli vág | schneiden T. 160. — v. ö. jakti.
jij 1) utó | letzt, jij-öl utolsó | letzter P. 2) belső \ innen, jijpoql belülről, hazulról | von innerj, von zu hause P. 14.
jil (igék.) Ijel.
jilin dörgő | donnernd 1.35.
jilké első | erster KL. 11.
jilpél újonnan | neulich 11.17.
jilpi id. 11.187.
jüttt' rögtön | sogleich 11.71.
jimi jön | kommen KL.
jimláti gyógyít | heilen T. 309. jimlcitéyti gyógyul | geheilt
werden u. o.
jináí — 1. junáh
jin-qlt (postp.) után | nach T. 308.
jinnél belőlről, hazulról | von innen, von zu hause T. 308.
(jqle)-jinémtqivé elszenderedik | einschlummern K. 374.
jini csipkerózsa | hagerose KL. III.203. — v. ö. jeni.
jini szab | zuschneiden 11.316. — v. ö. jeni.
jinki sötétedik, éjjeledik | es wird finster, nacht KL.25.
jintán fű | gras III.267. 335.
jir véráldozat | blutopfer 11.258. — jirin (adi.) 11.14.
jira-mqs örökre | ewig P. 20.
jiryati véráldozatot hoz | blutopfer bringen 11.282.
jis 1) kor | zeitraum, tijist ezen korban, mai világban | in der
heutigen welt; tlém-yqlés jisin tcirém az ember korabeli világ •—
2) őskor | urzeit; jis-yum ősi ember | urmenschIII.470.jis-gyA:a^/.m
1.70. éri-jis az ének őskora | die urzeit des liedes 341. jist régen,
hajdan | vormals 341. inat jist valami régi korban | in einer altén
zeit 1.43.
jis-yuri árnyék-szellem J schatten-gespenst NyK. 24. 155.
jisu-khgrg árnyék | schatten T. 155. jisi-khgrg id. AT.
jii'éenti jön j kommen KL. 33. reyin vöt réyin jiésentaivént
(pass.) meleg szél melege szálldogál hozzám III.20. jiésentali jődö
gél 11.148. — l.jiw-.
jisi, jisu 1. jis-yuri.
jit 1) utói, hátul | hinten K. 11.239. jitém-poqlémt utánam f
nach mir K. 373. — Igék. jit-kwaji üldöz (után-jár) | verfolgen K.
373. jit-j'tli kisér I begleiten K. u. o. — jit-kwájméti nyomában jár,
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nyomoz | verfolgen, nachspüren, ausforschen P. 14. — v. ö. B. jui,
juit — 2) vele | mit T. 315 .tetatim jit-ustil atyját magával vitte | er
hat seinen vater mitgenommen; v. ö. it-khqrttus magával czipelte |
mit sich schleppen T. u. o. — v. ö. ját stb.
jital ti patwés enyészni kezdett | es begann za versen winden 1.52.
jitel vele | mit, jitélém velem | mit mir, üy-jitel, üy-itél együtt |
zusammen AT. NyK. 24: 315. — v. ö. T. jgrtél.
jitémtel: roytérn j . ijedtemben | in meinem schrecken NyK.
22. 50.
jitér ménes | gestüt 111.40.
jiw 1) fa | baum 1.3. KL. 111.347. P. 12. — 2) koporsó | sarg
III.120. kerén jiw vas sáncz | eiserne schanze 11.87. — v. ö. jü.
jiw jön | kommen B.
jő folyó | fluss 1. ja.
jqkh bőr, suba | haut, pelz K. 11.235. — noysin jqyi nyusztgalléros | der einen marderkragen hat III.254.
joyél szárított hal | dörr-fisch III.461. joyl id. 11.54. khul-jqyél
szárított halszeletek | geschnittener dörr-fisch KL. 6.
jcfyné körülforgó K. 11.360. — 1. janyi.
(pis)-jqysep csipöi | hüften K. 11.238.
;'^íil)megjő ( ankommen 1.3. 11 7.K. 1.166.— 2)jut | gelangen. — 3) utolér | erreichen. — 4) halaszt | aufschieben 11.420. 258.
posém at joyti lélekzetem nem futja ki ] mein athem reicht nicht
aus 1.161. ma nany joytte'im földet hozok fel | ich hole erde
herauf 1.160. —joytdli jut 1.35. at joytili nem elég | es reicht nicht
aus 11.131. joytildlLi eljön 11.190. joytépi elér valahová | angelangen
11.117. joytyati jut III. 193. gyarapodik | zunehmen III.285. at joytyatwés nem biri megjönni | er konnte nicht ankommen 1.115.
ükwcin joytkhétséi összejöttek | sie kamen zusammen K. 1.166.
joytenti lesz, válik vmivé | wird, fit KL. 6. — yotá joytnáV meddig |
wie weit III.212. khot joytná id. KL. 29. joyttal: qglé joyttal üs télé
vége é r h e t e t l e n város támadjon I es entstehe eine endlose stadt
K. 1.171.
joyti kanalazni—löffeln, mit löffel schöpfen. KL. 14.
jöjil belülről, hazulról | von innen, von zu hause K. 373. —
v. ö. ju, juil.
jol 1) haszon [ nutzen K. P. 13. — 2) hely | platz K. 11.377.
KL. III.201. ülőhely j sitzplatz 11.99. jolpa, jolin üléses III.359.
jql K. T. jel KL. jol B. alsó | untén; jqlén, jqlé, jqláH lenn, le,
lefelé | untén, hinab, abwárts K. 374. jolén, (jalén KL.) jola, jolál'
alant, alá, alulról | untén, unter, von untén B. 336. jql-poqlt, jqlpoqlné, jql-poqlnél id. K. 374. — j^l-q-Qí legalsó K. 11.223. jal-alpöu a fiatalabb fiú | der jüngere sohn K. 374. — Igék. K. jql-ajwés elaludt | einschlafen, jal-ali megöl | ermorden, jqlé-kétiJeküld |
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lainunter schicken 1.170. jqlé-tujimi beáll a tavasz | es wird frühling; B. jol-va'ili leszáll j herabsteigen jol-ráti lever | niederschlagen. — v. ö. jel.
jöléyü megesik | es ereignet sich K.
jqlém gyalom | fischergarn K. 373. T. 156.
jolésayti könyörög | flehen K. 11.240.
jolémti kér | bitten KL. 26.
jolémtáli lealáz [ demüthigen II. 99.
jqlkhaü AT. le, lefelé | nieder, abwárts, jqlkhél id. T. 309. —
v. ö. jql.
joli-pál alrész | der untere theil 336. — v. ö. jql, jol.
jelké-törém alsó ég, föld | der untere himmel, erde KL. 13.
— 1. jql.
jqló, jalóy ma alsó világ, túlvilág | die untere welt, jenseits;
úqlo-pal alsó fél | untere seite T. 309. — v. ö. jql.
jqlti hasonlít | vergleichen K.
jolti 1) rendel j ordnen 11.242. — 2) igéz | zaubern 11.150. —
joltyati támad | entstehen 11.331.
jqmés 1) jó | gut. 2) szép | schön KL. III.347. 3) jamés jeles |
Torzüglich KL. III.203. —jqmésdkto jól, szépecskén j gut, schön,
(ddv.) 1.25.111.77.11.187. jclmsok id. KL. 19. — 4) jamés pál jobb ol
dal | rechte seite 11.99. jamés poql id. KL. III.347. jqmés qlnéj.
kátém jobb felől való jobb kezem | von rechts meine rechte hand
11.262.
jamésmayti kibékül | sich aussöhnen II.6.
járni B. jömi K. P. joqmi KL. jár, megy | gehen jqmenti
1.113. jqmanii KL. 54. jamentali 1.18. jqmiti 1.34. jomitenti
K. 11.240. (fr.) id. joamliti lép ] schreiten KL. III.487. jamili
(fr.) id. 11.186. kwon jqmliti, kwon jqmlitali félre tér | abseits gehen
11.127. elei jqmméti eltávozik | sich entfernen 1.99. jolá jqmasáli
alátapos | niedertreten 11.187.
jqmp hold | mond T. 308.
jgn benn, otthon a házban | drinn, zu hause K. 373. jén id.
FK. — v. ö. jun.
jqné forog | sich drehen T. 160. — l.jqnyi.
jonyi játszik | spielen 111.35. jonyasi id. 11.125. jqnyimé
játszva 1.46. — jankhi id. T. 153.
jqfqép hónap | monat 1.60. 11.48. 111.47. — jonkhép hold j
mond K. 11.227. joqMhép hónap KL. III.349.
jqnyi B. jönkhi K. joqnkhi KL. jonghi P. jqnghi AL. 1) körül
jár | herumgehen 11.120. — 2) fordul, forog | sich drehen, wenden K.
11.224. KL. 30. p&nkém lq;/~jonghi a fejem forog, szédül | mein
kopf dreht sich, sehwindelt P. 17. — jqnyiláli megfordul 11.193.
jqnyéin (mom.) 11.117. jqnyási forog 11.129. jqnghémli id. AL.
6 1 . jányti fordít, forgat | drehen, wenden 11.153. 1.162. jönkhti
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KL. %9.joqnkhti KL. 14. jqnyciti III.153. janyiti III.372. id. — mab
jayné földet körülí'orgó 11.360.
jqnymán forgó | sich drehend, tal'yin sirei j.yan hegyes kard
dal forgó király 11.276.
jonkhivéltén kanyarulatos | schlángelnd, Oas j . socit vöt Obnak
k. hét fordulója K. 11.223.
jonV játék | spiel— l.jani.
jonti varr | náhen AL. 74. jönté id. T. 333. — v. ö. jünti.
(jel)-jqnti lehűl, megfagy | sich abkühlen, erfrieren P. 15.
(kat)-jqgloy kendő | (band)-tuch T. 310.
joqm . . ., joqn . . . 1. jqm . . ., jq-n . . .
joqnk jég | eis. — 1. jank.
jqot-nél nyíl | pfeil T. 331. v. ö. jq,ut.
jöpék szoknya | weiberrock K. 1.169.
jor B. jqr K. T. jor KL. 1) hely | platz kwol-jor háztájék [
hausumgebung. 2) gyanánt | anstatt B. 111.98. qm jqrém helyet
tem K. 384. am jorémt, taw jorát id. 338. jorné gyanánt 11.409.
jarén 11.85. jorté 1.121. jqrtli, jqrmant K. 384. id. — jorén alkal
mas | tauglich, geeignet III.293. jortal teljesen (a. a. nyomtalanul)
350. jortal id. KL. 20. jortal atim teljességgel hiányzik | es fehlt
ganz u. gar 1.48. jortal akwaV at éppenséggel nem | überhaupt
nicht 1.46. — v. ö. jar, jér.
[302.
jor gyalu | hobel III.291. jor-poultép jho gyalufogófa III. 172.
jqr, jör 11.131. 1) erő, hatalom | kraft, macht. 2) erős, hatal
mas | kráftig, máchtig 11.72. 397. akic jqritt egy erejűek 11.74.
— jorin (o br.) gőgös j stolz 11.71. joHn kitűnő | ausgexeichnetK.
1.167. jártai erőtlen I kraftlos I.137.~— 3) jör hős | held NyK. 21 :
349.
jörél szándékosan | vorsátzlich T. 320. jgrél id. P. 21.
jorélayti büszkélkedik | stolz sein III.289. jorlépti megtisztelj
beehren III.212.
jqrén szamojéd 11.279.
jörésti könyörög | flehen K. 11.377. (o br. K. 396.)
jöry,jöry társ | genosse K. 11.223. (transl. jgrri).
joryén szamojéd K. 11.223 — v. Ö. jarén.
jqrli alkalmas | tauglich, geeignet K.
jqrli 1) tisztel j ehren K. 2) jorli áldoz | opfern K. 374. meg
vendégel | bewirthen K. 396.
[11.223.
iorli 1) szegény J arm K. 1.166. — 2) jqrli árva | waise K.
jorl Iqy szegénység ] arrnutb K.
[T. 311.
(jqlé)-jörliti leszegényedik | verarmen K. 374. il-jqrlgmé id.
jörmi rászorul | bedürfen AL. 79. — v. ö. jarméli.
jormonis tatárúi T. 320.
[365.
jorpin áldozat | opfer, jorpinái milém áldozatul adom K.
jorsti áld | segnen K. 11.379.
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jort társ | genosse K. 11.223. jgrt id. T. — v. ö. jurt.
jártéi (postp.) vele | mit K. 11.377. ani jartlém (jqrtélém)
velem K. 1.168. jgrtél, jgrtlém id. T. 315. — am jartlém id. AL. 60.
joruli elfelejt | vergessen IIL86. jaruli id. K. 1.168. jarilayti
KL. 20. jaruloali K. jorkhulayté T. 328." id.
jas láb | °fuss III.221. jós id. P. III.537.
jos ösvény | pfad III.337. — v. ö. jasá.
jósa 1) hótalp | schneeschuh 11.285. josan (adi.) 1.74.
(nun)-jqsmé kiderül | sich aufheitern T. 319.
jot közép | mitte III.423. jót id. K. III.131. jotké középső K.
11.238. jötét,jőtné középen, középre K. 377.
jqt- K. jot- B. együtt, vei | zusammen, mit, — am jqtlém K.
11.223. amjotém B. 338. velem, akw'-jot együtt 338. nét-jot nőkkel
338. vií-jot vizzel K. 377. — Igék. jot-toti B. 338. jat-tati K. 11.225.
vele visz | mitnehmen. jet KL. — v. ö. jöry, jurt, jqrtél.
jotél később | spáter 342. — jatél AL. 61. jqtél K. jatél
KL. 17.
jotlitapi varr j náhen AL. 77. — kwán-jqtsaus ki van varrva
AL. 78. — v. ö. junti.
jqu morzsa | krume P. 8.
jqut íj | bogén —jditKL. III.483.
jouti vásárol | kaufen 338. KL. 6. jgwti K. jquti AL. 64.
javaié erdőt irt | wald roden T. 167.
jqicqlé egybegyüjt | zusammenbriügen T. 330. jaltlét egybe
gyűlnek T. 312.
ju be, haza | hinein, nach hause K. 373. KL. 12. P. 14. jii
AL. 60. — jun benn a házban | drinn im hause, otthon | zu hause
III.378. T. 308. benn | drinn KL. 12. T. 308. jüw be a házba | ins
haus hinein B. 336. jüw jo/ti haza érkezik 1.130. Igék. 1) ju-tuyw
bemenni P. ju-áji kiiszik P. ju-néléji lenyel T. lométné ju-tqjwés
(pass.) a láng fölemésztette K. 2) ju-vojlqté haza, visszagondol juunulé megcsókol (v. ö. B. jüw vissza) — v. ö.jgn, jui, jén, jinnél,
jij, jüil, jöjil.
jáu apa | vater — 1. jái\
jü 1) apa — 1. jáV. 2) fa P. III. 523. — 1. jiw.
jui 1) belső, benső fél j das innere, juiy kwál a belső szoba
P. 14. •— 2) jui-pál hátsó rész | der hintere theil, jui-aul utóvég | ende,
jui l'qn% visszafelé út |rückweg; —juit hátul, után | hinten nach,
juil hátulról | von hinten, jüw, jüwlé hátra, vissza | rückwárts,
zurück, jui-pált (postp.) után | nach B. 336. — KL. jüi; jüit jüin ;
jüil iá.jüj-qil utolsó | letzter KL. III.347. jüi-quil id. KL. 12. —
Igék. juit-koiliti nyomoz, nyomában jár [ nachspüren, jüw-mini
visszamegy | zurückgehen B. 336. — v. ö. ji, jit, jin.
juil 1. jui 2.
juit 1. jui 2.
NYBLVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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juká öreg asszony | matrone T. 160.
jül'é haza | nach hause 1.23. hátul | rückwárts III.6. v. ö. jüw,
jüwl'é — 1. ju, jui 2.
jumqs jó | gut T. 160. — v. ö. jqmés.
jumqslq-/ jóság [ güte, jumqslayél khul'tin maradjatok jól
(köszönés elváláskor) J lebt wohl T. 160.
jun 1. ju.
junanti szendereg | schlummern AL. 54. — junsé id. T. 326.
jel-junémtqwesém elaludtam P. 15.
juni-palt (postp.) után | nach T. 308. B. jui-palt.
jüniti üt | schlagen 11.298. KL. 20. junéti id. P. IH-525.
junitoqli id. KL. III.201. puW junilati izzé porrá tapos | zerstampfen in kleine theile 11.54.
[jui 2.
junál hátsó | rückwártig, jinál id. T. 308. B. juin-qul — v. ö.
jüns-uj fekete sas | schwarzer adler.
jüntép 1) tű | nadel 11.46. K. 11.223. j.-pap tűfok | nadelöhre
III.227. juntpin tűs, tűvel kirakott 11.59. — 2) pánczél | panzer 1.6.
11.59.
jünti varr | náhen 11.59. juttemtoqli (fr.) KL. III.491. jüntsaytné tqtép varrószerszám-ládika | náhzeug-kástchen 1.69.
jüntmil varrás | naht 11.60.
jür jur-féreg 1.68. 11.130.
jur-squt nyirhój-köcsög | topf aus birkenrinde III. 127.
jurán erős | stark jqut-jürán íjfegyveres | mit bogén bewaffnet 11.354. — v. ö.jör, jerin.
juri 1) szándékosan | absichtlich NyK. 24. 21.
jurs sógor j schwager T. 162.
juréayti összetársul j sich associiren 1.53.
jurt társ | genosse III.379. KL. 6. barát | t'reund 11.47. jurtél
(postp.) vele | mit; B. 338. KL. 15. akw-jurtél együtt | mitsammen
338. ákwc-jurtél id. KL. 14. am jurtlém velem | mit mir 338. —
v. ö. jort, jó'ry stb.
jüti vásárol | kaufen T. 327. v. ö. jouti.
[K. 227.
jütkén-álé varródoboz födele | deckel eines náhkástchens
jütmél varrás, K. 378. — 1. jüntmil.
jüttémtoali 1. jünti.
jüw, jüwl'e 1. ju, jui 2.
K.
kai ati ó nem 1.130.
kaj, kaj-sqw idéző ige | zauberformel II. 349. 369.
kayér kebel | busen; vágy | verlangen 111.55. kakér kebel
III.386. méh 1.84. ls-k. Ob medre | flussbett des Ob's 11.67. ka/rép
(adi.) 111.50. — kayr id. K. 11.235. has | bauch K. 11.226. méh |
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gebármutter K. 11.240. — klyr has T. 160. — kuyr kebel KL.
III.487.
/^'nőstény | weibchen II.339.III.27. a br. 11.35. — kaj III.203.
kátén hang j stimme KL. 355. — kalné id. 11.337. kal'ná kur
jantás | geschrei III.341. — v. ö. kal'in, yal.
kaléndV pontosabban | pünktlicher III.535.
(nir-) kálin suj vesszőágak z ö r g é s é n e k (ill. zörgéses)
zaja | das geráusch vom r a u s c h e n der ruthenzweige 11.59. v. ö.
jpwn-kalin suj u. o.
[III.128.
kam: kam vétli jur-sautdtél szedegető medvetalpköcsögével K.
kami silány voy ezüst | geringes silber III.6.
kdmint puha, lágy | weich 1.164. 11.112.
kamká nagy varsa | senkhamen 1.152. — kdmkd id. P. 22.
kamndmi meglágyul | weich werden 11.401. kamiemi id. kq,mXémti lágyít | erweichen P. 27.
kamtd halom | haufen III.417. — kqmté id. P. III.523. —
kdmta id. KL. III.480. — kamtd-pal földhoporcsok [ kleiner hügel
III.208. — kdntd-poal gyökérhalom | ein haufen wurzeln KL.
111.481.
kan tér \ platz 1.3. kwol-kan padló | diehle 11.164. — kan id.
III.385. KL. 15. darab | stück III.449. me-kdn földszín | erdoberfláche K. 11.230. pöl-kan utcza | gasse P. 22. tép-kan szántóföld |
acker P. 15. kép-tén id. AL. 60. — kanén téres | geráumig kdnin
id. kanin padlós | gediehlt 1.79.
kaniti tapos | treten 11.289. kdndti id. AL. 78.
kank nagybátya j onkel 11.21. 194.
kanéi elsorvad | auszehren, hinschwinden 1.23. kanéilali
111.26. kanéli 11.312. kanélawé (pass.) 111.29. id.
kant harag | zorn III.9. — kant id. III.370.
kantmawé megharagszik | erzürnen 11.291. kantméjawé id.
1.165. 11.54. kantméltayti mérgelődni kezd 1.58.
kanturén 1. kani.
kapaj rettenetes 1.50. irtózatos 11.424. | gewaltig; istenadta :
jani' md-éayl kapaj ti néilém nagy földdomb az istenadta tűnt ím
elém III.141. —• loni-kapajém vadászkutyám (lőni kopó) | mein
jagdhund III.201. — v. ö. kdpi.
kapák korcsma | wirtshaus 1.18.
kapalém: nanyotél-uit k. elém-yalés te honnan k e r ü l t ember
vagy NyK. 21:335.
kdpérti fáradoz, bajlódik | sich bemühen 1.145. igyekszik |
sich bestreben (a br.) 11.127. ügyeskedik geschickt thun 11.375.
am jotém kdperte'in én velem huzakodol | du ringst mit mir 11.202.
kapsdj mérges légyraj | ein schwarm giftiger fliegen 11.219.
— kapsei apró légy || kleine fliegen 1.163.
[III. 130.
kar rigó ] drossel 111.41. — kár id. 111.91. kwdr-kwdr id. K.
15*
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karaj tokhal | stör 1.68.
karak-yul ganajhal | mist-fisch III.502.
kárés káresz-madár | eine art vogel 11.185.
kar és magas | hoch III.510. — kar* id. III. 188.
karfi morog | brummen 1.49.
karkám ügyes | geschickt III.455.
kármitali megfigyel | beobachten III.223.
kars 1. karés.
kárt udvar | hof 11.325.
(kér-) kartá vas-sáncz | eiserne schanze 11.69.
kartin dühös | wüthend 11.265.
kartop burgonya | kartoffel T. 331.
kárwilti vigyáz, őrködik | acht gebén, bewachen 11.162.
kas kedv | lust 1.39. — koqs id. K. kas id. T. 322. — ness
kasi' (kassV III.504.) mind hiába | alles umsonst 11.116. kásin
vígságos | lustig III.366. yotál-kásin yöntWit b á r m e r r e lehet
hallani | ü b e r a l l kann man es hören 1.72. — kas-kas akár-akár|
oder-oder P. 24.
kas öcs | jüngerer brúder 11.73. III.380. — káé id. K.
kasaj kés | messer 1.7. 11.122. kasáji 11.33. — kari K. 11.223.
kasáp-jiw 11.335. -—-1. yqéép-jiw.
kasauic-joyl keszeghal [ weissfisch 11.54.
káséli észrevesz J wahrnehmen 1.49. 11.265. III. 144. — káséli
K. 11.232. kdseloaü K. 11.226. id. pári-káselayti visszatekint \
zurückschauen K. 11.232.
kási versenyez | wettstreiten 11.116.
kasm sárga | gelb 1.33. III.7.
kásti előidéz | mittelst zauber rufen 1.74. IL382. — kástém
yar-pikát ti.sélépamé á l d o z a t u l f o g a d o t t rénszarvas tulok
ját ím megszerezte 11.108.
kastel (postp.) át, -ig, -ra | wáhrend, bis, auf: tal-k. a télre,
télen át | wáhrend des winters; ti vdrmél-k. aWim taw-pált ezen
dologra vagyok nála I auf, wegen dieser arbeit bin ich bei ihm
343. mari juw joytenuw k. míg mi visszaérkeztünk | bis wir zurückgekehrt sind 1.94. — kastél id. KL. 18.
kástul idéző ige | anrufung 11.402.
kát kéz | hand B. K. kat KL. kat, koát K. koqt P. KL. kátkwe
kezecske 11.292. kátla kacsó | hándchen 1.98. kátlá-pálém félkezecs
kém 111.51. kaü-poqlát félkezecskéje P. III.523. kátin épkezű 1.10.
145. kátep 11.^74-. kátpá III.343. kogtpá ügyeskezű ill. kezű KL.
III.491. kat'tin kész pénz | baargeld KL. 6.
kát'éltap vízmerő | wassereimer 11.333.
kátláp medvetalp | bárentatze 111.52.
katsá sajtár | scheffel AL. 79.
káwénli hajtogat | beugen III.303.

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

229

ka... 1. részben ka . . .
kai... 1. kwal. . .
kálcéy torok [kehié T. 313.
kamp földhalom | erdhaufen K.
(khqm-) kámsértayti összekuporodik | kauern P. 16.
kan sok | viel T. 322.
kani ernyős | mit einem schirm versehen P. III.539. — k&ntürén ernyős süvegű III.257.
(ti-, tu-) kánifi íme ez, az | dieser, jener T. 165.
t'i-kánt rögtön, azonnal | sogleich AL. 61.
kap (tő: kamp ) halom | haufen KL. 6.
kapi igen, nagyon | sehr AL. 11.414. — v. ö. kapaj.
(oqlen-) karkém ölbeli magzatkám | mein schoosskindlein
KL. IIL485.
karséltayti javul, gyógyul I heilen AL. 54. kársti helyreigazít,
gyógyít AL. 69. — karselti: manéraV kcirseltén'-után mire való
volt neked őket bántanod | was hast du ihnen leides angethan 11.66.
kas zseb | tasche K. 1.169.
kaserii kártyáz | karten spielen 1.22.
kasi szeg j sáumen P. 16.
kaslitapi odarak j hinstellen AL. 77.
kasmelqwé (pass.) sárgul j gelb werden ; pel'-kaémelqwés tönkre
ment | zu grundé gehen P. 22. — v. ö. kasm.
kastel kedveért | zu liebe, um K. 11.237. — v. ö. kas, kas.
köti macska | katze KL. 5.
kein malomkő | mühlstein K. P. 8. KL. 3. — káumén id. (?)
K. 11.232. — ku kő | stein T. 159.
(sám-) káwé szembogár | pupille P. 8.
-ke (enclit.) ha, midőn | wenn, wann.
kein gomb | knopf III.287. — kénn id. 111.99. kin id. P. 18.
kéind könnyű | leicht 359. — kinna KL. 18. kunkaT. 153.id.
-kel (enclit.) ha | wenn KL. 23. P. 24.
kel 1) kötél | strick 11.416. — 2) beszéd | rede, sprache 11.420.
kélan beszédes | redselig u. o.
kelV láp | sumpfwiese, moor 1.105. III.298. KL. III.347.
kéli látszik | es schéint K. 375. KL. 29.
kelp vér | blut 11.24. vörös | roth III.299. kélp-sényw mámor |
rausch, betáubung 1.98. — kelpinvéves \ blutig; kelpén vörös | roth
1.113.
kelpawé (pass.) bevérződik j blútig werden 11.73.
kem mód, mennyiség | art, quantitát 346. ti-, ta-k. ilyen,
olyan; ennyire | solcher, so weit; ma mat-k. a föld a mekkora|die
erde, so gross sie ist 1.146. sát-k. egy hétig | eine woche 1.4. —
kemV ti jemtés elmúlt | es ist vergangen 1.4. — kérnél módon, for
mán NyK. 21:329. 346. körülbelül j beinahe.
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kémin elmés | klug 11.170.
kémjéli elmélkedik j sinnen 11.170.
kémpli 1) ruha széle, alja, szárnya | saum, schooss des kleides 1.45. 11.21. 93. 277. — 2) tarém k. világ széle | ende der welt
1.34. ma-k. föld környéke | umgegend 1.96. — képel ruhaelő K.
kipli T. 164.
kénás üst | késsel 1.98.
kenés ügy (ill. tanács) | angelegenheit, rath P. III.521.
kénésti tanácskozik j sich beratschlagen P. 12. III.521.
kenin tur bömbölő hang (medvéről) | brüllender laut III.287.
kenn 1. kein.
keni hirtelen, rögtön | sogleich, plötzlich T.
kénsi 1. kinsi.
kénéi ébred | erwachen 11.97. kénéi AL. 74. kénsamli III. 188.
366. kénsémii KL. III.201. kénsémláli AL. III.207. id. — kénsélti
III.188. AL. III.207. kensémti III. 164. ébreszt | wecken; késéltáli
id. III. 106. késéltayüli ébresztgeti magát III. 321. — kinsi K.
11.225. kimenti K. 1.172. kisemti T. 309. ébred.
ként süveg | mütze 1.35. — két id. KL. III.349. K.
képel képpen, ként | gleich 346. /ula-/ k. holló alakjában
11.295. yotém-k. valamiképpen | irgendwie 346. képél-képél úgy —
mint | so — wie 1.151.
kér 1) vas | eisen 2) sáncz | schantze 11.213.
kérin, kérén 1) vasból való | eisern üs kérén jiwültté a sánczoszlopon keresztül 11.213 11.213. — 2) pikkelyes pákw czirbolyatoboz | beschuppter tannenzapfen 11.78. — 3) kérges nank fenyő |
tanne mit harter rinde 11.26. — 4) k. yansap csipke himzésű | spitzenbesetzt 111.35.
kér vlminek belseje | das innere — kért, két -ben | i m ; kén
-be | in's; kér-pql -ból | aus KL. AL. P. — kit, kin id. FK. v. ö.
kiwér.
kéraX kell \ bedürfen T. 166. — koqré-/ id. K. 1.169.
kérás meredek hely | anhöhe III.242.
kéreji fölhúz | anziehen III.427.
kerék bün | sünde K. 373. (or.)
kéri fűz, tűz | reihen, schnüren, nesteln D. köt | binden
11.122; — befog I einspannen 11.21.112. kériláli id. 11.253. jn-kérs
bennakadt | stecken bleiben T. 313.
kerili botlik | stolpern K. 378.
kérinankar sákmin sa'i numpalén a szétömlő (?) naphevü
fürtök fölé 11.322.
kérléyti merészkedik | wagen T. 159.
kérsáli fürdik | baden 11.327.
kérsawé meghorzsolódik | streifen 1.113.
kérsétanti vágódik | einschneiden, sairép nola tüjtné k. a fejsze
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orra a hóba v. | die schneide der axt schneidet in den schnee ein
III.462.
kérsti készít magának | sich bereiten K. 1.169. — kérstgyti
készülődik j sich vorbereiten K. 11.223. útra készül J reisevorkehrungen machen K. 11.170. kerséltáli mozgat | bewegen III.417.
kert igazán j wahrlich KL. 23. kert tay éppen így j geradeso
T. 319. kértinié igazán T. 320.
kés 1) káka | binsengras 11.381. kés sás KL. III.347. — 2)
khwal-kés reggel, reggeli időben | morgens 380.
kés . . . 1. kéns . . .
késéli fütyöl | pfeifen K. 396. — kisi id. 11.67.
késétépti gáncscsal elcsúsztat ) ein bein unterschlagen, zu
boden werfen P. III.523.
fcmüveg | glas III.126. K. 11.377. — kusu id. T. 185.
-két 1) 1. ként. 2) ha, midőn j wenn, wann (enclit.), -kétél K.
ketél P. III.523. id.
[T. 331.
kéti küld | schicken B. K. AL. — kétilali id. 11.248. kíti
kiyr 1. kayér.
kii sógor ] schwager 11.308.
kitkdti csiklandik | kitzeln AL. 54.
kimét rozomák | rosomak III.527.
kin 1. kér; — kin 1. kein.
kinná 1. kéina.
kinsi keres | suchen 1.1.11.45. K. 1.170. kinsi id.KL.LU.349.
P. LU.521. — kénsi keres, vadász | jagen K. 1.167.11.226. — kinsilali vizsgál untersuchen III.392. — kisséytdli keresgél, herumsuchen 1.109. kissyati 11.177. kissyatili II. 164. id.; kisméji id. III.384;
vadász HI.384. késéyti id. K. 396.
kinsi kisemti 1. kénéi.
kipli 1. kémpli.
kirt: kirt-nolp-ekwá f á c z á n k a c s a orrú asszony | die frau
mit der fasanen-nase 1.19.
kis abroncs | reif III.394. E.310.
kis ucczu (kutyának) KL. 46.
kiséti csúszik | rutschen P. 21.
kisi 1. késéli.
kiska macska | katze AL. 77.
kiskáli sejt | ahnen T. 324.
kisti hajlít | biegen 11.311. kerekít | rundén 11.372. — v. ö.
késétépti.
kit kettő | zwei — két; kii T.
kiti kérdez | fragen — kitili 1.74. kitili AL. 64. kitéli P.
m . 5 2 3 . kitili K. 1.169. kitapi 1.8. kitépi u. o. kitipi 1.81. kituli T.
328. id. kitilayti kérdezősködik 1.71.
[kénéi.
kiti 1) 1. kéti. 2) nunk-kitim felköltőm | wecken P. 15. v. ö.
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kiüti köszörűi | schleifen P. 15. 11.229. kiutkátné eywtés
köszörű kő | schleifstein K. 11.223.
kiivér, kiwr 1) belső j das innere — kiwér-t, -né, B. K. -nél
B. keurt K. kiwér-poql K. -berj, -be-, bői | im, in, aus. — v. ö. kér,
kwir. 2) üreg | höhle 1.152. tál | schüssel III.199.
koamélt kemény | hart KL. 27.
kolit 1. kát.
koytali szalad | laufen AL. 77.
koip dob | trommel 11.428.
koji követ [ verfolgen 11.96. 111.96. koilili id. 11.189. kojmiti
id. 11.91. űz | nachjagen 63. kojlli megmozgat ill. megvizsgál
11.418.
koji magzat | sprössling 11.354.
(jqlé-J kelékhti aláássa magét | sich vergraben K. 11.224.
köm kis idő | ein wenig zeit 11.190. — kűm pillanat | augenblick 1.35.11.19. 121. (u br. 341.).
kqmlemi 1. kamúámi — kqmté 1. kamtá.
kmsé kér | verlangen T. 333. — v. ö. kénsi.
koqréy (tat.) kell j bedürfen 1.169. —né-koqréy mi végett, mi
czélból | wozu K. mán-kqréy P. 23. már-kar éy AL. 62. id. koqrkái,
jémti szükséges | es ist nöthíg K. — v. ö. kéráy.
koqs 1. kas, kwos ; — koq,t 1. kát.
köpéka kopek KL. 47.
(punk-) kopit koponya | schádel 11.298.
(il-) kerépti kiélesít | schárfen T. 311.
korol (or.) király | könig T. 307.
korpkis hegyesen, élesen | spitzig, scharf (adv.) T. 320.
(tqu-) kqrti megmerevedik | erstarren K. 372.
kesér kártya | karten P. 28.
koi-köt akár-akár | ob-ob K.
keté köt | binden 308.
kotmél kötés | verband T. 308.
köt (or). év | jahr T. 307. küt id. 318.
köyesti megharagszik zornig | werden K. 398.
köm erő | kraft K. tehetség | kraft P. 23.
könerali görbül | sich verbiegen P. 13.
könni sikamlik | gleiten P. 22.
kör kemencze j ofen K. 376.
körsenli búsul [ trauern K.
kösnés ablak | fenster K. III. 126. kusnás id. P. 18. kwösnás id.
K. 1.231.
kü 1. káu — kiiyr 1. kayér — kujé 1. kwáji.
kukkuk kakuk 1.39.
kul' ördög | teufel, kulin 1.5. — v. ö. yul.
kul szövet | stoff K. 388. — v. ö. khul'.
:•'•
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külciti szétszóródik | verstreut werden 1.62.
kuleiti sétál | spazieren 340.
kurn-pal hegyetlen | ohne spitze III. 13. kum-pal qlné saw
lujmas hegyetlen sok törővas.
küm 1. köm.
kumlin pettyes | getüpfelt 11.362.
kun 1. kwcin.
kunallem: á k. ti oumnél nincs nyugtom ettől a betegségtől |
ich hí be keine ruhe von dieser krankheit T. 160.
künas 1) göngyöleg | ballen 11.28. — 2) csöngetyű | schelle
kunds — ifi, — pá' (adi.) 1.45. 11.316.
kunér szegény | arm 11.311. kunerak (dimin.) 11.17.
kunka 1. kéina, kunkas adv. T. 319.
kítpnit könnyű | leicht 1.132.
kür 1) kohó | schmiedesse 11.298. kemencze | ofen NyK.
22:49. kwir id. T. 311. — v. ö. kör. — 2) 1. kwir belső.
kur láb | fuss: jq,sin-kurin éeé-vojin-noyi kezes lábas háncs
vastagságú hájas hús 11.33.
kurili ordit j brüllen KL. 20.
kuritawé csattog | knallen 1.14. kuritané csattogás | k n a l l l . l .
kuriténé id. 1.13.
küriti összerombol | zerstören 111.29.
kurkd-nol bárka [ barke 11.55.
kursip tekercs | gewinde 1.18.
küs egy szűrfajta | eine art pelz 1.152.
kus abroncs | reif T. 312. — v. ö. kis.
kus merőkanál r| schöpf-löffel KL. 14.
küsdj gazda | hausherr 11.112.
kuééri göngyölödik, zsugorodik, ránczosodik | sich rollen,
einschrumpfen, runzelig werden P. 14.16. — küseri id. AK 77.
kusmdn mámomoros | berauscht: k. smywén részegséged
mámora 11.362.
kuéndn adományozó | verleihend: twjd uj k. yq,n tavaszi álla
tot a. király 11.350.
kusnes kovács j schmied III. 13.
kuénds 1. kösnés.
(kwdn-) kuspi leesik | hinunterfallén P. 14.
kusu 1. kési.
kusuy kürtő | rauchfang T. 318.
küt 1. köt.
kutéuwé lerészegszik | sich berauschen 1.69.
(lay-) kültérii körül-kerit | umringen, einfassen AL. 61.
küs ablak | fenster — v. ö. kösnés.
kwdlV kötél | strick B. kwali P. 8. kwali K. 11.222. kwoali
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KL. SL.^kwqlé P. 17. kalu T. 155. — tdnyd'kwalyd at dstés szavadbeszéde be sem fejeződött 1.119. — v. ö. kél.
kwali B. kwqli K. kwoali KL. káli T. fölkel | aufstehen 1.6.
K. 1.167. KL. III.203. T. 309. kiszáll | hinaussteigen 11.83. kimegy |
hinausgehen 1.4. K. 11.222. KL. III.345. szétágazik (a folyó) | sich
verzweigen III.335. nő | wachsen T. 317. — kwalélali 1.4. kwalilali
11.181. kwqlépi K. 1.167. kdlápi T. 159. id. kwalépi megtámad jangreifen üs a várost 11.91. kwáltapi id. III. 163. kwdlépayti fölkere
kedik | sich erheben 11.219. kwalti fölkeleszt | aufgehen lassen
JnéV a holdat 1.121; visz | tragen 1.3. 29. kwaltilali visz 11.243.
khatél kwalenti fölkel (a nap) | (die sonne) geht auf (khulanti id.)AL. 77. khatél kdldntné ur napkelő táj T. 330. kwalpd jqjfiyép kelő
hold | der aufgehen de mond 1.121. id nun-kali a víz kiárad T. 309.
neul posémél kdltilém a húst füsttel járatom a. a. megfüstölöm |
fleisch ráuchern T. 160.
kwasértqwé: sdmdm pqéémné kwasertqwei (pass.) szememet
égeti a füst | meine augen brennt der rauch P. 25.
kioat (igék.) el, meg | ver: kivat'-jarili elfelejti | vergessen,
kwai-rqytés megijedt | erschrecken AL. 61. — v. ö. khwqt.
kwá . . . 1. részben kwo . . .
kwdji nyomon jár | folgen P. 27. kujé id. T. 327. jit-kwájméti nyomoz. P. 14. jit-kwdji követ, üldöz | verfolgen K. 372. —
v. ö. koji.
kwdnkd át, keresztül | durch, über KL. 14. — v. ö. kqnghq..
kwdr-kwdr 1. kar.
kwáréy tyúk | huhn AL. 56. P. 17.
kwdrt ing | hemd K. 1.169. KL. 14. AL. 56. P. 15. kwdrtmowés fehérnemű | weisswásche P. 13.
kwdsémlenti gyúlad | sich entzünden KL. 17. simém kwdéau
(pass.) szívem ég, kesereg | mein herz brennt, trauert P. 25.
kwdssaus (pass.): sük-üt'pqrsél tail kw. a tejet Bzeméttel tele
keverte AL. 78.
kwdt melyik | welcher AL. 59.
kwir, kür, kér FT. khul belső | inneres, kwirt, kürt; kwirén
bent; be | drinn, hinein T. 313. — v. ö. kér.
kwlr 1. kür.
kwq... kwoq . . . 1. részben kwd . . .
kwol B. kwdl K. KL. ház, sátor, szoba j haus, zelt, stube —
kwdl-kdn padló | diehle K. kwdlén qnsuy, né házi gazda, asszony |
hausherr, hausfrau K. 1.166. KL. III.355.
kwqlén éppen | gerade, kw. tokh éppen úgy | gerade so K.
kwolds liszt | meni 348.
kwon B. kwdn D. kun T. kwqné FK. ki, künn; félre | aus,
hinaus; abseits. — kwon-d, -dl, -dl ki, kifelé, -él kívülről; kwdn-é,
-él id. kwdnt künn AL. 60. kuni-pdl külfél T. 309. kwonnü odább |
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weiter fórt III.119. kwdné% külső | áusseres — Igék. ki, el, meg |
hinaus, weg, ver-: kwon-mini kimegy, kwan-asti elkészül KL. 30.
nán kwdn-sailém kenyeret megtörök AL. 61.
kwoni-yatpd akárki | irgendwer 11.129.
kwons, kwoss B. kwdns P. kwas P. KL. köröm | nagel; marókf
die hohle hand B. 1.129. — kwoss-ker köröm 1.163. 154. kwossker-nál fricska | nasenstüber 1.6. kwosspd nál horgos nyíl | pfeil
mit hacken 11.168.
kwonsi karmol | kratzen 1.30. kwdnsi P. 27. KL. 34. kwonsésli vakar | kratzen 1.131. kwonsiti körmei közé fog 1.16. kwonsitayti kapaszkodik j klettern 11.120. kwásétayti összekarczolja magát
P/27.
kworés 1) menny | hímmel 1.45. ü l . 116.— 2) életkor j lebensalter 11.286.
kwoss B. koas, kwas, kwasé K. kwos P. kwas KL. a mint, habár
| als, obwohl; legalább | wenigstens B. ti-kwoss hiába | umsonst
1.145; bárhogyan | wie immer; ta-kw. id. kwas-ndr, kwas-khon-nar
bármi, bárki | irgendwas, irgend jemand K.
kwosér csíkos evet | eichhorn III. 124.
(yot-) kwoéértawé (pass.) összepörzsölődik | versengen HI.225.
kwoénd-pdrd kopott suba | abgetragener pelz III.527.
kwoss 1. kwons.
kwossém 1) nyírhéj puttony | putten aus birkenrinde 11.204.
kwassém id. KL. III.493. — 2) háti bátyú j bündel auf dem rücken
III.341.
kwot: a szarvasfélék lábszárbőre 11.22. 113.
kwotél B. kwáÜ KL. közép | mitte; kwoÜin sun kwotélkdtdn
közepes szánom közepébe 11.247. ja kwoiélrisemt folyócskám köze
pében 11.160.
kwösélti suhogtat | rauschen lassen: om tösém púmét kwöséltdm, khwaté józtam én a száraz füvet suhogtatva, hova jutok el K.
kwjosnás 1. kösnds.
[11.224.
L.
la'il láb | fuss B. tol K. KL. — la'il-ker talp | sohle 1.2.
la'iltit lábnyilás; kemplinél la'iltit-nupél joláU lewétaytés a
ruha szárnyából a lábnyilás irányában lefelé huzakodott 11.19.
lay: %um-la'/ totné jütpém b a j v í v ó pánczélom | mein kriegspanzer 1.119.
la%, Xd'i 1. ldn%.

laydti törekszik | streben 1.107.
layér pánczél | panzer 1.98. 11.22.
Xayi 1. Idwi.
layw 1. lakw.
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laj 1) alvilági | unterweltlich 11.350. lai id. 11.354. — 2) kis
ded ayi leány | kleines mádchen III.225. lajin id. III.233.
laji dob | werfen III.379.
laki labda | ball 11.182.
lakw kerék | rad 11.311. lakwin kerek | rund u. o. — lakwpá :
sqrni l. kit sapák arany patkós két csizma | mit gold bescblagene
zwei stiefel 11.315. — layw kör | kreis KL. 14. környék | gegend
KL. III.345. — lakw karika | ring P. 10. — Névutó: üsá lakivá
város s z e r t e | d u r c h d i e g a n z e stadt h i n d u r c b 11.207.
keresztül | d u r c b l . 1 5 ; laywá körül | rings KL. 14. layw, lq,y id.
P. 16. laywé, lay a szét, körül K. 376. laya mindenfelé | überallhin
K. 11.225. léy "(léykémj körül T. 3 1 5 / — Igék. lakivá- szét B.
lay- AL. layw-, lay- P. léy- T. körül | ringsum, umlakw sürü | dicht, ILI 13. III. 195. lakw id. 1.98. III.270.
lakwi B. lakwi K. KL. AL. érkezik | ankommen 1.21. lép |
schreiten 11.67. lopózkodik | schleichen 111.84. KL. 29. juw'lakwi
betoppan | plötzlicli eintreten 11.66. akwan lakwsét egymásra borul
tak | sich umarmen 1.31. 11.22. mozog | sich bewegen III.395. AL.
69. K. 11.227. 229. (a 1.) lecsúszik | abrutscben 1.62. jiw-tál lakwi
ölfát rak | klafterbolz auflegen K. 399. — lákwti mozdít | bewegen
K. 372. lakwelti ugrik | springen 11.129. lakwélti (al.)id. K. I. 168.
11.225. lakwéltáyti indul | aufbrecben AL. 54. lakwyati búvik |
sich verstecken 347. lakwémtayti (a 1.) átsuhan | huschen FK. 1.170.
lal ellenfél | gegner, feind 11.41. — l'alt ellen, szembe |gegen,
gegenüber 1.5. (visszafelé j rückwárts 1.17.); — l'al't KL. 16. P. 19.
l'qlt K. 378. let T. 315. id. akw'l'al't minésV egymásnak neki men
tek 11.375. ákw'l'ál't pes egymással szemben KL. 14. lét-pis id. T.
315. — Igék. szembe | entgegen.
l'alepti megigazít | richten K.
l'a?n B. lem K. liam KL. T. 1) zelnicze | kaulbeere 11.271. K.
III. 126. KL. III.483. lám-jiw zelniczefa 111.91. Iámén, lámántén
zelniczés KL. III.483. lamantén id. AL. III.207. — 2) bogyó | beere
T. 314. — tam-vg 1.163. lam-uj 1.119. szunyograj | ein schwarm
miieken, lám-ojkw szunyogocska | eine kleine müeke KL. III.487.
l'qmi szúnyog P. 8.
lány beszéd | rede 11.399. üzenet j nachricht 1.35. lay id.
1.79. tanács | rath 11.418. —lay szó | wort D. beszéd KL. 3. "(tő:
lány- K. de v. ö. am lenkhém K.I. 168. lánkh- KL. lánqh- T. lenghP. III.521.).
lansin puha | weich 11.58.
lansumé meglangyúl | lau werden T. 323. jel-lqnsi id. P. 15.
lap- B. lápé-, láp- K. lép- T. igék. pl. lap-mayilém bedugom |
zustopfen; ulá lap-yarititá a tüzet e l o l t j a [ das feuer v e r1 ö s c h e n 348. j&mé lápé tustilém a folyót elzárom | den fluss ver-
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sperren K. 376. ustél l'ép-pcintilém, az asztalt betakarom | den tiseh
zudecken T. 312.
tapa közel, közelre | nahe II.5. lapát közelben | nahe, in der
náhe, lapáté id. IIL123. lapan id. 151. ta Vapánü erre közelebb 1.61.
l'apz-iles id: lap^-ilés álém-kem paulétté álém-kem mir a nép, mely a
k ö z e l b e n létezett falvakban élt 1.79.
lápi elfér \ platz habén 1.34. 71. loapi id. K. lápi AL. 70.
laplayti id. 1.157. — mán laptal ti patmét a földön kezdenek el nem
férni "1.156.
lapi emelkedik, fölkerekedik | sich erheben 11.317. lápi id.
K. III.129. AL. 77. — lapiláli 11.253. lapUáléyti 11.329. laplawé
1.45. lapéji 1.18. lapejémtuwé 1.6. lapejálaivé, lapejéptüwé 1.10. id.
yotél lapi hogy birja ki 1.27. — laptal föl nem érhető | unerreichbar: josá nol l. pal ur kinse'im hótalp orra, melyre föl nem emel
kedett, oly sűrű hegyet keresek III. 94.
lapi ágernyő | gezweige III. 188. lombernyö | laubwerk III.510.
lapka bolt | gewölb 1.14. lapka id. 1.48.
lárés szekrény | schrank 11.313. 111.59.
larj-i forog | sich drehen 1.6.
[267.
larki terebélyes galyú {tan' fenyő) | breitástige (tanne) III
larpi: Sát-pupV-larpi-náj hét istenkét-t e r e m t ő — asszony
11.322.
larééy rongy ócska | lumpenzeug 111.91.
(pél-) larsatayti szétmegy | auseinandergehen P. 22.
laréin rovátkos (yurpá szélű) | ausgekerbt 11.314.
lásél lassan | langsam III.361. lásél K. 1.171. loq,éél K. P. 21.
lééáliá. T. 320. loqsél, loaéit csendesen KL. 19. loqséy lassan járó K.
III. 131. láselákw lassacskán 1.7.
Iáéi leskelődik | lauern III. 120. Iáéi id. T. 153. jql-loqsi meg
les | auflauern K. 374. láéepi id. III.380. loaékati lesbe áll P.
III.523.
lat érték, minőség | werth, qualitát — kit latéi kétféleképpen \
zwéifach; yumitá latéi nétá jis férje helyett neje jött | anstatt 345.
— ton-lat akkor | damals K. 379. ton-lát az alatt | wáhrend dessen K. 11.233. ton-loqt erre | hierauf, nachher K. 11.228.
látéy szó | wort 1.45. IIL30. nyelv | sprache: Iá látyél osztják
nyelven 329.
latin szó | worfc 1.137. 146. üzenet | nachricht 11.207.
latkati alasüpped | sinken III.6. latkáti id. 111.40.
latt mérték | maass P. III.523. — látt id. P. 111.521.
Iáid B. láwi K. P. laivi (prss. lant) T. láyi B. loq,yi KL. Iái
(tő: lay-) AL. mond, szól | sprechen, sagen; rendel | verordnen
1.22. igér | versprechen P. 29. láwáslén áldd meg | segnen 1.73. láyi
hív | rufen 11.116. v. ö. lá'lnát tori* hivására n. o. — lq,wéli em
leget | oft erwáhnen P. III.539. láwélti 111.27 \. laolti K. 11.222.
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KL. 12. id; lawildli megszólal | anfangen zu reden 11.244. lawépdnti kikotyog | schwatzen 345. — latti mond K. KL. P. loqtti K.
1.166. lattenti beszélget KL. III.481. loqtyati id. K. 1.166. lausi
igér | versprechen 329. laukti AL. 64. lauyti KL. 31. id; Iquyati
mondódik KL. 31.
l'auti pörlekedik, káromol | zanken, schmáhen 1.35. III.472.
l'autná szidás | das schelten 1.20.
lauti 1. louti.
law düh | wuth 11.12. — lg,w III.371.
la... 1. részben la . . .
la 1) közelebb [ náher, latá közelben | nahe T. 312. —
2) tuj;tárém-lá nyár táján [ zur sommers-zeit T. 319.
la/ jó (adi.) laykiéjól J gut adv. T. 320.
(kivan-) Idyti kiver | hinausschlagen P. 14.
Idy: UV K. lij KL. li AL. léyi P. vet, dob, lö | werfen, schiessen — lájenti dob KL. 33. lajépi lö K. 396.
(son-) l'dl'i (dual.) szántalpak [ schlittenkufen K.
lati alkudozik | unterhandeln K. 11.238.
latti illik, odavaló | passen AL. 79. tok tdlli úgy lehet | es
mag so sein KL. 22. tasna Idlldsém kész lettem | ich wurde fertig
AL. 57. lálpti készentartva rendez | ordnen III.429. Idlptdyti
egyezkedik | sich einigen AL. 77. lálptayti id. P, 10. v. ö. lal'épti.
lam leves | suppe T. 153. lám P. 15. loam K. id.
(il-) lamtus (pass.) megveszett dmp a kutya | der hund wurde
wütbendT. 307.
tan jég | eis T. 158. lan-eum hideglelés | frostiges fieber u. o.
tdnqst a jégen T. 307. — 1. jdnk.
lankiüi szerszám | werkzeug 111.44.
[11.419.
(terén-) Idusán kór g y ö t ö r t e | von krankheit g e p e i n i g t
lapel 1. lapéi.
[KL. 20.
(lap-) lapépi bereked tűrém a torkom | heiser werden
lápkhé susog [ flüstern, sáuseln T. 313.
láskhqn test | körper: nár liiskhqnél meztelen testtel | mit
nacktem körper; nár láskhanin áitám meztelen ember | ein nackter T. 320.
lat darab | stück KL. III.487. — khqtél-ldtél napról napra |
von tag zu tag; jamp-látél havonként | monatlich T. 317.
látné: nqyér l. opi ndj czirbolyatoboz k o p á c s o l ó (pickend,
klopfend) nénédasszony III.205.
látti ropog | krachen: katdnén lattiketen ujjaik a mint ropog
nak II 67.
látti olvas | záhlen III.201.
le 1. -li. — léy- 1. lakw.
Win evet | eichhörnchen 1.4. léin P. III.521. liin KL. III.203.
Un KL. III.355. lén T. 160.
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léyti szegez | vernageln P. 17.
UV fark | schwanz 11.345. leipá (adi.) 1.64. léteinél farkánál
K. 11.227. II KL. 46. li AL. 55.
leimati 1. leivati.
(ju-) lékémi belök | hineinstossen K. 11.238.
(nukh-J léki rak j legén, schichten: tat-jkv tállá nukh-l. a
tűzi fát öllé rakja AL. 57. — v. ö. lákwi, lakivi.
Ukw sógor, a férje bátyja | schwager 11.81. KL. 2.
léié lélek | seele K. léi T. 321. léfP. 8. léién eleven | lebendig K.
11.231. elevenítő | lebendig machendK. 11.230. léit elevenen T. 321.
— v. ö. lili.
[P. 15.
(nunk-) léleis (prget.) föltámadt, ill. föllélekzett | auferstehen.
lémés ronda | schmutzig K. 11.238.
lén, Un 1. fáin.
lény 11.198. lénk 1.31. ti% K. 11.239. KL. 3. T. 314. (tő: link-,
linkh-) szeg | nagel.
lenkér egér | maus III.148.
(lap-) lenkhtási bedug | verstopfen 1.163.
lénkwi fejaze | axt III.469.
Untáti reog | schwanken 11.313. lentélti rengedeztet | erschütiern 11.91. — lentfi hullámzik | wogen 1.29. Untyenti dagadozik |
anschwellen 1.61. lentéltántawé (pass.) id. 1.61. — Untén teprém 1)
rengő ég 11.213. 2) lentin t. dagadó oczeán 1.61. 3) Untén sárié
tápláló (?) tenger 11.291. — léntitená rengedezés: lenién teprém léntitenát sujti rengő égnek rengedezése hallik 11.213.
Untpiji letakar | bedecken 11.424. — v. ö. Upi.
léptei lepedő | decke: jamés léptál lépawém jeles, lepedővel
-takarnak be engem III.318.
lepi terít, takar | decken, bedecken 11.316. 321. KL. 20. K.
.111.129. lápi K / I I I . 1 2 9 . UpUi III.151. lepémti 1.33. id. lépsayti
.betakarózik 329. — léplin takaros, ill. takart [ bedeckt 11.321.
lés vadászhurok | jáger-schlinge III.4.
lécül 1. lásél.
[1.101.
Usi enyvez | leimen III.307. lése/ti ragaszt | zusammenkleben
leépiji elsorvad | auszehren, siechen 11.382.
il-lesti 1) megigazít toat tüzet | das feuer richten KL. 19. P.
14. nunk-lesti (a kést) megjavítani, megfenni, (messer) schleifen P.
15. taut-léép-jü tűzipiszkafa | ofengabelP. III.539.— 2) olt | lösehen:
pahvés lestné ker-kept gyertyaoltó vaskéz a. a. koppantó | lichtscheere P. 27. — Ustéli csillapít | stillen: simén éhedet 1.3.
lét 1. Mt.
létki kopogtat eu ajtót | an der thüre klopfen K. 399. nun-létki
felbugyog | aufsprudeln T. 311.
lewáti lehúz, előhúz | herab-, hervorziehen III. 107. 11.219.
<e 1.11.174.) Uwátáli (é 1.) id. III.384. lewétayti huzakodik 11.19.
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(é 1. 11.83.) — leuteli kivon 11.237. leumati leveti sawá bőrét | die
haut ablegen 11.295. leimati kihúz kásája kését | das messer ziehen
1.17. lunt-saw leveti ludbőrét 1.28. (é 1. III.362.).
U . . . 1. részben Z<? . . .
•U vajjon,-e | ob K. T. -lé P.
Ily vet, lő | werfen, schiessen B. lissenti lő 1.6. liytsayti
eldobja magát KL. 33. — ö. v. lájliywsi mozog, locsog üi a víz | sich bewegen, wallen (vom
wasser) AL. 79. — v. ö. lákivi.
likmi hozzájut | dazu gerathen 328. likmélti találkozik vmivel J antreffen III. 120. — likti leesik ill. levetődik | fallen AL. 78.
kwon-likti kirepül | hinausfliegen 11.83. — v. ö. lakwi, lakwi.
lili lélek | seele 11.365. lélekzet | athem 1.17. lilisamá-müs
a mint lélekzett 1.6. v. ö. 1.1. lili-áp lehelet | athem 1.8. lili-át id.
KL. 23.
lilin eleven | lebendig 1.29. lilin sarui ragyogó arany | glánzendes gold 1.31.
lüijépti éleszt | zum lében bringen 1.44. 129. Ulti 1) lélekzetet vesz | athem holen 1.1. — 2) ordít | brüllen: uj-áné Ultimé ti
sülintali az állatöreg ím ordítva ugrándoz III.380.
lil'peli' újra, ép most, újonnan | wiederum, soeben, neulich
1.29. 11.260.
litími lazul | erschlaffen 348.
lipés: 1. punkél ünli szabad (be nem takart) fővel ül | baarhaupt sitzen 1.29. — v. ö. lepi.
(hvan~) lipésti kiloccsan | herausspritzen P. 14.
lipkiti takarózik | sich zudecken T. 308. — v. ö. lépi.
la . . ., lo . . . 1. részben la . . . és hí . . .
l°q, osztják 329.
íq,y B. loqkh, lökhw KL. lökw P. III.523. zúg | winkel 11.269.
III.55. saris-lay tengeröböl | meeresbucht 1.135. süp-l. szájöble [
rachen 1.161. tus-lökhw id. KL. 46. kuyr-loakhémné keblem zugába
KL. III.487. tuy—Igyét maga magában ill. maga belsejében T. 313.
(qr-) l'qy versenyt J um die wette AL. 78.
Iqyiji betör ) einbrechen III.60.
Iqysé fölreped | spalten, bersten T. 160. khap pal-lqytqlus
(pass.) a ladik széthasadt T. 316.
loys- csikland | kitzeln: ám leysmén-khqr qsém én csiklandós
vagyok — loyslilém csiklandoztatlak | ich kitzle dich T. 331.
Iqkhwi gömbölyít | haspeln K. 399.
lohkwi zörget | pochen K. — kiván-l. kiver | hinausschlagen,
P. 14í.jel-l. leY&g, leszúr | niederhauen, erstechen P. 15. v. ö. láyti,
Iqim fejsze | axt P. III.523. Iqjim-yal id. III.431.
lökw 1. Iqy.
l'okwi kúszik [ klettern P. III.523. lokwenti id.
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Iqlta folt | fleck AL. 54. loltá id. 1.165.
Iqm leves | suppe P. 15. loqm K. lám T. id.
löm darab | stück K. 11.239.
lomét láng | flamme K. 37 3.
Iqmyati földagad | anschwellen III.423. Iqmyépali id. III.531.
Iqmj-ejenti taposgat | treten AL. III.207.
Iqmiji közeledik | sich uáhern 111.84.
Iqmp lompos lépés | schlotternder gang KL. III.203. Iqmpá,
-én lompos | schlampig u. o.
Iqmpéyji áttalpal, átlompol | durchschreiten KL. III.203.
Iqmsan lompos | schlampig III.441.
Iqmt rész | theil III. 151. má-l. földdarab 1.135. tüjt-loqmt
hófolt KL. III.345. — nar lq,mtin yum meztelen (ruhájú) férfi | ein
nackter mann 11.60. v. ö. nqr lq/mtél jcili P. 10.
lomti darabokra vagdal | zerstückeln K.
lány 1) út | weg l.\± — lönkh K. 11.232. tőnkh P. 18. toy (tő:
Xonkh-) KL. 3. tqn T. 155. id. — 2) nyom | spur 11.125.
lönyitayti fáradozik | sich abmühen 1.71. czibálgat | zerren
1.26. Iqnyitayti küszködik | ringen 11.74.
(juiv-) tqnyéli haza visz | nach hause tragen III.235.
Iqni kopó | jagdhund III.208. medvebocs | bárenjunge KL.
'.III. 351. lőni kapajém vadászkutyám 11.201.
Iqnmqté meghasad | bersten T. 307.
Iqnyá, -ál a folyón lefelé | strom abwárts B. Iqnyé, lq,nyal,
lankhal K. 11.223. Iqnkhq stb. KL. Iqnghq, AL. id. — IqnyaXin jakém
lefelé vivő folyócskám 11.243.
loqskéti lecsillapodik | sich beruhigen K. 396. — v. ö. lesti.
loqttelp monda | sage K. 1.166.
[11.325.
Iqpant lapu | kiette AL. 55. tür-lqpánt tavi tünderrózsalevél
tqpatali súg | flüstern P. 13.
lepéyti lebegve tovafut pqt a récze | flatternd davonlaufen P.
27. v. ö. tqulin lopenkél szárnyas lebegéssel | mit f l a t t e r n d e n
flügeln u. o.
lapéi (postp.): paidá-l. jdli falunkónt jár | von dorf zu dorf
gehen 349. — lapel id. khqtél-l naponként | táglich KL. 18.
lopen 1. lepéyti.
lopesti talpal | schreiten K. 11.224. lépéétenti csapdos a szár
nyaival | die flügel schwingen AL. 57. — v. ö. Iqmpéyji.
Iqpééy ruha | kleid AL. 77.
losati reped | spalten. bersten AL. 54.
losém csont | bein T. 312. — v. ö. lusém.
lásyi erősen bevágja aivi az ajtót | die thüre zuschlagen
III.370. Iqsréliiá. III.371.
Iqsyénti vánszorog | taumeln K. 111.131.
(pal-) Iqéili szétbomlik (a szán) j auseinandergehen 348.
NYELVTÜD. KÖZLBMÉNVEK. XXV.
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Iqsin szikra | funke P. III.525.
lóéit tágas | geráumig 1.158. bő j reichlich 11.245. III. 145. —
Iqéit id. 1.90.
(par-) laékémi meglazul | sich lockern P. 14.
Iqéééyati viszket | jucken AL. 54.
lq,st laza | locker AL. 57.
laté/ szikra | funke 1.13. Iqtyin üszkös jiw-sup fadarab
kohle, g l i m m e n d e holzstücke 11.310.
(ngfíkhwé) lötéli leszakad | abreissen K. 11.228.
(yot-) Iqtyati megfakul | fahl werden 348. kwán-latpi id. AL,
57. lötpi, lötpenti; Iqtti fehéredik; fehérlik AL. 77. — il-lqtkheté
elhervad ] verwelken T. 307.
lotyi ropog | krachen — koqt-tgl'é lotyi v. löteypén ölenti keze
ujja ropogós ] seine finger krachen K. 396. — v. ö. l'átti.
[325.
Iqtkhé locsog uélam a ruha | das kleid trieft vom wasser T..
(pal-) Iqtulé megreped | zerspringen, spalten, bersten T. 316.
lau tíz | zehn KL. III.349. P. III.523. lou KL. 21. lou T.
Iquyati, Iquyti 1. lawi.
[159, id.
kat-lqutan keszkenő | sacktuch T. 309.
louti mos j waschen 1.68. 11.14. Iqutyati mosakodik | sich
waschen 11.106. Iqutsi lemos 11.327.
(amp-) Iqw elpóráz | leitriemen III.529.
laives pad | bank 1.5. 49.
lowinti olvas | záhlen III. 144.
(elé-) lökémi eltaszít | wegstossen K. — v. ö. lekérni.
lökéq,u (csiklandós | er ist kitzlig — ám löksép öeém csiklan
dós vagyok K. 396. — v. ö. leyslömerti ránczol | faltén K. 396.
[gut K.
lön jobb | besser — lőni helyesen | richtig; lónkat' jól [
Honéi, tóé 1. Hunéi.
lu T. 155. lü KL. 3. lüw B. v. ö. lü-kwol, lü-l'ül'1.6. lo K.
(Ion K. 11.378. loyén K. 11.239. 380.) ló | pferd.
lü düh | wuth KL. 1. — v . ö. law.
lu (luiv-J csont | bein 11.120.
lui a folyónak alvidéke | stromabwárts B. KL. alvidéki 1.135.
lui-ötér K. 11.222. alsó KL. 3. luiké id. KL. III.203. loi, lóiké AL..
60. — v. ö. Iqnya.
lujyi énekel | singen 11.291. — luimén éneklő 11.429.
lujmás törő vas, ék | brecheisen III. 13. 243. lojmas KL..
III.489.
luki mozog | sich bewegen; luyti mozgat | bewegen T. 327.
— ju-luyton a tolózárral bezárni | zusperren; ajuw-lukátép ajtózár |
thürklinke, schloss T. 331. luykutné suj kopogó zaj T. 330. — v. ö.
lakwi, lakwi.
Xül rossz | schlecht 1.5. lüt id. KL. 22. csúnya | hásslich K.
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lül törém rossz idő | schlecbtes wetter AL. 79. l'öl csúnya: löli ql
hószámban 111. CBÚnyán van T. 321. — lü-lül ló-ganéj | pferdemist 1.6.
Mi áll | stehen 1.2. 11.259. Menti III.421. lütildli 11.196,
lülméti 11.95. lülsi 1.144. tawdn q,s yot lüli püwunkwé neki pedig
hogyan l e h e t e t t megfogni II. 112.
lülV vöcsök | haubentaucher 11.71. III.229. IblV id. 1.2.
lülin magas | hoch 1.71. III.242. tutit 1.12. lülitté 11.123.
magasan (adv.). assin-lülit rőf mélységre | eine elle tief 1.43.
lülsin rosszul | schlecht (adv.) 11.309. — v. ö. lül.
lumpérte?iti motyog | schwatzen KL. III.349.
lumsi a munkába belemelegszik | eifrig arbeiten, sich ereifern 367.
lüné sírás | das weinen 11.319. lüné KL. 45. tüé id. III.380.
lué-vüf könnyek | thránen P. 10. lös K. tőé AL. 55.
lünéi sír | weinen 11.99. lonsém (gerund.) T. 331. lönsi AL.
74. lünsi K. 11.377. id; — sírva kér | weinend bitten 11.91. jol-t
megindít | rühren 11.91. lünéti, tüiísáti sirat 11.174. 1.56. elallünééltayti elsírja magát 1.34. lunsenti KL. 45. il-löncé elordíta magát |
brüllen T. 321. löncta%ti sír T. 310.
lunt lúd | gans 1.28. 11.184. KL. 18. Iont K. T. 160. — lontijép khgm lúdvadászó férfi | gánse-jáger K. 396.
luntüawé (pass.) izmosodik | stark werden 11.289. luntilané
izmosodó u. o.
luopta 1. lüptd.
lüp fatörzs | baumstamm P. III.523. lüpi id. 1.121. 11.60.
III. 124. kidőlt fatörzs P. 17. löpi id. T. 163.
lüptd levél | blaH 1.6. III.298. (lüptap 1.38.); luopta KL.
III.349. lopta B. NyK. 22:54. lépté K. 373. lapta AL. 54. lq,pta
tüs 1. lüné.
[T. 331.
lusi kúszik | klettern; luspáli id: kai noys lusinél tot lüspala
nőstény nyúszt kúszásával kússzék ott alá 11.339. — lusati mászik
KL. 351.
lusém szálka | gráte B. NyK. 22:49. — v. ö. Igsém.
lüsin bojtos, rojtos | mit quasten, fransen versehen 1.98.
123. — lüspd id. 1.98. 11.316. sát lüspd qln apa hét karikás ezüst
bölcső III.116. — Xafiyei lüsin sat tür s á s - t e r e s (ül. rojtos, sás
sal borított) hét tó 11.320.
lutdtél: matdtél lutdtél földestül mindenestül | mit land u.
alles darüber 1.68.
luti keményedik | hart werden, sich hárten 11.102.
ÍM . . . L részben lu.
lüttén bűnös ] schuldig KL. 26. — 1. lül.
lülémti szid | schelten K. — 1. lül.
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Ószlovén, újsziovéfl.
A «Nyelvtudományi Közlemények)) idei 1. füzetében Melich János
ismertetve Asbóth Oszkárnak szláv szavainkról szóló akadémiai érte
kezését, egy helyen ezt mondja: «Az első" fejezethez még csak azt jegy
zem meg, hogy nem ártott volna itt is megemlíteni, hogy az újszlovén
nyelv nem egyenes örököse az ószlovónnek (v. ö. Volf: Kiktől tanult a
magyar irni-olvásni ? «az ószlovénnek egyenes örökösében, az újszlovénben» stb. 29. lap). Az elnevezés Kopitar-Miklosichó, kik szlovén létükre
mintegy hazafias ügyet védtek vele» (105. 1.).
Nem egészen világos, hogy az ismertető ezt mért kivánja: azért-e,
mivel hite szerint Asbóth a dolgot bizonytalanságban hagyta, vagy pedig
azért, mivel attól tart, hogy az ón régibb állításom valakit megtéveszt
het. Sem az egyik, sem a másik föltevés nem áll. Asbóth ugyanis azt
mondja: «nem lehet elég gyakran ismételni, hogy IVIiklosich, mikor
ószlovénnek nevezi azt a szláv nyelvet, a melyre legelőször fordították a
szentírást, koránt sem érti a szlovén szón azt, a mit most értünk rajta,
ki is emeli több helyen a dialecticus különbséget, mely már a legrégibb
kortól fogva elválasztja az úgynevezett ószlovént az újszlovéntől, és
elnevezését első sorban arra alapítja, hogy maguk az ószlovén nyelven
szól ősforrások mindig «szlovén »-nek nevezik ezt a nyelvet —jezykü slovéniskü» (6.1.). A maga véleményét sem hallgatja el, midőn azt mondja
hogy «az ószlovén nyelv egyetlen egy most élő szláv nyelvvel sem áll
olyan szoros rokonságban, mint a bolgár nyelvvel» (5. 1.), és ismét: «az
ószlovén nyelv valamennyi élő szláv nyelv közül csak a bolgárral áll
szorosabb kapcsolatban» (7. 1.). Ez az olvasót, úgy hiszem, semmikép
sem hagyja bizonytalanságban, hogy Asbóth egy élő szláv nyelvet sem,
tehát az újszlovént sem, só't még a bolgárt sem tartja az ószlovén nyelv
egyenes örökösének. Az első idézet Miklosichot a hiú szlovén hazafiaskodás vádja ellen is védi. A ki Kopitar műveit forgatta, ezt sem vádol
hatja igazságosan. Kopitar olyan nagy hasonlóságot talált a régi szláv
liturgikus nyelv ós az ő anyanyelve, a mai szlovén közt, hogy igaz
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meggyőződéssel tartotta a kettőt egynek, és azt hitte, hogy amaz csak
régibb alakja emennek. Hogy mint szlovén ember e fölfödözésnek örült,
azt talán még sem lehet kárhoztatni. Bizonyára nagyobb hiúság van
abban, hogy finn szaktársaink a világért se mondanának ugor nyelveket,
hanem erősen ragaszkodnak a finn-ugor elnevezéshez, mintha az ugor
nem foglalná magában a finnt is vagy mintha a finn volna a legneveze
tesebb ugor nyelv.
A mit talán kivánni lehetett volna Asbóthtól, az mindössze az,
hogy meg kellett volna említenie, hogy arról a kérdésről, egyenes örö
köse-e az újszlovén az ószlovénnek vagy milyen rokonsági viszony van a
kettő közt, nemcsak másutt, hanem nálunk is volt vita. Erre épen az az
értekezésem adott okot és alkalmat, melyre Melich hivatkozik. Mint egyik
érdekelt fél, mert nem titok, hogy a vita Asbóthtal kettőnk közt folyt,
se nem panaszlom, se nem keresem, hogy egykori ellenfelem, a ki az
életben igen kedves emberem, mért hallgat vitánkról, mely minden
hevessége mellett is mindkettőnknek nagy okulására vált és a magyar
nyelvbuvároknak bizonyára ma is tanulságos. A miért fölszólalok, az csak
az, hogy Melich szavai alkalmasak azt sejtetni, mintha az, a mit érteke
zésemből idéz, mindeddig vagy egyáltalában, vagy akár csak az én
részemről is fölvilágosítás nélkül maradt volna. Ki kell jelentenem, hogy
én miattam se kénytelen senki se sötétben tapogatódzni. A ki nem resteli a fáradságot, megtalálhatja erre vonatkozó fejtegetéseimet a Magyar
Nyelvőr 1885. és 1886. évi (XIV. és XV.) kötetében «Egy kis szlavisztika*
(XIV. köt. 499—501.1.) és «Még egy kis szlavisztika* (XV. köt. 122—126.
és 162-—168.1.) czímek alatt. De még akkor is, ha magyar nyelvész sem
ezekről, sem Asbóth szlavisztikai dolgozatairól tudomást nem véve, csu
pán az én tiz éves értekezésem alapján elfogadná, hogy az újszlovén az
ószlovénnek egyenes örököse, és már most az ószlovénen kívül fölvilá
gosítást keresne az újszlovénnél is, ugyan mi kárát vallaná akár ő maga,
akár a magyar nyelvtudomány ? Válaszul e kérdésre újra idézem, a mit
Miklósi eh 1886-ban írt nekem: «Es war schon am anfange meiner
schriftstellerisehen thátigkeit meine ansicht, dass dem altslovenischen
jené sprache am náchsten verwandt ist, d íe ich neuslovenisch nenne, und
diese ansicht halté ich bis zum heutigen tagé fest. Sie werden daher in
meinen büchern, in denen die sprachen nach dem grade ihrer verwandtschaft geordnet sind, auf das altslovenische stets das neuslovenische
folgen sehen». Miklosichról nem kell mondanom, mennyire jártas volt
mind a szláv nyelvekben általában, mind pedig az ó- és újszlovénben
különösen is, és így a magyar nyelvész bizonyára nem vallja kárát, ha
az ószlovéntől cserben hagyva, figyelmére méltatja az újszlovént vagy
legalább a többi közt ezt is. Meg vagyok győződve ma is, sőt most, hogy az
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új szlovént valamivel közelebbről ismerem, még inkább mint régebben, hogy
jobb szolgálatot teszünk a magyar nyelvészeknek, ha az újszlovénre egye
nesen figyelmeztetjük, mint ha óvjuk tőle, tartsák bár akár helyesen, akár
helytelenül az ószlovén lányának vagy testvérének vagy akármijének.
A nyelvbeli adatok ezzel nem változnak. De egyébképen is van hozzá
közünk. Ott vannak dunántúli, különösen vas- és zalamegyei vendjeink,
a kiknek újszlovén nyelvjárása sok tekintetben figyelemre méltó. De ki
törődik velük ? Számuk egyre fogy s el fognak tűnni a nélkül, hogy
nyelvüket akár a szláv, akár a magyar nyelvtudomány kiaknázta volna.
Pedig ki tudja, nem lesz-e az mind a kettőre nézve tetemes veszteség ?
Lelkiismeretem mulasztással vádolna, ha a magyar nyelvészeknek min
den hypothesis és theoria mellőzésével tisztán gyakorlati szempontból
is újra nem ajánlanám az újszlovént. A szlavisták hadd vitatkozzanak, a
mennyit akarnak; minket az ne tartóztasson vissza, hanem iparkodjunk
tárgyunkra nézve tanulságot szerezni, a hol találhatunk.
Főfontosságú ránk nézve természetesen mindig az ószlovén fog
maradni. De itt se zavarjon minket a szlavistáknak «de lana caprina»
örök időkig folyó vitája. Mennyi leleményt, fogást és furfangot fejtenek
ki, csakhogy az ószlovén nyelv bölcsője, hazája folyton probléma marad
jon ! Magyar nyelvész már csak humorral nézheti, hogyan iparkodnak
elkerülni és másokkal is elkerültetni az igazság megismerését. Asbóthot
is belesodorták e mulatságos helyzetbe, a min fölötte csodálkozom. Mert
mint szlavista és magyar mindennel rendelkezik, a mi a kérdés helyes
megfejtésére szükséges. Megvan benne a kellő tudomány és megvan
benne a kellő elfogulatlanság. Csak az a baj, hogy az idegen szlavisták
kedvéért megfeledkezett róla. Sokkal jobban ismeri és becsüli ezeknek
sok tekintetben értékes tudományos munkásságát, mintsem hogy meg
lássa a mellett alattomban működő gyarló irigykedésüket. Dehogy
tudnák tűrni, hogy valamelyikük fölfödözze az ószlovén nyelv hazáját
vagy hogy valamelyik nevezetesebb szláv népet érje az a dicsőség, hogy
neki több köze legyen az ószlovénhez, mint másnak. Van ugyan egy
classikus tanú rá, hol keresendő az ószlovén nyelv bölcsője, de azt erre
a kérdésre nézve soha sem hallgatják meg. Ez a classikus tanú a mi
nyelvünk, melyet némelyek közülük vagy egyáltalán nem vagy csak
gyarlón ismernek, mások pedig dölyfösen lenéznek. Quid boni a Naza
reth ? Asbóth nem vette észre a kelepczét, csak a nagy tudományos
apparátust, melylyel eltakarják. Mint részrehajlatlan egyikük mellé
sem állt, hanem titkos szándékuk szerint elfogadta, hogy «hiszen azt sem
tudjuk, hol beszélték azt az úgynevezett ószlovén nyelvet, hogy állíthat
nék tehát, hogy épen ebből a nyelvből került ez vagy az a magyar szó»
(7. 1.). De a mellett igen szépen és meggyőzően bizonyítja, hogy a magyar
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nyelvbe került szláv szók javarésze helyesen csakis az ószlovénbó'l ma
gyarázható. Ha tehát valamiről a legvilágosabban kitűnnék, hogy fehér
és én nem tudnám fehérségének eredetét, akkor azt kellene mondanom:
ez voltaképen kétségtelenül fehér volna, de nem tudván, miért egyezik
meg teljesen a fehér színnel, csak azt mondhatom róla, hogy szakasztott
olyan, mint a fehér. Ezt a körmönfont logikát Melich igen okosan hibáz
tatja és kimondja: «Sok pro, és sok contra érvet lehet fölhozni az
ószlovén nyelv hazájára, de a magyar nyelv kétségtelen bizonysága,
hogy mi az ószlo\ énből vettük szavainkat, a melyekért persze, mellesleg
megjegyezve, nem mentünk Szaloniki környékére* (104. 1.). Ezt én már
kilencz évvel ezelőtt kimondtam. ((Meggyőződésem szerint e kérdésben a
mi nyelvünknek döntő szava van. A bolgár eredet hívei ignorálják a mi
ószlovén kölcsönszavainkat, melyek nemcsak egyháziak, hanem sokkal
nagyobb számmal egyébfélék. Ez utóbbiak csakis élő beszédből kerül
hettek hozzánk, már pedig a bolgár eredetű ószlovén ily messze nyuga
ton elszakadva a néptől, mely beszélte, csakis holt liturgiái nyelv lett
volna. A mi ószlovén kölcsönszavaink tehát határozottan Miklosich
•elmélete vagyis az ószlovénnek pannon eredete mellett bizonyítanak*)
(Magyar Nyelvőr XV. köt. 124. 1. jegyz.). lÁsbóth, mint magyar ember
az ószlovén nyelv pannon eredetében ránk, mint nem szlávokra nézve
bizonyára nem lát dicsőséget, a mint másrészt kisebbségünknek sem
tartaná, ha a bizonyítókok más eredetet mutatnának. Csak ki kellene
vonnia abból, a mit nagyon helyesen és világosan valónak bizonyított,
az elfogulatlannak egészen magától kínálkozó következtetést. A ver
sengő idegen szlavisták ugyan meglehet ezután sem akarnának látni, de
azzal mi jövőre sem törődnénk, hanem jó kedvvel néznők továbbra is
iomikus logikai és nyelvtudományi bukfenczeiket.
VOLF GYÖEGY.

A Vogul Nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Ilyen czím
alatt jelentek meg külön is Munkácsi Bernát vogul-tanulmányai, melyek
«ddig a NyK.-ben láttak világot (a M. T. Akadémia kiadása 1894. 8r.
300 1.; ára 2 frt. 50 kr.). Tartalma hat részre oszlik: I. Északi vogul
nyj. II. Közép-lozvai nyj. III. Alsó-lozvai nyj. IV. Kondai nyj. V. Pelimi
nyj. VI. Tavdai nyj. Mindegyikben részletesen van tárgyalva az alak
tannak fő része: az ige- s a névragozás. Az első négyhez rövid nyelv
mutatványok vannak csatolva, az utolsó kettőnél ezek elmaradtak, mert
időközben megjelent a Vogul Népköltési Gyűjtemény három kötete. —
Ajánljuk szaktársaink figyelmébe az új könyvet, mely először ismerteti
behatóan a nyelvünkhöz legközelebb álló ugor nyelv alakjait.
;

Ismertetések és bírálatok.
Német szófejtés.
Etymologisches Wörterbuch der deutschen Sprache von Friedrich Kluge^
Fünfte verbesserte Auflage. Strassburg. 1894.
Kluge etymologiai szótára megérte már az ötödik kiadást is (az első
megjelent 1882-ben). Ez a körülmény mindenesetre annak a jele, hogy
Kluge műve derék, hasznavehető munka. Nem állítható, hogy minden
egyes német szónak megtalálnók a magyarázatát, de az irodalmi nyelv
legtöbb szavának alaposan, helyes módszerrel van megbeszélve az ere
dete. Az új, ötödik kiadás nem csak abban az értelemben van megjobbítva,,
hogy a szerző tekintetbe vette a negyedik kiadás óta (1888 óta) elért, ittott biztosabb eredményeket, hanem abban az értelemben is, hogy olyan
szavakat is fölvett a műbe, a melyekről eddig egyetlen egy kiadásban sem
szólt. Kluge minden egyes szónál véleményt nyilvánít, s e tekintetben
eljárása sokkal helyesebb, mint Miklosichó, ki a hasonló hangalakkal s
jelentéssel biró különböző nyelvi szavakat egyszerűen egymás után föl
sorolja. Növeli a mű becsét az ötödik kiadáshoz csatolt kronológiai össze
állítás is, a hol körülbelül 1869 jövevényszóról k i v a n mutatva, mikor
melyik században gazdagíthatták a német szókincset. Az összeállítást
azzal a megjegyzéssel kisérjük, hogy valamely szó első irodalmi előfor
dulása nem egyértékű azzal, hogy az illető szó akkor kezdett a nyelvben
használatossá válni. A mi roncsika szavunk példa reá; de ott van a német
dolch, a mely Kluge szerint a XVI. században jöhetett át a" németbe.
A magyar gyolk alak bizonyítja, hogy a szó ismeretes volt már a XV.
században a németeknél (v. ö. Nyr. 23).*) Ebben a kronológiai összeállí
tásban találjuk, hogy a magy. darabont a XIV. vagy XV. században ke
rült bele a németbe ; a magy. huszár, kocsi a XVI.-ban ; a magy. talpas^
(NySz.: fusssoldat) > ném. tolpatsch a XVII.-ben. A darabont-x6\ igye
keztem kimutatni (v. ö. Nyr. 23), hogy Kluge véleménye hibás. Német
*) A doleh. eredete meglehetős homályos; a szó sem nem közgermán,
sem nem közszláv.
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köznyelvi magyar jövevények, nézetem szerint, még a horda (Kluge sze
rint tatár) és a ném. schabracke [ < magy. csaprag NySzót. 1: 340 ( > ó c s e h
caprak Jungmann I. 259) < tör. caprak Vámb. Prim. Cult. 26 Zenker
> or. ^lanpaKl olv. ceprák Miki. Etym.Wb.<jak. capirak
Böthlmgk].—
A csákó (v. ö. tschcíko Sanders: art Kopfbedeckung der Infanterie)
Kluge összeállítá-sából biányzik, pedig nyelvtörténeti adatokkal is iga
zolható szó; hasztalan kerestük a tschismen-t is.
Nyert a szótár értékében azzal is, hogy az új kiadásba a szerző"
igen sok tájszót vett föl (Listy filologické 21 : 394). Ebben a dicséretben
azonban nem osztozunk teljesen. Mivel különb tájszavak pl. a klampe,
krampe, pöckel stb., mint teszem a kotter (összefügg a Klugetől említett
kot-t&l), gerhab, sürfen, silrpeln ( > magy. szörpöl; összefügg a schlürfen-nel)? stb. Vagy vegyük föl az összes tájszavakat, vagy pedig csak az
irodalmi nyelv szavait tárgyaljuk.
Az eddig fölhozottak nem csökkentik a munka értéket. Az egyes
szavak etymologiája philologiai rátermettséggel van tárgyalva. Lehet
egy-egy szó eredetéről eltérő nézetünk, de Kluge egyetlen egy fejtegeté
séről sem mondhatjuk el, hogy ne volna alapos philologiai ismerettel
írva. Mielőtt a szerző a szavak fölsorolását megkezdené, rövid bevezetés
ben számot ad a német, ±11. germán szókincs különböző elemeiről. A ki
a dolog iránt mélyebben érdeklődik, utalom Kluge egy másik munkájára,
mely a Paul-féle ,Grundriss der germanischen Philologie' I. kötetetében
jelent meg. A germánság legrégibb jövevényei a silber és a hanf szavak.
A mi a silber: ezüst (a magyar szóra v. ö. zürj. ezií, wolj. uzwes < osszét
avzist) szót illeti, megjegyezzük, hogy ennek idegen, nem indogermán
eredete összefügg azokkal a kutatásokkal, melyeket Schrader (Urgeschichte und Ursprache 259—269) tett, s melyek szerint a fémekkel az
indogermánok különválásuk után ismerkedtek meg. A másik legrégibb
jövevény a hanf. Honnan vették az európai indogermánok e szót, meg
mondani igen nehéz. A szókezdő h és k kezdetekből legföljebb annyit
lehet következtetni, hogy az átadó nyelvben veláris k (arab kaf) volt a
szókezdet. Biztosan kimutatható legrégibb jövevényei a germánságnak a
kelta vendégszók (v. ö. germ. rik, gót. reiks: király < egy ókelt. rig-hő\;
óír. ri, génit, rig Kluge, Paul-féle Grundriss-ban); azután jönnek a latin
jövevények. A germánságban vannak nyomai egy szlávlett érintkezésnek
is, de meg kell jegyezni, hogy mindig nehéz kimutatni, hogy e törté
nelem előtti korban kelta, szláv, latin jövevénynyel van-e dolgunk, vagy
pedig közös európai indogermán szóval. Sok jel pl. arra mutat, hogy az
európai indogermánok az ázsiai ágtól való elválásuk után még együtt ?
mint egynyelvű nép ismerkedtek meg a szántás-vetéssel. Az ar: pflügen,,
mé: máhen, ml: mahlen, se: sáen, oq: eggen, mlg: melken olyan gyö-

250

SIMONYI ZSIGMOND.

kérszók, melyeknek az ázsiai ágban hasztalan keressük a megfelelőit
(v. ö. Kluge, a Paul-féle Grundriss-ban). A germánság nagyobb befolyást
a finn-lapp nyelvre gyakorolt, a mint Thomsen műveiből is meggyőződ
betünk. A germánok a finneket, minden bizonynyal a mai lakó helyei
ken találták, a kik Tacitus korában (v. ö. Germania 46) szegény, vadászó
nép voltak. A mint külön váltak a germán nyelvek, s a keresztény
séggel megismerkednek, a különböző nyelvi hatások is biztosabban ki
mutathatók. Kluge e hatásokat igen szépen s meggyőzően festi. Csak
azt jegyzem meg, hogy szerinte a németségre a szláv ágnak biztosan ki
mutatható hatása a XIII. századdal kezdődik. A bevezetésben megemlíti
Kluge az ős haza kérdését is, s ez szerinte vagy délkeleti Európában
vagy Ázsiában keresendő. A Latham-féle elméletet, mint teljesen tart
hatatlant, meg sem említi.
Eövid ismertetésünket azzal zárjuk, vajha -nálunk is találkoznék
egy Kluge, a ki, ha nem is az összes szókincsről, de legalább az irodalmi
nyelv szavairól az eddig tett kutatások eredményeként meg csinálná a
mi etymologiai szótárunkat..Bizonyos tekintetben csak összegezni kellene
az eddig elért eredményeket, mert nyel vünk idegen ós ős szókincse nagyobbára ki van mutatva.

MELICH JÁNOS.

^Nyelvemlékeink a k ö n y v n y o m t a t á s k o r á i g .
A M. T. Akadémia megbízásából írta Zolnai Gyula. (25 mellékletben* s egy
szövegközi hasonmással.) Ara 6 frt. Budapest, 1894. 4. r. IV+296. 1.
E díszes kiadvány, melynek első sorban tájékoztató s népszerűsítő
czélja van, Szily Kálmán indítására s buzgó támogatásával létesült — s
bizonyára nagyban elő fogja mozdítani nemcsak nyelvemlékeink ismere
tét, hanem a nyelvtörténet s általában a nyelvészet iránti érdeklődést is.
A mutatványok úgy vannak megválogatva, hogy nemcsak nyelvi és palaeographiai, hanem műveltsógtörténeti szempontból is érdekesek és
tanulságosak.
Zolnai nagyon jól megoldotta föladatát: a mutatványok alapján
tanulságosan világítja meg nyelvünk történeti fejlődését. Mind az álta
lános bevezetés, mind pedig az egyes mutatványokhoz való apróbb be
vezetések ós jegyzetek teljesen megütik a ma alkalmazható szigorú
mértéket.
Nagyon alaposan és világosan van megírva a 48 lapra terjedő be
vezető rész, «7iyelvemlékeinkről általában*. Ennek első fejezete kifejti a
nyelvemlékek fontosságát a nyelvbúvárlatra nézve s teendőinket tanul
mányozásuk terén.
A második fejezet tüzetesen tájékoztat a nyelvemlékeknek olvasá-
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sáról s előadja a magyar hangfejlődés legfontosabb részeit. Ez nagyon
hasznos olvasmány lesz sokaknak, mert e tekintetben igen sok hibás
nézet van elterjedve. Lám, a Régi Magyar Költők tárában is, melynek
olyan avatott szerkesztője van, nem egy hibás olvasatot találunk. Például
mindjárt a Pannóniai ének legelső soraiban : emlékezzenk régiekre?,...
kijuttekreZ, . . . eleikre . . . vitézségekre? — hibás a,-rel alak s helyesen
-rél olvasandó, mint Zolnai is kifejti.*) •— De ugyancsak a Pannóniai
ének második sorát Szilády így olvassa : %Áz Szythiáből kijüttekrel», az
ötödik sort is a Szythiáből kiindulának», s a 70. sort: «Kik Szythiáből
kijüének*. Az eredetiben ez van irva : Zythyából, Zythiából, ha ezt három
tagúnak olvassuk, mind a három helyen jobb a vers, s azért mások csak
ugyan így olvasták : Szittyából. De Szilády azt mondja (RMK. I. 232):
«Ember, nemzetlehetne szittya, de Szittyaországot a tudákos átdolgozó
is bizonyosan Scythiával iparkodott kifejezni.*) Mintha Szittya nem volna
ugyanaz a szó, a mi Scythia. Hisz épen ezt a Seythiát olvasták (mint
Zolnai is helyesen jegyzi meg 163) Szittyának, mert az se betűket régente
sz-nek olvasták, a thi pedig (vagy thy) közönséges jegye volt a ty hang
nak. Az Erdy-codex azt írja Zyttyaban (286) és «az Scyttyay magyarok*
(495) s a kettős tt azt mutatja, hogy szittyának és szittyainak ejtette az
író (Zolnai is helyesen szittyainak olvassa 240). Az országot tehát Szittyá
nak és Szittyaországnak
nevezték magyarul, és csakis ez utóbbi össze
tételből magyarázható meg a szittya szónak melléknévi használata. A
.Szittyaországot olyan kifejezésnek vették, minő Magyarország, Német
ország, Törökország, s minthogy ezeknek előrésze népnév (magyar,
német, török), amabból is a szittya szót a Szittyaország lakosaira értették.
Jól veti ezt egybe Zolnai (263) &franczia szóval, mely eredetileg szintén
*) Ide tartozik a kivel-nek helyesebb k ivei olvasata is, mert megfelel neki
beiéi s mind a kettőben ugyanaz a rag, a m i a r e 7 második eleme. A felsőtiszai
nyelvjárásban »a kivel ma is csak kíveh, úgymond Szilády (írod. Közi. 5:
117—8). De ez hibás okoskodás; mert ép úgy mondhatná, hogy a közel,
•távol, v. pl. jövendöl, patkol ma is csak rövidhangúak, — de ebből nem
következik, hogy régebben nem hosszan hangzottak: közéi, távol, (távúi),
jövendői, patkói (1. M. Hat. II. 144—5. 342). — A kivel e'-jének tehát semmi
köze ahhoz, hogy a kivé-nek hosszú-e az e'-je (mint Sz. hiszi id. h.), mert
a kettő úgy viszonylik egymáshoz, mint beló'Z és bele, vagy mint messzó'Z és
messze. Hogy pedig a codexek kywe alakja sokkal inkább lehet kivé, mint
kivé, az innen következik: a vége kétségkívül irányrag, ép úgy mint a bele,
hova, haza, messze, vissza, tele szók vége, már pedig ha ezek megrövidítették
is a latin á e-t, a többi társuk maiglan megőrizte a hosszúságot: alá, fölé,
.közé, mellé, mögé stb. (s mellettük még belé és hová is), és valaha amazokat
is kétségkívül hosszú hanggal ejtették : *hazá, mésszé stb.
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országnév: Franczia, s előfordul az anglia is ,angol' táncz, nyelv r
posztó értelmében, nyilván Angliaországból elvonva: Franczia menüett
első mindeneknél, azt elhagyván kezdnek futosó Angliát (Orczy: Költ.
H. 105), Jól beszéli Frantziául, Olaszul, Spanyolul, Angliául (Kir. Besz.78). Ötödik Károly mondotta, hogy ő szeretne beszólleni: Olaszul az ő
szeretőjével, Spanyolul az Istennel, Angliául a madarakkal (uo. 115.)
«Felöltözék gúnyájába talpig vörös angliába* (Arany-G-yulai Népk. gy..
I : 140 és 138.*)
Hogy a hangfejlődés tárgyalása milyen szükséges, arra nézve még
egy csattauós példát említek. A hét szó Esztergomban is hét, de a négy
helyett ott nígyet mondanak, és nyelvjárásaink nagy része sok szóban
tesz ilyen önkényesnek látszó különbséget (1. Balassa J. kimutatását, M.
Nyelvjárások 113). E megkülönböztetés folytatódik a ragozásban ós szó
képzésben is, mert a hét tárgyesete hetet és származéka hetedik, nyilt
e-vel, ellenben a négyből négyet és negyedik, zárt é és é hangokkal; hason
lóképen kefét, ekét, de kézit, nyelit e. h. kezét, nyelét stb. Budenz J.
már 1860-ban világosan kimutatta,hogy a mai magyar é nyelvemlékeink
tanúsága szerint azelőtt két pontosan megkülönböztetett hang volt:
némely szókban nyíltabb é (olyanféle mint az ere szóban), másokban pedig
zártabb é. S íme, erről a fontos nyelvtörténeti tényről, mely mai nyelv
tanunknak számos látszólagos szeszélyét megmagyarázza, még 30 évvel
utóbb, 1890-ben sem volt tudomása Imre Sándornak, ki «A m. ny. tört.»
28. lajrján azt mondja, hogy a tiszavidékiek néhány szóban i-t ejtenek,.
«bár legtöbb szóban e-t; oly szeszélyei vannak a kimondásnak, melyek
nek szabályát találni lehetetlen, legalább még eddig !»
A harmadik fejezetben Z. pontosan számot ad a könyvnyomtatás
koráig terjedő összes írott nyelvemlékekről (összesen 93-at mutat ki), s
azonfölül a nyelvemlékeknek összes kiadásairól s a rájuk vonatkozó egész
irodalomról.
A munkának főrésze azután a régi nyelvemlékekből való szemel
vényeket közli. Az egyes szemelvényeket kisebb-nagyobb bevezetés előzi
meg, melyben a szerző számot ad az illető emléknek helyesírásáról s
*) Szilády az id. h. ironizál, hogy mink szittyálkodó jó kedvünkben
habahwryawal szittyifikáltuk a «Szitiát», de az ő megjegyzései fölöttébb
hiányosak két irányban : 1. Kétségbe vonja, hogy az ErdyC. irója Scythiát
sz hanggal ejtette volna, s azt kérdi, «hogy az ErdyC.-ben hányszor fordul
még elő az sz se-vel írva a 495. 1. scyttyay-ím kívül*. Itt elfelejti, hogy
ugyancsak az ErdyC. írója a 286. lapon tagadhatatlanul az sz hangjegyével
irja: Zyttyaban! 2. Ismét elfelejt Sz. arra a kérdésre felelni, hogy vájjon
hol vette magát a szittya szó, ha nem a Scythiát olvasták Szittyának ?!
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tanulságosabb nyelvtani sajátságairól. Utólag pedig minden darabot
számos jegyzet követ, s ezekben minden meg van magyarázva, a mi
megnehezíti a megértést.
Ide teszem befejezésül egyes apróbb megjegyzéseimet.
38. 1. A SimorC-ről nincs megemlítve, hogy egész szövege (majd
nem szórói-szóra) megegyezik a VirgC. 64.—72. lapjaival.
A nyelvemlékeknek repertóriumához általában megjegyzem, hogy
mióta Z. könyve elkészült, ismét figyelemre méltó tanulmányok történtek.
Maga Z. dolgozta föl Nagy Gyula kiadása alapján a Königsb. Tör. újonnan
fölfödözött részeit a f. é. Nyr.-ben. Ugyancsak Z. böngészte ki az 1489-i
Batthyány-féle misóskönyv magyar adatait; ezek a f. é. M. Könyvszemlé
ben jelennek meg. Szamota I. igen tartalmas tanulmányt tesz közzé folyó
iratunkban az 1055-i Tihanyi alapító-oklevél magyar adatairól. Szintén
ő fogja közzétenni nemsokára Mátészalkai Zalka L. magyar glosszáit
1489—90-ből.
55. ós 88., 89., 119. Az Izsák, rózsa, torzsa, rozs, perzsa-féle szókat
alig ejtették valaha s hanggal.
63. A HB. olvasásában nézetem szerint javítandók : intétüinek h.
intétvínek (8. sor) és ildetüitül h. ildetvítűl (24. sor ; vö. hitves, nem hitües,
s másfelől még ma is kéziben, fülít Szabolcsm. stb., vö. Arany: Hátr. Pr.
324),— szohodúchcha h. szoboducheha (23), lilki ért h. lukiért (27), Ábrám
h. Ábrahám (30).
66. Gye a HB-ben talán eredetibb alak, mint a mai de. Vannak
kétségtelen esetek, melyekben gy-höl d lett, pl. a disznó és dió árp. okleve
lekben mindig gyisznó és gyió. Ez tehát a palócz jésítéssel ellenkező
dissimilatio, olyan mint tyik h. tik, lyik h. lik, s talán az infinitivusban
is irnyi h. irni. (Gyümölcs h. dimölcs-öt ír Báskai Lea. A düh is előfor
dul régebben gy-vú, 1. Ny. Sz., s ide tartozik nézetem szerint — nem
pedig a gyűlöl családjához — az EhrC.-beli gyülhödtség, gyülhözség,
gijülhözés. Viszont az EhrC.-beli gyicsér, gyicsösejt már palóczos jésítés
lehet.)
70. A bírság szónak ,ítélet' jelentéséhez idézni kellett volna a
biró szót.
84. «Aranyas jédéU — nem így, hanem fédel (1. NySz.), a mi
rövidítése a szintén ott előforduló fé-fedél, ill. fö-fedel összetételnek.
84. b. «Matras» — vö. matász Ny. Sz.
89. «Gilva — boletus, egy gombafaj. A m. gilva, máshonnan
ismeretlen*. De több vidékről meg van a Tsz. 2 -ban a gejvagomba, gilva
stb. (1. Golyva alatt.)
109. «Gyűőség . . . Az i kiesése a gyűlölség főnévben hajdan igen
gyakori volt.» Miért épen ebben a főnévben ? A gyűlölség i-lel nem fordul
elő Pázmány előtt. Ellenben volt egy gyülős melléknév, mely alkalmasint
*gyülölös-hÓ\ rövidült (mint pl. -bői < -belől), s e szerint *gyülölőség >
gyülőség, az l betoldása pedig újahb etymologizálás (mint a mértföld
Pázmánynál).
121. Nagyon jó megjegyzés a következő: úgén szélésségő . . . A
Képzőt elődeink még némileg főnévnek érezték, vagyis a kifejezés az ő
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nyelvérzékük eló'tt azt tette: igen széles se'gő, mint ma is mondjuk : igeip
éles eszű stb.»
121. ,Jogijának neki' a BécsiC-ben («deferant honorem») úgy
látszik a. m. békéljenek jogjához, jobb kezéhez; 1. Békéllik NySz.
132. dtalántáby így olvasandó : taldn-tal, mert hisz az utótagja —
tal(án).
SIMONYI ZSIGMOND.

Kisebb közlések.
Néhány egytagú igénk eredetéről. Szilasi M. «Kombinált
műv. és mozz. igeképzők» czímű, különben igen alapos és eredeti
értekezésében helyreigazításra szorul a következő tétel (NyK. 24 :
182.): ( ( I s m e r e t l e n e r e d e t ű e k , de hosszú utolsó magán
hangzójuk szintén e r e d e t i k e t t ő s m á s s a l h a n g z ó r a enged
következtetést, vagy ha nem is, azok analógiáját követhették :gyúr-y
gyűr-, ír-, szór-, szűr-, túr-, mer-». A túr- szó kivételével valamenynyinek régóta ismeretes az eredete: gyúr- = török jour-, joyur«kneten, zusammenkneten» (Zenker), altaji-tatár jura-, tobolszkitatár juvar- «tésztát dagasztani, gyúrni» (Budag.), 1. Vámbéry:
Szóegy. és Budenz jelentését, továbbá Vámb. Magy. Ered. | ír =
köztörök jaz-, csuvas sir- u. o. s több más helyen is | szór =••
csag. saur-,sawur- «streuen; wannen (getreide)» (Zenk.) | szűr- = tör.
süz- «durchseihen, durchdrücken (durch ein tuch)» (Zenk.), csuvas
sör- id. h. u. o. | A gyűr- igét Vámb. a tűr-, (pl. föltűri ingét) vál
tozatának tartja s az oszm. dúr- «gyűrni, göngyölni* szót egyezteti
vele (1. Szóegy.). A tatárban is van tűr- ((összegyűrni, összegöngyölni,,
összekuszálni* (Budag. I, 389.). Budenz mellőzi ez egyeztetést,
pedig találó hangbeli analógiák: töm-, dömöszöl-, gyömöszöl; tüsző,,
dészű és gyüsző | mer- «haurire» megvan Budenz MUgSzótárában
(vog. dmért) stb.; v. ö. méghozzá: votj. omirt- «schöpfen».
—B.—
Megint egy «szláv-litván hangtörvény». Munkácsi a múlt füzet
ben végszót irt a vidrd-hoz, a melyben sok furcsa dolgot mond, nekem
pedig egyebek közt leczkét tart a kötelességtudásból, a mi bizonyosan
rám fér, ő hozzá pedig, volt tanítványomhoz, olyan nagyon jól illik.
De hát mindez szót sem érdemel, csak ne fedezett volna föl megint
«szláv-litván hangtörvényt». Tiltakozik ugyan eró'sen az ellen, mintha ó'
ehhez a dologhoz értene, — «elvégre is szerény munkásságom irányának
egyetlen ismerője sem várja tó'lem a szláv-litván hangtörvények tisztázá
sát*, 1. 67. 1. — de azért be nem fejezheti mondókáját a nélkül, hogy
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nagy merészen ki ne jelentsen megint valami újat a szláv-litván hangok
viszonyáról. Fölépíti pedig tételét Miklosich egy ő előtte is immár nyil
ván való botlásán és a tényekben való teljes járatlanságát pótolja — eró's
logikával. Miklosich, a ki hangtani kérdésekben vajmi könnyen veszi a
dolgot és teljesen a régi iskolához tartozik, a szláv vydra szó mellé
következetesen a litván udra alakot teszi rövid u-val, pedig a litván szó
údra-nak hangzik. Ha Miklosich az újabb nyelvészek pontosságával jár
el, mindenek előtt nem állította volna, hogy a szláv szó egy litván
udra-nak felel meg, mert vydra-n&k csak litván lídra lehet tökéletes mása,
de bizonyára észre is vette volna nem sokára, hogy a litván szót hely
telenül jegyezte ki rövid it-val és nem ismételte volna évtizedeken átegy és ugyanazt a helytelen alakot. Mindenesetre jellemző, hogy Miklo
sich, ha csak a Lexicon palaeoslovenicum újabb kiadásától indulunk is ki,
tovább mint húsz évig újra meg újra hibásan irja le épen azt a szót, a
melyre Munkácsi egész okoskodását építi. Miklosich még 1886-ban sem
tudta, hogy údra-nak hangzik a litván szó, így tehát némileg ért
hető, hogy az akkor megjelent Etymologisches Wörterbuch czímű,
egyébiránt sok tekintetben kitűnő munkájában tévesen azt mondja:
«asl. vydra aus íidra*. Hogy litván udra alak nincs is, azt most már
Munkácsi is tudja, de hát ha valaha mégis volt ilyen alak ? ? Munkácsi
erről az eshetőségről sem feledkezik meg, csak hogy megtudjuk, mi
kiváncsi szlavisták, hogy hát akkor mi lett volna, és ime kész egy új
szláv-litván hangtörvény: «egy régibb rövid hangzójú litván udra alak
nak szabályos szláv udra másából is csak vydra fejlett volna» ! Ugyan ki
állítja azt ? Talán Miklosich ? Miklosich igenis azt hiszi, ámbár tévesen,
hogy kivételesen rövid szókezdő w-nak a szláv nyelvekben vy is felelhet
meg,*) de különben ő is a szabályos hangfejlődésnek azt tekinti,
hogy ha ilyen szókezdő rövid M-nak Vb (vü-) felel meg a szlávban (lásd
Altslovenische Lautlehre 3-ik kiadás, 145. 1.). Ennek az új hangtani tör
vénynek atyja egyedül Munkácsi Bernát, a ki abból, hogy Miklosich atények nem kellő ismerésével azt állította, hogy vydra üdra-ból lett,
nem tudom milyen logikával azt olvasta ki, hogy minden szókezdő
u ( = szláv ü): vy lesz! Igaza van Munkácsinak, tőle a «szláv-litván
hangtörvények tisztázását* nem várjuk.
ÁSBÓTH OSZKÁR.

Török (oszmanli) eredetű jövevényszavainkhoz. A törökség
magyar jövevényeit Miklosich mutatta ki (Die slavischen, magyarischen
und rumunischen Elemente im türkischen Wortschatze. Wien, 1889).
Meyer Gusztáv nem rég egy figyelemre méltó tanulmányt tett közzé a
bécsi akadémia Sitzungsberichte-iben (1893, 128. köt.: Türkieche Studien), a hol vizsgálat alá veszi a törökség (nyugati) görög és román

*) Szemben Miklosichnak csak nagy kritikával használható ószlovén
hangtanával fölhívom nyelvésztársaim figyelmét Leskiennek sokkal rövi
debb, de azután igazán csaknem az utolsó betűig megbízható összeállítására,,
a melyet óbolgár nyelvtanának 50 első lapján találni (Handbuch der altbulgarischen Sprache. Zweite Auflage. Weimar 1886).
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elemeit. Bevezetésben kimutatott néhány, Miklosichtól föl nem említett
török nyelvi magyar jövevényt; ezek a következők:
1. Oszm. barda ,bottcheraxt'<; rum. barda < magy. bárd (v. ö.
Nyr. XXIV. 61. 1.). Az oszmanlialak nem magyar, hanem rumuny jöve
vény, a hová a magyarból került (Cih. I I . 479);
2. oszm. ladinga ,art patrontasche' < magy. ládika (?) ,kistehén,
schatulle'. Meyer ez egybeállítása helytelen, mert az oszm. alak a
jelentésileg is teljesen egyező magy. lóding (<c ném. ladung Dankovszky,
Nyr. XIX. 99 és az én német vendégszavaim) mása. A vég a azonban azt
sejteti, hogy a magyarból ez alak délszláv közvetítéssel került bele a
törökségbe;
3. oszm. major .meierei' (Zenker) < magy. major;
4. oszm. mukan ,schafhirt oder schafzüchter ausSiebenbürgen'(Zenker) < rom. mocan > magy. mokány (v.ö. Szinnyei Nyr. XXIII. 10. füz.);
nem közvetlen a magyarból való, hanem román jövevény ;
5. oszm. mamaliga, ,polenta' < rom. mámáliga > magy. mama
liga (?) (v. ö. szerb, horv. mamaljugu, kis or. mamaiyga); az oszmanli
valamint a magyar alak rumuny jövevény;
G. oszm. paljos, petité epéé á deux tranchants, poignard < magy.
•pallos (v. ö. rum. pálos, szerb pálos, t., cseh pálos j lengy. panasz, or.
palas'h, ném. pallasch, ol. palascio). A magyar szó eredetére v. ö. NyK.
6 : 310, 8 : 588, Nyr. 17 : 449, 18 :395. — Lehet, hogy az összes európai
alakok a tör. pala, ,degen' (Bud. I. 310, Miki. EtymWb.) szóra vezetendők vissza; kérdés azonban, hogy magyarázódik az -s végzet. A mi az
oszm. paljos-t illeti, nézetem szerint ez sem került egyenesen a magyar
ból a törökbe. A hoszzú magyar / az oszmanliban nem vált volna Ij-vé ;
ez szláv hangtani megfelelés [v. ö. kis or. mamaiyga, szerb. "horv.
mamaljuga (az i= ZZ-féle); magy. zsellér, szláv zeljar stb.]. Az Ij tehát
szláv területre mutat, s így a paljos sem a szó szoros értelmében vett
magyar jövevény;
7. oszm. casar < magy. császár. így nevezték régen a törökök a
német császár-t.
A Meyertől fölhozott oszmanli magyar vendégszók a hangalakok
szigorú mérlegelése mellett inkább délszláv vagy rumuny jövevények
nek bizonyulnak; a császár és a major azonban közvetlen magyar
átvételek.
MELICH JÁNOS.
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375
287
303

Folyóiratunk
most negyedévenként
jelenik meg, még
pedig mdrozius, június, szeptember és deozember elsején.
Az egész évfolyam legalább harminca
ívből áll s ára
S frt vagyis 6 korona.
Az előfizetés a Magyar
Tudo
mányos Akadémia könyvkiadó
hivatalához
czímezendÖ.
Kérelem:
Kérjük a nyelvészeti munkák
s különösen
pro gramm-értekezések
szerzőit, szíveskedjenek
ismertetés
végett munkájuknak
egy-egy példányát beküldeni a szer
kesztőnek : Budapest, VII., Erzsébet-körút
9.

!

.»

A magyar magánhangzók történetéhez.
II. R ö v i d m a g á n h a n g z ó k .
1. e, e* és ö.
A.
a) M a g y a r <? = u r á l i u g o r a, é (ill. diftongus).
Magyar

Éjszaki

Vogul
Kondai

Osztják

Tavdai

emelálmoalmdlmepe
tap1
toap
tep
eper
—
(PV.) dpéréy2 aperjey
s
fekete
pank (KLV.) yoqnk pan
f én—
poanmél4
h e g e d ű sank(PV.) sanghul - édyéltap
wéltép5
tép
lepke
lapé/
loápéy lapdy
l e s - {lés-) lasloqsIdsm elég
máltip6
maltép mali
nvers
nyelv

nar
nelm

noar
nilém

nar
nil'ém

segg
sellő

sankw7
—

sq,nkw
—

sengh
sarlá8

Éjszaki

além—
—
—
—
—~

Déli

atm-,

ilm—
—
—
—
—~~

lébéndé
—
melék

—
—
melek, mel
lénk
nar, nára nara
nalem, iianalém
dem
—
—
sara2
—

1

«medveepeB, TV. tép általában «epe».— 2 L.Nyr.XXIII, 1.
—
«korom; szurtos, fekete, szemetes, piszkos». — 4 poqnmél
öfenkőö, pq,nl- «fenni». — 5 1 . Nyr. XIX, 149. — 6 maltip yqtél
vars meleg nap lett. — 7 a ágyék». — 8 «a folyónak lejtős és se
besen omló helye». — 9 wgleich, bald», sarain, «schnell, baldig»
8
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teher
tarwit
{terh-)
-telén
{-talán)
-tal
- t é l {mez
tél-láb)
t e l e p e d - tál-12
tetű
i)ákém

toqrwit

tarkit

lavért10

-tol

•tál, -tél

tal,

toaltayém

téltdyém

—
tevtém

—
teudem, ta
gutem

v e lő

voalém

velem

velem

védem, vé
lem

valém

tagért,
gert

talli11 táda,

lá

táley

P)
elő

ili
éli
el
ésy-lz
esyéske sküv—
U
ét
e st
—
e m-ber
elémélémkholés
yalés
fesel
pest-16
—
péséml17
kebel
kepéi
kipli
kémpli
k e n g y - e Z kéné18 (ELV.) kei
—
liplep
laplépn e j - {nő,né] néne
ni
szenny
sernél
síméi
se?nél19
vérétayt
v e r s e n g - [vorát-) 2 0

j4

%lf i t

isik
át
jüém15

át,

—
kimel
kend, kés
—
né,nen
"-*—

—
—
kenc
—
ne, ni, nen
—

—
atu
—

r)
g y é r m e k naurém

mered,
mereszt-

ma'ir-*1

—

mair-

—

naurém

naurém,
neurem

mair-

(zürj. sur-sar «schnell, eilig»). — 10 «schwer». — u «leer»;
talaml- «leer werden»; talamt- «ausleeren». — 12 «föltelepedni,
fölszállani, beleülni (a csónakbav. szánba); — 13 «dicsérni, ma
gasztalni* (1. MUgSz.). — 14 «nacht»; EO. i\a, DO. idai, itn
«abend» inkább az éj rokonságához látszik tartozni zártabb hang
zójával. — 15 jilém-tut «nordlicht». — 16 «fölfejteni, föloldani)). —
11
«kleiderschooss». — 18 «belül szőrös bőrbotos, rénbőrharisnya».
— 19 «fekete» (1. MUgSz.). V. ö. itt még KV. sémél' «rozsda», lápsémwés «megrozsdásodott». — 20 EV. voráti «minden áron valamit
akar, erőszakosan küzd valamiért*), KV. vérétayti «verseng*). —
21
«nyomni*: ulamaném jol ma'ire'im ruháimlenyomom (a láda-
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nyereg
tele

na'ir
ta'ilá,
taul-**

na'irá
taul

naurá
.taul

tél, téli

259

noger
tét

b) M a g y a r é = u r á l i u g o r á, e.
tankér tánér
lengér tener
egér
(FLV )tanér
enyeleganil-*3
,
inil(uúul-)
—
—
le begZap-24
laplap—
—
e v(«geny»)
sai
(ALV.) sái
séi
lej-, le-25tej, lüj
(punk)
pank
pán, pofi
f e j , fö
.26
fejt-, fejlik
paj
kedv
kant1*7 (KLV.)kánt
—
kant
kend
kering—
—
kerla- kéredmell
mqilmoul
megél, meget
ma'il
(mqul)
mevél
menyülmánémt- mánémt- meném—
manit-*8
,-29
m erő
marwé
—
—
—•
marawi
m e v e t - , nevet
máyint- (mpuint-) —
(müwint)
m e z e j t emásmás——
mas-30
len
negyven
nalimen31
nálmen (nilu)
nel-jan neda-joü
remek
ráméy3* —
—
—•(«fragmen»)
szeg
sank-33
senysenksanksángtegez
táut
t e t s z-,
tattémt-3*
tekintv e j - (vő)
—
—
—
veti,
ven (von)
ez

ti-ti

M a g y a r e = u r á l i u g o r i (é).
té-té
ti-íi
tam; si

téma

ban). —• 22 tailá «teli, tele»; tq>ul- «elégnek lenni, teljesnek
lenni. —• 23 «csókolni». — 24 «emelkedni». — 25 «faulen». —
26
khul páji halat fejt föl, vág föl; v. ö. magy. szel- és yul süti
halat szijal. —• 27 «harag» (1. MUgSz.). — 28 «szakítani, tópni». —•
29
marawi nqul merő hús, csupa hús (mondta egyik közlőm telje
sen behályogosodott szeméről); marawi tülvnV jémts «es wurde
rundherum wolkig» (Reg.), KV. márwé khotél vgnlésém aegész nap
űltem». Budenz egybefogja a mered-igével (MUgSz.). — 30 «ruhát
ölteni». — e 3 1 Ellenben négy = EV. nilá; tehát megvan a vogulban is ugyanazon külömbség, mely a magy. zárt hangú négy
(nígy) és nyílt negyven alakok közt. — 8 2 ráméy «a csorba vlmely
edényen, v. szerszámon)), rámékén kási «csorba kés». — 33 «törni,
zúznia; sankép «mozsár». —• 84 «tekinteni». — 35 «szállani (pl.
17
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szel
e s (és-)

silÍS-85

séltes-

B.
a) M a g y a r e, Ö = u r á l i u g o r a, e (illetőleg diftongus).
eb
amp
oqmp
bök—
{¥V.)puk-™
felhő,
—
f'ólhö
tneg,
mdnyw31
ménkhw
mög
gyökéxjefavér98
é v-, öv- taj-, te
(enni)

jekur
taj-, ti-

«)
amp
pdkmánghd

amp

amp

palén

pelen, petén

(mun%)

—

fii
(jukar)
táj-, te-

—
lev-

—
tév-, liv-

öt

at

örök,
erek
szem,
szóm
s z ö v{sző)

át
áit
érrg,,39 ira
—

vet
—

vet
—

sam

sam

sem

sem

sem

say

sdy-

sew-

sev-

sev-

péget-

peugel-

(powdrt-)

pert-

—

eur

avér4* (?)

—

f ö r d - , (pül-)i0
pailférdf ö r t ö n g , part-41
[páyért-)
ferteng
ö r v é n y a'tr
(PV.) a'ir

r)
poul-

1

b) M a g y a r e, o = u r á l i u g o r a, e, é (i).
c s e c s csöcs éakw
sákw
{&<*>*/)
—
csög
—
(PV.) sengil
—
—
csend,
tawdnt-48
tawénttüwétín
tevén
csönd
madár)». — 36 «coire cum femina»; v. ö. magy. basz- és vog. püt«döfni, bökni*, pütyat- «coire». — 3 7 mdnyw «fejszefok, késfokw,
KV. pös-menkhw egy varsafaj «segge, fara» (ahol a hal kihúl;
1. Ethnogr. IV, 307.). — 8 8 1 . jelentését fönt 176.1. — s 9 örökké». —
40
«fürdeni)) ; a magy. r képzőnek jelentésértékileg megfelelő l kép
zővel. — 41 part-, parit - caus. képzővel ((forgatni, begöngyölni))
(sárban fetreng = forog). — 42 ÉV. a'ir-ne cyprinus idus = EO.
avér-ne id.; DO. agérna; egemen (Pápai). — 43 vöt tawdnti v. tawi
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é m-, emlő
égy
f e d , főd
jövk ö v - (kő)
könyök

—
akuf
pantjöj-,jikaw-A4í
(kau)
partra 45

könnyű

—

köt
köszörű
lök1 ö v-

—
—
—
laj-, laj-,
lim e n y , mony maii
öcs
apsi
öl (fa)
tal
ö 1alö v- (övé, ő) taw

—
akw*
pántjaj-,ji-,jékáw-

—
(uy, uki)
pántjaj-,je-,jiku

khenér

khánrq,

kéiná

(kungá)

lökém-i7
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—
emi, it
it, ej, i
—
—
jijiv-,jigkev-(keu)kev (keu)
kauy
(jos-) ka- kunnaj,
van
hunyni
kéne,
kena
hanney

kotkés-*6

laj-, lémán

min

men
men
apsi
tal
tet, lül
tal
lal
al
vel-,vedálveltaw- (táu) tow-, tuw- (lu)
tev-(teu),
(teu, tü)
leuy
rövid
raw*8
—
—
rav4
rau
s z e g , szög sankw50 (AHV.)sonkhw
sun
—
tömtay-hX
tárvöcsök
—
(ALV.) vansir52
—
v é v-, vöv- vaj-, vlvaj-) veuj-, ü
véjvejvesz)
c) M a g y a r é ' = u r á l i u g o r i (é, e).
m é n - , mönminménminmanmensir
s z é r, szőr
sir
sér
—
sir
A kétféle rövid magyar e hangot illetőleg,
mint az itt adott összeállításból kitetszik, az u r á l i u g o r n y e l 
vekben nem m u t a t k o z i k a hangmegf eleié seknek
azon szabályos eltérése,melyet hosszú párjaiknál
a szél lecsendesedik, lecsillapszik; TV. tuwét'in «csendes». —•
«malomkő»; TV. ku és az osztj. alakok jelentése: «kő». -—
45
la'il-yanrd «térdhajlat» ; v. ö. finn kyynará, lappF. gainer «kö
nyök »; az osztják alakok jelentése: «könyök».— 46 TV. késin ku
«fenkő». — 47 elé-lökémésté eltolt a helyemről, ellökött (0TT0JiKHyjirb
MeHH OTT. MÍJCTa; lökémáyw nexHVTt). — 48 «darabka, morzsa»
(1. MUgSz.).—i 49 «fein, klein; stückchen».— 50 «ék». — 5 1 «tömni,
bedugni*. — 52 colymbus auritus.
44
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/.

t a p a s z t a l n i a l k a l m u n k v o l t . N y í l t és z á r t e-nek
e g y a r á n t h o s s z ú , v a g y r ö v i d n y í l t h a n g z ó (a, e;
vagy a, e) á Í J s z e m b e n s c s a k a z e s e t e k i g e n c s e k é l y
s z á m á b a n z á r t a b b h a n g z ó (i, vagy e).
Közelebbről megvizsgálva e hangmegfeleléseket, azt veszszük
észre, hogy a nyílt a, é megrövidülése a magyarban rendesen meg
tartotta ugyancsak nyílt hangszínét s ahol e szabály zavarát látjuk,
többnyire fölismerszik az ok is valamely szomszédos v hatásában,
mely egyszersmind az e-t labializálta. Világos esetek erre: öt, ör
vény, jörd-, förtöng-, szöv-, év- (öv-). A gyökér és mög szóknál is
mutatkozik a vogulban v elem; az eb- hangzójának zártságáról
pedig föltehető, hogy nem eredeti állapot, a mennyiben t. i. nem
váltakozik ö-vel s Meliusnál e írása található (ebek NySz.).
Azon körülmény, hogy az ugor társnyelvekben csak igen
ritka esetben felel meg a magyar zárt e-nek szintén zártabb (e, i
hang, élénk ellentétben áll azon általános felfogással, hogy «a
magyarban a tőszótag é'-je gyakran régibb i-ből lett nyíltabbá
(NyK. 24:381.)». Ez a felfogás a nyelvemlékek néhány szórványos
adatán alapszik, melyekben a mai e-vei szemben i jelentkezik,
holott ezek joggal tekinthetők az egykori nyelvemlékek megfelelő
e hangzós alakjai mellett dialektikus mellékalakoknak, amint ma
is ilyenek gyanánt ismeretesek: igenyes, hirvad, kigyehned, kinyer,
sitét, szilígy stb. Az i eredetibb volta mellett a HB. igy (égy) és
migé (mégé) alakjainak sem tulajdoníthatunk valami különös
nyomósságot, tekintetbe véve, hogy ugyané nyelvemlékben egyéb
mai zárt é'-k e-vel vagy u fitj-vel vannak jelezve (pl. az első szó
tagban : kegilmet v. ö. kygelmes Gyöngye.; nemenec ; eneyc ; a későbbi
nyelvemlékekkel egyezőleg: mend; num=n'ém, zum = 8zém, munhi
= mennyei). Ha egy 1256-iki oklevél feredeu-zyg alakban adja a
szeg «angulus» szót, 1214-ből van docus bei'ug-scng», 1067-ből
fllocus aruscegui» (Nyr. 7:268.); s 1268-ból sceg-hatar (u. o. 7:218.).
Hasonlóképpen a hegy «mons» adata 1278-ból: eregeteu hig; de
már 1291-ből akaztoiv-hegy (u. o.). A nyelvemlékek sytet alakja
mellett 1264-ben följegyzett alak: sethetiuelg (u. o. 269.). Az öttevény 1254-ben ittewen, de már 1210-ben etteuen 8 1265-ben is ehttewen (u. o.). Az árpádkori oklevelek magyar szavainak tüzetesebb
tanulmánya bizonyára még sok példával fogja gyarapíthatni ez
adatokat, melyek együttvéve az összehasonlító nyelvészet tanulsá-
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gával mind azt igazolják, hogy a tőszótagbeli magyar e-vel válta
kozó i-nek nem lehet föltétlenül a történeti elsőbbséget tulajdo
nítanunk.
A mélyhangú hangzósor hármas fokának (a, o, u) megfelelőleg föl kell tennünk, hogy hármas fokú volt a magas
hangú hangzó vagyis hogy az e és i mellett volt kezdettől
fogva e is. Jóformán föltehetjűk, hogy a mai é'-k tetemes része
kezdettől fogva is ilyen hangfokú volt, ellentétben f B. néze
tével, ki e hangot a töszótagban másodlagos fejleménynek
tartja: ereszben é rövidülésének, részben eredetibb i változatá
nak* (NyK. 24:380.). Az hogy az uráli ugor nyelvek ez é"-vel
szemben nyílt e-t mutatnak s másrészt a magyar nyelvjárásokban
ennek i változata jelentkezik, arra mutat, hogy amaz e eredettől
fogva ily középállású volt a két jelzett hang között, vagyis hogy a
nyelv főterületón az esetek nagyobb részében sem nyíltabb, sem
zártabb nem volt mai fokánál. De sejthetjük, hogy ép úgy mint a
vogulban, kifejlődött a magyarságnak is egyes részeiben az e hang
mellett, vagy talán belőle a még zártabb é hang (az é-nek meg
felelő rövid hangzó), mely könnyen csaphatott át i-be, ép úgy mint
fönmarad hosszú mása í-he.
Bár vannak példák tőszótagbeli ö-közösségekre is az ugor
nyelvekben (v. ö. a fenti kimutatásban a köt-, csög, szöv-, öv-, lök-,
szög, könyök- örvény szókat), ezeknek keletkezését mégis, tekintettel
az ilyen közös ö-k csekély nyelvterületére, általában az egyes nyelvek
külön történetének korszakába kell helyeznünk. Az ö ejtésnél kezdet
ben, mint az esetek nagyobb részénél még kimutatható, valamely
szomszédos v hatása működhetett közre, a midőn a páros alakkal (t. i.
e-vel és ö-vel) ejtett szók analógiája kiterjedt egyéb é'-vel ejtett
szókra is, sőt egyes területein a nyelvnek az egész e hangzós szó
kincsre. Tévedés volna azonban hinnünk a régi nyelv beles, erem,
kei- (bölcs, öröm, köt-) stb. adatai nyomán, hogy ezen é'-ö hangvál
toztató hanghajlandóság aránylag későn, pl. a magyar nyelvemlé
kek korában indult volna meg. Mint láttuk, a nyíltabb á (e) — e
hangváltozás szerepel a vogulban is s valószínű, hogy mint annyi
egyéb hangváltozás, ez is már az ugor közösség korában vette kez
detét. A török nyelvi hatás korában az w-vel együtt már széltében
szerepelhettek az ö-k is, mert több innen való szó (pl. köpű, ökör,
söpör-, görény, szösz, kökény, kökörcsin, bögöly, gözü, kölcsön, pöcsik,

264

MUNKÁCSI BEENAT.

czötkény) ajakhangzóját már magával hozta (v. ö. pL török öküz
«ökör»; kökén, kügen «meggy»; söpür-, süpür- «söpörni») s a
magyarban ezt megtarthatta.
Fontos bizonyság az ö-ejtós régi eredete mellett, hogy több
magy. é, ö hangnak az uráli ugor nyelvekben mély hangrendű ajak
hangzók (o, q,, néha u) felelnek meg, melyek legalább részben alkal
masan úgy magyarázhatók, hogy ö (w)-fóle hang volt a közös alap,
melyből egyrészt o (q, u) fejlett, másrészt a régi állapot, t. i. e (s
ebből esetleg e, vagy i), illetőleg ö (ü) megmaradt. Ilyen esetek:
a)
Osztják

Vogul
Magyar
köszönköz
ö z-vegy3
pök
rögtön
r o s t , rest
r ö p ü l - repül
r ö t t ö g , retteg
szörnyű
tör

Éjszaki

Kondai
1

yqsy, yosy
kivoÜ
vot'ép
poléy*
rotti'3
rqs-, ros-*
raplayt5
royt-6
sornéyl-1
taur- 8

khwqsy
kwdtt
(AL.) vaiép
pqléy
rqttén
rq,s-

Tavdai Éjszaki

Déli

khgskhküt

kut

polsén

palay

—

—

vaiip

royt-

royt-

tqur-

tqur-

b)
nq,nkém9
pq,s
pgstIqnyé

g y ö n g e , gyenge
f ő s t - , fest
pqs-, pos-10
1 e, lé (lewe Jordc.) Iqnyaí11

namék
—
pospus-,pos

c)
ö svény
1

usil-12

üsil-

—

—

—

ÉV. yqsy-: amp leya yqsyi az eb csóválja a farkát; ALV.
piink khq.sse?n köszönök (tkp. fejet hajtok), KV. törém khwqsyi imád
kozik. - 2 «nyál, köpet; takony».— 3 «rögtön, azonnal». —
3
1 . NyK. XXII. 10. - • 4 «késni, késedelmezni)),
- 5 «a récze
szárnycsapkodása midőn a víz fölött röpül».
«ijedni, ret
tegni)). - - 7 pol'ém vitnél sorneyle'im «OTT> XOJIO^HOH BO^BI c^paruBaio, reszketek a hideg víztől». — 8 ((szétmállani, morzso
lódni)). — 9 dlágy, gyöngew; EO. namék-sampa «weichherzig».
Az osztják alakot már Budenz is agyezteti (Verzweig. d. ugr.
Spr. 68.). — 10 «mosni» (l.MUSz.).— u «aláfelé, le a folyóno; lui
alvidéki. — 12 «lépni» (1. MügSz.).
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ö r v, ür-ügy
vejsze

ur13
üsém14:

ur
—

d)
(KV.)kwq,skértayt—
(KLV.) kwásér taytkőit-, koi-lG
kwáj-

k e s e r ű, köserű kwoéértayt15
követ-

vgr
üsém
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vör, ur
—
vosém,usém—
—

—

kuj-

—

Az első szótagot követő e, é, ö hangok történetére vonatkozó
magyarázatok közül kell kétkedve fogadnunk azon állításnak álta
lánosságban való érvényét, hogy«az e mint frequentativ ós momentán
igeképzőknek része az u g o r j (g) képzőből lett* (373. 1.); mert pl.
az idézett fél-emlik képzés csak úgy viszonylik alapszavához, mint
a vogul tll- «repűlni»-hez a tllémli, prset. tUamlés (pl. éld tllémli
«elrepűlw), mely utóbbiban pedig semmi nyoma aj-nek, a mint ezt
Budenz magyarázata sem föltételezi (Ugor Összeh. Alakt. 57.).
Ugyanígy vannak kellő alap!nélkül ;-s diftongusból származtatva:
-el (pl. visel-), mely olyan képzés, mint tileli «röpdöső, vagy tanreli
«nyomkod» (v. ö. tanri «nyom») s külömbözik a tényleg j-s elemű
-ál, -éliveqvL. képzőtől, melynek vogul párja: -il- és -dl (pl. ql- «lenni,
élni» : qlili «éldegéli) ; üsint- «ásítani»: üsintali «ásítozik))) | -ed
(pl. enged, éled), melynek mélyhangú párja -ad (szakad-, szárad-):
a prsesens-alak rendes frequ. képzője a tavdai vogulban -ant, -ant,
-ant (pl. gr- «várni» : örántem «várok», sour- «vágni» : sourantem
«vágok»); e mellett j-a elemű képzőbokrokkal alakultak: ÉV.
lowinti «olvas» (de: ratenti «ütöget»), váűmánti «közeleg» stb. | a
magy. mom. -et (pl. szeret) = vog. -át (pl. kwolés yot-sulfi «a liszt
szétszóródik)) : and put-sakwalés, sakwand lakwá sulatdst «az edény
összetört, darabkái szétszóródtak)); vagy uldydrsi, yársdti«a tűz pat
tog, egyet pattog»); j-8 tartalmú ellenben a magy. -ít mom. képzőnek
(pl. vonít, taszít) megfelelő vog. -it (pl. taulin uj muni répi «a madár
tojást tojik», amp répiti «az eb megkölykezikw) | a magy. -ep mom.
képző (pl. ülepedik, telepszik) = vog. -dp (pl. kwál- «kelni» : kwdláps ((hirtelen fölkelt))), melynek szintén van -ip párja (pl. oj- ((vég
ződni)) : ojipi welvégződik, elfogyó). Egyéb képzőknél sem tarthat
juk föltétlenül elfogadhatónak a nyílt e eredetének jelzett magya13

«ok, mód». — 1 4 1 . Ethnogr. IV, 161. — 1 5 «keserűnek,
csípősnek érziks — 16 «követni nyomán járni vlkinek*.
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rázatát, különösen nem hol oly világosan látunk, mint a KV. janién
«ideg», vagy az osztják mélék, mellénk «rneleg» szóknak megfelelő
magy ideg és meleg szavak végzetének esetében.
Hasonlóképpen kételkednünk kell a nom. verbalenak magya
rázott -e képző (pl. enyhe, fürge, szüle, ezek mellett: enyhő, szülő)
eredetibb ö alkatában, mely b, vagy m mássalhangzóknak volna
maradványa, tudván azt, hogy az ilyen ó'-k szilárdan szoktak egyéb
ként megmaradni (pl. velő: EV. valém, tetű: EO. teudem; nom,
verb. < ó , ö, = vog. -p, -pá). Inkább tekinthetjük ezeket /-tartalmuaknak, látván, hogy világosan ilyen a szintén ó'-ből magyarázott
magy. eme (osztják imi «weib, frau») és öcsé (EV. apsi) végzete,
továbbá a hasonló képzővel alkotott mélyhangú atya, anya, apa
szavaké (1. MUgSz.). Figyelembe veendő, hogy a nyelvtörténet
régibb korszakában is vannak egymást megelőző, külömböző idők
ből származó fejlődési rétegek s hogy egyazon ősalaknak eltérő mó
don jelentkező fejleményei innen is magy arázhatok. Joggal várhat
juk el pl., hogy azon j - s képzések, melyek a magyar nyelv külön tör
ténetében alakultak, a mai nyelvben legalább valamely jellemzetes
zárt hangzó (i, e, é) alakjában jelentkezzenek; azonban nem szük
ségképi ez oly;-s képzéseknél, melyek már az ugor közösség korá
ban átmentek e hangzósúláson, amint ezt pl. az eme és öcsé, vagy
az atya és apa szóknál fölvehetjük (v. ö. DÖ. at'a «vater», TV. apa
«ipa», sőt a mordvinban is at'a «alter mann», e mellett at'aj «schwiegervater», valamint a cseremiszben aia és aci «pater»)s melyeknél
már a magyar nyelvi fejlődés kezdete nem j , hanem talán már á,
vagy e. Ezek után a dimin. -ke, -cske képzőt sem fogjuk eredetileg -ő
végzetűnek tekinteni, mint B. teszi, hanem úgy értelmezzük, mint
a megfelelő EV. -kwé dimin. képzőt, mely eredete szerint = dimin.
-/e +dimin. -;' (1. Budenz : TJg. Ossz. Alakt.).— A tele és teli viszonyára
nézve számba veendők: EV. ta'ila e mellett ta'il (ti puska ta'Ud
vitel «ez a hordó tele vízzel» : kwol-ta'il joytást «egész házzal jöttek»)
és EO. tél, téli «voll». A vog. ta'ila aligha más, mint az osztj. téli,
valamint a magy. tele is közös alapból fejlődhetett a teli-vei.
A harmadik személyű birtokosrag eredetének kérdését, bár
sokan és terjedelmesen írtak felőle (1. különösen Nyr. XVII.), még
mindig nem tekinthetjük véglegesen tisztázottnak. Az éjszaki vogulban tudvalevőleg simém, simén, sima birtokos alakok vannak,
melyek közül az első (ha esetleg, mint Budenz hiszi, eretibb -nm
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helyett való is), továbbá az utolsó pontosan egyeznek a magyar
szivem és szive alakokkal. Hogy micsoda mássalhangzó tűnt el a
vog. sima és a vele szorosan egyező magyar szive végéről, arra
nézve tájékozást nyújt a vogul többes számi harmadik személyű
birtokos alak: siman-l (2. személy: simán e h. *siman-n), továbbá
az EO. sámel, DO. semet, semel. Nincs semmi kényszerítő okunk'
mely arra a föltevésre indítson, hogy ezen eredetibb d-böl származó
s egyébként állandó természetű l a magyarban ;-vé változott volna
(1. Nyr. 17:56.), mely utóbbi hang a máj, ujj, uj, íjj, háj szókban
eredetibb gl (gd) s ebből fejlődött yl, jl hangcsoportok fejleménye,
nem pedig puszta l(d) mása. Az ily d, l—j hangváltozásra analógia
képpen előbb (Budenz-album 271.1.) magam is hivatkoztam & várja
várjuk, várjátok, várják alakok j mássalhangzójára, melyet mint a
harmadik személyű tárgy jelzőjét a puszta d (t) harmadik személyű
névmásragból ezármaztattam. A vogul rátilém, rátilén, rátita, rati-,
limen («verem, vered, veri») stb. tárgyas ragozása prassensalakok
azonban megtanítanak bennünket arra, hogy ez a j is több mint apuszta harmadik személyű névmás, t. i. a vog. i-{-l-nek egyenértekese, mely i pedig a vogul y praesensképzö változata, mely megvan
az alanyi ragozás alakjaiban is (ÉV ráte'im, rdte'in, ráti, rátimen
stb. ; KV. roqtyém, roqtyén, roqti; «őt verikw az éjszaki vogulbanr
rátiánl, a kondaiban: roqtyanl), úgy, hogy ezek szerint a magyar
várja, várjuk stb. alakokban a ;-t az eredeti (y) prsesensképző és
a harmadik személyű tárgyjelölő l egybehasonulásának kell tarta
nunk. A mi a -ja, -je (napja, kertje); -juk, -jük (napjuk, kertjük)
birtokosragokat illeti, ezeknek ;-je a magánhangzós csonka tövek
teljesebb alakjából való analógiái elvonás útján keletkezett. Afé-m,
fé-d, fej-e, fej-ük, vagy epé-m, epé-d, epéj-e, epéj-ük alakoknak egybe
vetése különösen a ragtalan fé (Jő), vagy epe alakokkal könnyen
teremthette annak képzetét, hegy tulajdonképpen -ja, -je és -juk,
-jük a harmadik személyű birtokosragok, melyeket a nyelvtörténet
folyamán egyéb magánhangzós tövekre (pl. velő: veleje, ajtó: aj
taja), sőt mássalhangzói tövekre is (napja: kertje) alkalmazni
kezdtek. Ily módon elesik a szeme alaknak eredetibb szemej-hői
való magyarázata (NyK. 24:375.) s a mennyiben a dialektusok szemig
szeme alakokat ejtenek, ezt a személyrag eredetibb zárt hangzójából
(szeme, *szemé'-l) értelmezzük, mely a nyílt végzetű alakban nyil-
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tabbá (szeme), a zárt végzetűben pedig egyes nyelvjárásokban zár
tabbá lett (szemit e h. szemit, szemét).
Kihagyandók az eredeti szókincs fejtegetéséből a következő
török, illetőleg mongol származású szók: erő (1. NyK. 18:103.) | eke
(csuv. aga id.) | ige (mong. üge, ujgur üge «wort»; Vámbéry, Ujg.
Sprachm. 198. és Bálint Gr. Párhuzam) | szeplő (v. ö. kaz. tat. sipkel «szeplőw).—A ejsze iráni eredetére nézve 1. Ethnogr. 5:176.
— Szláv szó a pemet, pemete (1. Miklosich; Nyr. XI.). — A mese
szóról sem mondható, hogy eddigelé «nem elemezett)) (1. Ethnogr.
4:254. ós 5:25.).
2. a.
A ) M a g y a r a = u r a l i u g o r ü, u (ö, o)
Vogul
Osztják
Magyar

Éjszaki

agg
arcz
b aszfakad

ünk1
ürt, ürt-2
pütpünéts

fal
fazék
ha
hamu
kanál
v a d , vadon

püft
püt5
yüú6
yul'ém
yün1
ünt9

fal

—

f a n («szőr»)
pun11
h a j t («pellere») yujt-n

1

Kondai

Tavdai

Éjszaki

Déli

a)

—
örd-, ürd
pot- —
pönot,
pünot
(PY.)pöl
pöl
pulempulemput
—
—
—
khun
khön yun
yun
khutém khöHém yojim
yöjem
khűnkonkai8
khon- —ünt, vont unt, vont
——

unk
vgrt
püt{kIN.)pö~nét

b)
——
pon
(KLV.)khujt-

orturt
pütpötpuymatpongépsa

_
pon
—

pünél,
punat,
panel10
ponal
pun
pün
yoytépta-,yöyt-,
yoyolkogol-

«nagybátya» (elavult szó; eredetileg úgy látszik: «senex»);
iiükém sq,rp «nagy jávoro. — 2 ürt «rész», ürt- «osztani» (1. MUgSz.
752. 1.). — 2b «bökni»; KLV. pütyat- «coire cum femina». —
3
«fakadék, kelés»; laptapuymátál a levél kifakad (a rügyből).—
4
«falni», EO. pul «bissen»,pulem «schmecken, kosten» ; DO. «verschlucken». — 5 Ősi jövevényszó az ugor nyelvekben (1. Halász I.
Nyr. XXII.). — 6 «ha; mikor*. — 7 «kanalazni, ételből fölvenni,
merni».— 8 «schöpfkelle». — 9 «erdő».— 1 0 «seite» (l.MUgSz.).
12
— u ) «szőr».
) yoytépta- «laufen od. traben lassens; yoyol-
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mag
mar

muni13
—

hajnal

yuj

hab

yump

mon
—
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—
—

—
mórit-14

moy, mok
mürt-

c)
(ELV.) khuj

khoj

khqp

khup

yuntél,
yuní,
yondél
kuni
yump
yump,
kump

khwpsét
hasítyusát-15
hal
yul
khul
khpl yul
kul, yul
16
s z apoly
sumpél
—
—
—
—
zaj
suj17
soj
—
(si)
(sei)
B) M a g y a r a = u r a 1 i u g o r ö, o (a, a, a; ül. ü, u
a)
apa
qpl'é,18qpá- (KLV.) opé apq,
obrasi
öp, üp 19
ris ; qpa
asz-(«száradni»)£(*;§töstqssossös
sas
—
aszó
sas™
törés tqrqs sörés
arasz
tqrés
ösy-ix qst—
acsarogfagypölpölpqlpötpotaj-,
putojpöl'tá
fajd
pott
pattq, —
—
had
yünt
khönt khqnt —
—
haj
khoj
—
—
—
yqlh a l - («mori»)
khölkhql- yalyad-, yalh a11- (HB. hadi -)yöntl-, yol
khölkhqntl, yul-,
yüdand-,
khql- yuléntkülendharaguv(KLV.) khörj-,™b
khuqr- —
—
—
khqrjharcsa
sart, sort*5*
sqrt
sq,rt sört
sört, sart
khöt
khqt yöt
yüt, küt
h a t («sex»)
yqt
khwqtén khutqn yotan yöten,
hattyú
yqtán23*
kotten
•

«laufen, traben»; DO. yöyt-, kogol- id.; ÉV. yujt- «izgat, unszol»;
v. ö. yajt- «futni» (1. MUgSz.).— 1 3 «tojás». — u «brechen, zerstückeln». — 1 5 «hasítani» (1. példáját VogNépk. Gyűjt. 291. 1.).
— 16 ((merítő nyírhéj-edény» (1. Ethnogr. 4:173.). — 17 «hang». —
18
«nagyapa, ősapa»; ÉV. qpa, KLV. öpé «medve. — 19 «schwiegervaterw. — 20 «patak», amint az aszó is «patak, folyón jelentésű
(1. Ethnogr. 4:182. 1.). — 2 1 «haragudni»; TV. ajt- id. — 22 ul khqnelén ön, pál-khqrjem ne bánts engem, megharagszom (ocepatyct);
KV. khwqr- «szidni (pyraTb)».— 32a flhajüstök» (1. Nyr. 19:148. —
28a
«csuka» (1. Ethnogr. 4:181.). — 28b Ethn. 294. Ősi török-ugor

270
kappar a
szálú

tag
vaj
v a l - , volvastag
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yqpéj2i
pora?5
—
tqny21
vq,}, vöj
ql-

khqpej- —
—
pöre
pqrq. por
—
—
—
(KLV.) tonkh tank
—
vuoj
vq,j
voj
öl-, ül- ql
ulősén
aséfi
b)

al
arany28a

jol
sqrni, sorúi

kl

a z, ott
faggyúf a r a g-, forgács
g y a n á n t , gyalánt
haji-

ta, ton; tot
pokvés28h
por-29
jol30
(KLV.)

taté
polwés
porjal (jel)

h a l a d - , haliadhancsik
has
hanyatt
k a c s , kasmol-

—
yqmésss
yqpsiSi
yqni35
kwons36

yűt31

N

JQ1
surén —
tu
—
par—

—
—
sögot™
tony
voj
val-, ud-

(jit,il)
sarni sorna,
sarna
tömi
tom, torna
—
poli
—
—
—
—

Ül)

(khüt-) (khöt) —
—
khojlql—
—
yóla-z% (LV.) khqmsél—
—
1—
khqpsi —
—
—
khani khanqu yond'a —
(kwáns) khuns kunc, kus kuné

j öve vény-szó. — - 2Í pq,sméy •pal yqpejáslém ((fölkaptam, fölrántottam fél czipőmet» (Vog. Népk. Gyűjt. 3:427.); KV. nokh-khqpján
pqXkhésén «Ha,a,epHii Ha Hory canorn, rántsd föl a csizmád». —
25
magy. pára jelentése «úszó fa», a többi ugor szavaké: «tutaj»
(1. Ethnogr. 4:202.).— 26 «eine hobel, mit der man böte aushöhltft. — 27 «pata»; v. ö. magy. íz «membrum», főképpen kez
es láb-íz; az éjsz. osztják jos megfelelőben meg éppen «hand,
arm». — 28a Ugor-iráni jövevényszó. — 28b «gyertya, fagygyúgyertyaw ; DO. poli «talg». — 29 «gyalulni»; porná «gyalu».—
30
«hely»; Zalában gyalánjába = «helyett» («nem iszom spiri
1
tuszt pálinka gyalánjába»). «hajtani, meghajtani (biegen»),
32
TV. khgjlalql- «meghajlik».
«fliessen, rinnen, laufeno (1.
MUgSz.). — 83 yqmés má v. yqmsin ma «zsombékos láp»; KLV.
khamsél «zsombék, láphalom» (1. Ethnogr. 4:181.). — 34 «tüdő»
(1. MUgSz.).— 35 yq,ni pats ((hanyatt esett»; ÉO. yonda «rücklings, auf den rücken». — 86 «karom, köröm*; 1. e szóegyeztetésre
nézve Ethnogr. 4:172. A kasmol kolozsmegyei szó ezen értelemben:
«karmol» (v. ö. kwons «karom» és kwonsi ((karommal megkap,
karmol, vakar»); képzőjében a karmol- analógiái hatása ismer-
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lapú
langy
paraj
tat39
tat-hal40
tavasz
varjú

Ionéin
pori' 3 8
tq,yt, toyt

(tuja)
(urin-ékwd)

(PV.) lqpénk31lqpkhén—
—
lansén lansin lunse
—
pari
—
—
—
toyt
—
—
—
—
tqyt
—
—
(tüjé) tövé táwen, tauy
—
—
vorenga, varnaj
vorna

C) M a g y a r a = u r á l i u g o r a, a (ö, o).
a)
agár
agy
anya
agyar
bagoly
daru2

dkérA1
Unt®
ankw

oqkér
ént
qnkw

ansér
manywla
tart' 44

pásértfacsar
lassú
lásél*5
marék*®
marj
s a l y o g - , csillog - sal-*1
tapló
tápléy

—
cint
onk

ansér
—
töri,

ansér

pasérthaséi
maréy
Sőltapléy

—
lécül
—
saltdpliy

—
táró

akar
—
ónét
onet, önét
angi,
anki, ana
anka
—
—
maklaAB —
tör,tor a taray,
tora

—

—

—
marék
süli •

—
merek
—

b)
akadapró
atya
haj ó

ta?dt-,tay?i-i8
tapér*9
—
ycijt-, yap50

táat-

tat

—
—
--•

—
—
•

—

-

tayarla- —
tapér
—
—
aHa

—

—

szik föl. — 37 1. NyK. 23:435. — 38 «száras, leveles fű». — 39 «a
ladik tatja» 1. Ethnogr. 4:170. — 40 «tinca vulgaris», TV. tayt
id.; 1. u. o. 183. — 41 1. NyK. 23:344. — 42 «szarv»; v. ö. PV.
LV. qntép «agyvelő». — 43 «Pernis apivora» (sólyomfaj); vog.
manywla «bagoly*. — 44 Ősi török-ugor jövevény-szó, mint a
hattyú, hód, gyalom stb. — 45 «lassan (pl. megy)» ; K.V. vuot jqlé
loqékhéts a szél lecsillapodott (3aTHXT>)». — 46 «felső kéz-v. lábszár,
a szárny-kar». —• 47 sayl sáli «villámlik*; TV. sal «villám»; ÉV.
süZí-«glanzen, schimmern». — 48 taydt- «akasztania, ta'imat-,
tajdp- «fönnakadni» ; alésné taynés «beleakadt a csapdába». —
49
kasaj-tapér, sairép-tapér sa'irsayd «a milyen apróra csak késsel,
fejszével vágni lehet, olyan apróra vágta» (Vog. Népk. Gyűjt.
2:122.); EO. tapér «kehricht». — 50) L. Ethnogr. 4:168.
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savanyú
saw-,sawl-51(KLiV.)sáu-,sául-—
s zaj,sa? («treib- (KLV.) saí 52
—
—
eis»)

sum—

—
—

Az uráli ugor Dyelvek bizonysága szerint a m a g y a r a
h o s s z ú é s r ö v i d z á r t a b b h a n g z ó k b ó l (w, ó) k e l e t 
kezett, részben azonban a hosszú á hangzónak s
k i v e s z e t t r ö v i d j é n e k (d) is v á l t o z a t a .
Ezen eredmény teljesen megfelel azon megállapodásnak,
melyre eddigelé a magyar a története tekintetében pusztán a
nyelvemlékek és nyelvjárások vizsgálata nyomán jutottunk, azon
különbséggel mégis, hogy eddigelé az d-val nem váltakozó magy.
a-t pusztán rövid o (vagy u) hangzóból származtattuk, míg most
látni való.hogy ez az esetek nagy számában hosszú zárt hangzóból
is alakúit. A fejlődés útját ezeknél kétféleképpen is képzelhetjük,
vagy úgy, hogy előbb megrövidültek a magyarban s mint ilyen
rövid hangzók jutottak az o, vagy u hangzókból az a-ig (úgy mint
pl. a HB.-beli muganec m a : maga), vagy pedig mint egyéb ily
zárt hosszú hangzók (1. fönt az á tárgyalásánál), hosszúságuk meg
tartásával lettek nyiltabb a hangzóvá, s ebből rövidültek el ezen
hosszú hangzó teljes kiveszésével a-vá.
Ki kell azonban emelnünk e pontnál azon nézetünket,*) hogy
az a-nak itt jelzett fejlődése túlesik a pozitív magyar nyelvtörténet
látóbatárán, más szóval, hogy a z á r p á d k o r i o k l e v e l e k s
H a l o t t i B e s z é d o-j a, a m e n n y i b e u a k ó s ő b b i n y e l v 
e m l é k e k , i l l e t ő l e g m a i n y e l vj á r a s o k (o-val nem vál
takozó) a - j á v a l s z e m b e n á l l v o l t a k é p p e n n e m o,
h a n e m a-f é l e h a n g n a k j e l z é s e . Erre vonatkozó fel
fogásom alapjai a következők:
1. Azon tapasztalat, hogy idegenek (pl. németek, oroszok,
finnek), kiknek nyelvében a mi a hanguuk hiányzik, vagy a
51

iawém asavanyúo, sawli «savanyít»; ÉO. sum- asauer werden». — 5 2 «jégszaj» (1. Ethnogr. 4:192.).
*) Jelen értekezésem írásakor még nem lehettem tekintettel
Szinnyei Józsefnek ugyané tárgygyal foglalkozó s a Nyelvőr leg
utóbbi füzetében megjelenő «Hogy hangzott a magyar nyelv az
Árpádok korában* czímű érdemes munkájára, minthogy emennek
akadémiai fölolvasásakor dolgozatom már teljesen befejezve át
volt nyújtva a nyomdai kiállítás czéljára.
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mennyiben megvolna, írásban nincs külön jelezve: rendesen o -val
írják, illetőleg hallják a magyar a-t. Ismeretes pl. a németeknek
ilyen o-s írása és ejtése az élczlapokból. Hasonlóképpen o-val jelzik
következetesen a vogul a-i Ahlquist s az orosz utazók. Igen könynyen elképzelhető, hogy a magyar nyelv írásra való alkalmazásá
nak első kísérleteinél, midőn a latin a betűt az á hangra foglalták
le, a tőle lényegesen elütő a hangra nem maradt más betű, mint
az o, mely ilyformán épúgy mint ma az e, egyszerre két hang jel
zésére szolgált.
2. A legrégibb magyar nyelvű följegyzett szó, t. i. a magyar
népnevezet, melyet Béla király névtelen jegyzője moyer-nek (Hetu
moger) s egy 1252-ből származó oklevél mogor-n&k ír, már IbnEoszteh 914-ben irott könyvében maöjgarije alakkal fordul elő s
ez az írás található Al-Bekri és Gurdézí könyveiben is (1. Akad.
Értesítő: 1894; 223. 1.). Ugyané szó Constantinus Porphyrogenitusnál MaCápot alakban van említve (De admin. imp. 37. fej.);
sőt Teophanes még régibb időből, t. i. 528-ből említ egy Moüa-fépis
nevű hún királyt, mely ha azonos a magyar szóval (a mint Kuun
Géza gr. és Marczali állítják), egyszersmind azt igazolja, hogy a
kezdő szótag hangzója sem a, sem o nem volt, hanem valamely
középen álló hangzó, tehát a. Figyelemre méltó, hogy a keleti
magyarok nevét viselő Kaukázus-vidéki Magár helységnév, továbbá
a votjákok földén található Madíjar, Madarovo, végül a keleti népek
(örmények, törökök) állandó magár hangzású szava mind azt
tanúsítják, hogy e szó első hangzója már a honfoglalás előtt nyíl
tan, tehát nem o-nak, hanem a-nak hangzott, vagyis hogy az
árpádkori. moger írás o-ja csak az $-nak érthető ortografiai jel
zése. Fölemlíthetjük itt, hogy a magyar név előrészével egyező ÉV.
mansi, KV. marié, TV. mánéi «vogul, osztják» népnév (1. Ethnogr.
I, 290.) is a nyíltabb kiejtés mellett tanúskodik, mi mellett az is
fölhozható, hogy a Megyer első szótagja is nyílt, illetőleg nem vál
takozik ö-vel.
3. A magyar krónikák Solt, Toksun, Tosu alakban közlik az
ismeretes magyar vezérek neveit, de Constantinusnál ezen nevek
írása: EaATag, Taiíc,, TaaTjs, mi a görög írás ÍO, O betűi mellett
nem történhetett volna, ha ama nevek előtagjában tényleg o hang
zott volna. Ugyanilyen viszonyban vannak egymáshoz az arab írók
azar, a görögök ^aCápoi s a mi kozár népnevezetünk, melynél
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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megjegyzendő, hogy noha Kozár, vagy Solt helynév ma is ismere
tes, ezen kiejtés nem élő, hanem írott hagyományon alapúihat
(egyébként pl. Zobulchu ma Szabolcs, Opour ma Apor). V. ö. még
ezekhez Const. xapya? méltóságnevét, melynek magyar mását
Marczali Tuhutum vezér Anonymusnál említett Horka fiának
nevében véli fölismerni (Magy. Nemz. Tört. 47.).
4. A magyar nyelv honfoglalás előtti török elemeinek mai
alakjaiban a köztörök rövid o-nak szintén o felel meg, mi nem
lehetne akkor, ha az Arpádkorban az ilyen o-k a-vá változtak
volna. Ezt igazoló példák: magy. k o s : oszm. koc, csag. koc, altáji
koc-kor (1. NyK. 2 0 : 150.) | magy. b o r z : csuvas pors, porés,
(virjal-csuv., melyben minden o elváltozik w-vá: purés), oszm.
borsuk, altáji porsuk, kaz.-tatár bgrsék; orosz barsuk (1. u. o. 151.) |
toklyó : oszm. tokié (Bianchi, Vámb.; de tuklu Zenker), szerb, toglu,
csag. tokié, tokli, tobolszki tat. tokli, kirg. toktu, tokta (1. u. o. XXI,
128.) | k o b o z : tat. komuz, kir. kobuz, oszm. kobuz, csag. komuz,
csuv. kobés, (virj. csuv. kubés), jak. yomus \ gyom : csuv. som, altáji
•jon | o r v , oroz: csuv. vorg, oszm. csag. ogri, ogru, kojb. oylr.
A török-magyar elemek a hangja általában köztörök a-nak s nem
o-nak felel meg; egyedül a szaru-fa, tehetne kivételt (=csag. soruk ;
1. NyK. 2 1 ; 126.), mely azonban népetimologiai alakítás a szarv
(szaru) mintájára.
5. Megvan az a hang az összes vogul s — mint Pápai följegyzéseiből tapasztalom — az összes osztják nyelvjárásokban is,
még pedig leginkább mint az o hang változata. Föltehető tehát,
hogy a magyarban sem aránylag új keletkezésű az a, hanem a
mennyiben o-ból fejlett, ez a külön magyar nyelvtörténet kezdő
korszakában, mindjárt az ugor testvórnyelvektől való' elszakadás
után ment végbe.
6. Azon csekély, megbízhatóan közölt anyagban is, melyből
az árpádkori oklevelek magyar szavainak képét láthatjuk, jó szám
mal találunk ingadozásokat az o-s jelzés dolgában; így: Oxunteluke
1268-ból és ohzynfolua 1234-ből, de Ascennepe 1197-ből és achsin
a HB-ben (NySz.) | ozou 1265-ből s ugyanez évszámmal: azov
(u. o.) | horozt 1249-ben s harazt 1258-ban (Nyr. VII, 318.) | okoztou 1291-ben, forkos 1210-ben; de farkasagazto 1200-ban (u. o.
415. és 270.). | Sceguholm 1217-ben, de Molmhalmu 1075-ben és
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Melinhalmu 1124-ben (NySz.) | hotar 1217-ben, de határ 1086-ban
és sceg-hatar 1268-ban (NySz. és Nyr. 7:218.).
Ellene látszik szólni az o hangjelzés a értékének a magyar
nyelv szláv elemeinek azon tanulsága, hogy a szláv o, melyet még
ilyennek írnak az árpádkori nyelvemlékek (pl. a pótok, golumb,
milost == ószl. potokü, golabí, milostí szavakban) a későbbi nyelv
emlékekben a-val íródik s a mai nyelvben <x-nak hangzik. Azonban
itt arra lehet gondolnunk, hogy az a szlávság azon részében, melyből
a magyar-szláv jövevényszók származnak az o hang kissé nyíltabb
lehetett, a mint ez pl. az oroszban a hangsúly előtt csaknem a-nak
hangzik (xopoino = %arqso), más részről, hogy a magyar rövid o
— a mint alábbi fejtegetéseinkből kitűnik — a mainál valószínűleg
zártabb volt (a mai hosszú ó-nek megfelelő rövid o hangzó), minél
fogva a mindenesetre nyíltabb szláv o inkább a magyar a, mint g
hangzóval volt visszaadható.
Valamint az eme, öcsé szavakban s a -ke dimin, képzőben,
nem tarthatjuk a hangzói végzetet V-B diftongus változatának az
apa, anya-íéle szókban s a mélyhangú -ka dimin. képzőben sem, a
mint ezt B. fölveszi, ki az apa és apó, anya és anyó, buczka és
buczkó alakokat puszta hangtani változatoknak tekinti (1. erre
nézve fönt 266.1.).
3 . o.
A) M a g y a r o = u r á l i u g o r ü , u (ö, o).
Vogul
ar

Éjszaki

Kondai

Osztják
Tavdai

Éjszaki

Déli

fog
r o j t, rost
tolvaj

püyrüsi1
tülmay

a)
puw
—
tűiméi

puw
—
—
—
ros<?(Volog.) —
tülmo% lolma%
tötm-,lütm-*

bogyói
domb
fog
fon

műnkéit9
tump*
punk
—

b)
—
tomp
pdnk)
—

—
pangé
tump
—
(pen) (penk)
punponlla-

1

—
(pank, penk)
puntt-

«rojt». — 2 «lopni» =a vog. tulmént- id. — 3 «bogozni,
össze vissza kuszálni, kötni». — 4 «sziget» (1. MUSzói). —
18*
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forrholló

Xulay

h o m-l ok
horzsol
l o v - (ló)
torok

—
xurt~
lüwtur

—
purkh5 —
—
klwgléy khulqx XU^X> X°^XX^aX> kó
lánk
—
—
yulém&
—
—
khurat-1 xor-8
yor-, korollgy-(lg) lu, lg
lou, lóvé
tau,\aux,lo~y
tqr
tor
tur
tür

B) M a g y a r o = u r á l i u g o r ö, o (q, q,; ü, u).
a)
o d u, odor, qntér8*
(KLV.) oqntér
—
ondér,un- ont
dér; unt
dobtqmpd
—
—
—
korkhör
mons,mos möní,
mojt(nom.majt
m ond
möjt-,10 mqjtmoy)
mant
mony
mqn,11
mön
mqn
mqn
mön
—
ostor
qétér1%
östér
~
b)
a
h o l - (hal-) yqlkhölkhqlyad-, xal
xl
s ok
saxa15
sox
V O 1- (vql-) qlqlval, ü~dulölc)
f o 1- (nagy), paul
pqil (peul)pgul
püyol,
pügot,
falu
pöyol
pügol
forog
poyer-14tqul
tul, tol töröl
tögot
t o l l , talu tqul
röyan-,
rogy
raup-15
röp
roynema
d)
bonyol
mánmqn- (mön -) —
—
—
vonvantép16
voqnép
(vánp) vunép
(venep
5

TV. uipurkhqnt «a víz forr». — 6 «augenbraue» (1. MUgSz.). —
«beretválni». — 8 «schálen, abscbálen, schinden». — 8b «a test
belseje; anyaméh»;EO. unt «bauch», DO. ont «das innere». —
9
pisaiéi tqmpeim puskával lövök (cTp-fejiaK)), tqmmat- (mom.), tqmpdl- (frequ.), sqrp jol-tqmpéstá lelőtte a jávort (v. ö. magy. lőés vog. laj- «dobni»). •— 10 «mesélni, regélni» (1. Etbnogr. 4:255.);
mojt «mese, monda».— n ((herezacskó».— 12 Ugorkori iráni jöve
vényszó. — 1S «mind, mindnyájan*) ; v. ö. EV. saw «sok». —
14
«hengergőzik». — 1 5 «összeomlani, összerogyni».— 16 «borog.
csáklya», ÉO. vunép «schifferhaken» = magy. vonogó (1. MUgSz,
7
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boglya
fos-, fos
gondol
h o l , hova
h o 1-nap
hozhozzá
hosszú
homorú
j o v- (jó)
kozma
mosolyo
morzsa
ny olcz
nyom
oldal
olvadoszol
por
t o v a , oda

moyél11

e)
moygl

mungali,
mungel
pospqépgspos
—
khgum18
—
yametyot
khot
khqt
yodan
khwal
khul
yoleut
ZoW
(PV.) khaitt-20 —
—•
—
—
—
yosa
yqsd
khwqsa khusg
—
yqmi*1
khqmi
khqmut-yomla
jqmés
jqmes
jumq,s (jém)
kwosémt-^ (KLV.) kwásémt- —
—
mgs-r23 mqs
—
g —
marsa**
mqrs
—
—
nalq-lu
nql-lqu
nqla-lu - (nil)
nqlémtq'ntél*5
tqlqysa*6
pqrés27
(tü)

nqlémtqntél
tql(KLV.) oywsá
(KLY.)pqrés
tqu

277

mgygl

munol

—
antél
tal
—
—
tü

pat
—
kot
yodaj
—
—:—
—
(jem)
—
—
—
(nigelay,
nit)
—
—
—
—
—
togoi

—
onti-lü

M-

—
—
toyo

A m a g y a r o m i n t u r á l i ugor m e g f e l e l ő i nyo
m á n Í t é l h e t j ü k r é s z b e n u (ü) h a n g b ó l k e l e t k e z e t t ,
r é s z b e n p e d i g n y í l t a b b a j a k h a n g z ó (o, w) vo 11 e r e 
d e t t ő l f o g v a is.
Ugyanezen tapasztalatra vezet bennünket a magyar nyelv
török elemeinek vizsgálata is, melyeknek egy részében, mint fön
tebb (274. 1.) láttuk, az o eredeti, egy más részében azonban u fej
és Ethnogr.4:173.).— 17 «bog,kötelék»; TV.KV. mgygl «kóve».—
LKV. kwaljoutuy khgumam «házat venni gondolok, szándéko
zom (^yMaio, xoTy)», tll elé ménuy oqt khgumi innen elmenni
nem szándékozik, nem gondol (He .nyMaeTT.); ÉO. yamet- «einsehen, versteheno. —• 19 «reggeli idő», yolit reggel (adv.); DO.
yodaj-yunt «morgfenröte»-. — 20 jápét ülkhqittén l «hozd ide (Hecn
CK>,a;a) a kést». — 2 1 yqmi pats arczra esett (1. MUgSz.), TV. khap ilkhqmutlem a ladikot fölborítom (öblével lefelé). — 22 «füstöt ger
jeszteni, csinálni*), kwoséml-«füstölögni». — 23) «mosolyogni». —
24
26
«kevés», morsin id. — 25 «oldalborda».
«rész, darab*.
27
«szemét».
18

278

MUNKÁCSI BERNÁT.

menye. Ez utóbbi eset példái: homok: oszm. kuni, alt. khum, khumakk, kirg. kumak («homokszátony»), kojb. kum, jak. kuma/, tatár
khpm, khgmak j borjú: oszm. buzayu, csag. bozayu, bozyu, kirg.
buzau, kaz. tat. bézau, alt. puza, kojb. buzö, szojot puza, csuv.
peru | feorsó: oszm. burcak, kirg. bursak, alt. mircakh, tat. bgrcakh,
csuv. jjpria | öors : oszm. frorj, kirg., tobolszki tat. buruc, alt. pwrc,
mtrs, kaz. tat. bgrgc, csuv. poros | k o r o m : oszm. kurum, kirg.
feram. kaz. tat. korom, csuv. ygrgm. Föltűnő, hogy a volgavidéki
török nyelvekben a köztörök w-val szemben álló magy. o-nak szin
tén o-féle hang, t. i. a zártabb g felel meg, mely megvan a déli
vogul nyelvjárásokban s hosszú változatában (g = magy. 6) a
magyarban is. Már az i-vel váltakozó e történetének vizsgálatánál
azon eredményre jutottunk, hogy az utóbbi megfelelő hosszú
hangzójának, az á-nek igazi rövid alakját, t. i. az é'-nél zártabb e-t
egykor szintén ejtett magyar hangzónak fölvegyük: az előbbiek
nyomán jó okunk van ezt föltenni a hasonló fokú mély 6 hangzóra
nézve is, vagyis hogy az o mellett megvolt az g hang is, melynek
az w-hoz való közelállása okozhatta azt, hogy az árpádkori okleve
lekben s a HB-ben rendesen u jelzést találunk a mai o-val szem
ben. Ilyen p-val volna pl. a rokon nyelvek megfelelő alakjaira
való tekintettel olvasható a HB. mundoa és pur alakjainak w-ja
szemben azon nyíltabb o-val, mely a choltat szóban van jelezve.
Megjegyzendő, hogy az oklevelek szavaiban itt is ingadozás mutat
kozik: humuk 1269-ből, de még élőbbről, 1194-ből: homoc (Nyr.
7:218.); Huzyumezeu 1342-ből, de Hozzoumezeiv 1217-ből; homurou teteu 1375-ből, de Homorowozow 1214-ből; fuk van 1291-ből,
de 1300-ból már fok (NySz.).
Az p-val együtt föl lehet tennünk az ő rövid hangzójának,
t. i. a mai ö-nél zártabb ejtésü p-nek is létezését a régi magyar
nyelvben. Ilyennel olvashatjuk pl. az 1319-ben írt vkurfeu kezdő
hangzóját látván azt, hogy az öfcör-nek megfelelő török szavak álta
lában ö (s nem ü) szókezdettel jelentkeznek: oszm. csag. öküz>
ögüz, kirg. bgüs, jakut oyus, kaz. tat. ögéz, csuv. vgygr; s hasonló
képpen nem gondolhatjuk ü-nek az w-jelzést ebben: Kurust-wt
1274-ből (Nyr. 7:268.) szemügyre véve az 1297-ben jegyzett Kereztwr alakot (u. o. 269.) s a szónak ószlov. kr^s^h eredetijét.
Mint idegen (iráni) szó kihagyandó az eredeti elemek tárgya
lásából : asszony (1. Ethnogr. 5:136.). — Nem tekinthető ismeretlen
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eredetűnek: ország (HB. uruzag) s elemezhetetlennek & mocsok szó
(1. MUgSz. 631.).

4. i.
A rövid i közös megmaradására csak kevés példát találunk a
magyar ós uráli ugor nyelvekben; mint ilyenek tekintetbejöhet
nek: i t t : ÉV. Üt, KV. tét, TV. tit; DO. tet, tetti \ viz- (víz) : EV.
vit stb.
Nem minden esetben, midőn hosszú í és rövid i váltakoznak,
lehet a hosszú hangzást eredetibbnek tartanunk, mint B. gondolja.
Világos példa erre a víz szó, melynek rokonságát pontosan ismer
jük, de általa hosszúságát igazolva nem látjuk. Hasonló esetek:
sima : tat. séma \ tíz osszét des, das, das, zend. dasa, skr. daga, zürj
votj. das s bizonyára még több más eredeti és idegen szó.
Apriorisztikus, egyes eseteket általánosító Ítélet, hogy «a ma
már állandóan röviden hangzó i-k szintén hosszú í-ből rövidültek,
mely aj, ej s ebből fejlődött 0 diftongusból lett». A felhozott pél
dák közül nem lehet ezt kimutatni az itt, ide, innen alakokra,
metyeknek id alaprésze világosan jelentkezik a vog. titi «ez» szó
ban, hol pedig j'-s diftongus befolyásának fölvételére az alak kelet
kezésénél semminemű alapunk; ez az id = magy. ez (v. ö. bűz és
büdös, víz ós diai. vides, ügy) s tulajdonképen nem egyéb, mint a
közelre mutató névmás kettőzése («ez-ez», ily értelemben: «ím
ez» ; az = «az-az» == ÉV. ta-ti, ta-tik; v. ö. Budenz : Összh. Alakt.
289.). — Az is ha eredetileg egy is volt az és (=vog. q,s, ös «is, szin
tén*) kötőszóval a régi es, es-még alakokhoz képest csak olyan
hangtani változat, mint eskola mellett iskola : fejlődésében j elem
nem szerepel. — Nincs semmi bizonyság erre a kilencz szóban sem,
melynek előrésze valószínűleg a kii- kül szó (v. ö. vog. qntél-la
«oldal-tíz» == «kilencz» e mellett nqlq,-lu «orr-tíz» = «nyolcz»).
Nem okvetetlenül szükséges, hogy a fejlődés él, í fokokon
keresztül jusson az i hez még oly esetekben sem, midőn ez utóbbi
nak keletkezésére világosan /-elem beolvadása hatott. Különösen
áll ez ott, hol a j megelőzi a magánhangzót; azt hiszem pl., hogy a
lyuk : lik, juhász : ihász, juhar : ihar változásoknál az i közvetetlenűl a ju szótag változata s nem valamely megelőző é, % állapoté.
Még az ilyen alakokban is mint kajált- inkább gondolhatjuk a
kiált- felé a fejlődést ily módon: kejált-, kijált-, kiált-, mint hogy az
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ugyancsak kejált-hől fejlődött kéált-hól lett volna előbb *kíálts ebből kiált; valószínűtlen ugyanis, hogy a ftááZí-alakban egyszer
már végkép elenyészett j tovább hatott volna arra, hogy az á-ből
még % is legyen.
Figyelemre méltó, hogy a magyarban j elem befolyása nél
kül egyszerű «hangtörés» útján is keletkezik í, i hangok a, o, u
hangokból pl. a fing, ín, vissza, piszok, tipor-, ipa stb. szavakban.
Az ilyenek keletkezését alkalmasan bolgár-csuvas befolyásnak
magyarázhatjuk amint erről már volt alkalmam tüzetesebben
nyilatkozni (1. Ethnogr. 4:178—-179.11.). Hasonló esetek még: ipar
kod- (ÉV. apér «ügyes», ápérlinügyeskedik*), finn uppera «diligens»)
I czimpa (ÉV. tqmp «az állatok orrhegye, schnauze», KLV. tomp
id.) | tidó «nyírhéj-fáklyaw (ÉV. fönt «nyírhéj», DO. tunda, tonday
id.; 1. Ethnogr. 4:175.) j c s i l l a p o d - (PV. jel-söplés «kiengesztelődött, lecsillapodott haragjából))) | vi z a (EV. üns, ÉO, vung «coregonus nelma» stb. 1. Ethnogr. 4:177.). V. ö. még vidra (u. o. 178.),
melynek szláv eredete is vitatható. — Az irány, arány szóban,
melyet B. ezek közé soroz, ;' befolyást mutat a KV. jüré% «oldal,
irány (cTOpoHa)». Ez utóbbiak közé fölveendők még : sió ( = vog.
sqjim, söjim «patak» stb.; 1. Ethnogr. 4:181.) és pina (mely való
színűleg = vogul pvj, pgj cculus, anus» + nq,n, non, EO. non «női
szeméremtest»).
A ki és mi kérdőnévmások magánhangzóját B. bizonyára
csak az i hangszínre való tekintettel «teljesebb alakból» magya
rázza; mire azonban semminemű alap. A hosszú hangzóval (í,
á-vel) nem váltakozó i ezekben kezdettől fogva rövidnek tekintendő
(v. ö. KV. né «mi, mely, mi», TV. ng-ygr, finn, lapp mi stb.;
továbbá finn ke, lapp ka, mord. ki, cser. kö, kii; 1. MUgSz.).
Eredeti elemeknek tekintett i d e g e n s z ó k ; jelesen irániak:
híd (1. Ethnogr. 5:76. és 179.11.) | tíz (u. o. 139.) | isten (u. o. 138.). —
Török szók: ír (csuv. sir-, köztörök jaz-) \ sima (1. fönt) | ki
csiny, kicsi (csag. kicik, oszm. kücsük; NyK. X. 85 és tat. kécé,
csuv. kézén) \ szirt (tat. alt. sirt «gerincz», nogaji sirt «hát», oszm.
sirt «rücken, schulter, schulterseitew; innen mélyhangúsága: szirtok; 1. Ethnogr. 4:190).
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5. u és ü.
M a g y a r w == u r á l i u g o r M, ü; o, ö (a).
Vogul
Magyar

dugbuczó2

Északi

—
moysun

Kondai

Osztják
Tavdai

Déli

—
—
muysan, moysan
muysen
kucuré —
—

küíuw,s
kut'ké
kuiuw
utó
juit4
(jit)
junql
z s u g o r o d - sunkértayt-5 (KLV.) sunkér —
b)
buzogp°sy-&
P<}ST~ —
jutjoytjoytjoytnyuszt
noys
noys
noys
kutya

Északi

a)
—
tun-1
(PV.) muksén —

juyot—
posijoyotnoyos

—
—
—
jogod-, jöytnogos

Azon kevés adatból, melyekben a magyar u történetét az
uráli ugor nyelvek egyezései alapján szemlélhetjük, az derül ki,
hogy az k e z d e t t ő l f o g v a z á r t a b b aj a k h a n g z ó (u, o)
v o l t s r é s z b e n h o s s z ú h a n g z ó n a k v á l t o z a t a . — A jut-,
nyuszt, buczó, utó adatokban az u megőrzésére a mellettük eltűnt
y, illetőleg belőle fejtett v volt befolyással, mely bizonyára egyszer
smind az előtte álló hangzót megnyújtotta. A dug, zsugorod
adatokban a magánhangzót követő nasalis enyészett el s tekintve,
hogy a távolabbi rokonnyelvekkel való összehasonlítás ugyanilyen
természetűnek tünteti a lugas, nyugszik, sugár, sudár, tud, ugrik,
zug, zsugori szavak u hangzóit, azt lehet hinnünk, hogy ezeknél
ismét csak voltaképen a nasalis elenyésztével járó magánhangzói
hosszúság az, mely az w-nak ily hangfokon való megmaradhatását

1

ti ás ju-tunul'tun kérák «ezt a likat be kell dugni (saTKHyTt
Ha,a;o)». — 2 «aspro vulgárisj aspius rapax»; az ugor alakok jelen
tése : «coregonus moksun». Ősi török-ugor jövevényszó (1. Ethnogr.
4:182.). — 3 «kis kutya, kutyakölyök» (az ebes kutya között ez le
hetett eredetileg a jelentésben" külömbség). — 4 «után, hátul». —
5
) «zsugorodik (bőr)». — 6 ) «fölbuzogni (víz)»r: já-posyép ((víz
forrás)) =5 magy. buzgó (1. Ethnogr. 4:187.); «E0. pösi- «tropfen,
triefen».
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eszközölte, a midőn e példák újabb igazolványai lehetnek azon fel
fogásnak, hogy magánhangzói hosszúságok a magyarban nasalis
csoportok egyszerűsítése nyomán is keletkeztek (1. fönt).
A rövid ü-nek is ugyanazon mód szerint látjuk fejlődését az
uráli ugor nyelvek tükrében, mint a hosszú tó-ét: ez is t. i. r é s z 
b e n i-ből ( i l l e t ő l e g e z t m e g e l ő z ő n y í l t a b b h a n g z ó 
b ó l ) , r é s z b e n m a g a s h a n g u s á g b a v a l ó c s a p á s s a l tó
b ó l k e l e t k e z e t t . Példák: f ü l,JU; ÉV. pat, KV. pat, TV. pit;
ÉO.pal, DO.pel,pet \hüve 1 y,hivelyi: ÉV.sipát,KV. tápétj s ü t , sit:
KLV. üt-, TV. sét- «sütni» (pl. a napról; v. ö. ÉO. sangart- «braten») |
s ü l l y e d, silyed: ÉV. KV. sép- (jol-sepi «alásülyed (a vizben)»|
ü k, ik: ÉV. aki «nagybátyaw, KLV. aki, KV. ak «após», TV. dy,
dk «anyós»; ÉO. aki, agi «onkel, oheim», DO. iki «greis» | k ü s z
kisz «alburnus lucidus» : ÉO. kelsi «leuciscus rutilusw, DO. kilsi,
kelsa «cyprinus barbus» (1. Ethnogr. 4:176.) || r ü g y (Zalában:
rigya «bimbó helye, ha elvirágzott))): ÉV. rünt «rügy», KLV. rünt,
PV. rente,rent (v. ö. ÉO. runt «ohrring») | n y ü s t : TV. nuy,polnanuy «8zösz (icy,n;ejn>)i» | f ü s t , fist; ÉV. posém, LV. pqsém «füst»,
TV. posulaytal «füstölt) ; EO. püsén «rauch» | s ü g é r , sigér «perca
fluviatilis)) : ÉV. sukér «coregonus lavaretus», ÉO. sógor id. (1.
Ethnogr. 4:176.) [ ü t - , fi; ÉV. junit-, KLV. junit- «ütni, csapni
vágni» (v. ö. ját-sz- és ÉV. jony- stb. 1. fönt).
Eredetieknek tárgyalt idegen szók, még pedig i r á n i a k :
üveg (1. Ethnogr. 5:20.) | üstök (u. o.r140.) \fürj (u. o. 75.) | úr (mely
azonban ugorkori jövevényszó is lehet; u. o. 136.) — T ö r ö k e r e 
d e t ű e k : bürök (NyK. 24:407.) | kút, kutu (Ethnogr. 4:187.) | ölyü
(NyK. 21:123.) | süveg (u. o. 125.) | szurok (u. o. 18:121.) | szűr(u. o. X.). — Az enyv, mint a daru, hattyú stb. ugor török jöve
vényszó.

Az u g o r t e s t v ó r n y e l v e k é s r é g i n y e l v e m l é 
ke in k e g y b e v e t é s é b ő l m i n d e z e k s z e r i n t azon tanúi
ság következik, hogy bár á l t a l á b a n megvolt a
m agánhangzói hangemelkedós törvénye a magyar
nyelv valamely ő s i k o r s z a k á b a n : e törvény jelen
ségeinek mégis már csak legvégső fejlődésmoz
z a n a t a i j e l e n t k e z n e k a p o s i t i v n y e l v t ö r t é n e t hatá-
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r á n á l . Az Á r p a d-k o r h a n g z ó r e n d s z e r e c s a k i g e n
csekély f o k b a n k ü l ö m b ö z ö t t a maitól, mely főkép
p e n a b b ó l á l l o t t , h o g y a n y í l t a b b o, ö, e h a n g o k
mellett, vagytalánazok helyett a zártabbhosszú
ó, ö, é h a n g o k n a k m e g f e l e l ő z á r t a b b r ö v i d o, ö, é
hangok divatoztak, melyek a későbbi századok
ban nyíltabbá váltak.
Kérdés, hogy megvolt-e az á hang is a hosszú á mellett,
mint ez a többi ily módon eltérő hangzópárokból következhetnék ?
A hosszú, mélyhangú á közös szavakban is kimutatható a magyar
és vogul nyelvekben (1. fönt); ellenben a rövid a ott a hol
vogul nyelvjárásokban jelentkezik, többnyire szemmelláthatólag
ujabb fejtemény, pl. az éjszakibán rendesen á, az alsólozvaiban
a, o helyett való (ÉV. sam, = KV. sám, magy. szem; ALV. tát
it hozniö = ÉV. tot-, tat-). Másrészt az a, mint kimutattuk, igen
régi a magyarban s részben (o-val váltakozva) közösen is található
vogul nyelvjárásokkal. Mindezek arra vallanak, hogy az á, ha ugyan
megvolt valaha a magyar nyelv külön életében, mindenesetre igen
korán enyészett el, illetőleg ment át a hangzásba. Ezen fölfogást
megerősítik a török jövevényszók is, melyekben a török rövid a-nak
többször á felel meg, mi azt bizonyítja, hogy már a hongfoglalás
előtti századokban hiányozván nyelvünkben a rövid á hang, velük
a magyar kiejtés úgy bánt el, mint az ily hangot tartalmazó ujabb
keletű jövevényszókkal (v. ö. pl. magy. bába, bánya, drága, barát
és szláv baba, bana, brat, ószl. dragü másaikat; vagy kántor c= lat.
cantor, bál = ném. ball stb.). Ilyen esetek: árok (oklevelekben:
Aruk): csag. árig \ árpa: köztör. árpa \ gyász: oszm. jas, csag.
jasa «klage, trauerw*) | gyáva: csag. jaba «nutzlos, wertlos,
schwach» | sár: köztör. saz «mocsár* | sárog, sárga: ktör. sárig \
szál: oszm. sal itutaj» | szám: csag. san «zahl, zahlung, berechnung» (csuvasos szóvégi változással) J szán-: ktör. san- «vélni, gon*) Ez a szó, mint már Budenz czéloz reá (NyK. X.), az arabs
(UAU ja's (csag. jas tutmak «a gyászt tartania Budag. 2:329.) s így
a hír mellett második világos adat arra, hogy a régi török jövevény
szókkal arab elemek is jöttek a magyarba, vagyis hogy a török
hatás kora még a honfoglalás előtt közvetetlenűl a VIII. században
is tartott (1. Ethnogr. 5:19.).
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dőlni, kívánni)) || boszorkány: votj. busturgan (NyK. 20:467.) j csa
tán: tat. céivélcan «giliszta» (u. o. 471.) | kocsány : oszm. kocán |
oroszlán: ktör. arslan, csuv. aréslan | sárkány: kún sazagan \ sza
kái : ktör. sakál.
Egy másik érdekes kérdése nyelvtörténetünknek a t ő v ó g i
m a g á n h a n g z ó k r a vonatkozik, melyek tudvalevőleg még bő
számban jelentkeznek a régibb árpádkori okleveleinkben. Tapasz
talva, hogy az árpádkori hangzórendszer nagyjában egyezett a
maival, már eleve is nagyon kétesnek kell jeleznünk — ha általá
nosságban van értve (NyK. 24:397.) — azon nézet helyességét,
mely szerint «a tővégi magánhangzók elveszésének idejét körűlbelől a X I I . századra tehetjük)). Erre nézve ugyanis számbaveendők
a következő körülmények:
1) Már a XI. század közepéből származó legrégibb tihanyi
oklevélbén is — m i n t erről Szamota közlése értesít — ingadozáso
kat találunk a tővégi magánhangzó jelölésében; megvan az egyik
szón a szóvégi u, a másikon azonban nincs. Nagy Gyula közléseiben
(Nyr. VII.) 1067-ből ilyen alakokat találunk: homus er, scen holm,
határ, nog-eiurem, sar-tue, melyek már magukban véve eléggé
igazolják, hogy a XI. században is csak szórványosan, vagy csak
egyes nyelvterületekre szorítva lehetett meg a tővégi hangzó.
A hangtörvények általánosságát szem előtt tartva helyesebben azt
mondhatjuk, hogy általában e korban nem volt meg már a tővégi
hangzó s csupán egyes kivételes esetekben maradt fenn nyoma
egykori létének, ahol e jelenség okát egyelőre, mivel az adatok
kellő számban nem állanak a közkutatás rendelkezésére, nem
adhatjuk.
2) Ha a tővégi magánhangzó eltűnése csak a XII. században
ment végbe, érthetetlen, hogy a XIII. század elejéről való HB.-ben
nemcsak hogy a tővéghangzó hiányzik, hanem hiányzik a magán hangzós végekről eltűnt mássalhangzó is, pl. az ilyenekben: fa \
vola, mente \ ovdonia, ketnie \ feze, érette \ scine, muga nec \ mige,
bele | munhi. Ha e kiveszett mássalhangzók után nem régiben még
magánhangzó is következett volna, e mássalhangzók a HB.-ben
még bizonyára jelezve volnának.
3) Hogy a távolabbi rokonnyelvek alapján föltételezett tővégi
magánhangzó, ha ugyan megvolt valamikor teljes általánosságban
a magyar nyelv külön életében, mindenesetre a honfoglalás előtti
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korokban enyészhetett el: arról tanúiságot nyújthatnak a magyar
nyelv török elemei is, melyekben nemcsak rövid nyílt véghangzók
maradtak fenn mai napig (mint: árpa, alma, balta, béka, bika,
gyertya, gyáva, sima, torma = tör. alma, árpa, balta, baka, buga,
sorda, jaba, séma, torma; vagy: kepe, kéve, gőte, serke, teve, zerge
= tör. köbá, káltá, sérká, deva, mandsu sirga), hanem ü is ezek
ben: gözü = kaz. tat. köse «patkány» | gvgyü «nádkéve»: csag.
küdü «garbenhaufen», nem vévén itt tekintetbe a kapu, saru, kutu,
ölyü, csepü stb. adatokat, melyek bár valószínűleg szintén rövid
hangzóval kerültek át, mindemellett eredeti hosszú voltuk is vitat
ható. Igaz ugyan, hogy a szűcs és szatócs szókban eltűnt a -ci,
-cl nom. agentis képző végzete; ámde figyelembe veendő, hogy a
csuvasban e képzőnek magánhangzós végzetnél -s alakja válta
kozik a ie-vel, pl. a szűcs szó = anatri-csuv. séwés, ezek mellett:
virjali csuv. éöéé, söléé (1. NyK. 21:128.); itt tehát a magánhangzós
szóvégzet eltűnhetett már a törökség terén is. Hasonló eset lehet
a gyöngy is, melynek egyéb törökségből tudvalevő másainak (oszm.
inji, tat. énji, kojb. kar. nindi, Hindi, csag. jin%ü stb.) csuvas válto
zatát nem ismerjük. Más eset a sör, melyre Simonyi hivatkozik
(Magyar Szótők 20. 1.). mely inkább iráni, mint török elem s
mindenesetre az ugor közösség korából való (vog. sor, zürj. votj.
sur =szkr. súrá, zend hura, melyből a török sir a is való; 1. NyK.
24:407.).
4) Igen alkalmasnak látszanék a hivatkozás a magyar nyelv
iráni elemeire, mert ezeknek zend alakjaiban tényleg láthatók
magánhangzós teljesebb végzetek, mint pl. ezekben: tehén: z.
daénu, híd: z. haétu, vár: z. vara, várad: z. varaiha, tíz: z. dasa.
Még nem világos azonban eddigelé, hogy melyik volt az az ága
az iráni nyelveknek melyből a magyar elemek, a mennyiben nem
közösek az uráli ugor nyelvekkel, valók; a mi pedig az osszétot
illeti, mely mint több biztos nyom alapján állíthatni, mindenesetre
amaz ismeretlen nyelvhez közel állott: ez legalább ma már nem
tűnteti föl a jelzett magánhangzói végzeteket, valamint elvesztette
azokat már a pehlevi i s ; v. ö. pl. az idézett esetekhez: osszét
yid, des, pehl. var; vagy vért: o. varth (zend veredra), üstök: o.
sihug, asszony: o. aysin stb.
5) Ha pedig a külön magyar nyelvtörténet legrégibb forrá
sára, az uráli ugor nyelvekre megyünk vissza, ott is csak azt
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tapasztaljuk, hogy általában nincsenek tővégi hangzók: a magy.
lúd és víz szóknak ott is csak lunt és vit alakok felelnek meg
valamint jóformán, az egész tőszerkesztés eljárása egyezik a mai
magyar nyelvével (1. NyK. 24:156.). Ami kész szót erre nézve
Simonyi adatul felhozott (Magy. Szótők 8. és 9. 11.), azokban a
végzet egytől egyig vagy fogyatékos följegyzés, vagy értékes képző
elem. Méltán vethetjük tehát föl ezek után a nehéz kérdést, mik
hát voltaképen azok a magánhangzói végzetek, melyeket főkép a
XI. és XII. század oklevelei egyes mai mássalhangzós végzetű
töveknél jeleznek ?
Szerény nézetem szerint ha e betűknek (u, i) tényleg hangok
feleltek meg s nem pusztán — a mint esetleg valamely későbbi
kutatás még kiderítheti •— ortografiai sajátságok: értelmezésük
csak azon nyomok alapján lehetséges, melyek a tővégi magán
hangzóra nézve még a vogulban megmaradtak. Ezek t. i. ama
könnyen eleső s néha á-vel is váltakozó -é véghangzóból állanak,
mely némely képző és rag teljesebb alakján jelentkezik, így: lativus
-né, -n (pl. ÉV. ámpné «ebnek», mané «földre» ; de: aéán «atyjá
nak)), vatan «partra») | loc. -té, -£(p].EV. vitte : KV. vitet«vízben»,
WV.payémt «oldalomnál», asérmát «hidegben») | acc. -m, -mé (pl.KV,
narmé «gerendát» : ékwétám «feleségét))) | inf.EV. -unkwé,KV. -gyw.
-o% | part. prses. KV. -pe, -p, EV. -pá, -p (pl. ünlép «űlő», "/ajtpa
«futó»). Ezeknek a tavdai vogulban még változatosabb alakok felel
nek meg, hol a loc. ragja: -tq,, -ta, -té, a lativusé: -nq,, -ne, -n, az
accusativusé: -mi, -mé. Azt tehetjük tehát föl ezek analógiáját kö
vetve, hogy a XI., illetőleg XII. században hangzottak még egy-egy
részében a magyar nyelvterületnek bizonyos esetekben (melyeknek
föltételeit az adatok csekély száma miatt egyelőre meg nem állapít
hatjuk) ilyes, hogy így nevezzük, «súlytalan» kihangzások, melyek
nek hangszínei az u, i írást követve, bizonyára a már kimutatott
zártabb o, ö ós é lehettek. Ezek valószínűleg, különösen az összefüggő
folyékony beszédben ugyanegy nyelvterületen is eleshettek, a mint
az ilyféle hangzóknál ezt a vogulban is tapasztalhatjuk. Természe
tes e mellett, hogy míg az egyik oklevélíró már csak a pontosság
és hitelesség kedvéért is a teljesebb kiejtést követte iratában, a
másik, ki egyszersmind más vidékbeli volt, ily kihangzásokat vagy
nem ismert, vagy nem tartott lényeges hangelemnek. Megjegyzendő,
hogy az álmu-, hármu-, szerelmü-íéle alakok a mai álom, három,
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szerelem nomin. tövekhez képest nem tekinthetők eredetibbeknek,
a mennyiben az utóbbi töalakulat már a vogulban és osztjákban is
mutatkozik, pl. ülém «álom» : ülmém «álmom»; yurém «három»:
yürmél «hármával)) stb. Az álmu-íéle töalakulattal egészen analóg
jelenség mutatkozik a pelimi vogulban, hol vwlmé, nilmé nomin.
alakok vannak ilyennek mellett; vulém «álom», nilém «nyelv»
(1. még több hasonló példát s e jelenség magyarázatát NyK. 24:9.)MUNKÁCSI BERNÁT.

Helyreigazítás. A ki és mi névmások magánhangzóinak
eredetére nézve föntebb (280. 1.) kifejezett nézetemmel szemben
igazolnom lehet mégis Balassának azon további bizonyítás nélkül
hagyott fölfogását, hogy ^teljesebb alakbóh keletkeztek. BánffyHunyadon ugyanis a szóban forgó névmásék -n ragos alakjai így
hangzanak: kijén, mijén (pl. kijén láta pártát? mijén áll vala?).
Korda Imre észleleté szerint (Nyr. 15.113) a kiskun-halasi
nyelvjárásban is «a teljes tőhöz veszik a ki, mi névmások a -n
ragot: kiönn, miönn». Kalocsán is így ejtik: kijön («kin, ki
csodán»). Minth ogy itt analógiái hatásra aligha gondolhatunk,*)
föl kell tennünk tényleg, hogy mint az -i végzetnek egyéb eseteiben,
itt is ; hangelem tűnt el a magánhangzó elől s csupán az a kérdés,
miként magyarázzuk ezen mindenesetre csak pronominális képző
nek vehető j - t . Erre alapot nyújtanak a következő osztják alakok:
EO. %oj> X°Íe ((wer», SO. kője; EO. muj «was» (muj-kem «wie
viel ?» muj-sir «wasfürein?»), SO. mughu : mughu-mughu KRKOH?
(«minö» Pápai), mugusir «wie beschaffen?» (Castrén), muguli
«was» (C.y. Az ezekben feltűnő névmásképző mutatkozik a vogul
ban is hol a KV.khon, khivqn «ki», PV. khqn, khwq,n, TV. khan
«ki, a' ki» tő mellett bővebb ÉV. yqnycL, KLV. khankhá, ALV.
kh tngwa alakok járják. Megjegyzendő, hogy a magy. ki, mi végmássalhangzója nem csupán az osztjákban mutatkozó egyszerűbb
f, j hangelemből, hanem a vogulban föltetsző csoportos n% pro
nominális képzőből is vehette eredetét, mint ezekben: fej (vog.
jpánk), nej-, né, nő (oszt. nen), vej-, vő (oszt. ven); az egyszerű
sített y alakból is j fejlik, pl. ezekben: tolvaj (vog. tülmay),
marj (vog. marék).
MUNKÁCSI BERNÁT.
*) En mégis ilyen hatásra gondoltam (az -n rag tárgyalásában MNévrag.
ós Tüzetes MNy., 1. ez utóbbiban még a 216. lapot is) : minthogy a ki ós
mi -n-ragos alakja aránylag ritka, követték ez esetben a leggyakoribb -on
en ön végű alakok mintáját. Ha a kién, mién alak eredeti volna, akkor
volna nyoma a nyelvemlékekben is.
S. Zs.

Adatok a szlávság magyar elemeihez.
A szlávság magyar elemeivel Halász, Munkácsi ós Csopey
foglalkoztak. Miklosich maga is foglalkozott a kérdéssel, de azt
hiszem, nem találkozik tudós, a ki az ő kimutatásaira azt mondaná,
hogy több jövevényt már nem lehet kimutatni. Én ezúttal adatok
kal akarok járulni a Halász munkájához. Az itt kimutatott szavak
mind a magam gyűjtése, s valamennyi B. Szarvas nagyközség nyel
vében él. — Sok tekintetben érdekes lakosság lakik e helyen, a
hol munkabíró, becsületes s jómódú a legtöbbje. Három-négy
generáció múlva csak egy-egy ethikai vonás fogja elárulni, hogy
az alföld e gazdag vidékén tótok laktak, mert az elmagyarosodás a
külső viszonyok, a körül fekvő magyarság befolyása alatt kikerül
hetetlen. A nyelv ma már a műveltebbek ajkán meglehetős zagyva,
s nem kell hozzá erős szláv tudomány, hogy az ember az ilyen
mondatokat, mint id?eme na városházu birtok v telekknihi obtekintuvaf megértse. A legnagyobb ellenállást az asszonyi nem fejti ki;
mindenütt, a hol nyelvcserék történnek vagy történtek, a női nem
cserélte föl legkésőbb nyelvét. — Hunyadmegye Cserna-Keresztúr
nevű falujában hallottam egy paraszttól, — ez a község egészen
eloláhosodott s most visszamagyarosítják —, hogy ,mi már csak
beszélünk uram magyarul, de az asszony a nem tud.' Bizonyára
ők voltak az eloláhosodáskor is a ,hátramaradottak'. — B.
Szarvason e tekintetben az iskola van hivatva — különösen a leá
nyokra nagy ügyet vetve — a magyarosodást terjeszteni. S becsü
letére válik az odavaló tanítói karnak, hogy az oktatás már min
denütt magyar. — Hogy Szarvasnak régibb lakosai magyarok
voltak, azt maguk a határelnevezósek is igazolják, mert az mind
magyar. — Sok tekintetben érdekes ez a tót nyelvjárás; a szlavista,
a ki foglalkozik a magyarországi tót nyelvjárásokkal, érdekes dol-
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gokat jegyezhet föl itt. így pl. a szarvasi tót nyelvjárással meg lehet
állapítani — legalább negatíve —, hogy egy-egy német jövevény
mikor kerülhetett bele a tótságba. Ha az illető szó a szarvasi nyelv
járásban is megvan, bizonyos, hogy a kérdéses német jövevény
legfeljebb a XVIII. századig juthatott bele az összes tótságba,
mert a szarvasiak mai helyeiken, a hol 1722-től fogva vannak, nem
közlekedtek németekkel. (Ilyen német jövevények:
fjertucha:
vortuch, opces: absatz, pigVajz: bügeleisen, bekem: osztr. becken,
forhauzik: vorhaus, fúrik (talicska) : fuhr, fuhrmann, crmomám :
zimmermann, slicuhe: schlittschuh, sránke: sehranke, spehár :
speher stb.) Egyedül egy jövevényről lehet kimutatni, hogy újabb
(rajcul'a: reitschule v. ö. magy. rajcsűr, Nyr. 11:477), de ez a
80-as években három évig ott állomásozott huszárság emléke.
Addig is, míg a nyelvjárást teljesen kidolgozom a magyar
nyelvészet szempontjából s Pastrnek a hazai tót nyelvjárások
most készülő*) munkája eredményeivel összehasonlítom, előre
bocsátom e nyelvjárásnak magyar jövevényeit. Csak azokat vettem
föl, a melyek nincsenek meg Halásznál, vagy Jancsovics szótárá
ban, ki szarvasi pap volt. Ha Halász egy-egy adatát fölvettem, azért
említettem föl, merfc Halász nem idézhette Jancsovics szótárából,
mivel az nagyon hiányos. — A munkában mindenütt a szokott
rövidítésekkel élek; a tót szavak helyesírására azt jegyzem meg,
hogy nem a cseh-tót helyesírással adom őket, hanem inkább hang
zásuk szerint lehetőleg magyar betűkkel.
adov ebben számadov : a ménesnél stb. a főbojtár neve <
magy. számadó.
akov: fakorláttal bekerített hely <magy. diai. *akő < akol.
A magyar szó szláv jövevény, de a tót alak csakis egy magyar
*akő (<akol)-ból válhatott.
álás : 1. csorda, ménes stb.-beli állatok delelő helye; 2. épít
kezésnél < magy. állás. A magy. állás ,delelő hely' jelentését v. ö.
juh-, ló-, ökörállás (NySzót.)-sal. A TSz. 2 -ban e jelentésben nincs
meg a szó.
alov, alou: előre ! mars ! < magy. aló, álló (Orosháza TSz. 2 ).
A szó német jövevény a magyarban (Nyr. 24:58).
áltám (altan Jancsovics) < magy. ahány (német eredetű.
Nyr. 24:58).
*) Egy értekezést már közzé tett a bécsi akadémia kiadásában.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV,
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anowsa, anous (igy nevezi a férj felesége édes anyját) <magy.
anyós (ugor ered. v . ö. vog. ankw).
apous (igy nevezi a férj felesége édes apját) < magy. após
(ugor ered. apá-től).
áslog (anslog, ainsloch, á~slog) ; büdÖskő, a melyet borba
adnak < magy. ánslóg (TSz. 2 ; német eredetű Nyr. 24:58).
ásov, ásou <magy. ásó (ugor eredetű); a magyarból átkerült
a szerbbe is (Nyr. 16:15).
átajába: együtt véve (csak ve vésnél mondják) < magy. diai.
átajjába, irod. általában (TSz.2).
átalvetov : kettős zsák, a milyet pl. a ló, szamár stb. hátára
tesznek, a melynek két végében teher van, középütt pedig üres s
az állat hátán fekszik < magy. általvető.
bagov (bagou) : pipából kivert dohány; a ki ilyet a szájába
tesz: bagous s arra azt mondják: bagouzuje < m a g y . bagó.
baja. [Á ákú bájú má? == milyen baja, betegsége van?]
<magy. baj.
bakter: vasúti őr (az idősebb emberek éjjeli bakterről is tud
nak, de az ifjabb nemzedék elől elveszett e tipikus alak) < magy.
bakter (német ered. Nyr. 24:60).
balangov: ördögszekér; átvitelesen mondják arra, a ki egész
nap kóborol < magy. ballangó (főleg alföldi tájszó, TSz.2). Itt em
lítem meg a bulaguvat (barangolni) igét, látszólag szintén magyar
jövevény, talán ballagni-böl ?
bár (kötőszó): bárcsak, < magy. bár. Jungmann szótára
,obwohl, wenn auch, obgleich' jelentésben közli a felsömagy. tót
ságból, Halász (Nyr. 17:252) szintén közli, de Jancsovics (szarvasi
lelkész volt) szótárából nem, mert abban nincs benne.
baracka: ismert jelentésén kívül: ütés a fejre < magy. ba
rack (szláv ered.). — Halász csak Matzenauerből idézhette.
bár som (ragozásban bárson) < magy. bársony.
bavta (Halásznál balta (Nyr. 17:252) < magy. balta (török
ered.,ftör. balta axt Vámb. Prim. Cult. 23, 102; csag. baltu ,axt,
hacke'Vámb. Csag. Stud., Ny. Köv. 10:128).
becluvai: valamely tárgynak az értékét úgy körülbelől meg
mondani [mondják sacuvaí i s : ném. diai. schatzen(> magy.saccol
is]; <magy. becsül.
bekes: báránybőrből készült férfi kozsók; < magy. bekecs.
Eredetét nem ismerem. Linde próbálta e szót Báthori István egyik
vezérétől, Békési-töl származtatni, de jól jegyzi meg Jungmann
,kteriz slowo Linde mylne odvodj od négakeho plukownjka Békési
slouzjcjho we wogsku Stép. Bátoriho'. — Egyes személyek neve
szolgálhat ugyan ruhanév elnevezésül (v. ö. magy. benzer, pencel
< n é m . Spenzer Nyr. 25:62), de itt az egyeztetés hangtanilag kép
telenség. — Hal.
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bendov : megvetőleg a jóllakott hasra, pl. Ale si si ti napchav
bendow: megtömted-e már a hasadat? < magy. bendö.
bevcov (v. ö. cseh belcov Dank, Halász) < m a g y . bölcső (török
eredetű, Ethn. 4:205, 5:22). A kicsinyített t. beucík-iő\ azt hiszem,
hogy egyenesen az oszm. be sík-bői való; az ugyancsak dim.
beucovík pedig t. bevcov -f-1. beucík vegyüléke.
beíár: a ki csak nyáron béres (május végétől — szt. Mihály
napig) < m a g y . betyár (a jelentésre nézve v. ö. TSz. 2 ; török ere
detű, NyK. 8:187). A Jancsovics tulajdonította ,vagabund' jelentése
nincs meg a szónak e dialectusban (Hal.).
bezeg : pina peczek < v. ö. magy. bezzeg : sárlik (a közösülni
vágyó nő, kancza, tehén nemi része) TSz.2. — A t. szó, azt hiszem,
a TSz.2 azon bezzeg, bözzög szavától eredt, a mely ,óramutatót'
jelent, de az itt megfelelő jelentést a TSz.2-ban nem találjuk meg.
V. ö. bizgentyü: picsa peczke (ugor ered. biz- igétől.)
bicak (ós budli bicak : székesfehérvári bicska) <magy. bicsak.
A szó tor. ered. (v. ö. oszm. bicak, jak. bisak, csag. bucak, csuv.
picik stb.), s nem szláv (Miki. Nyr. XI.). — Hal.
bickás : verekedő < niagy. bicskás (TSz.2). E szó is csak a
kunság közletésével kerülhetett e dialektusba (v. ö. TSz. 2 ; Nyr.
16: 142).
biko (légink, több. bike) < m a g y . bika. A magyar szó török
eredetű; ugyancsak a törökségből, még pedig egy csuvasféle nyelv
ből (Ethn. 4:179, 5:22) való az ószlov. bikb ( > újszl., szerb., bolg.
bik, cseh byk), míg a kéttagú horv., szerb, bika (Nyr. 11:116) a
magyarból való (Halász).
bíres : egy évre fogadott férfi szolga (v. ö. komencáis bíres)
< magy. béres (v. ö. NySzót. 4., servus boarius). — A magy. bér
török eredetű (tör. bére Nyr. 11:197., v. ö. csag. tule bir, oszm. kelé
bir ,lösegeld£ Vámb. Prim. Cult. 127.) s Miklosich szerint magyarból valók az újszlov. bir ,ausstattung', bolg. bir ,tributum', szerb.
bir, ószlov. birh ,census'. Matzenauer szerint egy ószlov. bhrati,
baráti (idevaló szerinte horv. szerb, birati, sbirati ycollire', cs.
bemé od. beru) származékai a szláv alakok. — Miklosich Etym.
Wb.-jában fönntartja nézetét; tekintve azonban, hogy a szó az
éjszaki szlávságban is előfordul, részemről e szót is azok közé
sorolom, a melyet a szlávság közletlenül a törökségből vett át.
birka <magy. birka v. ö. lengy. biera, or. birka ,ovis turcica
aut valachica', szerb birka Matzenauer 112). Török (NyK. 21:115)
s nem szláv jövevény (Nyr. 15:218). Hal.
birkás: 1. régebben juhászt jelentett; 2. egy fonóházbeli
játék neve, a melynél egy legény juhász öltözetet vesz föl magára,
s egy leánnyal, mint menyasszonnyal, végig jár több fonóházat
< m a g y . birkás. A magyar szótárak e második jelentésnek meg
felelőt nem ismernek. — Hal.
19*
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bitang (bita~ stvo) : ló stb., a mely gazdátlanul kószál; gaz
dátlanság; rossz gyermek; <magy. bitang (ném. ered. Nyr. 25:63).
bitov: vágóhid (v. ö. bitovisko: \ágó híd tér) <magy. bitó.—
A magyar bitó-nak csak kendertörő, czövek (TSz.2) jelentése
van; a bitó-ía, kifejezést is hasztalan keressük akár a TSz. 2 -ban,
akár a NySzót.-ban. Pedig a tót szót nem lehet a cseh bitovati :
beute machen (kfn. biuten > magy. bitol Nyr. 25:64) igéből szár
maztatni. Azt hiszem, a tót nyelv e jelentésében a magyar nyelv
számára megőrzött egy kifejezést, a mely talán a nép nyelvéből
is kihalt már. Nézetem szerint a t. bitou, bitov egy magyar *bü-,
bitol (TSz.2) igének igeneve, s jelentése olyan nom. loci, mint
esküvő; bitó, a hol mintegy a ,zsákmányt levágják'. (V. ö. bitó-í&
kitételt).
bőékor (Matz. 100), bőékor a < m a g y . bocskor. Ismeretlen ere
detű, de a tótba a magyarból került. (Hal.) — Lehet, hogy össze
függésben van a tör. baémag [ > o r . basmak, lengy. baémag Jungmann, Miki. EtymWb.] szóval (ebből magy. pacsmag NySzót.).
bojtár <magy. bojtár (olasz ered. Kör.) Hal.
bolond: könnyelmű és hitetlen, hebrencs < magy. bolond
(<ószlov. bladi> Nyr. 11:117,.Miki. EtymWb.).
bosorka: öreg, hárpiás vén asszony, czigány kártyavetőnő,
a ki babonahívés hírében áll < magy. boszorkány (votj., csuv.
busturgan (NyK. 20:467). Halász kétes egyezésnek tartja, de azt
hiszem, hogy a magyar boszorkányhői azért nem vált t. bosorkám
(továbbragozásban bosorkán), mert a szó csakis asszonyt jelent, s
így az ra, illetve n azért tűnt el a szó végéről, hogy a szó végze
tében is nőneművé válhasson: — A TSz.2 boszorka alakjai szláv
jövevények.
bovt (bout) : kereskedés < m a g y . bolt (Nyr. 17 : 385, 1 6 : 1 8 ,
20:21).
botosa: posztóból készült csizma, cipő (sebes lábra, vagy tél
idején)<magy. botos (TSz.2).
bucke (csak többesben), buckává zem; < magy. bucka
(MügSz.). — Hal.
buga: apró szarvú, kis tömzsi tehén < magy. buga (TSz. 2 ).
A magy. szó újabbkori oszmanli jövevény. (Nyr. 13 : 259).
[A magy. búg : párosodik (a sertés) és a t. búkaf (csakis ser
tésről) viszonyát még nem tudom tisztázni, de annyit látok, hogy
a magyar szó jövevény, s végelemzésben talán nem más, mint a
bika szó etymona. Még több adatnak a biriokában nem vagyok,,
egyelőre csak mint esetleges találkozást említem meg.]
buknut: (bukni, za buknuV') lebukni <magy. bukni (ugor.
ered. MUgSzót.).
bud'ogovi (többes) < m a g y . bugyogó (TSz.2).
bunkows: stössel; bunkow < magy, bunkó [bizonytalan az ere-
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dete; Budenz szerint ugor, Schuchardt szerint német; v. ö. lengy.
punkiel (elavult) der stámpel zur Matrize der Buchdrucker, jak
se zdá z nem. bunkel 1. ictus, 2. nádosec Matzenaner 285].
but'koé: pálinkás edény <magy. bütykös (TSz. 2 ).— A TSz.2beli butykál és a t. búikat*: bugyog, bugyborékol jelentés miatt
nem egyeztethető.
cakna, cakne (többes): csipkeféle a kendő, szoknyán stb.
< m a g y . cakni (Nyr. 2 5 : 102). Lehet azonban egyenesen a német
ből is.
cakompak: mindenestűi <magy. cakompakk (Nyr. 25:102).
Hangalak és jelentés miatt egyenesen a magyarból.
íciberaj: meggyből készült cuspajz < m a g y . cibere (TSz.2).
A szóról, geográfiai elterjedése miatt, valószinűbbnek tartom, hogy
a magyarban tót jövevény, de eredetét nem ismerem.
címer: kukorica virágja, üstöke (Jancsovics); másik haszná
lata a szónak az, ha valaki mindenből a legfinomabbat vesz; akkor
azt mondják, hogy csak ,na címer' vette < magy. címer. Az első
jelentés miatt magyar jövevény (v. ö. TSz.2, Nyr. 2 5 : 104 és Hal.).
Miklosich EtymWb. adatai szinte magyar eredetűek.
. • cinterím (ragozásban cinterín): temető < magy. cinterím
(NySzól), cínterem (közép latin jövevény). A jelentésre v.ö. Lésznec
halotti tisztesség tételec a cimeterion avagy temető kert felé (Com:
Jan. 212). — A fiatalabb nemzedék azonban mindég temetou-ot
mond.
cipel'e (többes): úribb fajtájú cipő < m a g y . cipellő (közép
latin jöv. v. ö. Miki. EtymWb.).
cipou, cipov: kisebb kenyér (Matzenauer) < m a g y . cipó (ere
detét nem ismerem, de lehet, hogy közép latin jövevény v. ö. lat.
zippula ,placenta', ó olasz zeppola Matzenauer 132).
citrom < magy. citrony (TSz.2. Nyr. 2 5 : 104).
?cundra: kurva <magy. condra (TSz.2). Az egyezés kétes
(v. ö.-Nyr. 1 1 : 121).
cupák: lábszárcsont < magy. cubák, cuvág (TSz.2, Nyr. 25 :
106). A szó cubák, cupák alakjában is német jövevény a magyar
ban, mert ha tót volna, akkor a tót szónak nagyobb jelentósköre
volna (v. ö. TSz.2).
cvancigoluvai: összeszidni < m a g y . cváncigol (TSz.2, Nyr.
25 : 106).
cak : ugy-e ? < magy. csak.
cákou: 1. csákó; 2. kiálló szarvú tehén, ökör < m a g y . csákó
(TSz.2, Nyr. 2 5 : 157; v. ö. az utóbbi jelentésre még hienz tschdk,
der ochse mit herabgebogenem gehörn. Fromman. Deut. Mundart,
6 : 3 1 , szintén magyarból). — Hal.
capás: búzán stb. átgázolt út; gyalogút, stb. <magy. csapás
(TSz.2 ugor ered.).
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capou, capov: 1. ostor hegye (Ökörostornál) ; 2. légy
csapó, 3. [kaszán, a mely a búzát szép rendbe leteríti < magy.
csapó (TSz.2).
cárdás : a szolgálni kénytelen szegényebb fajta legény, a ki
peckesen, borjú szájú ingbe, félrecsapott kalappal jár < magy.
csárdás (török eredetű Ethn. 4 : 277; egyenesen a törökből az
oláhba is Nyr. 19: 408).
cek (ebben bikacsek : a régibb világban a komisszárius bika
farkából készült ostora) < m a g y . csög (török eredetű, Ethn. 4 : 262,
Nyr. 18 : 483, de v. ö. Bud. MUgSzót. 375).
cejder: hím ló < m a g y . csődör (ném. er. Nyr. 2 5 : 158).
ciémi, cizmi (többes) ciéma <magy. csizsma (török ered. v. ö.
oszm. cizme ,stiefel'). — Hal.
Hahota: tégely (aratóknál) < magy. csobolyó (TSz.2) bizony
talan egyeztetés v. ö. Matz. 133, 140; a szerb cobarija ellenben
< m a g y . csobány > ószlov. cbaivh).
combouke (többes): a kutya szőrére, tehén farkára ragadt sár
csomók, máskép strombouce <magy. csombók (TSz.2 ugor ered.).
comou : dohány csomó, comowcík : kisebb fajta d. cso. < magy.
csomó (ugor ered. MUgSzót.; v. ö. Matz. szerb com ,fasciculus', a
melyet ő magyar jövevénynek mond; nekem úgylátszik, hogy e
szerb alak török jövevény lesz, v. ö. ceag. com ,eine haufe' Vámb.
Csag. Stud.).
comoslow: szőlőzúzó bunkós fa < magy. csomoszló (TSz.2,
ugor eredetű).
cöva, couva : aratáskor a kút gémjére tett jelzés (szalmacsutak,
zsák stb), hogy az aratókat készen várja már a tanyán az ebéd;
mérnöki jelzés <magy. csóva (TSz.2, eredetét nem ismerem).
cutar: szalma csomó lótisztításnál stb.; cutka (többes): a
kukorica eltakarítása után hátramaradt kukoricaszár gyökere
< m a g y . csutak, csutka TSz.2).
cutora: pipaszár szarvból készült vége < magy. csutora
[török vagy délszláv eredetű a magyarban v. ö. Miki. Fremdw. 83.
Nyr. 11 : 121, Matz. 2 5 ; Körösi olasz (Nyr. 13 : 453) egyeztetésé
től ujabban elállott].
cejs : kukorica-, szőlő csősz < magy. csősz : A tót szó a ma
gyarból való (v. ö. csődör: cejder, ménes: mejnes stb).
dara: durván megőrölt kukoricaliszt <magy: dara (török
eredetű Nyr. 1 3 : 369, Hunf. Ethn. 264.).
dekám, dexkám: pap, kisebb hivatali hatáskörrel, mint az
esperes <magy. dékán (NySzót., ném. ered. Nyr. 25: 158).
depov: kisebb pálinkamérés < magy. depó (TSz.2, ném. jöv.
Nyr. 2 5 : 158.)
deres (ló) <magy. deres (MUgSzót.; Halász csakDankovszkyból idézhette). — Hal.
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donga <magy. donga (ószlov. daga, az n miatt magyar jöve
vény, mert a tót, illetve csehben az ószlov. nasálisok eltűntek).
dongou, dongov : nagyobb fajta repülő bogár < magy. dongó
2
(TSz. ).
deg, dé'ga <magy. dög (TSz.2, eredetét nem ismerem).
drvot (Halász drót alakot is közöl) < magy. drót (ném. ered.
Nyr. 2 5 : 159).
dugov : a boglyas kemence nyilasa elé tett előte < magy.
dugó. A tót szó jelentésének megfelelő magyar nincs meg a
TSz. 2 -ban.
?dumbjer < m a g y . gyömbér (német eredetű). — Hal.
dilis < magy. gyűlés (ugor ered.).
ekhov : kocsiernyő, (máskép: hajlok) <magy. ekhó (TSz.2),
élesig : élelmi szer < magy. eleség (ugor. ered.).
fani (többes): a férfi szeméremtesten levő szőrszálak < magy.
fan (TSz.2, ugor ered.).
favka, fauka egy falka disznó, lúd stb <m&gy. falka (TSz.2.
ugor. ered. ?).
fasuvai (vi-J; verést kapni < magy. faszol (TSz.2 < ném.
fassen).
fartő : (lónak mondják) < magy. *fartó < fartolj. Megvan a
fartat (ugor. ered. MUgSz.) ige is fartai alakban.
fene (káromkodásban) <magy./gwe (MUgSz.).
fersloug: nagy bolti láda <magy. ferslóg (TSz.2 <nóm. diai.
verschlág).
fickos : hencegő, dandy parasztlegény < magy. fickós (TSz.2.
— Hal.)
firhejc (kocsinál) < m a g y . diai. firheic, ferhéc (TSz.2 < n é m .
vorholz). — Megjegyzem, hogy a szó lehet egyenesen német jöve
vény is (v. ö. firhang <ném. vorhang, fjertucha <ném. vortuch) s
a felső magyar nyelvjárások firheic alakjukat a tótból vették.
A többi nyelvjárásban a szó német eredetű.
firnajz <magy. firnajz (< baj. osztr. firnais Höfer 1:218).
fodastas : fogyasztási adó < magy. fogyasztás.
fogas : ruha akasztó, fogaska : vasborona <magy. fogas (TSz.2
ugor. ered. fog-tói).
foglald"": előpénz <magy. foglaló.
fok: vízfolyás, erecske <magy. diai. fok.... (2. víz-járta kes
keny meder TSz.2, ugor eredetű).
fokos: a városi hajdúk kisbaltás botja <magy. fokos. A magy.
fokos-t Bécsben is ném. fokosch-nak mondják).
forgov, forgow; kalap mellé tett bokréta-féle, árvalányhaj stb.
<magy. forgó [átmenet a lengyelbe is: forga ,der federbusch' (auf
dem helme) Matz.].
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fuják: téli időben zimankós szél (Jancsovics nem ismeri)
< m a g y . diai. *fuják, fuját, fujatég (TSz.2 NySzót.)— Hal.
fúkat: fújni <magy. fujkál (TSz.2).
gajduvai: sírni, lármázni < magy. gajdol (TSz.2). A magy.
gajdol Miklosich szerint (Nyr. 1 1 : 165) szláv jövevény; az etym.
szótárban azonban az egyeztetést elhagyta. A szó alapszava lát
szólag a magy. gajda: dudelsack (v. ö. bolg. gajda, szerb gajdé, t.
gajdy, kisor. lengy. gajda < tör. gajda Miki. Etym. Wb.), ámde
ebből nem gajdol, hanem *gajdál lett volna a magyarban, mivel
ennek okvetlen egy *gajdati lett volna az alapja (v. ö. babra ti:
babrál, bérmati: bérmál stb). Figyelembe veendő a jelentésb eli
eltérés is, a mi a gajda, illetve egy * gajdol és gajdol között van.
A gajdol: jubilo, frohlocken, jauchzen (NySzót.), lármáz, óbé
gat stb. (TSz.2); de sehol nyelvünkben nincs meg a ^dudeln'
jelentése. — A magy. gajdol, gajdul (NySzót.)-nak teljesen egyértékese jelentésileg a t. hajdákat, ordítozva lumpolni, ,kiabálni',
cseh hajdakati jVerschwenden'. — A két szó teljesen egyezik is
mind jelentésileg, mind hangtanilag. Csak egy a bökkenő, s ez a
g : h megfelelés, egy hangtani változás, a melyet a cseh és tót
nyelv hajtott végre a XIII. században a maga szavain. Ez a válto
zás azt bizonyítaná, hogy a magy. szó legalább is a XIII. század
előtt került bele nyelvünkbe, a mit azonban nem tartok valószínű
nek. — A német nyelvben azonban találunk egy megfelelőre s ez a
geuden (kfn. giuden Sanders; Klugenál, mint sokszor, ennek sincs
meg ez etymona), ennek vergeuden jelentése egybevág a magyaré
val. A magyar nyelvre bizonyos, hogy a gajdol a ném. geuden
mása,* melyből hamis analógia a NySzót.-béli gajd. A tót hajdákat
valószínű, hogy szinte német jövevény, bár itt erősen belejátszik az
a nézet is, hogy a szó a hajde (v. ö. bolg. chajde, szerb chajde: auf
< tör. hajde Miki. EtymWb.) adverbiumból lett. Ilyen a magyar
ban a nógat is. — Nézetünk tehát ez : a magy. gajda szláv, esetleg
török jövevény s nincs semmi etymologiai összefüggésben a gajdollal, a mely német, s a melyből a gajd analógiás alakulás (NySzót.).
Lehet, hogy a t. cseh hajdákat szintén német (kfn. giuden, ujfn.
geuden) eredetű, de valószínűbb, hogy adverbiumból vált igévé.
A t. gajduvat azonban magyar eredetű.
gang : ház eresze alatti folyosó<magy.#ttn<7 (TSz.2 ném. ered.).
gana: a ki rendetlenül öltözködik, piszkosan tesz-vesz < magy.
ganyó TSz.2). — V. ö. gányál.
gát: földtöltés <magy. gát (olasz ered. Kőrősi).
gáti (többes) <magy. gatya (Nyr. 1 1 : lGö).

* A német igei megfelések kivétel nélkül a vég l előtt rövid
vokálissal vannak meg nyelvünkben.

ADATOK A SZLAVSÁG MAGYAK ELEMEIHEZ.

297

gaz: gyim-gyom, haszontalan fű stb < magy. gaz TSz.2). —
Hal.—
gazduvai, gazda <magy. gazda v. ö. NyK. 2 6 : 278, 6 : 303,
1: 315, Nyr. 1 1 : 166). — Hal.
gerega: görög dinnye < magy. görög. — Hal.
gljeda : sor < magy. gléda ( < ném. glide).
gomol'a: kis túrógömböcskék, a mit az asszonyok 2 krajcárjá
val adnak el a piacon < m a g y . gomolya (TSz.2). — (Szláv eredetű).
griflík: pala vessző < m a g y . grifli (TSz.2) < n ó m . griffdl.
gubov (selyemgubó) < magy. gubó (tör. ered. ?).
hajduch : városi szolga <magy. hajdú [török eredetű; a lengy.
hajdak ,boum agitátor' Matz. 172 egyenesen török eredetű lehet
< t ö r hajdúk) s nem a magy. hajtó mása; v. ö. tör. hajdaniak, csag.
hajtamak ,treiben', ellenben a magy. haj-t ugor eredetű.]— Hal.
hajtov : vadászatnál; vigrehajtov < magy. hajtó (ugor eredetű.
Hal. csak a lengy.-ben találta meg).
hajov: schiff <magy. hajó (ugor eredetű v. ö. vog. yajt- ,futni'
stb. Ethn. 4 : 168, MUgSzót.). Hal.
hajzli: árnyékszék < magy. hajzli (TSz.2, ném. ered. *háusel
diai. osztr. háuserl).
halom <magy. halom ( < ószláv. /?ÍT>rai> Miki.).
hálov: 1. halász szerszám, 2. szúnyog háló (részint súúogchalov, részint csak hálov) < magy. háló (ugor ered. v. ö. MUgSózt.
és Ethn. IV. 196, pontos megfelelői vog. yulép, osztj. yölép).
hanad'': városi szolga, a ki lovon vagy kordón viszi ki a kupaktanács végzéseit a tanyákra meg a szőlőkbe < magy. hadnagy (a
jelentésre v. ö. e szónak kunsági jelentéseit TSz.2 2 és 3). — Hal.
hát (Hát d'e si bov? Hát hol voltál?) < m a g y . hát.
helkás: bizalmaskodó, s legtöbbször sértő megszólítás <magy.
hékás (TSz.2).
hercok <magy. hörcsök (szláv eredetű ; a tót kifejezés chrcek).
hernov: 1. selyemhernyó, 2. tavaszkor a fákon levő hernyók,
melyektől megszokták tisztítani a gyümölcsöt. < m a g y . hernyó
(török eredetű, v. ö. tör karinga, ,hangya ( Ethn. 4 : 179, 5 : 22).
homok (homocistá zem : homokos föld} < magy. homok (tor.
ered. tör. kumay, tat. kumak, kirg. karnak \ mong. yumag. Ethn.
4 : 293). Halász Jancsovicsból nem idézhette.
honcok, hancik: 1. határjelül csinált egy kapányi föld
hányás ; 2. vakand-túrás: < magy. kancsik, honcsok (TSz.2, a szó
eredete nincs még eddig megállapítva, v. ö. lozvai khqmsél, éjsz.
vog. yames ma stb. Ethn. 4:191), de v. ö. Szinnyei Nyr. 24:53—56.
huncut: selma; huncutka: hajfürt < m a g y . huncut, huncutka
(TSz.2, német ered.) — Hal.
hurkáé (egy puszta neve), hurka : bél < magy. hurkás, hurka.
(Ugor ered.) — Hal.
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husáng : nagy dorong < magy. husáng (TSz.2).
húzov : a csizmán a két kis fül, melyeknél fogva könnyebben
húzhatja föl az ember a csizmát; dugovhuzov : dugóhúzó <magy.
húzó (NySzót. tractor, zieher.; ugor ered.).
ír: kisebb vízfolyás < magy. ér (ugor ered. TSz.2).
írek (na-) : örökre, valamit na, írek ( — örökre) eladni < magy.
örök (Ugor ered. v. ö. osztj. árt, vog. q,rm, zürj. votj. ar ,év')^
járás: csorda-járás, krava járás : a hova egy tehéncsorda
jár <magy. járás (NySzót. pascuum, viehtrift, weide, ugor ered.).
jouság: egy gazda marháinak összesége, általában a szarvas
marhák összege < magy. jószág (NySzót. 2., hab und gut, marha
jószág, ugor eredetű).
juhás : (v. ö. lengy. johás, ;w/iás'Matzenauer, Hal. Jancsovicsból nem közölhette) < m a g y . juhász. A régibb kifejezés az ovcjar
mellett baca volt (v. ö. palóc bacsa, s bács szavakat TSz. 2 ); dalok
ban fordul elő. — Hal.
kalanhch: az a szerszám, a mellyel a férfiak télen kócból
spárgát fonnak <magy. diai. kallantyú (Alföld Nyr. 14: 9 5 ; MUg.Szót., v. ö. vog. i%ul-, khiul, éjsz. osztj. %uvél. yulV, zürj. kllal Ethn.
4 : 173).
kalap: hut, kalapos : hutmacher <magy. kalap, kalapos (német
eredetű; Jancsovicsban nincs meg). — Hal.
kamas: nagy, lusta legény <magy. kamasz (eredetét 1. Ethn.
5 : 73). — Hal.
kancok : kis kan malacz, kan : öreg kandisznó (Hal.) < m a g y .
kan (v. ö. csag. kában, kaan ,das mánnliche schwein, held, das oberhaupt' Vámb. Csag. Stud., stb. Ethn. 4 : 25, 5 : 19, 22, Nyk. 2 4 :
408). — Tekintve a kancok alakot, hajlandó vagyok ez alakot a tót
ban délszláv jövevénynek tartani. A -csók diminutiv képző (tör. cek,
cik, dzek, dzik, v. ö. Über die Einwirkung des türkischen auf die
grammatik der südosteuropáischen sprachen. Miklosich Ferencz.
Sitzungsberichte der kais. Akad. in Wien. phil. clas. 120 köt :
1—11) a törökből mint képző átment a bolgárba, szerbbe, és kisoroszba, s talán ez egy szóban szerb közletéssel a tótba. — Hal.
kaparík : gyűjtés után a tarlón összegereblyézett búza <magy.
kaparék (Alföld, Nyr. 14: 90).
kar : halotti tor. Onnan vehette nevét, hogy a halotti tornál
nemcsak barátságos ebédet ülnek, hanem, a mi ilyenkor a legfőbb,
/rarban a jelenlévők szent énekeket énekelnek < magy. kar (v. ö.
Éneklőknec serege, karja, Com : Jan. 125 | mert al vala az cárba
syralmakat jmadsagogban. Marg. L. 10. NySzót.).
kaleráb <magy. kalerábé (ném. eredetű, tir. baj. kőlrábi Fromman Deutsch. Mundart. 6: 290).
kech, kachaví: kehes < magy. keh Jancsovicsban nincs
meg. — Hal.
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ketejfík <magy. kötőfék.
kévét: képviselő < magy. követ.
kisa: a min a hámfa van < magy. kisa fa (NySzót., török
eredetű).
kisbírov : városi szolga, hajdú < magy. kisbíró.
kocis, koc < magy. kocsis, kocsi. — Hal.
komenciás: urasági béres, a ki családestúl lakik a majo
ron <magy. kommenciós (latin eredetű; a jelentésre és a szóra nem
tudok magyar adatot idézni, de a szó képzése miatt magyar
jövevény).
koperta : couvert < magy. kopperta Nyr. 2 0 : 326.
korec, korcovat': fonatos keresztkötés a nádfedeles házak varkocsánál <magy. korc, korcolni (TSz.; török eredetű Ethn. 4 : 163).
kukás: állami dohány termelő <magy. kukás (Nagykunság
Nyr. 2 0 : 4 5 ) .
kupak. pipa födője; a segg tréfás elnevezése < magy. kupak
(török eredetű).
kuiko: kis kutya <magy. *kutykó. kutya. — Hal.
Uajblík: gilet < m a g y . lajbli (kar. osztr. leib'l Lexer Kár Wb.)
Lehet egyenesen német eredetű is. — Hal.
lajt: nagy vizes hcrdó < m a g y . lajt (Nyr. 12 : 95. Ismeretlen
eredetű).
lanzás: régebben olyan öregembereket hívtak így, a kikhoszszú, láncsa-féle bottal éjjeli őrök voltak < magy. lándzsás (a meg
felelő jelentés hiányzik a magyarban. Szláv eredetű).
lapos: vízállásos szántóföld, rét (laposská zem: lapos föld,
laposka) < m a g y . lapos (v. ö. finn lampe, észt. lomp, or. lap. láimpa,
votj. lap, lapág, zürj. l'apkid niedrig Ethn. 4 : 183).
legím : fickos, paraszt ifjú <magy. legény (ugor eredetű, MUgSzót.).
[lepem a vég m miatt magyar jövevénynek tartható, de lehet,
hogy csak analógiás alakulás; v. ö. ujszl. lepcn ,kuchen' stb. Nyr.
1 1 : 317J.
lebenc: rendetlenül összedarabolt sifli, a mit a levesbe tesz
nek < m a g y . lebbencs (Nyr. 11 :92, 20: 45.).
iougou, lougov: az a hámfa, a melyen a lougous húz (lő) < magy.
lógó, lógós. — Hal.
lopov : borszivó tök < magy. lopó (Nagykunság Nyr. 2 3 : 143).
major (de majer is, egyenesen a németből) < magy. major
(német ered.).
?mamías: tátott szájú, mafla < m a g y . mamlyasz; megvan a
csehben is (Jungmann), s inkább szláv jövevény a magyarban.
maskara < m a g y . maskara olasz jövevény, innen egyenesen
átment a kar. osztr.-ba (maschgara Lexer Kár Wb.) is. — Hal.
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mejnes <magy. ménes. Magyar eredetű a szlov. ménus és kisor.
mynes (Nyk. 6 : 299). Ismeretlen eredetű.
mincjer < magy. mincér (Nyr. 19: 561, 2 0 : 76. német eredetű).
A tótba több mérték-név egyenesen a németből került (v. ö. £ajdel
<seidel stb.), de a mincjer magyar eredetű hangalakja miatt (v. ö.
kastjel <magy. kastél Hal.).
miiling: sűrűn vetett kukoricatakarmány < m a g y . misling
(Debrecen és vid.). Ném. eredetű.
naklov: a kocsirúd végén levő kötél < magy. nyakló < nya
kaló (NySzót. v. ö. A rúd orrában vettetnec a szügyelő hámról alá
függő nyaklóc tartó istrángoc Com: Jan. 87).
nemes < magy. nemes. Néhány családra mondják, a kik ne
mesek voltak.
nomás : régi legelőföldek < magy. nyomás (Kecskemét, Ka
lotaszeg Nyr. 19: 46, NySzót
4.) pascua campi libera).
nomík: gyalogút <magy. nyomdok, nyomdék + tót choník:
gyalogút.
oláh, olách (többesben : olási) <magy. oláh (szláv eredetű). —
Hal.
opsit: a 12 évet kiszolgált katonák szabadság levele < magy.
obsit (német, ered., Halász csak Dank-ból közölhette). — Hal.
pakompart: két oldalt kis szakái <magy. pakompart (<ném.
backenbart).
palás : hiju <magy. diai. pallás, padlás. Hal.
palov: az utcákon végig rakott deszkák, ez a ,trotoár' <magy.
palló (v. ö. NySzót.: ponticulum, trajectita trabs, stég).
pánva: kötél, a mellyel a ménesből a lovakat fogják <magy.
pányva: capistrum, halfter (NySzót.).
pánt 1. vaspánt, 2. a tyúkólba tett keresztágak, a melyeken a
baromfiak alszanak, <magy. pánt (német eredetű; a második je
lentésre v. ö. pánt: ligula, binde NySzót.) — Hal.
papuca <magy. papucs (tör. ered. | v. ö. tör. pápüdi, perzs.
papus, szerb papuca, slov., kisor. papuca, or. panpusa, lengy. papuc,
cseh papuc, újgör. TTÜTTOIJTCIOV, fr. babouche, osztr. baj. papetsche
Matzenauer). A csehben, lengyelben ós tótban magyar eredetű. —
Hal.
partjeka <magy. portéka (német ered.).
patka: ház előtti kis pad < magy. padka Jancsovicsban nincs
meg. — Hal.
perna < magy. pernye (szláv eredetű). Hal.
prjes (Jancs. prés) <magy. prés (német eredetű). Hal.
piskvoti (többes) <magy. piskót, piskóta (v. ö. erd. szász pischkőt Fromm. 5 : 363; a magyar szó olasz eredetű. Körösi).
poéta < magy. posta (olasz, eredetű Kör.). A műveltebbek a

•

ADATOK A SZLÁVSÁG MAGYAR ELEMEIHEZ.

301

levélhordó: levélhordóu-nak mondják, míg a szegényebb nép poctór-nak nevezi. Hal
pot'ka < m a g y . potyka. — Hal.
rács : léczből csinált polcz, a hová nyáron a kenyeret teszik
<magy. rács. Ebben a jelentésben él egyedül, s magyar jövevény.
A magyar szó szláv eredetű,
ráf: keréknek vaspántja < magy. ráf (német eredetű).
rajzuvaí: < magyar rajzolni (német eredetű).
rakás: garmada < m a g y . rakás (Nyr. 16: 16) MUgSzót.
ráncé (csak többesben, egyese volna ránc, ranec): gatya
ráncza <magy. ránc (ném. ered.).
rejt (na rejtách): legeJőföld < magy. rét (ném. ered.).
rejtés : béles < magy. rétes (A rét szláv eredetű).
h'ibezlja <magy. ribizli (v. ö. slov. ribez, szerb ribizle. cseh
rybes, rybíz t. rybizla < n é m . ribbels, riebsel Matzenauer 294).
A magy. szó osztr. baj. riebisel (Dank.)-ból való; a tót szó is lehet
egyenes német jövevény.
ríf < magy. rőf, ráf (ném. ered.). — Hal.
ríses (máskép ukovník): arató munkás, a ki részből (12-edből stb.) dolgozik; cséplőgépek is, a melyek gazdáról gazdára jár
nak nyomtatni, ne rís (= részre) dolgoznak; ezen felül a rís jelen
tése : örökségi osztályrész stb. szemben a régebbi űáZ'-lal (<ném.
theil) ; < magy. rész, részes.
rigli: ajtó zár < magy. rigli (ném. eredetű).
r o i < magy. rozs (szláv eredetű).
salangov : rojt a ruhán, dohányzacskón, gyeplőn stb. < magy,
sallang (német eredetű). A tót szó a balangov-íéle szavak hatása
alatt vált ov végűvé.
salukátor: ablak fa-táblája < magy. zsalugátor (német ered.,
v. ö. osztr. schalű < magy. zsalu Mareta, a bécsi schotteni gym. ért.
1865-ről).
sarkam (jó lovakról mondják, hogy futnak, ,ako sarkani')
< magy. sárkány (tör. ered, NyK. 21 : 126). — Hal.
seHálou, sejtálov: a pendelyesóra ingája < magy. sétáló. Nem
tudom, a nép nyelve mennyire ismeri e jelentésben a szót, de a
NySzót. ezzel a jelentéssel nincs meg. Az is lehetséges, hogy a
magyar szó e jelentését éppen csak e tót nyelvjárásunk őrizte meg
nekünk.
sín: vasúti sín < m a g y . sín (ném. ered.).
sintér (kutyapecér) < m a g y . sintér (nemeréd.).
sirató"1, siratov: egy terület (szőllő kertek) neve; azt mond
ják, hogy itt valiamikor temető volt <magy. sirató. — Hogy e
hely magyaroktól kapta nevét, minden kétségen fölül áll; s ki
tudná megmondani, mért nevezték el ily meg ,bélyegzően'.
spitál< magy. spitály (ném. ered.).
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srouf <- magy. sróf (ném. ered.) — Hal.
sor: rend, < m a g v . sor (MUgSzót.).
sálás : tanya <magy. szállás (ugor ered.). — Hal.
sara : czizmaszár < magy. szár. — Hal.
sarca: vizityúk < magy. szárcsa (tör. ered. v. ö. Csag. sarice,
ein kleiner raubvogel mit gelblichem rücken und aschgrauem
bauche. Vámb. Csag. Stud.).
sarma : apróra íölvagdalt hús, káposztáslevélbe göngyölve
<magy. szárma (török eredetű NyK. 8 : 174, a törökből átment az
oláhba is Nyr. 19 : 410).
seckavágov < magy. szecskavágó.
siksov, gyakoribb siksov <magy. széksó, szíksó (v. ö. NySzót.
3., szék, szik : natrum). (A só ugor eredetű).
sejkes: székes föld, a hova semmit sem lehet vetni < magy.
szék'és{: natrosus NySzót.).
?sirom (sironcok) : uti lapunak a magja < magy. szirony
(ugor ered.; v. ö. különben a csuv. seren, tat. seran Ethn. 4 : 179).
— Az egyezéshez szükséges jelentéseket azonban ki kellene
egyenlíteni. Kétes egyezés.
surdík: keskeny kuczkóféle hely < magy. szurdék, szurdok
(NySzót.). — Hal.
surkálov : pipaszurkáló < magy. szurkáló.
vfapsa <magy. tepsi törők eredetű ; v. ö. újgör. ráíptov, véipiov,
rá<pc, oláh tipsie (Nyr. 19:410, Matzenauer 418.) — Matzenauer
ismer a tótban egy tepsa alakot; ezen át válhatott a tót szó iapsá-YÁ
a magyar tepsi-bői; különben nem.
taracka: egy, a búzára ártalmas fű neve < magy. tarack,
taraszk: schlangenwurz (NySzót. szláv eredetű?).
tátos : mondják roppant csúnya, házról házra járó férfi koldu
sokra, s ijesztik e névvel a kis gyermekeket; a babonásabb elem
hite szerint nagy fekete felhőkből lovon szokott leszállni egy férfi
s ez atátos (garabonciás); <magy. tátos (v. ö. tátos paripája NySzót).
tapsavat < magy. tapsolni. Hal.
temetov < magy. temető. V. ö. cinterín.
terkele (többes), terkelica: törkölypálinka < m a g y . törköly
(ném. ered. v. ö. osztr. baj. törkelen, mit weinproben in torkel se.
bewirten Schmeller I. 620, Nyr. 10: 532).
túzok (csak Matzenauer ismeri. Hal.) < m a g y . túzok (csag.
tugdak, Hunfalvay Magy. Ethn. 266 ; köztor. tugdak Ethn. 5 : 23 ;
török ered.). — Hal.
vakarc (és bakarác): kis cipó, a melyet a dagasztó teknő
oldalaira ragadt tésztából csinálnak < magy. diai. vakarcs ( v. ö.
NySzót. vakarcs: panis ex corrasis massse reliquiis confectus Mat.).
— Egy magyar dalban, a melyet többször citálni hallottam,
gúnyoláskép a deákokra, vakaró-nak is mondják. Eredetére v. ö.
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MUgSzót. s úgy magyarázandó, mint a ripacs (MUgSzót. 663),
huporcs (MUgSzót. 114) szavak.
várai, váras < magy. város. — Hal.
virastovat: 1. halottasházhoz ,virastuvaf mennek a rokonok,
jó barátok, szomszédok, a mi annyiból áll, hogy éjfélig a halottas
háznál szent énekeket énekelnek; 2. általában sokáig éjjel föl
lenni < magy. virrasztani. Ugor ered. — Hal.
vontatov: kisebb szerű búza, széna stb. boglyák. (Azért
nevezik így, mert egy e célra készített masinán vontatják a szérű,
kazalhoz stb.; az elnevezés természetesen magyar s a tótok átvet
ték, anélkül, hogy ez igét is átvették volna); <magy. vontató.
ATSz. 2 bizonyosan ismeri e szót e jelentéssel. Maga az ige átment
a szerbbe vontati (Matzenauer).
íackov (dohány-, pénz- stb.) < magy. zsacskó (német ered. ?).
givám : < m a g y . zsivány (ismeretlen ered.) — Hal.
Sombík: rétes helyeken kiálló gyepes hantocskák < magy.
zsombék (ugor ered., v. ö. Ethn. 4. 192).
Ennyi az, a mivel a Halász összeállításaihoz pótlásai járul
hatok. Ha megjelenik az egész TSz.2, bizonyára még találkozni fog
több magyar jövevény, a melyet fölsorolhatok, mert a tájszavak
közül a kunság szavai kerültek bele nyelvjárásunkba legnagyobb
számmal. — Látható ezen összeállításból is, hogy ha a mi nyel
vünkben sok az idegen, bizony mi is sokat adtunk és adunk folyto
nosan, mert a nyelvek élete a szókincs tekinteteben folytonos, soha
meg nem szűnő adás-vevós, csere-bere.
MELICH JÁNOS.

Kincs. Ez a szavunk nyelvemlékeink bizonysága szerint ere
detileg kéncs-nek hangzott (v. kencs-nek, v. ö. mend > mind). Ere
detijét a perzsa s vele rokon nyelvjárásokban találjuk: újperzsa
gang, örm. gang, szanszkr. ganga, óperzsa gága. Ez a szó tehát
más kereskedelmi szókkal együtt a perzsából jutott a mi nyel
vünkbe. Érdekes, hogy a perzsáktól a sémi népekhez és a görö
gökhöz is eljutott: khald genaz, héber kanas; görög gaza.
SIMONYI ZSIGMOND.

Vogul szójegyzék.
M.
ma, föld | erde B. mé K. KL. P. ma T. — hely | platz 1.18*
tájék | gegend 1.63. má-lamt világtájék 11.131. út, weg K. 1.166me-tárm föld színe | erdoberfláche P. 19. nila mén négy részre KL.
6. má-úár-uj földi giliszta | regenwurm 1.163. ma-tapris egér [ maus
1.163. ma-yar-ant mamut-csont 11.112. — máyum nép 1.8. máyém
id. 11.79. 129. (v. ö. mám).
máyéjaivé letelepszik | ansiedeln 1.72.
ma*és ért, miatt | für, wegen III.421. mas KL. 8. mas P. 23.
moasj mas K. II. 239. id; — ámki mas magamról KL. 45. am
moasám irántam, ellenem | gegen K.
máji dúg, töm | stecken, stopfen 1.18. mqyi K. 11.237. moq,yi
KL. 31. mai (tő: m§jr —) AL. 76. mqyi (tő: may —) P. 28.
mgiviT. 332. id; — felszúr | auf stecken 11.309. vitné rn. vízbe
márt | ins wasser tauchen 1.151. — mayintáli (a br.) 11.30.
md'inti {a br.) 11.172. moqyémti KL. 32. makhti elbújik | sich
verstecken K. 1.168. mqumtayti belebúj | bineinschlüpfen, -kriechen K. 11.225.
ma'il mell | brust 1.96. mail KL. III.485. mail K. 11.233. moul
T. 163.
máyin mézes | mit honig 1.20. main id. 11.34.
ma'ir tuskó | klotz B. NyK. 22: 2. mair id. KL. 2. kér. ma'irép ma'irin yap vas fenékbordájú fenékbordás hajó 11.56. — ma'ir
jiw görbe hátú fa 11.91.
(akwan) maitéli összefűz | zusammenheften 1.154.
may, maypa: mán-may minő | was für ein AL. 59. man-maypa
id. KL. 11. ál-mán m. valamilyen—von irgendwelcher art; atmán m. semmilyen [ keinerlei KL. 12.
may ti: yülpét maytsém hálómat kivetettem | das netz auswerfen B*. NyK. 2 2 : 48.
maV mi | wir 11.27.
mainit hasonló | gleich: tul-pányw m. sényw felhő borujához
h. mámor III.288.
ma)- B. máj- D. ad | gebén. S i n g . 3. s z. mly B. méi' K.
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mij KL. mi AL. máji P. meu (fut.) T. —- mikti KL. 33. missénti
11.143. id.
majruté szorít | drücken T. 306.
majt máj | leber 11.179. mőt K. KL.
mak : möjt mak jelpin mátá a regének t u l a j d o n k é p v a l ó
( e i g e n t l i e h ) szent helye 1.18.
mdleji tapogat | betasfcen 1.5. malésli (a br.) 1.130. NyK.
2 1 : 362. '
(an-) malin 1. an.
maltip meleg (vöt szél) | warm 111.55. 511.
mám nép | volk 11.127. mem id. KL. 5. — v. ö. magúm 1. ma.
mari kicsi | klein 1.48. fiatal ( jung 11.260.
man mi | wir B. L. P. mqn K. mán T.
man vagy | oder 1.14. mán id. KL. III.347. P. III.523. váljon
11.81. — 1. aman.
man: man satvit mennyi, hány | wie viel 334. — jván mi,
micsoda | was P. 12. mikép | wie KL. III.203. man-saut P. 12.
mán-sat KL. 11. rnán-si AL. 61. mennyi | wie viel; mán-may, —
maypá 1. may; mán-sér milyen | was für ein P.12. al-mán valami
| etwas u. o.
man meny | schwiegertochter 11.274.
maná minő, micsoda | was für ein, was ; mana-sir id; m.-kem
mennyi | wie viel 334. — máná mennyire, mint | wie sehr KL.
III.349.
manéy mennyi | wie viel; m.-kem. id. 334.
manér B. máner P. mándér KL. mi | was — minek, mi czélból | wozu 354. valami | etwas P. 12. manér-sir minő | was für
ein 334. nanén manér neked mi közöd hozzá 352. manér áűm
akármi legyen; a mi csak kell | es sei was immer; was nur nöthig
ist u. o. manéráV, manri miért | warum 354. manériséntél mivel |
womit 11.117. — al-mán 1. al.
mányw 1) fejsze foka | schneide der axt: mányw-pál életlen
| stumpf III. 13. saurép-monkhw id. KL. 27. 2) buzogány | keule
iiál-m. nyílbuzogány III.360.
máni gömbölyít | winden AL. 72 mérli bonyolít | verwickeln
K. 398. mqnimti göngyöl | einwickeln P. 15. maniti B. id. (de v. ö*
punká samá mamtéstá (a br.) fejét Rzemét lecsüggesztette 1.6. 20.)
—- mányati fölfordul | umwerfen III. 401.
manin 1. an.
maniti összezúz | zerschmettern III.29. ránt | reissen 11.122.
máneti szakít, tép | reissen P. 18. manenti P. 25. manémti 1.41.
111.91. manésli B. mánémti K. 11.237. mánésli KL. III. 349. id. —
maniti fölránt | emporreissen K. ménémti id. T. 160.
mariéi vogul 1.48. mqné id. K. 1.179. mansá vogulúl | vogulisch KL. 18. mqnsénés K. máúiinié T. 319. id.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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mansik rén farka | schweif des rennthiers 11.112.
mansim sopér hím fajd | auerhuhn III. 119. mansin fajd
IH379.
mdnsé eltompul | stumpf werden T. 307. mánsi id. K.
11.223.
mant lapát | schaufel III.380.
mantd göngyöleg | ballen III.210. 413.
mantél 1) mentében, irányában | in der ricbtung; üt'-as m.
a víz fölszíne mentében AL. 60. — 2) gyalog jdmiti jár | zu fuss
gehen 346. marital id. T. 320.
mantén, mantin 1) annyi ideig | bis: pölém yul püt mantén
míg egy jeges hal az üstben (megfő), annyi ideig 1.111. közben |
wáhrend 11.207. folytában III.209. — 2) télpcijqnyép mantén süt
egy újult hold korabeli hót III.337. — 3) ton-mantin hát pedig 356.
mard játékbáb | puppe 11.204.
(jol-) maréyti alá merülget | untertauchen 1.111. maréyti,
maréytoqli id. KL. 20.
marém szorultság, szükség | bedrángniss, noth 1.155. 138. —
mdtd marmV jémtes a területe szűkké vált 1.157.
mari szűkül | sich verengen 11.135. megszorul lilitd a lélekzete | der athem stockt ihm 1.140. jel-mari id. KL. 11. — marii
szűkít 11.157. marili szükségbe esik | in noth gerathen 11.402.
marapi szűkül, megreked q,ssd lényem vékony utam III.300. —
marém-: marémané sorydn yul ti maremawesu mint szükségben
levő pisztránghal, ím szükségbe jutottunk (in noth gerathen) II.
160. — marémané katán-nak marémawés unatkozó kezünk ize meg
unatkozott (sich langweilen) 11.207.
mari hisz, bizik | glauben, vertrauen AL. 72.
markdyd (dual.) szárnykarjai | die schwingen 1.27.
mariak 1. mqrs.
mart dühös | wüthend III.405.
masi B. mdsi K. 1.169 mdsi AL. 70. mdsi KL. 13. mési T
330. ruhát ölt | ein kleid anziehen; — taHl masém qtér ruhát
viselő fejedelem 11.119. — masili III.382. masépi 1.119. III.409.
masepi K. 11.226; masyati 1.140. mdskéti K. 11.227. maskati P. 15.
öltözködik; masti 11.121. mastili 11.28. öltöztet | ankleiden:
ankwéldn yuritá mastén a fatuskó fölé ö 11 s d az ő alakját 111.411. —
mdsné K. 11.377 mésné T. 330. másné-khar K. 1.169. öltözék,
ruha | kleid.
mastér mester J meister III.3.
mat B. mdt K. L. valamely, valami | irgend ein, etwas —
akw'-mat B. dkw'-mdtK. KL. valamilyen, valami; akw'-mat-ért B.
dkw-mdt-sit egyszer | einmal; mat-yatpd kicsoda | wer 1.7. maí-vajpi
minő, micsoda J welcherlei 335. mat-namin talán | vielleicht 1.25.
máyum mat yum idegen ember | fremder mann 1.24.
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matá-matd valamiféle | irgend ein I I 2 1 3 . matá-kémt egy
ideig | eine weile; mely időben | wann 341.
matélé talán, aligha | vielleicht, kaum 351.
mater B. mater K. L. valamely | irgend ein akw'-matér B.
dkw'mater KL. 1. akw'-mat; máter-püt KL. 11. mátér-püt-mdtárt
KL. III.349. id; ne-mátér 1.1. matr-oat K.II. 240. senki, semmi |
niemand, nichts; matér-kasin akármi | was immer; m.-sir-mat
valamiféle. B.
mati megöregszik [ alt werden 1.152. mati id. K. 396. AL.
72. — matém q,jká öreg ember 1.35. 74. matép khqtél lenyugvó nap |
untergehende sonne K. 396. khotél mdtné él-poalt nap nyugta előtt
K.II.240.
maukim bőgve | brüllend: m. jüwlé td sülinte'it b. rohannak
visszafelé 111.67.
ma... 1. részben ma. ..
mdHúti, mayinti 1. müyinti.
maist a mint | als: tü jvmét-m. a mint oda jött; akwe-m.
egyszer csak | einmal K. — v. ö. ákw'-mát-sit KL.
(dm-)mdld ha, hogyha | wenn KL. 23. — 1. dm.
(pal-) mdlemti szétszakít | zerreissen T. 316.
mama anya | mutter T. 164.
man: khörém man il-urtilém három része (t h e i 1) osztom
T. 324.
(dm-) mánén ha ugyan | wenn ja KL. III.347.
mánt 1) mentében, hosszában | lángs K. 377. 11.224. mdnti
id. — 2) át, keresztül [ durch; mantél id. K. 377. P. 18. — 3)
mialatt | wáhrend KL. 18. mántá akközben | unterdessen KL. 16.
mantél id. KL. 16. K. mialatt K. mántén át | wáhrend, genau bis
KL. III.349. — V. ö. mantél, mantén. 4) 1. mönt.
mantém talán | vielleicht K. P. 23.
már mi, micsoda | was, L. m.-tdmU id. aí-m. valami | etwas;
at-m. semmi | nichts KL. 11. mdr-mas miért | warum KL. 22.
mdruy id. AL. 62. KL. III.353 (a 1.); mér id. P. 23.
máráu; ujné márdu-tail teunkwén (pass.) a medve szőröstülbőröstül ( s a m m t h a u t u. k n o c h e n ) egyen meg KL. 26.
(soyl) márrdné mennydörgés | donner KL. 21. — v. ö. mirj-Udli,
mirritawé.
másé/ macska | katze K. misá% id. T. 322. — micáy T. 330.
misakii (plur.) T. 158. 322. leány | mádchen.
mai nevetés | das lachen AL. 78.
mékés gyarló | schwach 11.329.
mékéti megadja magát | sich übergeben T. 324.
mun B. mén P. T. mén, min K. min L. (dual.) mi ketten |
wir zwei.
mmkw ördög | teufel 11.146.
20*
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mesi kanyarulat | windung II.5. mesi folyóforduló AL. 65~
mésin ja kacskaringós folyó 11.184. III.268. meséin ja id. AL. 55.
mit bér | lohn: métin hat jutalommal tele kéz | die hand
voll 1 o h n II. 403. mét-ne szolgáló | dienstmádchen 11.96.
mű mély | tief 11.327. tal-militné ölnyi mélységre | klafter
tief 1.70.
mili: khurém köpeka milqus (pass.) három kópékat ígértek
(adtak) érte KL. 47.
milpá süveges | mit einer mütze: soras-oysér milpá fekete
rókaprém-süveges 11.321.
min 1. men.
mini B. L. mini T. meni K. megy | gehen — minili 11.136*
minilali 11.263. minenti 1.121. minmiti 1.55. pal-minkati szétter
jed | sich verbreiten AL. 54.
mir nép | volk 1.9. emberiség ] menschheit 1.154.
mirpláli dörög | es donnert 11.51. 131. mirritawé hirtelen
dörög 1.15.
mirin dörgő, csattogó | donnernd, krachend III. 153. 4. morgó
| brummend 11.199.
mis 1) tehén | kuh 1.8 — 2) nr-, vor-, vit-mis hegyi, erdei,
vizi tündér j bergs-, waldes-, wasser-fee 11.277. 315.
misi halmos | hügelig III. 9. vipr uj in. entép yot-péstitá vö
rös nyuszt halmos övét leoldja u. o.
mö . . . 1. részben ma...
moy (tő mojt-) mese | fabel K. 361.
moyél kötés, görcs | knoten 11.337. 59. sorúi moylán kwol
arany k i l i n c s e s ház | ein haus mit goldener k 1 i n k e 11.355.
moyénli bogoz | schnüren III. 173. moyélti megkötöz | binden 11.337. —jor-poultép mo-yénlüém a gyalufogót tovább görbít
getem (?) III.303.
mqyi, moyi magzat | sprössling 11.369. — b i r t o k r.: mokém
III.36. moyin 11.419.
moysén mokszunlazacz | moksun-lachs 1.134.
mqitli fárad, kínlódik | sich abmühen K. 398.
möjt rege | sage — majt id. T. 162. — v. ö. moy.
möjti regél | erzáhlen, fabeln 11.99. mojtenti id. KL. 45.
mq,kti mászik | kriechen AL. 60.
mqkaí khqtél tegnap | gestern P. 19. — v. ö. molyaí.
mgké liszt | mehl K. 377.
(sis-) moksér (hátán) púpos | buckelig III. 146.
mol jószág, áru | vermögen, waare 11.331. K. 11.376. mólén
yum vagyonos ember | reicher mann 11.325.
möl 1) minap, régen, előbb | jüngst, lange vorher 341. mölál
1.59. möléy 11.85. moléy K. 1.168. id; möl ta'il régtől fogva | seit

•

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

309

lange 341. möl yqtél-ta'il a már minapában is III. 113.—2) tavai
teli télen | vorigen winter 1.57. mai tel-tuj tavai | voriges jahr AL.
6 1 . mölti id. 1.55. molti K. melti P. 19. id. — molyat khotél (FK:
molkant) tegnap [ gestern K. mqlakhai, mqla if id. T. 316.
woi, -yé, -yál a ház előrésze | vorraum des hauses K. 375.
mqlé múlik | vergehen, vorübergehen T. 327. moMi id. K.
11.223. — dm lum nou lunmé khqnghq-mqlqstil az én lovam a te
lovadat megelőzte (zuvorkommen) T. 316. rqutsmél khaiteu, khotkhqr mqlé fussunk versenyt, ki győz? T. 166.
mqíéy gyorsan | schnell KL. 20. AL.77. P. 22. — ti mol'ayél
ily gyorsan j so schnell 1.71.
motémi siet | eilen P. 22. mqlémi K. mol'émtayti id. 1.71.
mohán maliczabunda | eine art pelz 1.152.
moltéy fegyver | waffe T. 159. mqltqy T. 158.
(jel-) mqltéjámi fölmelegszik törém SÍZ idő | das wetter wird
Tvármer AL. 78.
mqltép meleg | warm KL. 16.
mewi mony | ei, hode T. 158.
monyélti körbe vesz | umringen 1.119. — v. ö. müyelti.
monéém inség | noth 11.262. munéém 11.349.
mönt B. mont K. mdnt KL. régebben, előbb, minap ] früher,
jüngst 341; an-mőnt 11.129. an-mont K. mönt-ta'íl B. a minap |
vorigesmal; mqnté régebben | früher K. P. mqntél (PK: mantél)
óta | seit K. — mántán azelőtt | ehemals KL. III. 201. ái-, dmmant; ái- mántán most, imént | jetzt, soeben KL. 16.
moqré idő | zeit K. 1.167. wio(p-<m<Js késedelmezve, időt töltve |
saumselig (adv.) K. 382.
mor 1) silány qln ezüst | gering 11.364. 2) m. vör rengeteg
^rdő | ein ungeheurer wald III. 155 sötét erdő 1.99.
mar lehellet | athem K. 11.232.
moray sárga málna | himbeere III. 134. 360.
móri bolondság | dummheit, bagatelle 1.18. közönséges
gewöhnlich 11.74. könnyen | leicht (adv.) 11.60. — maré hiábavaló
unnütz P. 21. mqrái hiába, czél nélkül | ziellos u. o. mqri hitvá
nyán | unnützer weise K. 11.233.
(pul-) moqri bogyó-fürt | beeren-büschel KL. III.487. morin,
morip pil fürtös bogyó III.269.
morjám zsombók | moorerde III.360.
mors alkalmas | geeignet III.74. ta m. olyan | solcher 1.6. —
^morsin sát kiszabott hét | ausgemessene woche 1.35. uj morsin nil
Mén állatot megillető négy éjjeled 111.57.
mqrs kevéssé, kevés ideig | kurze zeit T. 319. mqrse kevés,
•egy kissé | wenig, ein wenig K. III. 131. mqrsák AL. 61. mqrédkw
P . 22. mqrsán, mqrsákwén KL. 19. maréékölé K. 381. id; mqrsák
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kevés bíja, csaknem | fást P. 23. mqrétdn kevés idő múlva, nem
sokára | in kurzer zeit, bald P. 20.
mq,rt déli m<$ vidék | eüdlich gegend P. 10. marti ma%um madárköltözö vidék népe 111.46. mortim tűrém költöző madarak déli
hazája 1.28. m. stim tengertúli vidék | jenseits des meeres 11.70.
morti mér | messen KL. 5. mqrté id. T. 160. — mqrtés: taw
kaid mqrtés az ő kezéhez mért (angemessen) 11.87. mortés %qtél
meghatározott nap | ein bestimmter tag 1.136 alkalmas | geeignet
1.37. ta mortés oly derék | so vorzüglich III. 135.
mos betegség | krankheit 1.165. III.3. mostál ép | gesund NyK.
22:50. bűntelen | unschuldig 111.50. most erőtlen j kraftlos KL.
III.355.
mos, mosd B. mq,s K. mqs KL. mis, més T.
ig | bis (postp.)
mos egy keveset | ein wenig 1.1. III. 119. ismét | wiederum
III.455. m. ert gyorsan | schnell — B. v. ö. mq/rs.
mosíd kevés | wenig I.162.III.119. mossdkwé kevéssé 1.164
mosédkwdn id. 328.
most sáncz | schanze 11.331.
möt B. KL. mot K. AL. P. mqt, met T. mát AT. más, másik
anderer—mötén id. B. KL. möt-möt; mötén-mötén egyik-másik
eineru. derandere; möténta másodszorra | das zweite mahl KL. 2 1 .
moténta AL, 62. moténtdV K. 1.169. id. motinié, moténés máskép |
anderst K. 382. moténis id. AL. 61. mötit másik 11.122. jövőre |
künftig III.321. mötdl! máskép 344. motdlé mássá 1.69.
mot khatél tegnap | gestern; mot-i( tegnap este | gestern
abends AL. 60. moto-khqtél KL. 16.
moivél 1. müyél.
mowésruha | kleid P. 10. kwdrt- m. fehérnemű | weisswáscho
P. 13.
(la%wé-) mő'kndm szétágazó (l'onkh út) | sich verzweigend
K. 3 7 6 /
muyél körül | rings herum (postp.) 340. mowél id. 111.83. —
Igék. müyél-jqmiti körüljárkál.
müyélti megkerül, körüljár ) umkreisen, rund herumgehen
1.135.11.129. mowélti id. 111.76.
müyinti nevet| lachen 1.146. md^nti K. 397. mdnti KL. 15, id.
möwéldli mosolyog 11.285.
muj vendég | gast III.339. moj vendégség | gáste K. 11.227.
moj punk násznagy | verlobungszeuge 11.248.
mujili vendégeskedik | zu gaste sein 11.157 mujli id. II.7.
262. ajándékoz | schenken 11.13. mujléptayti epymást megvendé
gelni II. 157.
mujlép ajándék | geschenk P. 27.
muk igézet | zauber 11.417. multém igézetes (adi). u. o.
mülati füstölög | rauchen III. 120.
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muli vendég | gast 175. 11.125. m. pal vendégrekesz | gastzelle 1.33. 11.284. — mólén vendégrekeszbeli K. 11.239.
mul'i nyer | gewinnen P. 28. kwán-multi eljátszik | verspielen P. 14.
muli múlik | vorübergehen AL. 61. — múlna (postp.) -ig,
multáig | bis KL. 17. mülnai' id. B.
mul'in vit halsereges víz | fischreiches wasser 1.133.
(Iqyw-J mülti körüljár | rund herumgehen P. 16. layu-mülti
id. K. 376. — mület: soqt éoqr m. khgm hét világot körüljáró
férfi K. II. 376. multenén söut a mint körüljárod K. 11.377. mültián-mant miközben ők ketten megkerülték KL. 18. — V. ö.
müyélti.
muném izzadság | schweiss III.469.
munkélti göngyölít | wickeln III.513.
munmentaum (pass.) izzadok | schwitzen P. 25.
mürén czölöpös | mit pfáhlen 11.331. kerek | rund III.405.
muri alámerül | versinken 1.160. KL. 17. (u. br.) mürmi id.
11.96. mürsi búvárkodik | untertauchen 1.160.
mus kis | klein — musuy kisebb, musis mus legkisebb T. 320.
müs, müséy B. mqs K. szerént, -ként: ti-m. így | so; yum-m.,
yuml'e-müséy hogyan | wie; müsyél helyesen | recht 1.70. müsyélá ti
ez a rendje, módja 349. — ák-mas egyszerre, hirtelen | auf einmal,
plötzlich K. tokh ülnát mqs a mit igy van K. 1.170. khgm-mqs em
berként J als mensch K. III. 131.
mussi mosolyog | lácheln P. 22.
müsti tetszik | gefallen K.
muétayti kínlódik | sich quálen AL. 61.
mutra bűvös erő, fortély | zauberkraft, kniff I. 11. 11.61.
mutra-sátmil megrontás ellen való istenidézet 11,372.

N, n.
nay (tő : nangh-) a kelepcze kifeszítő fapeczke | stellnagel P. 9.
na'ir nyereg [ sattel 11.327.
naywi kopácsol | picken, hauen III.293. nékhwi orrával csipe
get K. IÍ.227. noghi AL. 69. — náywésli 111.92 id.
(nunk-) nairéyti fölnyergel | satteln P. 15.
1. naj B. nqi K. naj KL. 1) asszony, fejedelemasszony |
frau, fürstin — naj-sanin asszony-anyád 11.134. gazdaasszony |
hausfrau KL. III.355 — 2) istennő | göttin — najin 11.131.
2. naj 1) nap | sonne 1.44. 11.61. — nai id. P. III.523. —
2) tűz | feuer — naj-jiw tűzi fa 11.143. naj-yürV tűzi szerszám
11.179. — najin napos 1.44. tüzes 1.8.
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najt-yum sainán 11.374.
1. nak 1) fok | stufe L138. — 2) vég | ende: jqmés nakné
pattawán jó végre fogtok jutni 1.10 jamés n. szerencse | glück
1.137. — 3) íz, tag | glied: katém-nak kezem íze 11.289. — 4) rét |
falté: at nakpa nakén séskan öt rétű rétezett kendő I I L 4 2 1 . —
akw-nakét egy részben | theilweise L13. — ney íz tag T. 155. —
v. ö. nak.
2. nak r pila naká sunin tüw bogyó termésében bő nyár III.
255. — pila nakin tüto bogyó é r l e l ő ( r e i f e n d ) nyár III.494.
3. nak vétség | vergehen 11.388. baj | mühe, plage 1.5. nakép
kárhozatos | ungliick bringend III.225.
nakasi: n. taryin saw suj CBemetefenyős sok berek | viele
heine mit fichten-setzlingen III.278.
naki tapos | treten 1.84. nap id. AL. 78. nqkhi id. K. 399.
nq,khi ráhág P. 17. — náktalti letapos 11.337 naytémti id. III.225.
hoqklayti topog | stampfen KL. 12.
1. nal (igék.) 1) a víz irányában befelé, folyó irányában
lefelé | wasser-einwárts, fluss-abwárts: khul nal-tarati a hal a kisebb
folyóból a nagyobbá ereszkedik P. 16. — 2.) le | hinab, hinunter:
nal- va'ili leszáll 337. nal-sunsem letekintek KL. III.347. nalvorti letaszít P. 16. — mir nal atyate'it a nép a folyóhoz gyülekszik 11.207. nal tatáit fölszállnak (a naszádra) | hinaufsteigen
11.207. — nalu beljebb 11.266. — v. ö. nalém
2. nal nyél | schaft, stiel, heft 1.151. nal id. 11.257. P. 14.
nél: khausantné n. Írótok T. 330.
nal 1. nol.
nal nyíl | pfeil B. nal KL. nal P. nél K. id. — térén-nal kór
ság kínja | die pein der krankheit B. 11.349.
nal csapda | falle 111.17. 87. fajdtör III.368.
nalém lenn | untén, n. yujés lenn a vízen feküdt 11.83. n.
yultyinteit lenn himbálódznak 11.203. v. ö. KL. III.347. nalmi jaris
lent lévő folyócska 11.176. — nalm-pál T. 311. K a g. nalmén, ^ it,
~ él 337. noqlmén lenn a folyónál, tűznél K. 375. nq,\t id. AL. 60.
nal-wd, ~ wal B. nqlwé K. lefelé a parthoz, folyóhoz; nalwé id.
11.265. püt nalwa ti tayötilmén fazekat a t ű z r e (a uf d a s f e u e r )
akasztunk 11.33. noyi nalwá ti petilémen húst az üstbe (in d e n
k é s s e l ) aprózunk u. o. — nalu B. nalu K. 1) le a vízre jamés
ment 11.95. n. repititá beleveti a vízbe 1.154. — 2) le (igék.) tll tü
naluw sánywasi innen oda le-ugrik 11.213. — 3) be J hinein n. yulitaytsémm bellebb (weiter hinein) bocsátkoztunk 11.266. nalu paltéstá tűzbe vetette 1.13. — nalu-ké patnü ha kardomhoz jutna ül.
ha beleesne ( k a r d az összefüggésből!) 11.148.
nálémti nyal | leckén AL. 77. nqlenti id. K. 396. naljoali egyet
nyal u. o.
nali nyom | drücken P. 22. — v. ö. nolenti.

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

313

naliji nyel ( schlücken K. 373. nalti id. — sám-naletkati
nagyot nyelve megfulad | ersticken P. 22. — v. ö. néleji T. 330.
naliman negyven | vierzig B. nőimén K.
nalin-varsin suj zörgő, ropogó zaj | rasselndes, krachendes
geráusch NyK. 22:51.
•halkan yul hering 11.160. nalék-yul id. III. 134.
naltép fűrészorrú buvárkacsa | tauchente NyK. 2 2 : 49.
nam B. nám D. név | name — namin, ncimén neves, hires,
jeles | berühmt, vorzüglich — namél szándékosan | vorsátzlich 346.
naméji nevez | nennen 11.154. namejali III. 158. namti
1.4. id.
namék puha | weich III.287. 439. puha ágy III.278.
namér sűrű | dicht 1.89.
nampér : yis-n fövényszem | sandkorn 11.26.
namsi AL. 64. namt KL. III.353. — 1. nam . . .
nan B. náV K. nan KL. ncii AL. nái P. neu, nü P. te | du.
nan kenyér | brot 11.87. — noan K. nan KL. 6. id.
nánk vörösfenyő | rothtanne 11.120.
nanki látszik | es scheint 11.89. nankpa látható | sichtbar III.273. naűkilén éleslátó | scharf sehend 11.335. — nanki
KL. 25.
nafiklasi vörösfenyő erdő [ rothtannen-wald 11.381.
nanra hatalmas | máchtig II.4. 101. III. 4. 153.
nap 1) bátyú | bündel III. 341. — 2) batyútartó | packsack
1.109, — n&p KL. III.353. K. 378. id.
nap jávortulok | elen-farren III.298.
napi sülyed, elmerül | sinken AL. 72 nopi P. 17. ntípmin
bukdácsoló II.2. (g, br. III. 189.) napmin 1.131. napémti lecsüggeszt
sipá nyakát | hangén lassen 1.84.
napréjaivé átázik | durchnásst werden III.295. nápréjayti id.
III.343. — nápréjayti id. KL. III.203. náprájawé (pass.) lucskos lesz
KL. III.355.
nar bűn | sünde 11.462. — narin bünhődéshozó | strafe
bringend III.507.
1. nar mocsár, láp | sumpf III. 121. 267. nér id. K. 11.235.
nar sár | koth T. 313.
2. nar B. nq,r KL. nar P. nogr, noár K. 1) csupasz, mezte
len | nackt: nar kát-sgr csupasz kéz-szár III.235. ngr lq,mtél mez
telenül K. 19. P. 10. ngrné KL. 6. noqrné K. 1.169. id; nar aywtés
kopár kő | ein kahler stein 11.192. — 2) nyers ker vas | roh eisen
11.331. zöld jiw fa | grün 111.87. pom fű KL. 30. — noqr-vuj idei
csikó j heuriges füllen K. 11.229. — v. ö. nári', ngréy.
3. nar csizma | stiefel 11.122. nar bocskor j riemenschuh
AL. 56. — nar a id. 1.17. nerá id. K.
nárém váll I schulter 1.43. csipő [ hüfte 1.43. III.515.
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narép torlaszoló fa schlagbaum 11.333. ajtótámasztó 11.293.
náréptálti torlaszol verbarrikadieren 11.333.
nari szablya | sábel 11.14. 33.
nari': 1) nol-,pal- náryá orra-, füle czimpája | nasen-, ohren-knorpel 1.17. 2) gyöngéd | zárt 1.138. nari KL. III.345. náré
11.279. id.
(pal-) nari szétfeszít | ausbreiten III.293. — nari erőlködik |
sich anstrengen K. I. 167. 168 tol | scbieben T. 310. — nariti 1)
taszít | stossen III.454; tol 11.271. náriti id. 11.56. náruti id. T.
312.'—• 2) kátán. kinyújtja kezét | die hand ausstrecken 1.31. Hénarati id. P. 13. náriti id. AL. 64. naremti id. III.231. narmati
beront | hineinstürzen 1.50 — naritayti tolja magát nalu le a vízre
11.95. narkati id. AL. 54. narékhti ladikot tol | den kahn schieben
P. 10.
narmá busállvány | fleiscb-stánder KL. 14.
nármi kopaszodik j kabl werden 348. kwán-narmés csupasz
lett P. 14.
(kwon-) nárpti kirekeszt | ausschliessen 11.87. — v. ö.
nárép.
narsi csúszik | rutscben P. 17.
narti 1. norti.
nasin: túri tqulép n. páns turnjsas szárnynyal t o l l a z o t t
( b e f i e d e r t ) nyil III.523.
nasmáp-tqr szemfedő j leichentuch III.421.
nat 1. nat.
náti B. neti KL. P. úszik | schwimmen 11.211. nötau (pass.)
id. P. 25. nátawé id. III.497. úsztat | auf dem wasser fahren 11.81.
ladikázik | kabn fabren III.498. —naüláwé 11.137. nátéltáli 11.184.
úsztat.
nati illeszt | anfügen 11.295. 329. III.279. 417. — nátépi
id. KL. 28.
naulkhqté 1. nawli.
naur csikó | füllen KL. III.355. — v. ö. nawér.
naurém gyermek | kind — nawrém id. 1.70. naurémakérn
(dim.) III.456.
nausi 1. nqwi 1.29.
nawel: n. sitpá siten saut gyökérrel ( m i t w u r z e 1) ívezett
íves bödöny III.293.
nawén kai pipegő hang | piepende stimme 11.337. — v. ö.
nqwli.
nawér csikó | füllen T.43. nawér-voj III.221. naor-vuj K. II.
228. nawér-pV 1.43 id. — v. ö. naur.
nawlék zsenge j zárt III.4.
nawli üldöz | verfolgen 1.12. 11.22. nawliti id. 1.7. üget | traben I I I . l l . 67. leüt | herabschlagen: sipá nawléné sári ulém olyan
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mély álom, hogy a nyakunkat le lehetne ütni 11.38. — nawlili
11.136. 189. nawlilali 11.194. nawélyati 11.96. üldöz; nawélyati (a
sic!) nyargal üldözve 1.119. naulkhaté id. T. 313. nauli 11.66. —
ul voss nawlawé ne erőlködjék | sich anstrengen 11.310. — v. ö.
niuli.
náwriji kijátszani | hintergehen 11.129.
na... 1. részben na...
(ju-) nayé orrával betör | mit dem schnabel zerbrechen T.
308. — v. ö. ndywi.
náy : tik náyémt egyedül | alléin KL. 21. nayat penkél id. P.
11. naykánt id. K. 386. ám náyémté stb. AL. 62. náyté jiw egyedül
álló fa [ allemstehender baum K. 386. n. lay loattén mondj egy
szót K. u. o.
ná'i nedv | saft III.267. úái KL. III.349.
naysém kopoltyú | kiemen KL. 46.
naiytaytawé (pass.) hájasodik | fett werden KL. III.349.
náiris erősen | stark (adv.) KL. 111.201. — úaürs id.
najar 1. nqjér.
nak 1) lépcső | stiege 11.409. — 2) sdt nakpa nakin kwolké
hét szobájú szobás (ill. h é t t a g ú ) házacska J ein háuschen mit
sieben zimmern, d. i. abtheilungen 11.38. — v. ö. kit nákep, náken
két minőségű | zweierlei K. 11.223. — 1. nak.
ntikw: nákwá posi jamés ta'ilém szine fényes jeles ruhám
III.533. — nakwén sima nuj posztó | glatter stoff KL. III.355.
nakwin nuj fényoldalas posztó | glanzfarbiger stoff III.210.
naléwal hitvány | wertlos K.
(nukh-) nalti nyélbe üti japt a kést | das messer in den
heft einschlagen AL. 78. — nun-nélti id. T. 309.
namti nevezget, szid | nennen, schelten T. 158.
nan miért | warum K. 387. — nin T. 324 (FT. in) id.
nd-nér mi, micsoda J welches, was K. 370.
nántsati rénünő | renn-kalb 11.49.
nar-jhv tolórúd (a ladikon) [ schiebstange KL. 45.
nar gyűlölet | hass: nari' víwén meggyűlöltetel ill. gyűlö
letre vitelei 1.12. rossz néven veszi neked 11.156.— nárin 1) átkos
| verflucht 11.409 — 2) szentséges | heilig 11.263.
1. nar hab | schaum 11.36. — narin (adi.) 11.30. 310.
2. nar karcsú | schlank 11.196.
nar mi, micsoda | welches, was K. 370. nar id. T. 166.
narné khoji mibe kerül | was kostet es ? K. nár-mas miért | warum
K. 387. nar-squ hány, mennyi [ wie viel T. 166. nár-sau-por hány
szor | wie vielmal T. 323. — ne'r miért | warum T. 323. — v. ö. né.
nárék punkpa termetes (?) fogú | mit ansehnlichen (?) záhnen
JII.93.
nárépi ingerel j hetzen 1.115.
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ndri őröl j mahlen P. 27.
náriti szűr j durchseien K. 377.
nártmáti megragad | anpacken 11.60.
nartáp yum összehúzódó férfi (a medvéről) | ein kauernder
mann (vorn bárén) III. 142. 243.
nás csáklya | haeken 1.98. riás id. AL. 62. — horog 11.57.
at násap nasan kdtlá öt horgú horgas kezecske III.275.
nátán Ízletes j schmackhaft 1.87.
nasi kötöz | binden P. 15.
náürá erős | stark; náürs erősen (adv.) KL. 18. —úáürié
nagyon | sehr AL. 61. — v. ö. náiris.
naürémtá%ti erősödik | erstarken AL. 54.
náwi koppaszt, kiczibál | zupfen P. 29.
1. ne nő | weib — T. ni — néyin nős; nétal nőtlen.
2. né (tagadó szócska): né-mat-%qtpá senki niemand; né-mater
semmi | nichts B. — né-né sem-sem K. 385. ni-ni id. T. 322.
né mely, mi | welches, was; khivqn-né kicsoda | wer; né-sér
minő né-sér-nár, FK. né-sé-nar mi, micsoda; né sgu mennyi | wie
viel; né-né mi, miért | was, warum K. 370. — né-koaré-% miért
K. 387.
néelti vár | wartenKL.III.489. —punkhém kiconá néeltáslém
fejecském kinyújtottam | hinausstecken III.312. — 1. néili.
ney- köt | binden — né-/séliNyK. 2 2 : 51. néyémti kötöz 11.107.
néimti KL. 32. nelmüti 1.10. neisi KL. 32. id; — néikti hozzáköti
magát | sich anbinden AL. 64.
néV-at még nem K. 385.
néili, né'ili B. néili K. P. né HU K. néili P. IIL525. 1) látszik
j sichtbar sein 1.135. előtűnik | hervorscheinen P. III.523. fölbukkanik | emportauchen 1.1. — 2) érkezik | ankommen 1.6. 11.81.
193. 261. kwon n. kijön | herauskommen 1.8. neiléné %qtél kelő
nap | aufgehende sonne 11.134. lilin néilés életed megmenekült |
dein lében ist gerettet 1.20. 68. 70. — néildli jelentkezik | erscheinen 11.198. néilépi id. P. III.523. K. nélttawé id. 11.129; nSlt/ati id.
11.89. fölnéz | hiuaufsehen III.439; nélti eltüntet | verschwinden
lassen P. III.525. eljut, megérkezik | ankommen K. 11.240. ne'üti
szemügyre vesz | in augenschein nehmen, beobachten III.508.
néelti kinyújt ill. mutat III.312 (1. s. v.); néilkhq,ti találkozik | sich
treffen K. III. 128. — néuli kijő T. 159. nili : khatél tar-nili a nap
féljő AL. 79. pun kwan-niláti a szőr kihull | die haare fallen
aus P. 14.
nel szárító bak | ein gestell zum trocknen KL. 5. n. sir keresztrúd | querstange u. o.
nel 1. nal, nol.
néleji 1. naliji.
nelm nyelv | zunge 1.5. nilém, nilmé id. P. 9. — süp-nelmtal
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szótlan ) sprachlos; süp atím, nelm atím id. 1.5. ul'd nelmd tűz
lángja | flamme 1.45.
nélti 1. nalti.
nemié német | deutsch; n. lenkér vakondok ül. német egér
maulwurf III. 148.
nén-at még nem | noch nicht E. 385.
nepék írás | schrift 1.75. papir | papier KL. 3. n.-lamt papír
darab 11.117.
(old-) nér valamely | irgendwas T. 16G.
nerdspi-uj-eryet medvebosszú énekek | lieder über die r a c h e
des bárén III.441. — v. ö. nar 2.
úérémti elragad ] rauben K. 11.222.
nertéy istengyertya: ti nank-pV jqmés n. yqsit ezen vörös fenyő
csemetéből álló szép istengyertya hosszában 11.327.
ness csak | nur 11.91. csak úgy | nur so 1.12. 111.64. ingyen I
umsonst 350. szinte KL. III. 493. ness diné békében, üresen lévő |
ruhig, leér 111.143; 513. n. telem magától termett | von sich selbst
gewachsen 1,38. n. atím- nem egyéb 1.44. n. sun közönséges jószág |
gewöhnliches gut 1.134. n.-pél toy jdli azon czél nélkül (o h n e
z i e 1) is utazhatik 11.207. n. yqli minden különös ok nélkül (o h n e
b e s o n d e r e u r s a c h e ) meghal 350. n. l'ühíé mozdulatlanul
( o h n e s i c h z u r ü h r e n ) álló 1.84. — nésé P. niss T. noss KL.
neici tép ] reissen AL. 76. — v. ö. tíawi.
néwér borjú | kalb III.298. — v. ö. naur.
ni... 1. részben ne . . .
1. niy-vuj nyű, féreg ] made, wurm K. 362. — v. ö. nink.
2. niy vörösfenyő | rothtanne K. 1.171. — v. ö. nafik.
niylas vörös fenyő KL. 30.
niypé jü fenyőág | tannenzweig P. III.539.
niji nyúz | schinden K. 401. niyw P. 14. — 1. noji.
nild négy | vier.
niltdn-punk a veres sziklapart teteje 11.56.
nilu negyven | vierzig T. 159.
nimvirs csuszó-mászók | gewürm 1.163.
mn 1. ndn.
nink nyű | made NyK. 2 3 : 362.
nir vessző | ruthe 1.23. ág | zweig KL. III.349.
niri tép | reissen AL. 72. nirdsi ránt 1.163. 11.100. nirmiti id.
11.83. nirémti elragad | rauben 1.18. 11.93. KL. III.487.
nis (tő: nins-) haltej | tischmilch K. 362 AL. 55.
nis medvefog | bárenzahn — nispd 1.117. III.335. nispd
KL. III.349.
nitép wanném szülő erdőm | der wald, wo ich geboren bin
KL. III.345.
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niuli üldöz ] verfolgen KL. 20. AL. 70. niulkanti AL. 69.
niwlqléyti AL. 77. id. — v. ö. naivli.
no . . . na . . . 1. részben na...,
nu...
w$/ér czirbolyatoboz III.205.11.183.
nqyi sántít | hinken AL. 70.
noyi hús | fieisch 11.33.
noyqr mi | was, welches T. 166.
noys nyuszt | marder 1.5. nyusztbőr | marderfell 1.31.
sáme nqysitepti megfojt | erdrosseln K.
noyia erdei tűz | waldfeuer T. 163.
1. nokhti látszik | sichtbar sein KL. 15.
2. nokhti unszol | aneifern K. 11.237.
nqi igen, nagyon [ sehr T.
najér fejedelem I fürst K. 11.232. — naér AL. 70. nájár
T. 165.°
nol nyolcz ] acht III.419. — nol-sat nyolczvan | achtzig
III.502. úol-set K. nqlqllu T. — v. ö. nqllqw.
nol B. nql K. T. nol KL. nal AL. 1) orr | nase. — nol-tus
arcz | gesicht KL. 13. nqli-éom-ém id. T. 307. nal-töXdk orrczimpa |
nasenknorpel AL. 55. — nol-kwalV kötőfék | halfter 11.112. —
2) fok | das capll.136. 96. ur-nol hegyfok | vorgebirge 11.209. yard
ú. ritkafájú föld 11.96. — jd-nel (illeszkedve!) folyó forduló partja,
folyófok | flusswende AL. 55. — 3) hegy | spitze séri-n ; jüntép-n.
kard, tű hegye | degen-, nadel-spitze K. 11.223.
nqléy vékony (turpa hangú) | dünn 11.29.
noléytayti viaskodik | kámpfen, streiten 11.20.
nolém sas nyári nyirhéj | sommer-birkenrinde 11.52.
nolenti nyomkod | drücken, pressen 1.60. 121.
nqlV kigyó | schlange 1.80. 11.323. noli AL. 55. nalu T.
314. id.
nqllqw nyolcz | acht B. úqllqu K. nollou KL. nqlqlu T.
nolt alacsony turpa hangú | mit tiefer stimme III.316.
nqlt csekély | wenig: tepa vita n. étke, vize cs. IIL341. KL.
III.355. — n. turpa turin rqny éles (?) hangú, hangos kiáltás | ein
scharf (?) klingendes geschrei 11.11. — 1. nolt.
(khivqt-J nqlttqus (pass.) megkoszosodott | aussátzig werden
K. — v. ö. nulém.
noluji összenyom | zusammendrücken III.456.
nqmértké tojás | ei T. 308.
nqmi gondol | denken 111.80. nqmélmati 1.15. nqmsi III. 120.
KL. 8. K. 1.167. nqmsiláli 11.41. id; nqmsayti gondolkozik | nachdenken 1.160. nomsayti id. K. 11.224. — il-nqmélmaté elgondol
kozik, búsul | grübeln, sich betrüben T. 307.
namt (nqmét-né III. 55.) gondolat, elme [ gedanke, verstand
1.5. T. Í60. vágy | sehnsucht 11.301. szándók | vorsatz T. 160. —
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namtém yutilalém megsajnáltam (tik. elmém fölemelkedett) |
bedauern 11.187. —- namtin elmés, okos | klug 11.41; 1.137.
III.266.
non női szemérem | weibliehes gesshlechtsglied: lo-nön lópéra
K. 11.228. nön-vönghé— pü-oqmpei lyukfi-ebek P. III.523. ta ankwd
nönV (káromkodás) 1.26. — nqn K. 11.236.
úqnméji megindít [ bewegen 11.369.
nonsi nyúlik | dehnen AL. 74.
nqosté 1. nqwi.
nopati fölfüggeszt, fölnyársal | aufhángen, aufspiessen KL.
III.353.
nqpiti mázol | schmieren 11.211.
nor dió | nuss AL. 78. czirbolyatoboz-mogyoró [ zirbelnuss
AL. 74.
nqr hegység | gebirge III.323. Ural 1.12. 129. nár-oyivtés
sziklakő | fels KL. 20.
nor gerenda | balken 11.291. III.96 nar id. K. AL. 70; nor
nyárs | spiess T. 159. nur-jiw id. 1.97 11.113. 172.
úqréy zsenge | zárt 11.274. — úqryai vékony zelnicze | dünner traubenkirschbaum III.455. — v. ö. nqley.
nöri akar | wollen AL. 72. — nori id. K. 11.226. óhajt | wünschen K. 11.378.
nori csúszik | rutschen 344. — kwon-normiü kimászik |
hinauskriechen III.417. — normán kúszó 111.48.
nori összezúz | zermalmen 11.23. norsi id. 11.108. — nori uj
szorongató állat III. 154. norán: sis nordnél noréstd hátzúzássai
zúzta széllyel 11.23. hátszorítással 11.108. — nori törik [ brechen
K. 376.
(supV-) narV (tok) porczogója | knorpel 111,499.
nq,rili hemzseg | wimmeln 1.31.
norma (deszka) állvány | gerüst 111.55. — dywtés-normd kőgát | damm 11.176.
ngrtéy híd | brücke K. 362.
norti terít | bedecken 1.45. kiterít J ausbreiten III.428. narti
abroszt terít | aufdecken AL. 56. nortyati térítődik, oda hatol |
sich ausbreiten, eindringen 11.362. — nortmdn: vijir qitdt n.
mdkwé vörös színnel borított ( ü b e r d e c k t ) földecske III.7.
ness 1. ness.

nasén ízletes | schmackhaft KL. III.351. — 1. ndsdn.
nai B. nat KL. P. kor | zeit, altér 1.129. élet | lében 1.137.
nqtin: elém-yqles n. tq,rém az ember idejebeli világ 11.35. 179. stb.
— nqtpalit mialatt | wáhrend 11.295.
nöti segít | helfen K. 11.228. nqti id. AL. 72. T. 327.
nqtmi megkorosodik | altern 1.149.
nqu rekettyefűz | bachweide KL. III.355.

(
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nquyati stb. 1. noivi, nqwi.
nout KL. 20. naul P. 22. nqwél {nq,wla B. 1.58) hús | fleisch.
nguné miatt, következtében | in folge dessen, wegen K. 387.
KL. 22. nüwné id. B. 354. — sám nguné szeme láttára K. 1.172.
nguré erős j stark K. 11.232. — v. ö. naüra.
fngkh-J nourémi megerősödik ] erstarken K. 374. — v. ö.
nürémti.
nouté egymás közt | mit einander : ekw'-qnsuy rí. loatyata az
öreg ember s a felesége egymás közt beszélgetnek K. 1.166. — 1.
a következőt.
nowám, nowan stb. egymás | einander : mén nowamt vőkhtésmé
mi egymást megláttuk P. 12. ríowám-pes jerpta/timen egymással
szeretkezünk KL. 22.
nqwéltawé (pass.) izmosodik (nqwlci a húsa) | kráftig werden
11.102. úqwélayti birkózik | ringen P. III.523.
newi tép, gyomlál | reissen, játén K. 402. — nuwi kopaszt |
rupfen T.331. — v. ö. ndwi.
nqw- hozzáfog, kezd | beginnen K. 402. praet. nausi K. 11.238.
nqosté K. 11.237. — naostém kezdve T. 336 naukhoté id. T.
159. 138.
úqwi B. ríowi K. KL. (noici mozgat, érint, bánt KL. 34).
1) mozog | sich bewegen. — nqwési nyüzsög | wimmeln 1.156;
nqwésali 1.25. nqwlenti ficzkándozik (a hal) | herumspringen AL.
61. — nouli hajlik | sich beugen K. — ríoumi megmozdul 1.10;
noumti 11.261. 1,31. noumáti 1.10. indul, halad | aufbrechen, fortschreiten. — nausi rezeg | zittern 1.29. nqusanti ma reng a föld |
die erde erbebt 1.61. — nowémtépti (kissé) megmozgat 11.51. 247.
nouti id. K. nouti (n!) id. KL. 34. nquti hintáztat | schaukeln
AL. 60. nautép jü rezgő fa P. III.523. neuti fárad (ill. mozog) | sich
bemühen T. 322. —2.) bánt | zu leidé thun 1.49. nqwiti 11.156.
nquti KL. 23. id; nowiti megránt {éermát a gyeplőt) | anziehen
11.317. bánt 11.410. nquyati (n!) bánt 111.87. ingerel I necken KL.
III.353.
nqwli tur pipegő hang | piepende stimme 11.429. nqwlém süpkém pipegő szájacskám u. o. — v. ö. nawén.
nu ... 1. részben no...
nukh, nokh... 1. nun, nunk.
nuj posztó | tuch 1.7. III. 101. KL. III.355.
("/ot-J nujémti (n?) félreránt | wegziehen 1.29. — v. ö.
nqwi.
nuji nyúz | schinden 1.152. 11.93. — yasli-sqw nuje'im moh
kérget vájok föl ill. nyúzok 11.185. — nujilí 11.192. nuj-fáli 1.153.
nujyéláli 11.192. nujémti 11.165 nyúz. — úöjé T. 326. nüjji AL.
64. id.
nul árvíz | fluthwasser III.218. 257.
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nul nol 1. nuli.
nulás lúczfenyves | weiss tannen-wald 1.105.
nulém seb | wunde III.505. kosz | grinde KL. 78. — nulém,
nuhné P. 9. nglmi T. 163. seb.
1. nuli jegenyefenyő III. 103. szurokfenyő III.317 | silbertanne, pechtanne; nul lúczfenyő P. 8 : nuli T. 163. riglo AT. 163.
id; nol vörösfenyő | rothtanne K. 11.378.
2. nuli eskü | schwur III.54. nuli-uj esküvő állat 11.195. noli,
AT. úglo id. T. 163. nul id. P. 10.
nultán meredek hegyfal | steile felsenwand 1.6.
nulti esküszik | scwören 111.54. — nultili III. 152. nultiláli
III.386. nultsápi III.381. id. — nglti K.
num B. P. T. nem K. felső | das obere — numi id. NumiTq,rém isten neve tik. felső ég B. 336. numi, nume id. T. 308. numén
fönt | oben, auf B. P. ngmélt id. K. numél felülről | von oben B.
T. ngmel id. AT. — num-öl P. 14. ngm-qol K. 11.223. legfelső | das
oberste — v. ö. nun, nunk.
nümiti megmozdul | sich rühren 111.61. — v. ö. nqwi.
numas pal jobb oldal | rechts, rechte seite T. 330.
nun : nunén, nunkét fölül, fönt | oben, auf KL. 13. nunk föl,
fölé | nach oben, aufwárts P. 14. ngnkhé, ~ khwé, ~ khat id. K.
374. ngnkhál' 11.233. nunghal AT. ngnghail' id. T. 309. — nun/
Tq,rém jáum fényes T. apám AL. 414. •— Igék. nqny- B. 336.
ngkh- K. 374. nukh- KL. 13. nunk- P. 15. nun- AT. non- T. 309.
fel-, meg- | auf-.
nünsli kinyújt [ dehnen, ausziehen P. 18. — il- nönsqntayté
kinyújtózkodik ] sich strecken T. 307. il-úönté kipiheni (ill.
elnyújtja) magát T. 307. nontesali id. AL. 61. nonti pihen | ruhen
AL. 74. — nüntlayti id. 11.219. — nüntsiti nyúl kátatel kezével |
die hand ausstrecken; mit der hand greifen 1.131. nüntsintali:
katánén nüntsintálei' ujjaikat húzogatják ill. kezüket nyújtogat
ják 11.67.
1. nüp teri-pu gyönge húsú darufi | ein kranich-junges mit
zartem fleisch KL. III. 349.
2. nüp násznép | hochzeitleute K. 11.238. nüpi nász j hochzeit K. 11.223. nöp leánykérő | brautwerber T. 162. — nüp-pásén
lakodalmi asztal K. 11.238. nüpi-jör házastárs | ehehálfte K.
11.223.
nüpél (numpél) felé-, hoz, irányában | gegen, zu, auf B. 339.
KL. 8. — vat n. akivé harminczegy ) einunddreissig B. 339.
nupyenti sétál | spazieren 336.
úüpis kemény | hart 1.27.
nuplayti nősül | heirathen KL. 17. nüplaytné mám násznép f
hochzeitleute 11.129. — nöplé nőül kér ] freien T. 159. nöplqytqlép
khum kérő vőfély | brautwerber T. 331.
NYELVTUD.

KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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nur bosszú | rache 11.96. megbosszulás: an jdV- píyen nur ti
kojmiteí' ama bátyjuk megbosszulását keresik (űzik) ím 11.62. boszszú-ok | ursache zur rache: jdyd miném jdrin nur man at qnsiken
atyától eredt atyai bosszúokunk nincs 11.27. — ner harag | zorn
K. 378. — nurin: ja'i n. yald uj apai bosszúval (megátkozott)
dög állat III.444. haragos | zornig 111.76. nurin yum megrontó v.
bosszúságot okozó ember IIL444.
nür szíj | riemen: n-lak szíj-lapda 11.182. n. va'ilép szíj
nyakló | riemen-halfter 1.109.
nürém rét | wiese 1.98. n.-uj medve (réti állat) | bár 1.98.
nürmén yum id. III.334.
nurém hatalmas | máchtig, stark: n. uj medve | bár 11.193.
III. 1. — nurém : vuor n. erdei hatalmas a. a. medve KL. III.483.
nörém-önt-voj-píkwé hatalmas erdei állatfiucska III.467. — v. ö.
nouré, ndürd.
nüremti megerősít I befestigen P. 15. 25. v. ö. nourémi.
nüris erősen j stark (adr.) P. 21. — v. ö. ndiris.
nurmalti: am nurmaltém utém az én bosszúm okozója | der
mir rache schuldet 11.71. — v. ö. nur.
nurpd: akw' n. sat q,ln egy k a r i k á r a f ű z ö t t (ill. karikás |
auf einen ring geheftet) hét ezüstpénz 11.291. akwi n. sat put egy
akasztóíves hót üst | síében késsel auf einem reif 11.17.
nürslli rí | weinen 11.337.
nusd szükség | noth 11.429. cLjtá-pil n. tüw réti bogyóban
s z ű k ö s ( d ü r f t i g ) nyár 111.26. — nusd szegény I arm KL.
III.353._
úüsdn tarka | bűnt 11.278.
nusém nász | hochzeitvater 11.95 nászrokon 11.258.
nusi (u br.) megjavul | sich bessern 342. nüsémldli id. 11.427.
nüsi nyújtóztat | ausstrecken: nüsné 11.67. — nüsildli meg
nyugszik | sich beruhigen 11.196. —nünsli.
nussélti 1. nuwé.
nüwé mozog [ sich bewegen T.332. nuwémti megindul | aufbrechen 11.99. himbál | schaukeln K. 11.222. nuwémtdli megmoz
dul | sich rühren 11.85. nuwiti hajt | treiben 11.21. rohan | rennen
III.275. — nussélti üldözőbe vesz | verfolgen 1.12. — 1. nawi.
O,

a.
o

#-£Ígen | j a K L . 21.
q,ana csésze | schale K. 378. — 1. oq,ná.
od leány | mádchen K. 11.222. oa P. 8. oai KL. IIL345.
odtém 1. oq,tdm.
ey hegy | berg K. 374. é^-penk hegycsúcs | bergspitze P. 16.
meredek part AL.78.
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qyél ész | vernunft T. 158.
ekhérti megátkoz | verfluchen K. III.129.
ökhésém imádság | gebét T. 156.
qyjin cserzett tawél bőr | gegerbtes ledér 11.50. — v. ö.
qywti.
qyi: law-qyi lawin nqmtél, kant-ayi kantin nqmtél jamili dühös
f e j b e l i dühös elmével, haragos f e j b e l i haragos elmével jár
föl s alá III.9. — v. ö. ey.
oysalxéz j kupfer T. 162.
qysá darab [ stück 1.13.
oysá pénz J geld K. 365. P. 10. okhsé id. K. 373. — oyéén
(adi.) K. 11.379.
(jel-) oyéqmi lesoványodik | abmagern P. 15.
oysér róka | fuchs."
oyti 1. oywti.
öywtés kő | stein K. 11.223. oywtés KL. 15.
eyivti hánt | schálen P. 14. 27. oyti id. AL. 64.
. qil 1. aul.
(sip-J airin (nyak)örvös .| mit einem streifen am hals KL.
IIÍ.351.
qit mező | wiese T. 312. qjta III. 15. 502. qita a'it-uri' téls a
rét rétalakúvá termett 1.41. — qitán (adi.) 11.294.
oj szerencse | glück 11.285.
qjyél kiáltás | schrei K. III. 132. ükvo' q. egy verszt K. kit qjyél
két verszt P. 19. — óqfjél id. K. 11.228.
qjyi kiált | schreien K. 11.224. — oqjyi id. K.
oji menekül | fliehen, entlaufen III.363. — ojili III.361 ojilali
11.148. ojilalili 11.195. megfut, futamodik | weglaufen; ojipi meg
szabadul | entkommen 11.56. el-qipi id. K. 373. ojipali id. 111.30. —
vas-uj-yul ti ojipunkwé patsét a kacsaféle állatok [vonulása] v é g e
f e l é kezdett j á r n i 1.56. — kun-qjmqti kiszabadul T. 159. jolojmati leválik | sich ablösen 11.289. — la'il ojmatné vqnyin ma lábbicsakló gödrös föld | den fuss verrenkender graben 11.386. vitén
qjmati vízbe sülyed | in's wasser untersinken 11.299. jqlé qjmciti el
hagy | aufhören K. 11.238. — ojti elszalaszt, futni enged | laufen
lassenKL. 13. kwan-qiti id. K. 373. kiereszt | entlassen: nal ul öjialn nyilat ki ne ereszszetek 1.95. v. ö. ara nalém ojpattal 1.111; —
jel-oiti leejt | fallen lassen P. 15. KL. III.349; — ojti old | losbinden AL. 62. kwán-ojtyati leoldódik, lecsúszik KL. III.353. — qs
qiteslém a czélt eltévesztettem | das ziel verfehlen K. — nan noysél
ojtáln du b e z a h l e mit zobel B. 356.
qji alszik | schlafen 11.127. qjwé KL. III.203. jol-qjwés elaludt
11.83. K. 374. qjimé alva 11.127.° — aüti altat | einschláfern K.
374. — qjilmatwés 1.7. qjilmatawé III.142. — ojilmatne u. o.
jel-ojilmentlaum P. 22. alszik.
21*
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qjka öreg ] altér.
e t o ' egy | eins P. 9. — v. ö. ou.
Öl vég | ende P. IH.521. — el-olt kezdetben | anfangs; ji-olt
végre, utoljára | endlich, zuletzt K. — 1 agl, oql.
ql-} qlé-, oql-: ql-nar valami | etwas; qlé- khwqté valamikép
pen | irgendwie; oql-khun régen, valamikor | irgendwann K. —
v. ö. al-khanghwa.
dia: it'-dla egész éjen át | durch die ganze nacht AL. 61.
qla szín | farbe IL319. n i . 7 .
ölem álom | schlaf T. 156. — v. ö. ülém.
qlém élet | lében 1.16.
qlémtayti emelget, hord | heben, tragen P. 17. qléntayti hurczol KL. 14. — oqlenti emel K. oqlmi emel | heben KL. 15.
öli K. KL. qli B. AL. ql- T. van, él, lakik | sein, lében, wohnen — qlili III. 15. qlilali 11.164. qlméji lakni kezd, letelepedik |
sich ansiedeln 1.72. 11.183. qlmilém volt vala 11.183. ölénti van K.
11.240. —• qlinét a levők | die seienden III. 190.
qlméx bal | links K. 11.229. — qlmqz id. T. 330.
qln ezüst | silber — arany ] gold 11.123; — pénz [ geld
B. 350.
ql'p-: viyir qtppa dl'pen na'ir vörös festésű, festett nyereg |
roth gefárbter sattel 11.339. sorúi dlppajdtél ma arany-színes ked
ves föld | goldfarbenes liebes land 111.40.
álp hős | held T. 159.
(akw,-J ölpá teljesen, épenséggel | ganz u. gar KL. 20.
qltén arany | gold 11.327. aranyos | goldig III.227.
alti hozzácsatol | anknüpfen, anheften 11.298. megtold | anstückeln 11.364. il-qlti KL. 12. ölti P. 16. id; qltféli hozzácsatol
1.67. qltém: kit jiw q-pora két fából összerótt tutaj ] von zwei
báumen zusammengeschweiftes boot 11.135. qltman id. 11.279. —
qltyati hozzákapcsolódik 11.298. — lunt-vas tén jui-pálent ta
qltyatsét a vizi szárnyasok ő utánuk sereglettek (schaarten sich
ihnen an) 1.30. — öltmét gyarapodás | wachsthum 11.379. öltmétén
gyarapító | vermehrend u. o. qltmin id. III.297.
alti': lünt-, vas-alti' lúd-, récze-falka | gánse-, enten-heerde
11.428. qltV-xqrkicé hal-nyaláb III.227. qlti-khwqr szárított csibeaprólék | getrocknetes hühnergekröse KL. 47. qlti-tori fiókdarúfalka | ein schwarm kraniche KL. III. 347.
qltqté csalogat | locken T. 326.
q,ltul birtok | vermögen 11.46. III.192. jószág | vieh 1.134.
életmód | lebensweise III.435.
qmil'ti megmond | sagen P. 19. qmilti beszél ] reden KL.
18. — puru-q,maltilem kiengesztelem (tik. visszabeszélem) | versöhnen T. 308.
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ön fölséges | erhaben 11.256. 356. vojle-önle nagyságos állatocska | erhabenes thierchen III. 133.
ön 1. q>ni.

ofiy (tő : onyu-) anya | mutter T. 156. gnk AT. oqnkw KL.
III.353. tömeH-oq,nkhw jávortehén | elen-kuh KL. 16. — oqnk KL.
III.353. nőcske K. III.126. oqnkéské öreg asszony | alté frau K.
1.168. — v. ö. B. ánkw, ank.
öné ül | sitzen T. 314. gnté id. T. 333. il-qntén ülj le | setz
dich T. 310. — Taut il-qnts a Tavda befagyott | die T. ist eingefroren u. o. il-onté elmerül | versinken T. 159. ötté ültet | setzen
T. 333. — khq,tél oniantne ur napnyugvó táj | die gegend gegen
sonnenuntergang T. 330. — antéltayté előtűnik j hervorscheinen
T. 310.
ffiZ gy a n ta | harz III. 103. ankh-jhv szurkos fa [ harzbaum
KL. III.355.
enkhé hófajd | schneehuhn K. 397.
gnyél'l. ankwél T. 156.
enywi levetkőzik | sich entkleiden K. 399. elé-enkhwsayti id.
K. 11.225. el-enywsayti K. 373. jel-énkwsayti id. P. 15. kwdn-qnkwsé
levetkőztet | entkleiden KL. 5. énkwsi a bőrt lehúzza (a medvé
ről) | das feli (des bárén) abziehen P. 27. — önghi ruhát leveti | sich
entkleiden AL. 74.
q,nyji gyantáz | mit harz bestreichen III. 123. 284.
öríi, ön nagynéne | tante K. 360. qúi id. T. 164. qZnV ángy |
schwágerin 11.99. III.379.
q,néi van neki | hat; visel | tragen, benützen 11.87. 1.34. 143.
tart: tot ta qnsawém ime ott tart engem | er halt mich dórt III. 117.
magánál tart, ápol | pHegen 11.105. ellát | pflegen 11.264. fölnevel |
erziehen 1.159. —• amki aéné a fim a magam nemzette leányom j
das von mir selbst erzeugte mádchen 11.150 ankum q,nsém kit
pV anyám szülte két fiú | von meiner mutter geborene zwei
söhne 11.213. qZswasém születtem | ich bin geboren 11.277.
anétal szűz | jungfráulich 111.36.
q,nsuy öreg | der alté K. 1.166. — 1. ansuy.
önt'én szaruból való | aus horn K. 11.235. — v. ö. antin.
(íntér méh | biene 1.103.
qntés segítség | hülfe 1.142. 11.15.
qZntésti segít [ helfen 1.162. 11.146.
cinti árad [ das wasser steigt B. 328. kifut a víz [ das wasser
übergeht 1.31.
q,ntil borda | rippe 11.99. III.533.
antsel mellett, tájékán | neben, in der gegend B. 338. ontsél
közelében | in der náhe 11.73.
ontollou kilencz | neun.
qnu (tőiqnkh-) fenyő [ fichte T. 162.
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oqkél'mén kegyelmes | gnádig K. 11.376.
oqkw anyós | schwiegermutter K. nagynéne KL. III. 349..
oqkwérés nénécske K. III. 130. — v. ö. ankw.
aol, oql, 1. q/ul.
oql öl | schooss P. 17. KL. III.489. oaléfi. KL. III.485. —
T. ö. ál.
oqla csaknem, majdnem | beinane K. — v. ö. alá.
oqlém-poql túlsó fél | jenseits KL. 11. v. ö. álém.
oql'émn fest | malen K. 396. — v. ö. alpti.
oqlpél korán | früh K. — v. ö. álpél.
oqmél mód | art u. weise K. 1.168. 169. 11.225. P. 21.
oqmp eb | hund K. 11.223. — v. ö. ámp.
oqná csésze | schale K. P. 15. edény | geschirr KL. 14. —v. ö. áni.
oqpá bölcső | wiege, oq/péü K. 11.222. apa AL. — v. ö. ápá.
oar anyai részről való rokon | mülterlicher seits verwandt
KL. 5.
oqrent adósság | schuld P. 10.
oqrés tűz | feuer P. 111.525. qrés-jiw hasábfa | scheitholz
III.9. — naj-jiw örás tűzifa rakás | ein haufen brennholz 11.143. —
v. ö. áréé.
Oqs Ob K. 11.222.
oq,ül halál | tod P. 15.
1. oat fegyver | waffe KL. III.201. v. ö. át'á.
2. oqt nem | nicht K. P. KL. oqii P. oqiii, oqiém id. KL. —
v. ö. at stb.
oqtém ember | mensch K. 11.223. oqtém id. KL. III.351. nép
K. 1.170 11.377: oátém K. 376. — v. ö. áűm.
qpa ipa | schwiegervater T. 163.
öpa medve | bár KL. 6.
qpér ügyesség | gewandtheit KL. III.481. ügyes | gewandtKL.
III.485. — v. ö. ápér.
opi náj nénédasszony | deine tante III.204.
qpl'ém apácskám | mein váterchen 111.59. qpl'u 1.68; qpliké
apácska | váterchen 11.426.
qr-khqn bárki | irgendeiner: qr-noyor bármi | irgendwas^
etwas T. 167.
öré vár | warten T. 325.
örékh 1. őrokh.
qryi fésül | kámmen 11.125. K. 399. arkh- id. T. 330. arrau&
(pass.) P. III. 523.
qrém B. qrém idő | zeit P. III.523. qrm 1.136. oqrém KL.
qrémté idején j zur zeit III.401. taw joyténé qrémté az ő jötte
kor | als er kam. — ton-qrémt akkor f damals; ton-qrém-kémt
azon idő tájt j zu jener zeit B. — mát oqrémté a mikor | als
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KL. 16. nal patém, oqrmdt midőn lejött [ als er herunterkam KL.
111.487.
. qrén atyafiúi [ verwandtschaftlich 1.115. — v. ö. oqr.
qrés, oqras 1. őréé.
orés-pöyép csíkos oldalú j gestreift K. 11.235.
qri agár | windspil III.259.
örokh pálinka | branntwein K. qrqkhw P. 8. qrqkhwé KL. 5.
qrqy T. 320. örékh K. 11.234.
qrqm (tat.-arab) haszontalanul, hiába | unnützerweise T. 322.
qrqp szekér | lastwagen T. 308.
qrqsp karácsony | weihnachten T. 318.
- ormi megízlel | kosten K.
qrmli könyezik | thránen vergiessen KL. III.345. (aumlif
v. ö. NyK. 22 : 40.)
őrsén rőf | elle K. 11.228. v. ö. arsin.
(jalé-) örti elfárad | müde werden K. 374. P. 27. oarti id.
KL. 18.°il-qrtsém id. T. 311.
qs atya | vater AL. 11.414. — v. ö. as.
1. oá város [ stadt T. 162.
2. ös bábjáték | puppenspiel T.160.
1. qs juh | schaaf. 1.8 11.26. os id. K. ös id. KL. 23.
2. qs szintén, megint, még, is, hát, bizony | auch, wieder,
nun, jawohl 1.1. 130.11.117. B. 355. qs at sem | auch nicht B .
355. qs-yum, qs-ti persze u. o. til qsa ennél tovább, ehhez még |
hiezu B. ös id. KL. 17. ös ám-mánén ha azonban | wenn aber KL.
III.351. — v. ö. as P. 20. qs id. T. 318.
1. qs, qsé hiába, czéltalanúl | zwecklos — qsé ölyém-khar
szabad ember | freier mann; qs tokh csak, csak úgy | nur, nur so
K. 384.
2. qs szín | farbe 1.163. III.407. kit qsnépatsén halvány lettél |
(ill. két színbe estél) | du wurdest b 1 a s s 1.123. — qs fölszín | oberflácbe: qst rajt | auf (mit dat.) qsnél -ról | von; qsén rá | auf (mit
acc.) T. 314. •— vüt'-qs víz felülete | wasserspiegel P. 18. •—
v. ö. as.
qsa: takw qsa maga | er selbst KL. 9.
osal-naurém fattyú-gyerek | uneheliches kind 1.29.
qse-/ kedves | lieb AL. 11.414. — v. ö. ásé%.
qsén: tau-masá at khölkhati, qsná aüm ő felőle semmi sem
hallik, h i r e sincs | von ihm hört man nichts, es ist garkeine
n a c h r i c h t über ihn P. 23.
osérli lustálkodik | faullenzen KL. 22.
qsyés kulcs | schlüssel T. 162.
osi harag | zorn K. 387.
esilté melegít | wármen .T. 307.
>
qsin vastag | dick 111.52. sűrű | dicht 1.156. 111.75. q. U sötét
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éj | finstere nacht III.415. qsén 11.122. osiü 11.131. — qsén-és K.
382. ősin KL. III.351. ősén (o long.) KL. 6. ősin ulém mély álom |
tiefer schlaf KL. III. 201. — v. ö. asit.
ösinté ásít | gáhnen T. 325.
asit vastagságú | dick: tqrés qsit qsin arasznyi vastagságú,
vastag 111.52. ősit 11.295. ositi' vastaggá 111.31. qst KL. III.489.
ost KL. III.349. ostél vastagon KL. 19. — luwaném lé'in-lü ositV
jémtsét csontjaim evetcsont v é k o n y s á g ú v á lettek ] meine beine
wurden d ü n n wie die eines eichhörnchens III. 117. (v. ö. ossd
vékony). — v. ö. qsin.
ösiti 1. qsti.
(pél-) ositi megsavanyodik | sauer werden P. 22. — v.
ö. ásté.
qsjé szűk | eng K.
qsjqy suba | pelz 11.129. qsjé/ KL. 13. qsják P. 22. id.
qsléy árpa | gerste AL. 60.
qém'ar ügyesség | gewandtheit 1.160. tréfa | scherz III.477.
osmarli ügyeskedik | gewandtseinI.7.furfangoskodik | schlau
thun 11.60.
qsmd párna | kissen 11.162. asmdn (adi.) 11.164. qsmq id.
T. 154.f
qépin yum jómódú, tehetős ember | reicher mann. B. 364. —
v. ö. ansi habét.
oss hadd | láss, lasset (sein) 11.166. 179. — v. ö. voss.
ossa hogyne, persze, természetesen | wieso nicht, natürlich
B. 351.
ossd vékony | dünn III.362. qssá id. 11.219. ossi-jko gyalu forgács | hobelspan 1.4. assd-Wipd gyík (ill. vékony farkú) | eidechse
(d. i. dünn-schwanzig) 1.163. — q,ésd keskeny | schmahl KL. 45. —
v. ö. q,sjé.
ossuléssV ydpán elhagyták hajójukat | sie verliessen ihr schiff
11.66.
q,st 1. asit.
astal gyönge | schwach 11.37. nesztelenül [ lautlos (adv.)
1.49. eszeveszett | toll 1.115. — v. ö. astal.
ástér ostor | peitsche 1.103. 11.347. — östér id. K. 11.230. ostér
id. KL. 3.
q,sti haragszik | zürnen 11.81. qsté T. 325. ösiti P. III.539.
oéetqlenti AL. 77. id.
osti elhibáz | verfehlen III.452 qsti III.517.
öt haj j haar K. 11.236. KL. 2. AL. 79. — v. ö. át.
qtér fejedelemhős, isten | heldenfürst, gott; — qtrékém uram |
mein herr, gemahl 1.57. qtérakém id. 1.58. dtérris (dim.) 11.192.—
ötér 11.222. gazda | herr KL. III.355.
qti kedves I lieb 11.47. 254.
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qtin édes | süss 111.50. qtén III.235 (a br.) — v. ö. atin. at.
qtom Ádám 1.166.
qűm nincs | es ist nicht P. 23.
qtlam lépés | schritt T. 162.
1. eu iske az egyik | der eine P. III.525. — v. ö. aw kernel.
2. ou-pü gyermek | kind T. 310. — v. ö. oá, oa.
3. eu ajtó | thüre P. 17. KL. 5. kapu | thor K. H.237. —
v. ö. áwi.
qu-vaun turél a u v a u hanggal 11.201.
au 1. aw.
aul 1) vég | ende 1.23. 127. 11.91. 197. aol id. K. 1.172. T.
330. qil id. KL. III.203. 483. — aulép (adi.). 11.147. jui-qult utol
jára | zuletzt 11.70. oqlt-peé egy sorban, egymás mellett | neben
einander P. 17. akw'-oqlt-peé id. KL. 14. — 2) első | erster III.449.
260. — 3 ) / a j , nem | art 111.16. III.386. — jqmés qul boldogság |
glückseligkeit 1.136. — v. ö. aul, öl.
aulag császármadár | haselhuhn 11.359.
qulé'i jeges jpcsa 1.29.
qum betegség | krankheit K. 11.376. tán-eum hideglelés |
fieber T. 158. — qumin fájdalmas | schmerzlich P. 22. —
v. ö. aum.
qumétti fájdalmat okoz | schmerz verursachen P. 27.
qumin 1. qwi. •
qutá dárda | lanze III. 190. 400. KL. III.489. autan (adi.)
III.140.
qw 11.137. qu 11.137. 261. quw B. 377. víz folyása | fluth,
strom; qívpa III.324. qwén 11.397. qwin 11.135. (adi.).
qwa igen | ja K.
qwét-nol folyófok | stromesbiegung 11.320
qwi folyik | fliessen 11.31. quti id. I. 31. qutné vit folyó víz |
fliessendes wasser I. 31. 5. qwétné ja sebesen folyó folyam | strömender fluss 1.81. qwétné vit 11.386. — qwémli 1.81. quméli 1.39.
folyamlik; aumlali ömlik: nar á/wtési' éld qumlalem kopár kővé
változott (ömlik) el 11.192. — qumin: lilin sqrni q. kwol ragyogó
aranynyal folyó ház | von glánzendem gold triefendes haus 1.31. —
v. ö. aumán.
owré% part | ufer P. 22. — v. ö. auré%.
onkwé rövid | kurz AL. 54.
(jel-) onmi megrövidül | kurz werden AL. 78.
önst ép most, nem rég | soeben AL. 61.
or vér I blut AL. 79. vörös I roth AL. 57.
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P.
pá, paV 1. puj.
(aylá-) páylá ímmel-ámmal | so-so III.415.
páywná dudorodás | geschwulst III.403.
paywti elhajít | schleudern 11.291; lődöz | schiessen III.400.
paywtili id. III. 142. jakért pdywtldti a vasmacskát lebocsátja j den
anker herablassen 11.62. —paywti lő| scbiessen KL. III.481. P, 21.
pdytkhatlé dobálódzik | werfen T. 165. —péywti lövöldöz K. 11.240.
peytli meglő III. 131. páyti id. 1.7.
pái' hüvelyk daumen 11.399.
paip bödön
fásschen 11.271. nyirhójputtony | putte aus
birkenrinde. KL. IIL353. pajpék 11.18. paipkd AL. 76. (dim.)
pajt arcz, pofa | gesicht, wange 1.60. 11.50. IIÍ.500. — pét,
KL. III.491. pét, peut K. 190.
pajti főz | kochen KL. 20. paiti AL. 64. pajti P. 25. id.; —
pajélti forr | sieden 1.6. 75. pajéltdli 11.260. pajtayti 11.33. id.
pajté megszűnik | aufhören T. 331.
pákw czirbolyatoboz | zirbel III.93. p.-sam czirbolyatobozmogyoró 11.108. — poakhív KL. III.349.
1. pal 1) szobarekesz | ein abgesonderter theü imzimmerl.24.
dwi-pál ajtómelletti szobarekesz 11.197. kwoti-pál középső szobar.
u. o. muli-pál vendég-szobarekesz u. o. muli-pqal id. 11.125. pal
ául a szobarekesz vége 11.44. — 2) ágy | bett 11.164. III.257.
palin ma ágyhely I bettstelle 111.54. —pal pad | bank T. 159.
2. pal, pqal B, poal K. KL. V.pal AL. pal (tő : pol-)ll. l)fél|
hálfte: sam-, kát-, la'U-pál fél-szemű, -kezű, -lábú [ eináugig, einhándig, mit halbem fuss; sup-pál görbe szájú j mit verdrehtem
mund 1.25. kit pala kétfelé | in zwei theile 1.13. — 2) oldal | seite :
nar ta pdlnél az Ural túlsó feléről | von jenseits des Ural 11.188.
akw'-pál egyfelől | einerseits 1.6. pasán ta pdlné az asztal túlsó
oldalára 1.131. — 3) vidék | gegend : vorin p. erdős vidék | gebirgsgegend 1.4. — tuja, pal yqsd ydtél tavasztáji hosszú nap | ein langer
tag zur frühlingszeit 1.89. v. ö. tüjá, takwsi palái ti jemts, patés
tavasz, ősz felé kezdett válni (az idő) | es war gegen den frühling,
herbst zu 1.53. 133. 56. — 4) féle | derartig: manéi-pal mirá m.féle népe 1.68. pala jiw az egyikféle fa | der baum von dieser art
11.118. pártán pal náV deszkából való fajdtŐr | eine bretterne falle
III.368. taiulén pqal tawlen yajtd szárnynyal alkotott (való) szárnyas követ | mit flügeln versehener fliegender boté 1.107. v. ö.
1.101. — 5) Határozó : t'il-pql innen | von hier AL. 60. naurémpált a gyermekhez | zum kind III.369. am páltém hozzám | zu mir
u. s. w. eli-pált előtt | vor 11.120. jui pqaltd után | nach 1.105. ti
jui-pálkwét ezután III. 16. joli-pdlné alá | nach untén 1.49. tan pálánélt mellettük | neben ihnen 1.131. — v. ö. poqlt-nál, -hoz | bei
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zu K. L. P. dm peltémt mellettem | neben mir T. KL. dm-poqlémt
KL. 15; poqli felé | gegen zu K. pal, palu id. T. palnél felöl | von
zu T. l-jét kiipalt éjfél tájt | gegen mitternacht zu T. 318. — am,
nan kwoni falén rajtam, rajtad kivül | ausser mir, dir 1.11. am ti
kwoni pqal aseréin vqare'im csinálok még ennél is k ü 1 ö m b hide
get | ich mache eine noch grössere, als diese kálte 1.164. sdt yum
kwoni-pdlt taw yási ő a hét férfinél is j o b b a n ért hozzá [ er versteht e s b e s s e r a l s d i e sieben mánner 1.22. — 6) Igekötő: s z é t ,
k i , f e l pl. pal-yalili széthasad | zerspringen B. 248. v. ö. P. 18. jö
pali-tqwi a folyó szótágazik | der fluss verzweigt sich K. 206. palusitlém (v. palu) széttaposom | zertreten T. 315. pdl-khwarjdytsém
megharagudtam | bőse werden KL. 20. — v. ö. pél, pele P. puX
B. pil AL.
pdlsüiü | dicht 1.105. LTI.18.
pal fül | ohr B. — pal KL. III.351. K. sdm-pélan szemük
fülük P. HI.525. pil T.
pal mo szabadon fekvő, sík terület | ein freies, ebenes stück
land P. 18. pali khujép me id. K. 379.—pali' ciutné szabadon foly
dogáló j offen, frei niessend 1.5. pali' mailéi meztelen mellel | mit
entblösster brust B. 329. kátdnl pali' taktépalst kezeiket f ö l 
n y i t v a kinyújtották | sie streckten die offenen hánde aus 11.117.
— palén öli szabadon van ] er ist ein freier mann K. 382.
pala bárány | lamm 1.48.
palai: ness qlné palál-nqwél tq,slilém húsod csupaszszá, gyö
kérfonal vékonyságúvá fogom leaszalni | dein fleisch werde ich
gánzlich ausdörrenIII.51. — v. ö. pal, pali'.
palém bögöly | bremse 1.163. III.75. palm bögölyraj | bremsenschwarm 1.156.
pali sörény | máhne 11.345.
palit B. palt K. KL. 1) hosszúság ] lángé: tqrés p. arasz
hosszúságú | eine spanne láng 1.133. mail palt mellnyi hosszú j
brustlánge KL. III.485. — 2) távolság | entfernung KL. 20. talpalitné ölnyi távolságra | einen klafter weit 11.129. — 3) Időhat. •
ten nqtén-pdlitél egész életükön át | ihr ganzes lében hindurch
1.165. ölnén palt id. K. III. 128. ti, ta palit ily, oly soká | so lángé
11.97.246. jel pátndt palt míg leesik | wáhrend es hinunterfállt
KL. III.481.
palti föléget | verbrennen 1.13. tűzbe vet | ins feuer werfen
III.391. pqalti tüzet rak | feuer machen 11.129. pöqlti: lométné
nalwé p. a lángba veti K. 375. palti éget | brennen P. III.525. fűt|
heizen AL. 64. tüzet rak KL. 5. — pdltili 11.298.
pamin kegyes sam szem | gnádiges auge 11.17.
parid fürdőkamra ] badestube B. 351. parid AL. hl. parid T.
313. id.
páná bánya | bergwerk T. 164.

i
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pány részegség | rausch 1.115.117. —pányen yum 1.117. —
ponkli részegszik | sich berauschen P. 27. ponkhéloali id. Kii.
17. pányélálálu hagyd a részegségedet 1.117. — ponkhlém-khar
részeg | betrunkener P. 13. ponkhlém khals id. AL. 79.
(tül-)panyw felhő boruja | wolken-düsterheit III.288.
pánywit: yürem-párt p. három deszka s z é l e s s é g ű | drei
bretter breit III.55. ma p. széles e földön | weit u. breit durch die
erde 1.56. — pánywin sampá széles szemű | breitáugig 11.310.
pank korom |russ 111.93. pang, pán id. T. 160.310. — piszok j
schmutz 11.50. pank vit piszkos viz [ schmutziges wasser 11.106.
— pánkin piszkos | schmutzig 11.247. fekete | schwarz 11.318.
(il-) pánléyti bekormoz | mit russ einschmieren T. 310.
(pdl-) pánmé kiszélesedik [ breit werden T. 316.
pannami fingik | furzen AL. 54.
pansi megérik j reifen KL. III.483. ponsém érett [reif 11.165.
pansi befejez | beenden: soat pansém khotél hét befejező nap
a. a. vasárnap | sonntag, d. i. der tag womit die woche endet K.
397. —pgnsé elkészül ] fertig werden T. 331. il-punsqs bevégző
dött ; jamp a hold fogytán van | der mond nimmt ab T. 307. —
jel-pansi lecsillapodik | sich beruhigen AL. 70. jel-panéli lecsillapít |
beruhigen AL. 65.
pansi dárda-nyil ] eine art pfeil 111.99.
pánt sógor |schwager 11.56. 111.417. pántékém (dim.) III.382.
pant'ukwé (a br.) III.383.
pánti B. pánti L. T. fed [ hüllen 1.29. AL. 74. fedelez | zudachen III.38. jel-pánti betakar | zudecken KL. 13. becsuk eumé
az ajtót | die thüre zumachen KL. 5. khatél il-pántélteytels a nap
elfödte magát, elsötétült [ die sonne verdeckte sich, ward dunkel
T. 310. khul-pántép házfedél | dach T. 331. — pantili III.152.
kivál-pántél házfedél | dach AL. GO. v. ö. khul-pántép T.
pántVtoti laposra hord, a. a. tönkre tesz | zu grundé richten
III.284. (a földdel) egyenlővé hord 11.188. p. totwés megsemmisült
1.68.
pántmi simává lesz | glatt werden 11.283. — pántmalti elosz
lat | ausgleichen, vernichten 11.352.
par Ugar | brachland P.10.
pár suba | pelz III.527.
(pálén) parátayti félre takarodik | hinweggehen 11.22.
párén-jéwér táltoscsikó | zauber-füllen 11.331.339.
pari véget ér | enden III.380. — parné erV bucsuének | abschiedslied III.216.
parki unszol | nöthigen 11.93. kényszerít | zwingen 1.165.
párs vitorla | segél 11.59.
párt deszka| brett III.2. poart P. 15. part: partén jü mángoló fa | rollbrett P. 27.
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pas hasadék ] spalte 11.289. — villa | gabel: pasin ölpd qntá
villás alakú kopja | gabelförmige lanze KL. III.489. pasél-ke sat quta
a villás hét kopja III.431 —pasép : nürém-uj qsné Iqw sajyép sajyénpdsép a réti állat tiz fogú fogas ágasa (szája, a medvéről) 1.99.
paspén {a br.) qlpd sat quta villás hét kopja III.417. pás tornácz J
ein offener gang T. 313.
pas B. pas KL. pas T. pös K. pos B. 1) tájék | gegend : entépjor pásén az öv-hely tájékáig | bis zur gegend am gürtel 11.118.
pást táján, vidékén pasné -ig [ bis KL. 15. salipos rén-nyugvó
hely, a. a. tiz verszt B. 351. — 2) távolság | entfernung: nal liné
pasné nyillövő távolságra | pfeil-schussweit 11.173. —3)vég|ende,
gránze 1.16. nankné pas szemhatár | horizont 1.2. pasa (a 1.) sunsém czélba vette IIL293.341. pasa sunsili id. KL. III.493. •—pásén
egészen | ganz,völlig 1.62. •— 4) idő, kor | zeit: yqlné pásén patém
yum haló korához jutott férfiú | einer, der zur todeszeit angelangt
ist 1.147. uy-pgst egyszer csak | einmal T. 317. akwt pöst egy idő
pontban j zu einer zeit K. 379.
pasa üdvözlet | willkomm, gruss 11.18. búcsúszó | abschiedsgruss 11.156. —pasahwé (dim.) 11.51.
pasála/ti köszön | grüssen 11.70. kezet fog | die hand (zum
gruss) reichen 1.51.
pasáti keresztülfúr | durchbohren III. 144.245. halad | fortschreiten 1.5. —pasápi keresztül hatol | durchdringen 1.16.11.393.
pasapáli, pasépáli id. 11.61. — minunkivé at pasapaivé (pass.) nem
mehet keresztül 1.15. — süm-pasáti agyonfojt | erdrosseln KL. 20.
1. pásén asztal, lakoma | tisch, gastmahl B. pásén K. KL.
% pásén liszt | mehl KL. 4.11.
paskha, pesfé 1. jjassá.
pásyi csorog | fliessen 11.72. passátáli csepegtet | tröpfeln
11.345.
pasi mos | waschen AL. 72.
pasi' szarvasborju | hirschkalb 1.90. rénborju | rennkalb
III.314. — yár-p. szarvastulok | hirschfárse, vj-p. id. 11.201.
pássá kesztyű | handschuh 11.127. pessd id. KL. III.349.
pesfé K. lll.ni. paskha T. 309. id.
pdssatali 1. pásfi.
1. pat vadrécze ] wildente KL. 45. pqt K. P.
2. pat lapos | flach P. 18. pdi T. 156°. — v. ö. B. pánt.
3. pat csupán, csak | nur, bloss 1.164. III. 117.
pátéri eltűnik | verschwinden 1.63. ű-paterméti id. T. 320.
jel-patérti eltüntet [ verbergen AL. 78.
patés madárháló j vogelnetz 1.27.
páti B. páti D. l)esik j fallen ; száll | herabsteigen 11.349.—
til'e ta pats nqmtánl erre irányult a zeszük j ihr sinn wandte sich
hieher 1.54. tlle-tüU páti ide-oda dülöng | hin und her wanken
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11.211. tare páti kiderül | zum vorschein kommen 1.134. K. 377.
sámné pdti szembe-ötlik | ina auge fallen KL. III.345. — 2) vissza
pattan | zurückschnellen jqut-jantáw az íj idege 11.43. — 3) kezd |
beginnen : aliélankwé tipats vadászgatni kezdett 1.4. — lesz, válik |
fit, wird : va'ital pats erőtlen lett 1.34. — fog: minunkwe p. menni
fog | wird gehen 11.209. — 4) tetszik | mögen, gefallen II.7. kwalunkwé patiken ha akarnál kikelni III.217. —patili, patili, pátilenti
hull | fallen; jé pali-pátili a folyó fölnyilik | der fluss wird eisfrei
K. 379. yqntlankwé patili hadakozni kezd | er fángt an zu kámpfen
11.190.—patli pattan | hüpfen P. 18. patilali visszapattan | zu
rückschnellen 11.43. —patémli sikamlik [ gleiten 11.125. — poqtémli neki ugrik | entgegenspringen K. III. 130.patenti esik | fallen
11.129. —patémti lő | schiessen B. 362. 1.6. poqtenti id. KL. 21.
éáma-mqs poq,tétéslém agyonlőttem | ich habé ihn erschossen K. —
patti juttat kdtdn kezébe | zur hand kommen lassen 1.131. lary p.
hirt visz | nachricht holen 1.117 élá pattilém előre engedem menni |
ich lasse ihn vorwárts gehen III.509. patti ejt | fallen lassen AL.
62. P. 21. pattildli id. kap j bekommen 11.193. pattili rázogat |
schütteln III.415. — patyati am num-palém fölém kerekedik | er
überhebt sich über mich 11.159. pát'téléyti kezd 1 anfangen P. 318.
patil lépés | schritt 11.129. szökés | sprung III.6. páiel KL.
III.345
pátit 1) nyom | spur 1.43. — 2) fenék | grund: türpatitté tó
fenekén 11.320. — 3) saris patitné tenger végére | ans ende des
meeres 1.135. — 4) belső | inneres: pátit kwolné legbelső házába
11.264. — patt- B. pád- D. id. v. ö. 1) lü-kwol-pattát ma az istálló
omladékának földjét 1.143. lü saw pattap üs lónak sok nyomával
való város 11.64. 2) tür pattant tavad fenekén 11.130. pdítd sástém
pditin suj a földe (feneke) benőtt földes berket KL. III.483. —
3) pattén vol pattatd véges folyó fordulónak vége 11.209. pditin jiw
pdt'né töves fa tövéből KL. III.489. — 4) hvol pattant házad zugá
ban 11.313. — 5) talp | sohlen 11.32.72. pattan talpas (adi.); yanlpattd hónalja | achselhöhle 11.112. kat pattat keze tenyerén ] auf
der handfláche 11.117. koqt pdt't'q K. 378. punk-pattá feje búbja |
kopfwirbel 1.2. pu-nkd-pattá id. 1.131. pánk-pátí- id. K. 11.237. áwapattá id. III.144.171. (medvéről) yap-punk-pattd a hajó födélzete
orma | verdecks-spitze 11.89. kivál-pátt- ház-padlás KL. III.353. —
dwi pattat ajtó küszöbén | an der schwelle 11.329. — élém-yqlésnárém-luwél tüp pattijV sáris-vátánpá tqwés ember-lapoczka-csontot
e v e z ő g y a n á n t h a s z n á l v a a tenger partja felé evezett
11.120. — senri-pattá kőüst | steinerner késsel 11.33.
patri eltűnik | verschwinden 11.74.300.pátialiid. NyK. 22.49.
paterméti id. T. 317. paturi rejtőzik | sich verbergen T. 310. — sam
vitdyém patrési könnyeim törnek elő | es brechen mir die thránen
hervor 11.147.

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

335

patrawés (a br.) elfogta a dühe | er wurde grimmig 11.70.
pattelim Un meglőtt evet | angeschossenes eichhörnchen AL.
79. — v. ö. patemti.
paul B. pönl, peulén K.; pailen K. 11.379. peél KL. pel AL.
poul, powél P. paol T. falu | dorf.
paula kender | hanf AL. 72..
pawél jávortulok | elenfárse 1.89.
pd . . . 1. részben pa . . .
pa'irmenti gurul [ rollen P. 16. — v. ö. pari.
pdili fürdik K.II.225. — peili AL. 64. — v. ö. puli.
pdji szíjai, halat felszeletel | fische zerschneiden K. 374.
páképi 1. pokapi.
palén szabadon | frei K. 382. — v. ö. pal.
piilép; matpum-palép lu másodfuves ló | zweijáhriges füllen
T. 167.
(il-) pafdem lerészegedtem | ich wurde berauscht T. 311. —
v. ö. pány.
pánk 1. punk.
pdr,pdr! vissza, vissza! | zurück (interiectio) KL. LTI.487.—
jpár P. pdra KL. pari K. puru, puri T. — Igék. vissza | zurück.
pari gurul | rollen K. 375. — v. ö. peri.
pas könyök | ellbogen K. pisi id. T. 314.
(il-) pdéérti kifacsar P. 13.
pasi illatozik | duften KL. 6. pisi id. T. 160.
pat lépés | schritt K. 11.235.
(pal-) páteli fölnyilik ja a folyó a jégtől | der fluss wird eisfrei P. 18.
pdíeyti a fenekét megtölti] den boden (eines gefásses) füllenP.
patéti lő | schiessen T. 331. — v. ö. páti, patenti.
p'éi (tat.) nagyon, erősen I sehr, stark T. 322.
peksá mókus | eichhörnchen KL. III.203.
-pél is | auch B. D. at-p. sem | auch nicht; kwoss p. habár |
obzwar.
pél, pele (igék.) szét pl. pél-nali szétnyom | zerdrücken; péXsapan elrothad | verfaulen P. 22, — v. ö. puX, pal.
pélamli kigyulad | erzünden 11.164.177. pelélawé (pass.) id.
1.8.72. pelémlqus meggyúlt, megégett P. 15. tdutne nun-pilulus a
tűztől fölemószietett | es wurde vom feuer verzehrt T. 309. —
pélémti gyújt j anzünden NyK. 2 2 : 5 1 . P. 27. — v. ö.pálti.
péléytéyté elszegődik ) sich verdingen T. 160.
péli munkás | arbeiter T. 160.
péli fél | fürchten K. pili 111.88. KL. 26. P. 523. T. 327. AL.
65.—pilné félelmetes | furchtbar 1.125. — pilém tdyji megijed |
erschrecken AL. 54.
péli szúr | stechen 1.20. 11.121. pili id.K. 11.223. pélti 11.308.
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péíti id. P. 19. péüli szúrdal III. 19. pélyatili fúródik | sich einbohren III.445. pélkéti id. P. III.539. — b e l á t h a t a t l a n jundurchdringbar 1.119. III.94.
pelpV : p. tijémtsém neki gyorsalkodtam | sichereilen 11.167.
— pelpié: mönt kwoni-pal pélpis még gyorsabban mint az elébb |
noch scbneller als í'rüher 11.173.
péltan yuj függő madárhálós férfi | ein mann mit einem hángenden vogelnetz III.393. — piltan id. 11.348. — v. ö. pil'átép.
penyi varázsol | zaubern 11.16.582. 111.27. K. 396.
peni varázslat I zauberei 111.27. pennén bűvös I bezaubert
KL. III.201.
pénti cserél [ tauschen 1.130. — péntyati 1.130. péntéltáyti
ÁL. 54. id.
péntémli: mái' tqrmV téri pentemleV a föld és ég ők megala
kulnak | erde u. himmel — sie werden erschaffen 1.101.
péntlawé sima kétségbe ejtetik a szive [ es geráth in verzweiflung sein herz 1.86.
per mestergerenda | hauptbalken 11.365. szarufa | thürpfosten 1.132.
per rügy | knospe T. 315.
per görbe, rézsútos, ferde | schief, krumm K. 382. p. siimp
kancsal, schielend; peri sgnsi kancsalúl néz [ schiel sehen K. 383.
peré sunsi id. P. 21. oampém peréi jémtés a kutyám megveszett |
mein hund wurde wüthend K. 382. — la'ila peri jekwd lábcsavargató táncza | sein fuss-verdrehender tanz III. 199. koata per kézcsavargató | handverdrehend KL. III.203. — pön-pérou oné fejét
lehorgasztva ül | den kopf hángend sitzen; pon-péru pdts fejével
leesett | a u f den kopf fallen T. 321.
peréti fúr | bohren P. 19. pér pálu-peratuyts a rügy kifakadt |
die knospe ist hervorgebrochen T. 316. nunk-perétöyw (a kést) meg
fenni | schleifen (das messer) P. 15. — v. ö. peli.
peri 1) göngyöl | umwickeln 1.18. périti IIL293.341. peritali
1.18. peritayti 1.14. id. —ju-péri begöngyöl T. 308. léy-pérkéts (é
br.) körül-tekerőzött T. 315. — % périti fordít | wendenKL.III.353.
(e br.) forgat AL. 64. pérémti id. P. III.523. péremtayti fordul | sich
wenden KL. 22. péremtayti visszafordul 111.82. pérydtali kiforgat
11.59. ilperuti kifacsar | auswinden T. 307. jáptém il-pérli (é br.)
késem kicsorbul | mein messer wird stumpf T. 307. — 3) perili
viti* vizzé változik | es verándert sich zu wasser 1.25. péremtayti
átváltoztatja magát | sich umándern 11.96. nqny p. fölemelkedik |
sich erheben 11.63. — yut-qtér jot périlém néta felesége a yul-éiexral összeszűrte a levet | seine frau hat mit y. ein verháltniss gesponnen 11.98.
pérji választ | wáhlen, aussuchen 11.120. III.400. K. 396. KL.
23. perjili 11.325.
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permi tűr, kibir | aushalten K. 11.225.228. AL. 79.
perna kereszt | kreuz 329. KL. 7.
pérsi hozzáköt | anbinden K. 396. ayikénpérsélayti kis leányo
tokat elszerzi | dem töchterchen einen bráutigam verschaffen
11.248.
(el-)pérti elad | verkaufen K. KL. 47. P. 21. perti T. 315.
péru később, aztán | spáter, nachher T. 319.
pés régi | alt 11.59. pes K. 1.166. peé KL. 17. pés-tail régtől
fogva u. o. pés P. III.521. pls T. 318.
pes csípő | hüf'te 1.43. czomb (schenkel KL. III.489. lábikra j
wade 11.95. pis K. 11.237. pis-poy K. 11.228.
pés káka | binse III.417. —pesán kakás 11.416.
péské'fi puska | ílinte K.
péslán sással borított | mit riedgras bedeckt III.204.
pesti old | lösen III.9. pésati 11.221.316. pesti K. 373. pesti
P. 18. pestéli K. 11.231. pésmati 11.217. id.
petéi kakas | hahn P. 17.
pétér veder | eimer P. 14. —pétér-poal id. KL. 30.
péti berak pütné az üstbe | in den késsel hineinlegen 11.300.
pétili id. III.250. kivan-peti szőrét hullatja [ die haare verlieren
P. — Losm tar-péti, pal-péti a Lozva megnyílik, megszabadul a
jégtől AL. 61.
pétiti lő | schiessen T. 159. — v. ö. pdtéti.
pi . . . 1. részben pe . . .
pi' B. pou pöu K. pü K. KL. P. pgu T. pü AT. fra ] sohn ;
dim : plkwé, pikém 11.273. plrés, piris, pirisákwé.
pH'- (igék.) szét, össze, meg | zer-, ver-, pl. pií-yattém szétsza
kítom | zerreissen; pásén pü- taps az asztal Össszetörött | der tisch
zerbrach; pil-sowi megsavanyodik | versauern AL. 61. — v. ö.pal,
pél', pul.
pil bogyó 1. pol.
pili fél f sich fürchten: pilatép madárijesztő [ vogelscheuche
T. 331. pilés félénken | furchtsam P. 21. III.523. pilismá rettenetesség | etwas furchtbares 1.15. pilismdn félelmetes | furchtbar
111.67. piliíwa yqsajahém i g e n messze jártam [ ich ging sehr
weit fórt B. 350. pil'kéé félénk T. 320. piltapél várilém megijesztem |
ich erschrecke ihn 11.20. — v. ö. péli.
pimenti megizen | benachrichtigen KL. 26. oktat | unterrichten, belehrenIIL217.221.
pini helyez | stellen; namél p. nevet ad J namen gebén I. 4.
vötp. szelet támaszt | wind machen 1.135. punk p. fejet hajt J den
kopf bücken 1.9. md'U jorel pini 11.133. pinélti 11.192. pinéltali
11.194. pinildli 111.24. pintélti 11.142. mell-erővel fölszerel j mit
brusteskraft versehen; — pinti helyez 11.358. pintélti rárak 11.329.
— v. ö. puni.
NYELVTUD KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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piri: mater, materi* p. jut valamihez, akad valamire | zu etwas
gelangen 1.6.29.
pirwa felelő rucza, anas cricca 1.29. makkrécze 11.181.
pis fogás | kniff 11.293. törém-pis isteni bölcsesség | göttliche
weisheit 1.169. — pés: késne pés vadászfortély | jágerlist K. 11.226.
— pisin fondorlatos | schlau 11.52.
pisén 1. pus.
pis réteg | schichte 1.68. sdt-pis. hétrétű | sieben-fáltig 1.47.
kit-pis kétszeresen K.—pis : kit pispa kwal két emeletes ház | zwei
stock hohes haus KL. 18.
pisai puska | flinte AL. 78. pisdlin téren id. III.315.
pisdr berkenyefa | vogelbeerbaum T. 163.
pisyéltayti sípol | pfeifen III. 124.
pisi könyök | ellbogen T. 314.
piski átfúr | durchbohren T. 160.
(kwan-) piskerti kifacsar | auswinden AL. 78. — v. ö. pdserti.
(jel-) pissi (a gyertyát) elfújja, eloltja | das licht ausblasen,
auslöschen, P. 15. ilé-pissémén fújd el P. 13.17. — v . ö. pisyél
tayti (?); posréli.
il-pisuls lailem megzsibbadt a lábam | mein fuss ist eingeschlafen T. 311.
pit fekete | schwarz 11.350. piti id. 11.352.
pitém főtt | gekocht T. 331. — v. ö. pajti.
piiémli fészkel | nisten K. 376.
piii fészek | nest 11.96.132. — ptí id. KL. 111.355.
piími ajak | lippe NyK. 24 : 9. — piímé P. 9. pitém P. 9. T.
156. id.
po . . . 1. részben pa . . . pu . . .
pqaltém ttiz | feuer 11.129. — v. ö. palti.
pöy, pq,y B. pq,y T. pöy AL. pökh K. — 1) oldal | seite 2) szoba
rekesz | abgesonderter theil des zimmers 11.299. — 3) part | ufer
11.10. —pöyén mellett: akw p. egymás mellett | neben einander
11.207. egymás mellé | zu einander 11.267. T. 313.píy'ípö^ewarczához | zu seinem gesicht 1.79. payt id. T. 313. pq-yté id. 11.129. T.
313. pbyété mellé 1.79.88. — am-pöyémné hozzám | zu mir K. 378.
ák-pöy-pés egymás mellett | neben einander AL. 60; pöyátél 11.23.
pq>yél T. 310. oldalt | seitwárts; —pq,y-nawrém fattyú-gyermek |
uneheliches kind 353. pq>yén páti oda lesz | er wird hin 1.58.
pajdtur hős ] held 1.50.
poréri gördül | rollen III.444. porérdli dülöngőzik | wanken
I. 6. III.456. — v. ö. perri'.
pökhésli üt, vág | schlagen AL. III.351.
pöyéti kapaszkodik | klettern 11.140. pöyetüli id. 11.137. nq,ny
poyati 11.319. —pöydtali 11.283. felhatol | hinaufdringen; pöyti
fogózkodik | sich anhalten 11.361. — v. ö. püyi.
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poylép gomb | knopf III. 135.470- aln poylapin entapá ezüst
gombos öve | sein gürtel mit silbernem knopf 1.143.
poymor (tat.-arab) mámor | rausch T. 160.pqymér id. T. 321.
poyrV vdrita gömbölyűre csinálja | rund machen 344. — v. ö.
poyéri.
poytsén le vagy csunyítva | da bist besudelt K. III. 130.
(pal-) peytlayti megreped | bersten P. 18. — v. ö. pokapi.
p&ist fejsze | axt T. 163.
poj gazdag | reich K. 11.376. KL. 111.353.
pöjerti megáld | segnen III.377. K. 11.377. megajándékoz
beschenken K. I. 167.
pojk könyörgés | bitté, gebét 11.319.
pojki könyörög | flehen 11.319. pojkili 11.132. pojksi 1.135.
pojéksi 11.129. pojékéali 11.259. id.
pqjréyé úr | herr K. 11.230.
pojres úr | herr K. 11.379.
(ngkh-J pojti meggazdagszik | sich bereichern K. 374. nunpqjtaptapté meggazdagít | bereichern T. 309.
pojti megszűnik | aufhören 11.283.303. megállapodik | stehen
bleiben 11.140. étyélane sima pojti éhe (ill. éhező szive) csillapodik |
sein hunger hört auf 1.70.148. pojtélti csillapítja [ (den hunger)
stillen 1.148. tajil voss pojtén avval lakj jól | damit werde satt 1.165.
— pojtakén csillapodjál [ besánftige dich 11.24.
pokapi sugárzik | strahlen 11.316. yqtél p. a nap előbontako
zik ] die sonne bricht hervor 11.56. mákwe y. a földecske kibonta
kozik, kiterjed | die erde erweitert sich 1.103. fekpi jintan fakadó,
sarjadzó fű | wachsendes gras III.335. — pokli hasadoz | bersten :
asérém-re'il jiw-sim p. a hideg miatt a fa belseje h. 354. pökláp m&
gödrös, fölrepedezett föld [ grubenvolles land K. 396. — páképép
khqtél kelő nap | aufgehende sonne K. 396. jű pal-pdkmdnti a fa
megreped a fagytól | der baum berstet vor kálte P. 18.
pol bogyó | beere III.127. pol K. 1.167. III.126. pul P. 22.
KL. III.483. — joiZ 1.165. 11.271. id.
poléy köpés | 11.259. nyál [ speichel 1.16.165. —
pqlkh takony [ rotz K. 373.
polyé köp | speien T. 327.
pal'yjs csizma 1.119. pol'yés AL. 77.
pöli fázik | es ist ihm kait 1.24.164. fázlaltat | kálte verursachen jemandem 1.164. — pöl'awé (pass.) fázik III.115. atpöl'awém
nem fázom 1.164. polwdsem megfáztam 3%9.pöl'né fázó 1.148. polém
fagyos | frostig 111.97.211. — pöli fagy | frieren P. 15. III.521. ilpqXas (praet.) T. 311. — jel-pöléslim lehűtöm | kühlen P. 15 ilpqXlaytsém meghűltem j sich erkálten T. 311.
polis rágalom | verláumdung: polis vari rágalmaz
IISl.polsém szózatom | meine rede III. 106.
22*
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poltá fajd | auerhahn B. polta id. AL. 54.
pqlts sógorasszony | schwágerin T. 162.
polwés gyertya | kerze K. 375. P. 15. pqlwés KL. 32.
pom fagy | frost 11.244. pomin vöt fagyos szél u. o.
pom fű 1. pum.
pömés kedves ] lieb III.438.
pon keczeháló | garnnetz III.500.pon szőr | haarK. 11.223. —
pun toll | féder AL. 56. tus-pun szakáll | bárt AL. 78. turuj-punpá
sas tollú 11.101. — sorúi ponpé sorúi sermát arany festésű kantár
szár | gold gefárbter goldener halfter 11.350.
ponál kender | hanf III.301.
panyi szúr | stechen K. 399.
ponghwél lapoczka | schulterblatt P. III.523.
póni fen | schleifen K. 396. pqnliti kardját kijavítja K. 11.223.
pqúiti odanyom | hindrücken K. 396.
paús nyílvas | pfeil-eisen KL. III.351. nyílP. IIL523.—ponspun farktoll j schwanzfeder P. 18. sarnin pansip kukkuk aranyos
farkú kaknk 1.39. ponsép id. K. 11.235.
ponsásli főz | kochen 1.151. — pönslé (ö sic.) süt | backen
T. 167. punsé föl | es kocht T. 322.
ponsáti szül | gebáren 1.88. — am panstém jáim az én nemző
atyám | mein vater, der mich erzeugte P. 28.
pontái : ü me p. vqrim ezt a földet síkká teszem | dieses land
mache ich eben P. 10.
poaksi csudálkozik | sieh wundern P. 28.
1. por, pora 1. pora.
2. por-ne boszorkány | hexe 11.307.
porayti tutajt készít | ein floss zimmern 11.94.
1. pora tutaj | floss 11.94. III.378. pora AL. 55. por 1.70.
III.497.
2. pora, por idő | zeit 1.74. 11.50. ta, ti porát akkor, ekkor |
damals, jetzt; taw joyténé porát az ő jöttekor | als er kam 341. —
par T. 317. uy-pqr, uy-pqr él egyszer | einmal T. 323. khurém-por
háromszor | dreimal AL. 62. KL. III.481. — 2) táj | gegend: yqtél-játporát déltájban | gegen mittag I. 3. taw pora joytém arémté midőn
vele egy irányba érkeztek | als sie mit ihnen in eine richtung ankamen 11.89. — 3) vapsém-por vőcskémet III.417. sim-porén áji
szívbeli, szeretett lány | geliebte tochter 11.343. — 4) pora keresz
tül, át 1 durch AL. 60.
porén vájó fejsze | hohl-axt AL. 55. —pörná szekercze | beil
III.291.
porés disznó | schwein 1.8.
porésli : jol-poréslénát eli-pált mielőtt a hó be nem lepi | bevor
es vom schnee nicht überweht wird III.237. — v. ö. poryej.
poréy derék | rücken 111.96. poryá jáktim poryin ülém derék
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levágható derekas álom 111.96. — jiw-parkh fatörzs | baumstamm
K. 111.130.
por/ej : tüjt-poryej-sayl hóförgeteg-felhő | sehneegestöberl.74.
poryi iramodik | rennen III.6. poryilali 111.30. poryimi III.6.
pori nq,mt neheztelő gondolat | árgerliche gesinnung 11.47.
pori tquméste fogai közé fogta | er nahm es zwischen die
záhne K. 11.225. — yasep-porV %uji a hálósátor alatt keresztben
fekszik [ er liegt querüber unter der schlafkammer 11.60.
1. port kóró | distel 1.33. fűszársíp | rohrpfeife 11.67.pqriV. 8.
2. pori ugrás | sprung III. 136.
porimi ugrik | springen 1.6.19. iramodik | rennen ü l . 136.
porimáli tova ugrik III.479. — por rémi ugrik KL. 22. pqrrqmi id.
P. 13. — v. é.poryi.
pormásaném holmijaim | meine sachen 1.7.
pors szemét | mist III.463. pors-tawri forgácsdarabka | stückchen spáne 328. pors-aná szemétdomb | misthaufen 11.112. —
pq,rs KL. III.203. AL. 78.
portéy hirtelen haragú | jáhzornig 1.109.
portfinti csapdos a vizén szárnyaival J mit den flügeln herumschlagen 1.111. tüp portfinti az evező a vízben lebeg | das ruder
schwimmt im wasser 11.215.
porti (lat.): másném p. mánitayti ruhám darabokra szakadt |
mein kleid ward in stücke zerissen K. 383.
portin sam jó szem | ein gutes auge 11.17. — porttal szaporátlan | unausgiebig III.286.
pqrwéli ugrik ] springen K. 11.237. — v. ö. pqrrémi, porimi.
pös kúpvarsa | fischreuse 1.151.
pös sógor | schwager K. 11.228.
pqs tornácz | gang T. 314.
1. pos lélekzet | athem 1.161. pos-maratá id. 1.160.
2. pos fény J glanz 11.364. — ét-pos holdvilág | mondschein
1.24. sam-p. szeme világa | augenlicht 1.36. — posin világos | hell
1.129. posén fényes | glánzend 11.219; — pasán 11.352.354. pasin
11.130 pqsen K. 1.170. id.; sama posén, postai erős, gyenge szemű |
stark-, schwach-áugig 11.209. posifiakém drága fényességem 11.44.
pasin nq,r dicső Ural| der grossartige Ural 1.143; pqsén tiszta | rein
KL. 6; pupV-posin kit éten bálványtól k i s z a b o t t (ill. jelzett) két
éjjeled |deine dir von gott ausgemessenen zwei náchte III.213.280.
— pas jegy ] zeichen T. 162.
(il-J posaté kiürít [ ausleeren T. 307.
posál folyóér | bach 1.141.151.
pöséli meghal | sterben 1.41. 11.375.
pgsé mos | waschen T. 307. vit posém (jiw) viztől ázott (fa) |
vom wasser durchtránkt 11.61. — poékhéltayti vü( locsog a viz | das
wasser rauscht P. 24. pgskhgté csepeg | tröpfeln T. 160.
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poséy vér | bliit 11.14.
posém, pqsem 1) sarok | ende, ecke: josd pasmayd a hótalp
sarkai 11.300. pqsmén sun •pqsmdn (q 1.) a faros számnak farához |
zum hintertheil des schlittens III.419. posmin sun posmekát id.
11.51. — 2) kormány | steuerruder 11.261.270. posmin £öp kormányos hajó 11.261.270.
posém 1. posim.
pösyati kinyilik | sich öffnen 1.31. — v. ö. punsi.
pesfe 1. passd.
pesyéli elfúj polwés a gyertyát | die kerze ausblasen T. 375.
— v. ö. pissi.
pöszén drágád | dein theueres (kind) 11.419. posyukwét kedveskék | die lieben kleinen 11.429.
pösyi rak piü fészket | ein nestbauen 111.287. ^ös'T-iid. III.439.
poéyime (o br.) 11.299. —sutt-raytnél pösyés sdt élém-yqlés-yuri fehér
agyagból g y ú r t hét emberalakot | aus lehm knetete er sieben
menschengestalten 1.130.163. posyénte'im (o br.) narén matá sqrmél
dagasztom a mocsaras helyét lábszárammal | den sumpfigen boden
mit den füssen stampfen III.337.
pési elhajt | vertreiben 11.395. — pásé T. 320. posénti AL.
III.207. pösüi 11.49. id.
pqsi befejez | beendigen : khönt dtém. pqsmdiétán midőn a had
gyűjtését befejezte K. 11.227. NyK. 23 :397.
posi' bél | kern 11.77.
pösi (posyél) rakás | haufen 111.431. — v. ö. pösyi.
posim füst | rauch 1.6.23.— posém T. 160. pasém AL. 79.
pq,sém KL. 45. id.
posimti füstöl | rauchen 362.
pqsli elkopik (a czipő) j sich abwetzen 366.
pq,smdk czipő | schuh III.396. — posméy K.
posmeté ázik, nedvesedik | nass werden T. 307. — v. ö. pgsé,
posém.
(il-) posmqté lecsúszik | hinabrutschen T. 310.
posséti nyom | drücken III.533.
postán retesz j schloss 111.36.
pösti legyőz | besiegen AL. 78. — at postém nem birom | ich
vermag es nicht KL. 19.
pqstin jelzős | bezeichnet: vouta elmip p. kdtél vékony élű
jelzős kézzel (értsd: fejszével; de pqstin talán inkább azt jelenti
f e j s z é s v. ö. T. poist fejsze) 11.291.
postulé virrad | es wird morgen; khul uy-vail nun-postuls a
ház egyszerre kivilágosodott T. 309. — v. ö. pos fény.
pot pud 334. — pot K.
pet 1. pajt.
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potayt rakás, halom | haufen III.431. — PQtéyt zsákmány
rakás | ein haufen beute KL. III.491. B. III.337.
potayti gunnyaszt rajta | darüber hocken III.431.
(üs-J potali vár-gömböcske | rotunde 11.67.
pqtélqk tető | dach K.
potér beszéd | rede 11.249. IIL106.
potérti beszél | reden 1.5.156. 11.144. potértali megkezdi be
szédét | die rede beginnen 11.249.
poti zsákmányrakás | ein haufen beute 111.23.239.
potiti: ékwatá tü ti potitimé ím felesége ott medvezsákmány
gyanánt el van ásva | sein weib ist dórt als beute des bárén vergraben III.380.
pötmd bosszúság | árgerniss 1.109.
(jor-) poultép gyalú-fogó | hobelstiel III. 178.
powari gurul | rollen 11.73. — p&wdri id. T. 310.
pgwdrti gyúr j kneten T. 312.
pömti kezd | anfangen K. 1.167.11.224.
pötélké butella P. 20.
püyi, püyi, püwi B. KL. puwi K. puwé T. puji P. püi AL. (tő :
püy-) fog, megfog | fangen; —püyémti 11.129. püyalM 11.322. pü~
yinti 11.44. püwinti 11.250. püívmati 1.29. puumáti 1.41. puumti
KL. 5. id.; — püyti 11.120. KL. 24. pükhti P. III.523. fogózkodik |
sieh anhalten; ju-puukhoté beleakad | sich fangen (imnetz) T. 323 ;
püytesV birkóznak | ringen 11.375. puyétaytíliiá. III. 146; — senkwd
nqny püyéti füstje fölszáll | der dampf steigt auf 11.266.yapnolánlpal püyWit a hajójuk orros tájékát kikötik III.359. —paV püytili,
püyatali a partra felkapaszkodik 11.186. III.369. páV pöyéti id.
11.141. — puytémi üt | schlagen 11.63. puytmi betol, taszít | stossen
1.50.57. püntmi dob, taszít | werfen, stossen 11.107. — ríqlérn nunpuwantel az orrát fentartja, gőgös | die nase hochhalten, stolz sein
T. 309. — 2) fuj 1. püw.
püyélné kwol fürdő ház | badehaus 354. — v. ö. puli 3.
puyén,puyné köldök|nabel P. 9.puyén KL. ^.puyni 1.36.11.327.
püyérmati fölfordul | umfallen 351.
püyq,n bika | stier T. 311.
püyén tuskó | klotz: sat püynáp puyndn pq,altém, héttuskóval
megrakott tűz 11.129.
(tüjt-) puyrám hóförgeteg | schneegestöber 11.51.
puys viharfelleg | sturmwolke 11.372.
püytémi szúr | stechen 1.162. — as lap p. a lyukat betömi |
ein loch verstopfen 1.163.
(jar-, atat-) puytél matrácz, tollclerékalj | matraze T. 156.
1. puj, puji B. K. P. pui L. poj, pgji T. a folyótól fölfelé eső
vidék; erdő,hegy | vomfluss aufwárts gelegene gegend: wald, berg
etc. B a g o z v a: pujin pujit, pujil; — palé, pai, pá B. pl. paV pö-
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yéts fölkapaszkodott | hinaufklettern 11.141. paV totwés a partra
vitetett | er wurde an's ufer getragen u. o. pá ul kwálén a partra ki
ne szállj 11.89. — pa T. 311. po?. 16. K. 375. id. — N é v u t ó s
ö s s z e t é t e l : puji-pál B. puj-poqlné K. pgj-pál T. stb. — N é v u t ó
pun : ay-pun a hegyre, aynél-punnél a hegyről | auf den, vom berg
T. 311. — I g é k . pLpmtpa-vojáln emeld fel az üstöt a tűzről |
hebe den késsel vom feuer weg B. 337.
2. puj T. P. pgj K. far | hintertheil: pujit, pojit mögött, után |
hinter, nach; ám pujimt utánam | hinter, nach mir T. 313. rnypúit eső után | nach dem regen T. 319. — pujip P. III.523. pojip
K. 11.223. farú.
puki potroh, poczak | wanst 1.42. 11.375.
(pal-J pukmáti fölpukkad | bersten 11.375.
pül B. K. pul KL. pul B. T. pol' B. K. AL. T. pol T. darab | stück
III.5.9. K. III.127. KL. III.349. — ként-pulV, pássá puS manéslilém mint egy sapkát, kesztyűt rongyokra szétszaggatom | ich
reisse ihn in stücke wie eine mütze, einen handschuh 1.127.
v. ö. KL. III.349. — 2) falat | bissen 1.87. 11.34 uy-polt ju nelejilem egy falattal lenyelem T. 321. — 3) pol' forgács | spáhne
K. 1.171. T. 318. jiw-pul' id. T. 314. — pol-sám daraeső | AL.
74. ut-pul' vízcsepp | wassertropfen T. 313. tóit uy pultéi sqytqtys a hó az utolsó szemig mind elolvadt | der schnee ist bis auf s
letzte stückhen geschmolzen T. 320. — Igék. pul'-tauteslitá szét
rágja | zernagen 1.125. poW sairi szétvagdal | zerschneiden 11.140.
pul'tu-pimsqs szétfőtt | es hat sich zerkocht T. 322. poli- K. 383.
pulát aczél | stahl 11.343.
pülép daganat | geschwür P. 14.
pulép dugó | stöpsel III.444.
1. (jel-) puli elfúj | ausblasen KL. 32. pülási ráfúj | anblasen
1.131. — v. ö. püwi.
2. puli fal | fressen B. 351. AL. 72.
3. puli fürdik | baden; püléné kwol, l'q,ny fürdő ház, út 1.75.
11.186. — v. ö. püyélné kwol.
pülqyté földagad | schwellen T. 320. v. ö. puli.
pulp nyilásfödél | eingangsdecke 111.98. — v. ö. pulép.
kwán-puUáti kisiklik | ausschlüpfen AL. 60.
pum fű | gras B. T. pum KL. pom K.
pümas mulatság | unterhaltung 1.61.
pümti vesz | nehmen T. 159.
pun 1. puj.
pünyláp: il p. nürem uj alul gombos hatalmas állat, a. a.
medve III.374. — v. ö. poylép.
puné fon | spinnen T.328. 331. punkhété fonódik T. 326.
puni B. ptni, póni K. pon- T.rátesz, rak, helyez | auflegen —
tör póni kendőt ölt I ein tuch umnehmen K. III. 126. sát nalpunim

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

345

tqwét hét nyillal fölszerelt (ill. megrakott) tegez | mit sieben pfeilen
beladener köcher 11.113. künel pgírim vos kőből épült (ill. rakott)
város | aus stein gebaute stadt T. 159.
1. punk B. pofik P. L. pen T. parik K. KL. fej [ kopf — tuiponkté tavaszszal | im frühling AL. 60. pofikén uj farkas | wolf KL.
23. yar-punk-uj hím farkas III.341. v. ö. pufikifi uj medve j bár
III. 469. — umis-pánk málnabokor, jini-p. csipkerózsa-bokor |
himbeer-, stachelrosen-strauch KL. I I I . 2 0 3 . — N ó v u t ó : pon-t
rajt | an, i m ; pisi ponemt könyökömmel | mit meinem ellbogen
pofién rá | auf, in; T. 314.
2. punk B. pdnk KL. III.489. fog | zahn — yürém pünkpa
dnt-sq,yarim három-fogas bunkós szaru-nyilam 11.192. yürémpunkpd
ycfsléy három csúcsú horognyil 1.113.
pünsi B. K. pönsi B. pqnsi AL. punsi KL. P. nyit | öffnen —
punsili 11.34. punsildli 11.44. punsélti 11.395. id.; — XQtél punsi
napot derít |die sonne aufgehen lassen 11.275. takwésp. őszt alkot |
herbst machen III.469.—püsné (part.) III. 193. pusseyti kinyilik
(az ajtó) | sich öffnen KL. 26. —punsi vet, dob | werfen P. 16.
pup vége, hegye | ende, spitze 11.59.
pupV B. pupi K. pupi P. popi L. bálvány | götzenbild —
pupi-khwor kigyó | schlange K. 1.167.
pupti rátűz | aufstecken 11.71. P. 10. — popti sétép befűz
czérnát | zwirn einfádeln AL. 79.
purd ár [ pfrieme T. 164.
puri B. P. poré T. harap | beissen 111.75.372. P. 22. T. 328.
— purliti harapdál 1.98.
puri, puru vissza 1. pari.
püri ételáldozat | speiseopfer 11.14. — p . tené, p. ayné kwol
lakodalmi, vendégeskedő (evő, ívó) ház | hochzeits-haus 11.95.
pürli áldoz | opfern 1.37. 11.97. I I I . 3 7 7 . — ^ w r ^ í ü d . 11.231.
vendégeskedik | gasterei haltén 11.193. — purliti megvendégel |
bewirten KL. 5.
pus B. pus KL. P. pgs K. pis T. ép | gesund 1.26. 28. pusV
j&mtsét meggyógyulnak | sie werden gesund, heilen 1.10. — pusén
egészen 1.54. mind | allé 1.121. pusén, pusné id. KL. 21. III.489.
puséntal egytől-egyig 11.67. pussén egészségesen P. 21. pusné épen |
heil P. IIL523.—pgsén, squné ölén légy egészséges (köszöntés) |
sei gesund (zum gruss) K. pisén v. sqw-pisén alantén ; saund, pisén
khaitutUn egészségesen vagy-e ? (köszöntés találkozáskor) | bist du
gesund? (gruss beim zusammentreffen) T. 321.
pusd 1.97. pusa AL. 55. sűrű sör | eine art dickes bier -—posé
id. K. 11.234.
püsmél csaknem, majdnem: akw'ti jol-üsmém p. alsém csak
nem hogy meghaltam | bald dass ich gestorben wáre B. 346. —
(talán: pusmel (u. br.) s a pus ép szóhoz való ?)
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puska hordó | fass 1.69. — pucka id. T. 312.
pusmi meggyógyul | g e s u r d werden 1.8. pusmipi id. 11.259.
pusmélti meggyógyít | heilen T.8,
pussi elszökik | durchgehen K L . 2 9 .
püt ü s t j késsel — jankin yul, tüjtin %ul püt-sis m í g egy jeges
h a l , h a v a s hal megfőhet (ül. üstbeli) | bis ein eiskalter fisch g a r
wird 1.80. 11.109. pütén tép főtt (ül. üstös) étel | gekochte speise
11.215. püt-pank ü s t k o r m a | kesselruss 11,201.
1. put jégburok fölötti víz | das wasser über d e m eis 111.257.
putin sajim jégvizes p a t a k I I I . 3 3 1 . putin awpa ja jégvize omló folyó
III.324. — 2. put vadrécze | wildente T. 315. — v. ö. pat.
pűtási köp | speien, putasi A L . 54. — süpánél yot-putásém wa
a szájából kifröcscsent föld | die von seinem m u n d e herausgespritzte
erde 1.162.
püü kebel | busen 11.19. I I I . 4 3 1 . püt K. pet AL. 85. pöt T .
162. id.
püti szúr, bök | stechen I I I . 4 0 0 . P . 19. K. 11.233. — p ü l m i
III.362._II.97. pütmalili I I I . 3 6 2 .
pütqp kopja | lanze T. 154. khgl-p. halszigony | fischgabel
T. 3 3 1 . pütép id. AL. 5 5 .
puun g a z d a g s á g | r e i c h t h u m 11.46.jószág] v i e h I L I 11.gazdag |
reich K. III.227.
püwés fuvallat | luftstrom 11.319.
püwi B . puwé T. püi (i'ó : püy-) AL. fuj | blasen.
SZILASI MÓRICZ.

A fosztó képző nyomatékosan állító értelemben. Feltűnő
mindenesetre, hogy egyetlen a. m. kiválóan egy, mindeneknél különben
egy. Hasonlók példátlan példa és végestelen végig (1. Thewrewk Nyr.
VII. 195); noha teljesen nem egyezők az egyetlen használatával. Mert
az első, a melyet Kazinczy használt, valószínűleg a páratlan példa után
készült, a másik meg a fosztó képző rendes jelentéséből is érthető s
magyarázható (t. i. olyan vég, a melynek nincs is vége); végre egészen
sajátságos, hogy az egyetlen magában, a jelzett egy nélkül is járatos.
Érdekes azonban, hagy a rokon nyelvekben is megtalálni párját. Ilyen
a votjákban odigtam: acmaos odigtam birom mi magunk egytől-egyig
(tik. egy nélkül, a. a. egy hija sincs) elveszünk Nk. 54. A vogulban egé
szen hasonló pusén-tal (v. ö. pusén mind) lailin uj sát tur puséntal tot
takisita lábas állat hét hangját egyolt-egyig ott elfütyölte II. 67. — úgy
szintén : an- manin akui samtal yulné pérxlimét ime mind egy szemig
(tik. egy szem híján) hal van (a hálószemekbe) bonyolulva (v. ö. sam
szem) Nyk. 2 2 : 49. Ide vonható még jortal at'im teljességgel hiányzik
I. 48. jortal akwai' at éppenséggel nem I. 46. — v. ö. jor hely, tehát
jortal hely nélkül, ül. nyomtalanul. Hasonló jelentésváltozást, vagyis
átmenetet Thewrewk i. h. a németből is kimutatott, a melyhez még
Grimmböl II. 566. a következőket sorolhatjuk: mouti-lősi animositas,
übermuth ; frowi-lősi temeritas, ausgelassener jubel. (nicht freudenlosigkeit).
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k est eredete.
Simonyi Zsigmond volt az első, ki Budenznek e szóra vonatkozó
magyarázatával szemben (MUgSz. 799. 1.) ((Tanulmányok az egye
temi magyar nyelvtani társaság köréből» ez. kiadványában (284. 1.)
egyes nyelvemlékek s régibb írók nap-eset «occasus solis, occidens))
szavára irányította a figyelmet és kérdésül fölvetette, hogy «ezen
adat s a rokon nyelvekbeli föltünőleg egyező s azonos jelentésű
szók közül melyiket fogadjuk el inkább alapúi az est szó etimoló
giájában)). Maga később e kérdést úgy döntötte el, hogy Budenz
szófejtése «mai tudomásunk szerint nem állhat meg; az esi nem
választható el a nap-eset-iől; a finn ehtoo stb. úgyis valószínűleg
germán eredetűn (Magyar Nyelv 215. 1.). Megerősítette e nézetet
Setálá, ki az ő Finn Hangtörténetében az ehtoo «vesper» szó tár
gyalásánál (198. 1.) a pontosan megfelelő lapp ektu, ikto,jukt, ikti,
jehti «tegnap» szóközépi mássalhangzócsoportjára utal, mely a finn
szó ht-jének kt-hől s nem mint a magyar est-hői következnék sí-ből
való származását mutatja, minélfogva különös tekintettel a régi
nyelv nap-eset adatára szerinte az est szónak vélt összefüggése az
idézett finn-lapp alakokkal elejtendő. Legújabban Szinnyei teszi
magáévá e nézetet (Nyr. 24, 317.), hozzáfűzvén ezen igazán meg
szívlelésre méltó «tanúlságot», hogy «nem kell lóhátról lenézni a
gyalogjáró nyelvészt, mert a nyelvhasonlítás paripája is csak azon
közmondásbeli lovak közé tartozik, a melyeknek négy lábuk van,
mégis megbotlanak)).
Bár az a készséges csatlakozás, melylyel Szinnyei ((gyalog
járó nyelvész)) a ((nyelvhasonlítás paripáján» lovagló Setálánek
nézetét minden további elmélkedés nélkül elfogadja, éppenséggel
nem mutatja valami alkalomszerűnek az idézett tanúiság hozzáfűzésót, mégis mivel föltétlen igazságot foglal magában s az álta
lános szavakban tulajdonképpen hozzám van intézve, mely köszö
nettel nyugtázom. Visszatérvén azonban a dologra, t. i, az est szóra,
bátorkodom megjegyezni, hogy annak az es- igéből való származ
tatása, úgyszintén a lapp ikto alakból folyó hangtörténeti követ
kezés semmiképen sem volt ismeretlen Budenz előtt s hogy ő ezekre
igen számbavehető észrevételeket tesz. Az <?sí-nek azonosítása a
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nap-eset-tél Czuczor-Fogarasi «Magyar Nyelv Szótárá»-ban is elő
fordul s erre helyesen jegyzi a MUgSz., hogy «első tekintetre tetszetes vélemény ugyan, hogy a m. est nem egyéb mint eset (esni
,cadere' igétől), azaz ,nap-eset, occasus solis'; ámde a magyar nyelv
szokás szerint nem ,esik' a nap, hanem ,nyugszik, áldozik' s innen
nem nap-eseí, hanem no^-nyugat d i v a t o s az ,occasus solis, occidens'-re». Igaz ugyan, hogy aNytörtSz. adatai közt előkerült mégis
később szórványos használatban s főleg «occidens, west» értelem
ben a nap-eset is; de nincs igazolva a «nap esikn-féle szólás
divata,1) mely nélkül pedig az eset (est), nap-eset képzés szinte ért
hetetlen s önkénytelenül utal arra, hogy e szónak ne az esik igében
keressük alapját.
Egy másik feltűnő körülmény, hogy az est nem haszná
latos «occidens» értelemben, pedig ha (mint a nap-eset eliptikus kifejezése) a nap-kelet-nek, vagy kelet-nek ellentéte, mégis
csak ez volna inkább elvárható a «vesper» helyett. Nincsen eléggé
megokolva a képző magánhangzójának következetes elisiója sem ;
azaz, hogy mért nem mutatható ki legalább tájbeszédileg, vagy a
régiség némely forrásában valamely esetig-, eseti-íéle alak is az
estig, esti helyett, illetőleg mellett. Jellemző továbbá az estvél, estve
szerkezet, mely egyébként csakis valóságos eredeti időt2) jelentő
szókon (hóival, regvei, nappal, éjjel) jelentkezik, míg velük szem
ben a körülírásos szólásokban napkeletkor, napnyugat-kor, vir
radat tájban stb.-féle szerkezetek járják.
Mindez okoknál azonban jelentősebben szól az est-uek eset-bői
való származtatása ellen az a körülmény, hogy alakilag egészen jól
egyező és jelentésileg azonos másai akadnak a rokon nyelvekben,
még pedig nemcsak a távoliakban, melyeknek adatait Budenz
idézi, hanem a vogulban és osztjákban is, mely utóbbiak ím itt
következnek:
Kondai vog. i( «est», li-poqXáV pats «este felé áll az idő (Be
lepi. CTajn.)» | tfi este (Be^epoM-L), iü-látél esténként. Budenz
a Popov-féle evang. et «abend» alakját az éj-hez csatolja; de sem
minemű alappal, mert az «éj»-re külön szó: jé: jéjáli éjjel jár, jé
khwgjam éjjel alszom, té jé ezen éjjel, ji-kvaŰ éjfél, | jité-látél éjjeenként. Az evangéliumban is:jej «nacht», jejpes «finster, dunkeb
(1. MUgSz. 772.).
1
) A NytörtSz. e szempontból számbajöhető egyetlen adata:
«míg a nap le nem esik)) (GKat. Titk. 1117); ez azonban, ha benne
ugyan tényleg a nap leszállásáról van szó, legfeljebb a nap-eset-hől
elvont kivételes szólásnak vehető.
2
) Nem járul a -vei pl. az idegen eredetű dél szóhoz sem,
melynek időhatározó alakja: délben.
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Pelimi vog: jeí «est», jet'ái joyts este jött. E mellett ji «éj»,
ji-supne joyts éjfélre ért az idő | jitalén éjjel.
Tavdai vog. jitu, itu «est», jitu süs este lett | itun, ítutin este,
esti időben (Be^epoM^). Mellette i, ji «éj», ji-jét, i-jét éjfél, tijit
ezen éjjel, mat ine másik éjjel.
Középlozvai vog. Ha «este» e mellett ;i «éj» és «éjjel» (pl.
am ji joyts ém én éjjel jöttem). — Az alsólozvaiban a fogalmilag és
hangalakilag is közel álló (<est» és «éj» szavak egygyé olvadnak:
mot U ^(tegnap este», ií-kwaŰ «éjfél», i(-ala éjen át, fit ma éjjel.
Éjszaki vog. ét «est» | éti, ét'idn «este, esti időben», éü-ptilái,
jémts este felé hajlott az idő. Az «éjjel»-re a külön alakú iii (itiyatél «éjjel-nappal») mellett járatos az ét «est» szóból képzett eta
is: éta jq,mélim, yq,téld jq,me\m éjjel járok, nappal járok, éta-y'atélátél, étin-yqtél éjjel-nappal.
Éjszaki osztják jétén «abend» | jétna «abends», jetna-pelka
«gegen abend» (Ahlqv.) Külön alakok: at «nacht», dtna, dtalén
<inachts», dt-kutép «mitternacht», dtén-yatl «tag u. nacht» (id.).
Déli osztj. (irtisi) idai, idaina «abends», (szurguti) itn; míg
irt. at, at, szurguti jögom«ii&chU. Pápai Károly jegyzeteiben a FelsőObvidéken: itten «est» (Benept); éi «éj» (HO^L), éine «éjjel*
(HO^LIO).

Nem lehet benne kétség, hogy az itt felsorolt «est» jelentésű
alakok szorosan egyező másai a finn ehtoo, lapp ikto stb. alakoknak,
pontos analógiáik a finn kahte «két» ós yhte «egy» = lapp kuekt,
kuökt és akté, ohta stb. = vog. kit, osztj. kat, kat és osztj. it, i, i.
Kérdés csupán, hogy a kifejthető ugor jskt, skt (syt) törzsalakhoz
képest mikép igazolható a magy. est hangalakulata.
Budenznek fölvétele erre nézve az, hogy a finn ehtoo és lapp
ikto,jifta stb. alakokból következő ősi jfftűf hangzásnak «kt-j e ( =
finn ht, lapp kt és ft) a m a g y . este-h e n ií-v é v á l t » . Egy később
e czélra alkalmatlannak bizonyult példán (magy. ester «meddő » =
finn ahteraiá.) kívül ő arra hivatkozik, hogy «e hangváltozás gyak
rabban találkozik a mordvinban és cseremiszben, pl. mordM. mastá
,brust ( , mordE. mesce=osztIrt. meget id.» Több világos példát talá
lunk ily hangváltozásra Paasonen érdemes tanulmányában a mord
vin hangtanról («Mordwinische Lautlehre. Academische Abhandlung von H. P. mag. philos.w Helsingfors, 1893, 35—37 11.): mordM.
éiir = mordE. teyter, iejíer «leánya = litván dukter | mordM. (a
penzai kormányzóság Psenevo falujában) kusi = mordM. (u. o.
Krasnoslobodsk faluban) kuyi (a kuj «kigyó» szó plurálisa, melyben
tehát a y megelőző j-ből fejlett); mordM. (Psen.) nast «ők látnak))
= nayt (v. ö. ndjdms «látni») | mordM. (Psen) visca = mordM. (a
tambovi kormányzóság Seliscse falujában) viyca «mit gewalt»
(ebből: vi, vij «gewalt»); ugyanígy viscdk(Psen.) = viycdk «együtt»
(v. ö. mordE. veyke,vejke «egy». Erza dialektusokban váltakoznak:
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Jcef/üme éskeéíeme «kéz nélkül*, kend'ir/t'an és Jíenerst'an «ichbringe
zum reifen», koct, mact, kariét plurális alakok ezekből: koty «vászon*,
maty «pincze», kan/ «kender». Budenz az efféle hangfejlődés iga
zolására a szanszkrittra is utal, hol astau = gót ahtau, gör. oxrco,
lat. octo (1. Verzweigung d. ugr. Spr. 35. és MUgSz. 213. 11.), úgy,
hogy ily világos fejtegetés után szinte különös Setálá felfogása, ki
szerint a magy. est és a finn ehtoo egyezése mellett mindenáron az
következnék, hogy a finn szóközépi ht régibb sí-nek volna képvise
lője s másrészt igazolhatatlan volna, hogy ősi ugor kt-ből a finnben
ht, míg magyar másában át fejlődhetett.
Szerény véleményem szerint az est szó magyarázatában
Budenztől fölvett kt—yt— ét hangváltozást az idegen nyelvek pél
dáin kívül (v. ö. német diai. niét = nicht) néhány magyar adattal
is lehet igazolni, ilyenek:
nyüst
«dicker, grober wergfaden» : tavdai vog. nuy, polnanuy «szösz, kenderszösz (Ky^ejit)» | finn niite- «lícium textorumw,
niine «boot (zum flechten)», melynek hosszú magánhangzójában
Budenz eltűnt gutturalis nyomát látja.
nyest «mustela martes» : finn naátá id., lpF. natte (MUgSz.),
mely a nyuszt alaprésze (vog. no/s, osztj. noyos «zobel», éezt nugise
«baummarder») magashangú párjának tetszik s ősi hangalakjá
ban, úgy látszik, gutturalis elemet tartalmazott a szóközépen.
Jlöst-éjiy
(rövid magánhangzóval s ebből per analogiamad
nőné: nőstény), mely alaprészében a finn neite, lapp neita stb.
alkatát tükrözi. Az sí ben foglalt gutturalis elemet az osztj. nen
«nő» és lapp ninnalas «nőstény», kolalapp nince stb. mutatják
(1. Setálá «Ein nasal im urfmnischen» ez. értekezését).
Ugyancsak y-s változással magyarázza Setálá a magy. < ít
képzős igék imperativusát (tanítson, tanojtson e. h. *tanojtyon,
melyből *tano/yon változaton át a régi tanohon keletkezett); 1.
«Tempus- u. Modus-Stammbildung» 142.1. Ez &/ a rendes j imper.
képzőnek fejleménye lehet épúgy, mint a fent idézett mordvin pél
dákban, melynek e képződését az < ít régibb < eht alakjához
való assimilatio segíthette elő (kerehtew = kerejtö; 1. Szamota,
fönt. 163. 1.). Ugyanily alkatúak (azaz végzetükben régibb kt, yt,
illetőleg tk, ty fejleményét tartalmazzák) jobbadán az egyszerű -t
végű ígetövek is, pl. jut- (vog. jo/t-), fut- (finn pohti «vehemens cursus»)| vet- (f. vátkdd- «vi projicere»>) köt- (f. kytke-), met- (lapp mutke«perfringére*); melyeknél tehát szintén érthető a jusson, kössönféle hangalakulat.
Mindezek után, azt hiszem, a magy. est szót a «vesper» foga
lom eredeti sajátos szavának tekinthetjük, a némely régibb irónál
előforduló nap-eset kifejezést pedig az est hatása alatt keletkezett
népetimologiai alakításnak.
MUNKÁCSI BERNÁT.

A Konigsbergi Töredék versmértéke.
i.
Hogy a K. T. verses mű, azt kezdettől fogva tudtuk, de az igazi
mértéket a rongált szavak miatt nehéz helyreállítani, s úgy látszik,
mintha az egyes sorok megkülönböztetésében pusztán a találgatásra
volnánk utalva. De nekem feltűntek azok a pontok, melyek a hasonmás
ban (Zolnai Nyelveml. 75.1.) világosan láthatók, hátha a sorvégeket je
lölik azok, mint majdnem mindenütt, a hol egy vers folyó sorokban van
leírva. (Legszebb példája az ilyen sorjelzésnek Zolnainál a Katalin-le
genda 270. 1.). E pontok szerint osztottam föl tehát a nyelvemléket és
öt 4—4-soros versszakot nyertem, melyekben átlag három hosszabb sor
közt egy-egy rövidebb fordul elő. A ritmus emelésére csupán a sorok
fölött betoldott részleteket kellett egynek kivételével kihagynom és egy
(a v. o ?) betűt betoldanom a chudaltus-ba,, mely Zolnai szerint úgyis
csak egyedül itt található alakja a szónak. így is elég döczögős és egyen
lőtlen ugyan a vers, de nem sokkal kezdetlegesebb a E. M. K. egyik
másik költeményénél. Van benne négyszótagú sor 2, öt szótagú 3, hat
hét és nyolcz szótagú 5—5. A sorvégző pont csak 3 helyt hiányzik. —
Ebben az eredményben bízva, az új töredékeket is igyekeztem sorokra
bontani és V* ütemű 8 szótagos, néhol */s ütemű 7 szótagos sorokat talál
tam ; szinte gyanús volt, olyan pattogósán perdültek. Ekkor kerültek ke
zemhez az új részek hasonmásai. Az 1. lap ki is elégített, mert a teljes
sorokból a 11—18-ban öt pontot találtam, s ezekből 4 az én soraimnak
végére, 1 pedig oly helyre esett, hol a kibetűzetlen részek miatt nem
állapítottam volt meg a sort, Simonyi gyanításai következtében ez az
egy is a sor végére került; a hiányos sorokban még 8 más pontot talál
tam. Ámde a 2. lapon is volt 3 pont a teljes- és 3 a hiányos sorokban,
de csak 1 esett az én számításom szerint való helyre.
Közlöm itt a régi töredéket s az új töredék 1. lapjának sorait vers
alakjukban, továbbá a többi pontjelek helyeit, a pontokat csillaggal
jelölve.
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Simonyi olvasásait (fentebb 48. 1.) tekintetbe vettem, a mi pedig
az én gyanításom, azt dőlt betűvel írom; a kihagyni valókat szögletes, a
bevenni valókat kerek zárójelbe fogtam. Kár, hogy a magyar szókritika
a class. philologiának világszerte szokásos rekeszjeleit nem így, hanem
épen megfordítva használja.
A régi K. T.
úgy szólának*
1. Világ[nak] kezdetvitűl f ugván*
V*
Rochtonk ez nem lőtt vala*
*/a
2
Hugy szűz leány*
/a
s
Fiot szülhessen*
h
2. Szűz ségnek tűkére*
%
3
Tisztán maradhassun*
/s
s
Es nékünk hírünk
/a
3
Benne né léjessén*
/s
3. Tudjuk, látjuk [ó't] szűz leánynak 4A
2
Ki ölében*
/a
Tart csudál(o)tus fiot*
*/s
3
Fürisztje musja*
/a
3
4. Éteti imleti*
/s
Úgy hugy anya szilüttét*
*/s
De ki légyen néki atyja
*/«
3
Ozut ném tudhotjuk*
/s
5. Ez oz isten mint [őt] esmérjük*
*/«
4
Kit szeplő ném illethet*
/s
4
Mert ha isten Ő nüm volna*
A
4
[Ő] Benne bínüt lélhetnéink*
/4
Az új K. T.
1. 1. (dcba) 4-. sor: bizunságut* — 5. s. (v)étüt(í)* világon — 6. s.
ségüt* — - 7 . 8 . mnia* — 9. s. en* úr istennek — 10. s. *E1
11—18. ss.
En szerető (h)ív szulgám*
Dicső Árun ágbe(lő)l
Ki(é)n küvetségüm (vi)sel
Áradatja . . támagy
Hesse, angyol(u)knok korát*
Grábri(él) és küvetségém
(Ha) mar elé mulhas(sa)
(T)e visellyed . .
(Ég)éknek ég(ót) még(é)
Kéráluknok (ké)rálátul*
J
(Járhassa és) Názáret
sten sé(g)nek anyjáhuz*
Varasát mégé lelhesse,
(A)ngyoluknok asszuny(á)huz
Ihul vagyu(n) szőz léánynok
Tisztüs(ów) munkállék
(L)akadalma, (ké)ráli
Küvetségüm huz(j)ád vegyed*
Mogzotbel(ől) támadatja,
19. s. légyen* szűz —
20. s. *Józsépnek jegyüsó(hüz)
Ezen szóvol idvüz légy
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(Már/a isten ma)losztyávol
Tellyes úr te véled vagyun
Aldutt vogy te (ménd asszunyuk)
(F)élöíí és te míhüdnek
Gyümülcs(e) (úr Jézus Krisztus)
25. s. isten* fiú — 26. s. rad.* sze.
2. lap. 12. s. münnyün* vol(ó) — 13. s. asszunynok* ugyon —
17. s. mutut* és — 22. s. léié* és — 23. s. puszto belé takarútá* —
25. s lánok* pukul(n)ok.
KALMÁB ELEK.
H.
Kalmár Elek hypothesise érdekes és igen tetszetó's. Meglehetős
valószínűséggel állítható, hogy a pontok a K. T.-ben a verssorokat (ille
tőleg az éneksorokat) akarják egymástól elválasztani. — Mindazáltal a
fölfedezés módszertani értéke korántsem föltétlen. Ha elfogadjuk, hogy
e szöveg kéziratai ponttal jelezték a versvégeket, még mindig kérdéses,
hogy a ránk maradt példány pontozása mennyire megbízható. Nem va
lószínű ugyanis, hogy a szövegnek az a másolásból eredt romlása, melyet
maga Kalmár Elek is megemlít, épen a pontokat kímélte volna meg.
Már a Kalmár sortördelése elismeri azt, hogy nem minden versvégen
van pont; mi biztosítékunk van arra nézve, hogy minden meglevő pont
versvégre esik ? A helyett tehát, hogy a fölfedezett pontok biztos kiin
duló pontokúi szolgálhatnának, jórészt maguk is kritikai revisióra szo
rulnak, melyhez a támaszpontokat a jelenleg rendelkezésünkre álló
adatokhoz képest ismét csak a szöveg versszerű lüktetésében kell keres
nünk, a mit pedig épen a pontok segítségével kívántunk megállapítani.
Az okoskodás így nagyon közel áll ahhoz, hogy körben forogjon. Kellő
óvatossággal azonban ki lehet a bajt kerülni. Két, magában véve nem
egészen ismert, de bizonyos viszonyban levő jelenség kölcsönösen meg
világíthatja egymást. Ily kombinatív értéke van a K. T. pontjainak is.
A hol a pont és a szöveg versszerű lüktetése összevág, ott mind a ket
tőt igazoltnak fogjuk tekinteni, s így több sorra nézve véleményünk
kétségtelen megerősítését köszönhetjük Kalmár Elek fölfedezésének
(pl. az utolsó 3 sorra nézve); ott is jól útbaigazítnak e pontok, a hol a
szöveg maga többféle tagolást is megengedne. Pl. pontok nélkül gondol
ható ilyen felosztás is:
Hogy szűz leány | fiot szülhes || sen, szűz ségnek | tűkére . . .
A szülhessen után levő pont most kizárja a tagolást. De a hol a pon
tozás és a lüktetés ellentétben van s e pontok szerinti olvasás nem ad ép
ritmust, ismét új kérdések előtt állunk. Ilyen kérdés pedig egész özön
nel van. Tény, hogy a pontok útján nyert sorok példátlanul különbözők.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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Magában véve lehetséges ugyan a legtöbb sor, ámbár a négy tagú sorok
igazolandók; de összefüggésükben tekintve, mindenesetre igen gyanús,
hogy annyiféle sort kevertek volna össze ily'rövid szövegben. Mi az oka,
hogy az a 4—4+4—3 tagolású periódus, melyet — úgy látszik — alap
típusul kell tekintenünk, egyszer 3—3 + 3—3, másszor 4 -3 + 3—2, sőt
2—2 + 3—2 formát ölt ?
Kalmár fel is osztotta a szöveget 4 sorú szakokra; csak rá kell
nézni e felosztásra, s azonnal szembe tűnik az a rendkivüli eltérés, hogy
egy 8 tagú sornak a másik strófa azonos helyen hol 7, hol 6, hol 5, sőt
4 tagú sor is felel meg. (Megjegyzem, hogy ón a régi K. T. utolsó sorát
4—3-nak tekinteném.) E tekintetben az eredmény korántsem oly vég
leges, mint K. úr feltűnteti, s épen nem lehet megállapodnunk annál,
hogy valamilyen verssorokat nyertünk, hanem tovább kell nyomozódni
s e versalakok észszerűségét birálat alá vetni.
Teendőnk már most: elfogadni nem végleges eredményül (mert
ezt csak néhány sorra nézve lehet tennünk), hanem föltételesen, az utó
lagos igazolás fentartásával, módszeres eszközül K. úr hypothesisét, mely
mégis valami fogható, s egyéb conjecturákkal szemben mégis tényleges
hagyomány, s azután vizsgálni:
1. Mi lehetett a periodus-alkat főtipusa? (Nézetem szerint a
4—4+4—3, a középkori görög és latin költészet annyira elterjedt for
mája, mely néhány sorban igen szabatosan feltűnik s a többi felvehető
sornál állandóbb.)
2. Mi az oka a sorok nagy eltéréseinek ? Mert hiszen ha énekszöveg
volt, mégis nagyjában egyenlő hosszúságú sorokra volt szükség.
a) A szöveg romlása okozza-e az eltérést?
b) Vagy a K. T. oly kezdetleges verselési fokot tűntet fel, hogy a
sorok ily különös egyenlőtlensége is versszámba ment még ? Legalább a
fordításban talán nem tudtak verselőink ritmust tartani ? V. ö. ezzel azt,
hogy a ritmus néhány sorban igen pontos, sőt egymás mellett három
sorban is.
c) Ha tényleg annyira külömbözok voltak e sorok, mi egyenlítette
ki a különbséget ? Egy szótagnak több hangjegyre elnyújtása az ének
ben ? Milyen határig képzelhető ez, s mily mértékig volt szokásos a nép
számára készült énekekben ? Lehető-e, hogy 4 szótagot énekeltek 8
hangjegyre ?
Eészemről azt hiszem, mind e körülményeknek része van a I .
ma ismert alakjában. Vizsgálandó, melyiknek mi része van benne.
Legtöbb kérdésre kielégítő választ nyernénk abból, hogy ha sike
rülne a K. T. eredetijéül szolgált latin egyházi éneket fölfedeznünk.
Esetleg fölvilágosítást nyerhetnénk a K. T. codexének tüzetesebb tanul-
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mányozásából is, a mit már Zolnai Gy. is («Nyelvemlékeink)) 74. 1.)
szükségesnek mondott.
Kalmár úr conjecturái az «Új K. T.» verstagolására és szövegkiegészítósére nézve egyeló're inkább csak szellemes kísérletnek tekinthetó'k ; megbeszélósökbe nem bocsátkozhatom, csak általánosságban jegy
zem meg, hogy e conjecturák is sokkal biztosabb alapot nyernének
azzal, ha sikerülne a periódus alkatnak fotipusát megállapítani.
NÉGYBSY LÁSZLÓ.

III.
U. i. A kézirat beküldése után kaptam meg Zolnai tanulmányát a
K. T. szalagjairól (különnyomat a Nyr.-bó'l). Z. hosszabb verssorokat vesz
föl, de én megmaradnék a föntebbi mérték mellett, egyrészt a pontok
egyező támogatása miatt, de azért is, mert így a 3 tagú ütemek mindig
a sor végére kerülnek, mig a Zolnai felosztása szerint sor elején is vol
nának, végre, mert a */*, illetve néha 4/s ütem máig is leggyakoribb mér
téke a breviárium énekeinek.
Ezen alkalom adtán legyen szabad a következő' pár jegyzettel ki
egészíteni Z. tanulmányát: A 9. sorban (N. Gy: u. enec) világosan ' ezt
látni: ulenec, vagyis ülének — 12. és 16. s. követséget visel: latinosság,
fordítása a gerere szónak, melyet magistratus, negotium mellett, minden
féle más szavakkal is összefűztek. — a 19. sorban tűrted, melyet Z. kér
dőjellel türjed-nek olvas, a mai törjed felszólító alaknak látszik ; épen az
w > ö hangváltozásra legtöbb a példa, s a felszólító máskor is teljes alakú:
vegyed (18. s.), visellyed (16. s.) — 43. a hiányos weszó mellett mía nem
érdemel kérdőjelt, mert nem más, mint a többször előforduló mid,
«miatt» == által, vagy talán «mellett». — 46. s. fugadot, fogadat a. m.
foganat szavunk foganás, «gyermek» jelentéssel. — 52. s. pustebele: a
mint látom, pustobele áll, az g-nek felső félköre ép oly nagy, mint az alsó
és egészen leér. — Négyesy úr fejtegetésében egyelőre csak az utolsó
bekezdésre van az a megjegyzésem, hogy a szavak kiegészítésére nézve
csak annyi coniectura származik tőlem, a mennyi folyó betűvel van
szedve.
KALMÁR ELEK.
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Ismertetések és bírálatok.
Pázmány Péter összes munkái.
Mondhatni irodalmunk gazdagodásáról adunk hírt, midőn Pázmányösszes művei megjelenéséről teszünk jelentést. P. legrégibb klasszikus
prózaírónk, műveiből 300 év háborúi közt alig kerülte ki a pusztulást
egy-két példány, és eddig, ha azokat olvasni akartuk, oly zarándoklást
kellett tartanunk, mintha levéltárak pecsétes iratait akartuk volna bon
togatni. S most, a mik eddig úgyszólván csak történeti dicsőségünk
voltak, azok jelenünknek közkincsévé válnak, mindenki olvasni foghatja,
alig lesz számbavehető könyvgyűjtemény, melyben meg ne legyenek.
E gazdagodást annál többre kell becsülnünk, mennél nehezebben volt
elérhető. Már pedig a nehéz akadályok igen tetemesek voltak. Az I. kötet
13 évi vajúdás után látott 1894-ben napvilágot s a kormány intézkedése
nélkül, mely megengedte, hogy azon a nem egészen 2000 frton kívül,
melyet évenként Vaszary herczegprimás a budapesti papnevelőintézet
költségvetéséből nyújt a vállalat támogatására, minden többi költséget
az egyetemi nyomda viseljen, még máig sem olvashatnék a hitújítás legtüzesebb tollának lángoló szavait. Mekkora tevékenységre, buzdításra,
rábeszélésre volna szükség, hogy Káldi, Telegdi és más jelesek műveit
szintén teljes és hiteles kiadásban más tényezők, a főpapi udvarok, egy
házi és tudományos testületek akár karöltve is visszaadják a jelen társa
dalomnak, melytől az idő pusztító keze oly régen elragadta azokat I
P. művei az említett módon biztosítva, hét év alatt fognak meg
jelenni külön latin és magyar sorozatban, 7-7 kötetben; tehát az utolsó
köteteket 1900-ban4várhatjuk. A kiadást az egyetem hittudományi kara
intézi, mely az egyes műveket saját kebeléből külön-külön szakférfiakra
bízza és a művek eredeti keltének sorrendjében fűzi sorozatokba.
Bennünket természetesen a magyar sorozat érdekel. Ennek I.
kötete három művet tartalmaz, két hitvitát (1—200. és 371—588.11.) és
közben Kempis Tamás világra szóló művének magyar fordítását: Krisz
tus követéséről. Ezt Kisfaludy Árpád Béla, a hitvitákat Eapaics Eajmond
.
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adta ki. Eapaics irta (a Századok közlése szerint) az egész sorozat leg
elején álló rövid, de velős é l e t r a j z o t is P.-ról. Az életrajzot á l t a 
l á n o s előszó követi, mely az összes művek kiadásának főbb szempont
jait s a kiadás történetét mondja el.
Csak ezután jő P. első hitvitája: Felelet Magyari könyvére, a követ
kező beosztással: 1. bevezetés a kiadótól, 2. P. műve a lap szélén P.
jegyzeteivel, alján a kiadó magyarázataival, 3. tárgyi és irodalom- meg
egyháztörténeti számozott jegyzetek.
Ugyanily szerkezetű a másik két mű kiadása is, csakhogy a 3. a
Kempis-fordításban fölösleges volt, a másik hitvitában pedig {Az új tudo
mányok hamisságának tíz bizonysága) ugyanez a fejezet két részre oszlik :
I. tárgyi jegyzetek, II. rövid tájékoztatás az e műben említett XVI—
XVII. századbeli írókról ós idézett műveikről, a) katholikusok, b) luthe
ránusok, c) zwingliánusok, kálvinisták; külön-külön betűrendben. (Illyricus, ki a 387. 1. van említve, kimaradt.)
Mint látjuk, a kiadás nemcsak a műveket adja, hanem a laikusra
nézve is könnyen kezelhetővé teszi őket. Minden járulék, mit a kiadók
tesznek a műhöz, lehető legrövidebbre van fogva.
így a b e v e z e t é s e k is. A Felelet előtt Eapaics Magyari életéről,
műveiről és P. Feleletének keletkezéséről tájékoztat, egyúttal külön is
számot ad kiadói eljárásáról, mely alkalommal hálával emlékszik meg a
NySz. hasznavehetőségéről. A Századok bírálója kiváló történelmi érzékre
való ítéletnek dicséri, hogy Eapaics Pázmány ezen szavait: Magyari
«gyermekségétűi fogva Szamosfalván a taligakenéshez értett többet*
csak általános értelmű gúnyolódásnak veszi, melyből M. származása
helyére mitsem lehet következtetni. De figyelemre méltó, a mit E. említ,
hogy P. máshol is (389. 1.) «Colosvári taligás»-nak nevezi Magyarit.
A K e m p i s - f o r d í t á s bevezetésében Kisfaludy meggyőzően
bizonyítja az irodalomtörténet eddigi tudomása ellenében, hogy e mű
nem lehet P.-nak 1604-beli munkája s így tulajdonkép nem az L, hanem
az 1624-nek megfelelő kötetben volna helye. Bizonyítékaihoz egy bár
bár nem nagyon fontos, nyelvi bizonyságot is csatolhatunk. P. első hit
vitájában (1603) úgyszólván alig, a másodikban is (1605) nagyon ritkán
használja az a névelőt, sőt az 1613-ban megjelent Kalauzban is több
nyire a teljes az névelőt használja mássalhangzók előtt is, ellenben utolsó
művében, a Prédikácziókban (1636) mássalhangzó előtt mindig egészen
úgy, mint ma szokás, a névelőt használ. Es a Kempis-fordításban hasonló
képen teljes következetességgel ezt a mai használatot követi. Ennélfogva,
ha a Kalauz 1623-iki második kiadásában ki van javítva az az régies
használataikkor lehet az újabb használat a Kempis-fordításban is javítás
ellenkező esetben világos, hogy a mű valóban csak 1624-ben készült.
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A kiadók m a g y a r á z ó j e g y z e t e i lehető legszűkebbre van
nak fogva s többnyire 7—8 lapon is alig fordul elő egy-egy elavult szó
nak v. kifejezésnek mai fordítása. Ez az eljárás, mely a futólagos olvasást
mégis csak megkönnyíti, tekintve a kiadás természetét, egyáltalában nem
helyteleníthető; a ki jobban el akar mélyedni az olvasásba, annak úgy is
kezére lehet a NySz. A magyarázat nagyon egyenletes és nem igen for
dulnak elő könnyű dolgok megmagyarázva, nehezek homályosságban
hagyva. Csak az elvélte szó van kétszer is lefordítva: 220. 304.11. Egyszermásszor persze jól fogna a magyarázat, mikor hiányzik: 22. 1. dszonyú,
oktalan kezes-lábos szitkok* == oktalan nagy, vö. tenyeres-talpas; 36.1.
f. 6. s. «Most, ez világnak söprején» = végén, mint ebben (NySz.):
«yffywsaganak vyragaat erdeghnek aggyá es veenseegeenek eeprwyeet
istennek*; «Izrael fiainac maradéka az az a sópröie auagy vtóllya». Ezeket
a jelentéseket a NySz. sem emeli ki az illető szóknál. A kiadók magya
rázatai egyébként sokszor függetlenek a NySz.-tól. így 550. 1. reá-foga,
jegy.: rátámada, 551. I. vissza-követ: jegyz.: «megfordítva utánozzák.
Tertullianusnál: in perversum 8emulantur». Ezek a szók a NySz.-ban
nincsenek meg.
A s z a v a k h ű s é g é r ő l sajnos nem sikerült módját ejtenem,
hogy egybevetés alapján szólhatnék. Az általános előszó, valamintEapaics
külön előszava a Felelet előtt a felől biztosítnak, hogy lehető leghívebben
kapjuk kezünkbe az eredeti szavait, csak nyomtatói külsőségekben
térnek el tőle, hogy ó h. ö-t, gi h. gy-t írnak stb., és mivel P. «a szók
végén egyáltalán nem kettőzi a mássalhangzókat*: jób, nagyob, eset,
hagyat, ad, néz, sies, a kiadók a perfectum í-jét és a coniunctivus két
séget okozó alakjait a mai helyesírás szerint adják : esett, add, nézz stb.
(de: 29. 1. «had aláb jó Szász») egyebekben meghagyják az író követ
kezetlenségeit is. És valóban az ilyen alakokat is igen helyesen híven
megőrizve találjuk: «öncs-ki (így) magasságból kegyelmességedet*
295. stb.
Mégis attól tartok, hogy van egy szempont, melyben a nyelvész
csak kritikával bízhatik a szavak átírásának helyességében, ez pedig a
magánhangzók hosszúságának jelzése. A két hitvitának czímlapját betű
szerint közli Eapaics (8. és 375. 1.) s ezek úgy mutatják, mintha az á, é,
ő, ú, ű betőkön P.-nál nem volna ékezet: Felelet az Magiari István Sár
vári Praedicatornak az Ország romlása okairul, irt koenivere. Iratot Pazmani Péter által. — Az mostan tamat vy tvdomaniok hamisságának Thz
nilvan való [Czímlap: tíz nyilván-való!] bizonisaga. Es [?] reovid intés
a Teoreok Birodalomról és [?] vallásról [á ?]. Iratot Pazmani Petertül. —
A kétséges -rút rag a Kempis-fordításban többször röviden van írva :
216. kívánságokrul, 352: rendrül, 353 : visgálásárul, eltekéllésérül; ép így
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a -búi, -bűi, -túl, -tűi ragok is ; továbbá egyes szók változnak: 2 1 : túd,
215: tudós, 446: kőltenének, gyümölcse, főkép az e és é: 3 9 1 : ismer*
409. 1. sor: emlékezeti, 3. s.: emlékezet, 5. s.: emiékezetinéi. Egészen
gyanúsalakok: 185: veszni, 445: venni. Másrészt soha sem találkozunk
azzal az ékezett többes első személylyel, mely Bellaagh kiadásában (nem
tudom, felhasználták-e ennek tanulságait az átírásra) oly gyakori: tudunk,
vagyunk, házunk, képűnk.
Mind ezekben a kérdésekben könnyen tájékozódhatnánk, ha az
eredeti kiadásnak minden művéből mellékelve volna egy-egy belső lap
nak a h a s o n m á s a . A czímlap, mit a Századok bírálója kívánna, nem
felelne meg oly jól, mint egy belső lap. Más kényelmi eszköz is hiányzik
még a kötetből: nincs a végén lapszámozott tartalommutató. P. eredeti
tartalommutatói úgy el vannak dugva, hogy a lapozgatóra nézve nem is
léteznek. Semmi költségbe és fáradságba sem kerülne továbbá minden
lapon a sorok fölé kitenni az illető mű czímét és fejezetét. így az igen
jó kiadás még jobbá lenne.
Eár volna elmulasztanom azt a kérdést is. hogy vájjon benn lesz
nek-e az összes művek közt P. levelei, az 1629-ki esztergomi egyház
megyei zsinat végzései, s más ily munkálatok, melyeket P. maga készí
tett. Hiányos volna a gyűjtemény, ha kimaradnának.
Egyébiránt a tulaj dónk épeni irodalmi művek kiadásáért is kifejez
hetjük a nyelvészet nevében köszönetünket.
KALMÁR ELEK.

Ú j franczia n y e l v t a n és helyesírás.
L. Clédat. Grammaire rdisonnée de la langue frangaise. Paris. H. le Soudier.
L. Clédat. Précis d'orthographe et de grammaire phonétique pour l'enseignement du frangais á l'étranger. Paris. G. Masson.
Clédat nyelvtanai sok tekintetben új szempontból tárgyalják a
franczia nyelvet, s ezért érdemlik meg a mi figyelmünket is. A Gram
maire raisonnée (vagy, a mint magyarul nevezhetjük, o k o s k o d ó
n y e l v t a n ) nem puszta leírása a mai franczia nyelvnek; a szerző nem
elégszik meg a tények egyszerű közlésével, hanem magyarázza, sőt
gyakran bírálja is a nyelv sajátságait. Egy kissé furcsának tetszhetik,
ha a nyelvi tények bírálatáról szólunk, hisz a nyelvtaníró feladata csupán
e tényeknek közlése, legfeljebb magyaráznia lehet őket az illető nyelvnek
történeti fejlődése alapján, de bírálatról, az egyes nyelvtani sajátságok
helyességének vagy helytelenségének mérlegeléséről szó sem lehet.
A nyelvész megfigyeli és magyarázza a nyelv természetes fejlődését, de
nem erőszakolhatja más irányba, nem kényszerítheti új irányú fejlődésre.
Clédat sem a nyelv szerkezetét, belső szervezetét bírálja, hanem csak a
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rá kényszerített külalakot, a sajátságos írásmódot. Nyelvtanában folyto
nosan figyelemmel kíséri a franczia nyelv történeti fejlődését s ennek
alapján magyarázza meg a mai nyelvnek egy-egy sajátosabb jelenségét.
Ugyancsak a történeti fejlődésnek figyelembe vételével mutatja ki azt a
nagy ellentétet, mely a mai franczia nyelvnek beszélt és írott alakja
között van. S csakis ebben a tekintetben bírálja a nyelvet, kimutatva,
hogy mily kevéssé illik a XIX. század franczia nyelvére a XVII. század
hói rámaradt ósdi ruha.
A nyelvtan elé G a s t o n P a r i s , a jeles nyelvész, írt előszót,
melyben méltatja Clédat vállalkozásának jelentőségét, s egyúttal érde
kesen tárgyalja a franczia helyesírás reformjának kérdését. Ez előszó bő
kivonata — melyet itt közlök — legjobb ismertetése magának a nyelv
tannak, s egyúttal tanúságot tesz arról is, mily véleménynyel vannak a
franczia nyelvészek legjobbjai nyelvüknek mai írásmódjáról.
A rendes meghatározás, melyet a nyelvtanok élére szoktak iktatni
— mondja G. Paris — bár egyszerűnek és világosnak látszik, ha komo
lyabban vizsgáljuk, igen nehezen érthető. «A nyelvtan a helyes beszéd
és írás tudománya.* (La grammaire est l'art de parler et d'écrire correctement.) Mit jelent e meghatározásban a beszéd és írás szó, vagy mit
jelent az, hogy helyesen ? A «beszéd» szón különböző működést értünk:
a kiejtést, a szavak megválasztását, a szavak alakjának változását, s
végül összefűzésük módját egyes mondatokká; vagyis ide tartozik a
helyes kiejtés, a szókincs ismerete, az alaktan és a mondattan. E négy
rész közül a franczia nyelvtanok teljesen elhanyagolják az elsőt, a szó
tárakra bízzák a másodikat, a harmadikban összezavarják a helyesírást
a nyelv tényeivel, s rendszeresen csak a negyediket tárgyalják, bár
ezt is tökéletlenül. A történeti nyelvtanok e mellett az etymologiát is
tárgyalják, kimutatva, hogyan fejlődtek a szavak és nyelvtani alakok
egyes hangjai, a mi mindenesetre érdekes dolog, csakhogy nincs semmi
befolyással a nyelv mai használatára.
Az «írás» szónak is három különböző jelentése van: a betűvetés
módja (szépírás, calligraphia), a betűk viszonya a kifejezendő hangokhoz
(helyesírás, orthographia) vagyis midőn a beszélt nyelv helyett az írott
nyelvet használjuk, végül a stilus vagy gondolataink Írásbeli kifejezése
módja. A szépírás és a stilisztika azonban nem tartoznak a nyelvtan
körébe, marad egyedüli tárgyul a helyesírás, s nyelvtaníróink az alaktan
és mondattan mellett egyedül ezt tárgyalják, mint a nyelvtannak leg
fontosabb részét, pedig jogosan csak mint jelentéktelen függelék foglal
hatna mellette helyet. Hisz egészen mellékes dolog, hogyan jelöljük az
írásban a nyelv egyes hangjait; ha a franczia vagy a görög nyelvet
gyorsírással írjuk, mégis ugyanaz a franczia vagy görög nyelv marad.
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A fentebbi meghatározásnak legkényesebb része a helyesség kér
dése. A nyelvtudomány előtt nincs jó és rossz, helyes és helytelen;
valamely kiejtésmód, nyelvtani alak vagy mondattani szerkezet haszná
latos ma, vagy pedig használták régebben vagy csak egy vidéken: ez az,
a mi a nyelvészt érdekli. Az ő feladata kimutatni, hogy a nyelv folyton
változik, hogy a mit ma helytelennek és hibásnak tartunk, az holnapra
az egyedül helyes használat lehet, továbbá hogy az egyes hangok és
alakok, a szók jelentése és szerkezete folytonos hatással vannak egymásra,
s az analogikus hatás folyton új csoportokat teremt, új rokonságot hoz
létre, mit sem törődve a helyesség elvével. Azonban a nyelv az emberek
egymással való érintkezésének eszköze, s ha helyesen használjuk, könynyebben megértenek bennünket, s e mellett emeli társadalmi értékünket
is. A nyelvtani hibát, sőt a helyesírási hibát is megbélyegzőnek tekintik,
tehát kerülni kell őket, s igyekezni fogunk «helyesen* beszélni és írni.
Azonban ki dönthet a helyesség kérdésében ?' A mi a k i e j t é s t illeti,
nincs elismert tekintély; a franczia akadémia, bár az ő kötelessége
volna, sohasem foglalkozott a helyes kiejtés kérdésével; az egyedüli
szabály, hogy a párizsi előkelő társaság kiejtését kell követni, s ebben,
főleg az idegenek, a Théátre-Francais színészeit szokták példaképül
tekinteni. Azonban a helyes kiejtés is folyton, bár észrevétlenül változik.
Az a l a k t a n körében az utolsó két század folyamán alig történt egyéb
változás, mint a mi a kiejtést illeti. A m o n d a t t a n t a nyelvtanírók,
néha boszantóan aprólékos pontossággal, rendszeres szabályokba öntöt
ték, s bár ellenkeznek néha a klasszikus írók használatával, legalább
tekintetbe vették mindig a világosságot, a megérthetés legelső kellékét.
Mindazonáltal a mondattan még mindig alakulóban van, s csak úgy
épülhet fel helyesen, ha a legjobb írók nyelvhasználatának gondos
tanulmányozása előzi meg. Azonban a h e l y e s í r á s meg van állapítva;
ez a nyelvtannak egyedüli része, melyet hivatalos tekintély szentesített.
A franczia akadémia, bár sohasem ajándékozta meg a nemzetet nyelv
tannal, rhetorikával és poétikával, bár Ígérte, kénytelen volt megálla
pítani a helyesírást, midőn kiadta szótárát. Ez a helyesírás, mely a
XVII. század könyvnyomtatóinak írásmódján alapul, egy kevés változást
szenvedett ugyan a XVIII. és XIX. században, azonban nagyjában ma
is csak a hagyományon alapul, nem pedig a mai kiejtés s a leghelyesebb
jelölésmódok gondos tanulmányozásán. A nyelvtanírók kezében tehát,
mivel itt szilárd alapon állottak, az egész nyelvtan (a mondattant ki
véve) az akadémiai helyesírás alkalmazásának tudományává lett. S ez
volna e nyelvtanok leghelyesebb meghatározása. Szerintük írni annyit
tesz, mint «ugyanazon hangalakot különbözőkép, s különböző hangokat
egyformán jelölni az akadémia szabályai szerint». S minthogy e szabá-

362

•

BALASSA JÓZSEF.

lyok telve vannak ellentmondásokkal és ingadozásokkal, nyelvtanaink
érthetetlen szabályok gyűjteményei, melyeknek egyszerűen alá kell
vetni magunkat, megtanulva az ép oly értelmetlen kivételeket, mint
a szabályokat. A franczia nyelv tanulása nem egyéb, mint a helyesírás
tanulása, s beszédekben és könyvekben még dicsőítik is e tanulmány
terén tett rendkívüli haladást, lenézve azt a barbár korszakot, a mikor
még nem tanultak franczia nyelvtant, s elfelejtik, hogy ép akkor éltek a
legnagyobb franczia írók. Heine azt mondotta, hogy a rómaiak azért
hódították meg az egész világot, mert nem kellett latinul tanulniok;
s én (t. i. G. Paris) gyakran gondolom, hogy Pascal, La Fontaine, Bossuet,
Voltaire azért tudtak oly remekül írni francziául, mert nem kellett a
nyelvtant tanulniok. Az igaz, hogy elég sok helyesírási hibát követtek
el, a mi miatt meg is buktak volna a legegyszerűbb vizsgálaton ; csak
hogy ők jobban tudták használni az időt, melyet a mi tanítványaink
helyesírási aprólékosságok megtanulására fordítanak; pl. hogy meg
tanulják az ou és eu végű szavakat, melyek a többes számot x vagy s
betűvel képezik, vagy hogy megtanulják a dre végű igék kettős sorát,
melyek a 3. személyben d-re vagy ű : re végződnek.
Clédat azt óhajtja, hogy a franczia nyelv tanulása, a mire ma
nagyobb szükség van, mint valaha volt, szabaduljon ki ebből a pocso
lyából, gyümölcsözőbb legyen az ész és kevésbbé veszedelmes a jó ízlés
számára. Nyelvtana nem szakít végleg a hagyománynyal, melyet lehetetlen
egyszerre kiirtani, hanem csak lassanként és okosan készíti elő a ki
múlását. Az egész első szakaszt, s a másodiknak is jó részét a helyes
írásnak szenteli; azonban mily különbség van az ő logikus magyarázatai,
széles szemhatára, messze menő türelmessége s a többi nyelvtanírók
apró, okadatolatlan szabályainak gyűjteménye között, melyek képtelen
ségeknek bizonyulnak, mihelyt számot akar róluk adni az ember. Az ő
orthographiája valósággal a hivatalos helyesírás bírálata, azonban mindig
mérsékelt, elfogadható, mely sohasem törekszik forradalmi felforgatásra.
írják, ha tetszik, choux és clous, doigt és froid, aulx és maux, de ne
tekintsék műveletlen embernek azt, a ki így ír: chous, dóit, aus. Minden
esetre tudni kell, miért írunk így vagy amúgy. A hivatalos helyesírásnak
is megvan a maga létjogosultsága: tanításai régibb, ma már eltűnt
kiejtés maradványai, vagy pedig egy régibb kor ferde etymologiai tudá
sának gyümölcsei. Clédat, a ki írt már egy franczia történeti nyelvtant
is*), ismerve a nyelv történetét, pontosan megjelöli a mai írásmód ere
detét, s ezt oly mérséklettel és tapintattal teszi, hogy a figyelmes olvasó,
ha nem is ismeri a franczia nyelvet, s ha nem is tud latinul, figyelemmel
*) Nouvelle grammaire hietorique du francais. Paris, Garnier.
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kísérheti világos fejtegetéseit. Nem ajánlhatom eléggé könyvének olva
sását ; különösen szeretném, ha hatással volna az iskolai nyelvtanokra
hogy ezáltal nagy mértékben megkönnyítse a gyermekek számára a hiva
talos írásmód nehéz jármát, s egyúttal lejebb eresztené a korlátot, mely
akadályozza az idegent, hogy nyelvünket megismerve, velünk szorosabb
érintkezésbe lépjen. Yalóban bámulatos, hogy e mai, magát demokra
tikusnak nevezni szerető korban minden áron fenn akarják tartani ezt
a középkori várat, a hova a legtöbben csak nagy nehezen juthatnak be, s
melyuek nincs más létjogosultsága, mint hogy védi a legigazságtalanabb
arisztokracziát, mely azon nyugszik, hogy a belépőt teljesen értéktelen,
de babonás tiszteletet élvező titkokba avatják be. Egy idő óta erősen
ostromolják e várat, s remélhető, hogy Clédat rendszeres és türelmes
ostroma alatt meg is fog dőlni.
Azt azonban nem állítjuk, hogy Clédat megoldotta a helyesírás
kérdését, s ő maga is jól ismeri e vállalatnak rendkívüli nehézségeit.
A nemzeti írásmód valóban a nyilvános életnek egy formája: minél
kényelmesebb, egyszerűbb és világosabb, annál könnyebb a polgároknak
egymással s az idegenekkel írásban érintkezni. Szükséges tehát, hogy
legalább leglényegesebb pontjaiban egyforma megállapodás jöjjön létre
mindazok közt, a kik az illető nyelven írnak. Ez annyira igaz, hogy
miután az állam nem tartotta fenn magának a szabályozás jogát, a
nemzet önkényt meghódolt az akadémia tekintélye előtt, annál is inkább,
mivel ez az írásmód nagyjában megegyezett a közszokással, s mert azt
hitték róla, hogy észszerű alapon nyugszik. Azonban sokkal jobb lett
volna, ha a helyesírás szabályozását más kezekre bízzák. A helyesírás
nem ízlés, hanem észszerűség és czélszerűsóg dolga; helyes megállapí
tása nyelvészek, pedagógusok, üzletemberek ós könyvnyomtatók közös
tanácskozásának feladata, de semmi esetre sem költőké, regényíróké,
vagy akár bölcsészeké és kritikusoké. Eurcsa dolog, ha a legnagyobb
írók és lángeszű költők avval töltik idejüket, hogy megállapítsák, mikép
lehetne legczélszerűbb kapcsolatot hozni létre a hangok s az őket jelölő
betűk között, úgy hogy e kapcsolat megfeleljen a világosság követel
ményeinek, a nélkül hogy feleslegesen szaporítaná a jeleket, s hogy
nagyon megrontaná a franczia írás hagyományos alakját; valóban nekik
egyéb dolguk van. S ha hozzá is fognának, bizonyosan rosszul végez
nék, mert nem készültek erre a feladatra, s mert nem ismerik a nehéz
ségeket, a melyekkel jár. De nem is fognak rá vállalkozni. Legnagyobb
részük nem törődik vele, sokkal jelentéktelenebbnek tartják a dolgot,
hogysem érdemes volna vele foglalkozni; s a kiket érdekel, majdnem
mind szenvedélylyel ragaszkodnak a régi írásmódhoz, melyet ismernek
s melyben nevelkedtek, s védik is ezt az írásmódot a legkülönbözőbb s
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a legcsodálatosabb okokkal és okoskodással, a mi azonban mind a meg
szokás legyőzhetetlen erejére vezethető vissza* A kérvény, melyet a
helyesírás reformja érdekében a tekintélyes férfiak igen nagy száma
nyújtott be a franczia akadémiához, csak ellenségeskedéssel vagy közöm
bösséggel találkozott, s Gréardnak mérsékelt törekvése is hajótörést fog
szenvedni*). Valóban jó szolgálatot tennének a franczia akadémiának,
ha megszabadítanák e súlyos tehertől, melyhez csak véletlenül j u t o t t ;
hisz ennél sokkal fontosabb és hozzá illőbb feladatokkal kellene foglal
koznia. Az akadémia szótárának csakis az volna a feladata, hogy meg
állapítsa a helyes kiejtést, a szókincset s a szavak jelentését, valamint
használatuk módját bemutatva egyes példamondatokon. A helyesírás
megállapítását pedig egy nyelvészekből és a gyakorlati élet embereiből álló
csekély számú tagokból álló bizottsághoz kellene utasítani; ezek aztán
rövid idő alatt megajándékozhatnák a nemzetet egy alkalmas és czélszerű írásmóddal.
Meglehet, hogy az új írásmód elfogadása csak afféle általános
forradalom hatása alatt volna lehetséges, a milyen a múlt század végén
a métermértóket a régi mértékrendszer helyébe állította. Mert nem
tagadhatjuk, hogy egy teljesen új helyesírás elfogadása gyökeres átala
kulást követelne : az összes eddigi könyveket el kellene dobni, mert 20
év múlva gyermekeink előtt ép oly olvashatatlanok volnának, mint a
XVI. századbeliek a mai franczia gyermek előtt; — az összes szótárakat
íVjra át kellene dolgozni, s a szavak alfabetikus sorrendje is teljesen
megváltozna; — a tulajdonnevek, melyeknek írásmódja nem változik,
új kiejtést vennének fel. Bölcs mérséklettel lehet azonban csökkenteni
e nehézségeket, könnyebbé tenni az átmenetet. S egyelőre a leghelyesebb
eljárás, ha, mint Clédat teszi, egy kis türelmet és szabadságot kérünk.
Ezen irányban haladva bátran, de mérséklettel, elő lehet készíteni a
közvéleményt az új intézkedés elfogadására, melynek egyelőre csak
veszélyeit ós nehézségeit látja, de nem ismeri a hasznát. —
Clédat könyve nemcsak a helyesírás tárgyalása miatt érdemel
figyelmet; több más új és kitűnő rész is van benne. A ragozás tárgya
lásának módja ép oly világos, mint egyszerű, s nagyon megkönnyítené
a tanítást, ha mielőbb bevinnék az iskolába. A mondattani megjegy
zések, melyekből nem alakul ugyan teljes mondattan, a mi ily kis terje
delmű kötetben nem is volna lehetséges, telve vannak szellemes ós világos
magyarázatokkal, s helyén valónak tartom e műben azt az eljárását is,
hogy az alaktant és mondattant együttesen tárgyalja, mi által a könyv
olvasása vonzóbbá, szabályai könnyebben érthetőkké lettek. Nálunk is
*) Az akadémiához benyújtott kérvény ismertetését 1. NyKözl. 23. k.
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hasznára válna a franczia nyelv tanításának, ha az iskolában tekintetbe
vennék a nyelv sajátságainak azt a világos és áttekinthető tárgyalását,
mely Clédat könyvét kitünteti.
A másik műben (Orthographe et grammaire phonétique) Clédat
teljesen szakít a hagyományos helyesírással, s bemutatja a franczia nyelv
alaktanát úgy, a mint a mai élő nyelvben jelentkezik. E művében az
idegenekre van tekintettel, a kik sokkal könnyebben boldogulnának a
franczia nyelv tanulásával, ha nem kellene évekig vesződniök a helyes
írás nehézségeivel. Az idegen nyelv tanulásában ezt a hármas czélt tűzi
ki (melyek közül inkább a másodikat tenném első helyre): 1. A tanuló
nak beszélnie kell az illető nyelven, és pedig minél helyesebben, tehát
ismernie kell a nyelvtant, s a szókincsnek egy részét; 2. olvassa és értse
meg a helyesírással írt vagy nyomatott szöveget; 3. tudjon írni úgy,
hogy írását meg lehessen érteni. Ezt a hármas czélt sokkal könnyebben
elérhetjük, ha phonetikus írással kezdjük a tanítást, s csak később térünk
át a hagyományos írásmódra, midőn a tanuló nyelvismerete már kellőleg
megerősödött, s ha nem tekintjük olyan nagy bűnnek, ha a magyar
tanuló franczia dolgozatában helyesírási hibák vannak. A helyesírás
nyűge akadályozza a nyelv sikeres tanítását; a tanuló nem ismeri a
nyelvtant, mert a helyesírás aprólékosságai elfödik előle magát a nyelvet.
Pedig mily egyszerű a franczia nyelv alaktana, ha lehántjuk róla a mai
írásmód nehéz ruháját! Clédat 63 kis oldalon tárgyalja az egész alak
tant, s tárgyalása elég részletes és világos. Valóban felényire szállítanók
le a franczia nyelv tanításának nehézségeit, ha a kiejtés és nem a helyes
írás tanítását tekintenők első és fő czélnak.
BALASSA JÓZSEF.

Latin szófejtés.
Keller Ottó: Lateinische Volksetymologie und Verwandtes< Leipzig, Teubner.
1891. X+387. Ára 10 márka.
Keller Ottó: Zur lateinischen Sprachgeschichte. Erster Teil. Lateinische
Etymologien. Leipzig, Teubner. 1893. "VTI-f-196.
Ámbár kissé elkésve, meg kivánunk emlékezni Keller Ottónak két
tartalmas szófejtő munkájáról, a nélkül, hogy ismételnők azokat a kifo
gásokat, melyeket számos külföldi bírálója fölhozott (a bírálatok föl vol
tak sorolva a mi könyvészeti rovatainkban s az Indg. Forschungen Anzeiger-jában).
A latin népetymologiát tárgyaló érdekes munka, mely Kuun Géza
grófnak van ajánlva, két főrészre oszlik: az első a tulaj donképi latin
népetymologiát állítja össze, a másik a jövevényszóknak többnyire nóp-
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etymologiás átalakításait. Az első főrészben fejtegetett szók jobbára
t á r g y i c s o p o r t o k b a n vannak összegyűjtve: helynevek, személy
nevek, istennevek, csillagnevek, állatnevek, növénynevek stb- stb. De
más szempontok is érvényesülnek ilyen czímek a l a t t : főnevek, mellék
nevek, névmások, igék stb.; oly szók, melyeknek csak jelentését változ
tatta meg a népetymologia; régies helyesírás hatásai; ál-összetételek
előszókkal; szófelezések ; népetymologia útján keletkezett mythusok
stb. — Függelékül görög népetymologiák vannak tárgyalva, de több
nyire jövevényszók átalakításai, ugy hogy e függelék inkább illett volna
a másik főrész mellé. — Ez a második főrész a latin j ö v e v é n y s z ó 
k a t az átadó nyelvek szerint csoportosítja: föníciai eredetű szók, görög
szók, középeurópai nyelvekből vettek, oszk eredetű szók stb.
Mutatványul fölemlítek egyes példákat, jobbára olyanokat, melyek
a magyar szófejtést is érdeklik.
A patkány velenczei neve pantegana ós friauli neve panüane (mint
Ascoli kifejtette volt) összefügg a ,poczakost' jelentő velenczei pantegan
szóval. Azonban & pantegana név s talán már a középlatinban *panticanus jóformán csak népetymologia, mely a poczakot jelentő pantex szó
hoz kapcsolta a patkánynak görög (s kivált újgörög) TTOVTCXÓQ nevét. Az
utóbbi tulajdonkép fwg Rovraőc, ,pontusi egér' volt, hogy a házi egértől
megkülönböztessék a későbbi bevándorolt patkányt. (Szintúgy nevezik
ezt frank egérnek az irek és német egérnek a cseh népnyelv.)
A vidra latin lutra neve az indg. udra-ból K. szerint vagy úgy ke
letkezett, hogy mintegy lutor-n&k, mosónak, képzelték, vagy pedig a
görög ivudplq átalakítása, mely maga is a népetymologiával tette ,vizbeli' állattá az udra-t.
A páva latin pavo neve a görög raojg-hól K szerint hangutánzás
sal lett, mert a pávának rikácsolását így mondták: paupulare.
A mandula latin neve amandola, amandula, a görög dfiuydáXrjból lett, úgy, hogy amandus-ra és talán a megevést jelentő mandere
igére gondoltak.
Az oleum ,olaj' szó a görög é'/öfov-ból lett. A szókezdő o hangot
K. abból magyarázza, hogy az ókorban annyira kedvelt illatos olajok
nevéhez könnyen fűződött az olere ,illatozás' képzete. — Viszont K.
könyve óta jelent meg Seymour Conway értekezése a latin d>l hangvál
tozásról (Indg F. 2:165), melyben az van fejtegetve, hogy az odor mel
lett fölteendő régi *odé~re ige helyett a latinok épen az oleum, olea ked
veért vehették át a szabin olere alakot. Melyiknek van igaza ? Alkalma
sint az angolnak; akkor vagy a szabínban történt meg a K. fölvette
népetymologia, vagy pedig tisztán hangtani úton lett az el-bö\ ol- a
latinban.
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A narancs neve a középlatinban *arantium-hó\ (vö. ol. arancia,
keleti nyelvekben nareng stb. < ind nágaranga) aurantium-má
lett,
nyilván az aurum-ra, emlékeztető színe miatt. így a fr. orange : or; vö.
Goldorange Goetbénél.
A czukor neve, a görög aó.xyo.pov, a vulgáris latinságban sub-h&l
való álösszetételló lett: succarum. (Innen kapta aztán más népetymologiával a sucus ,nedv' szó a kettős c-1: succus.)
A rákbetegség latin cancer neve a főtt rákra emlékeztető vörös
szín miatt lett a görög
yáffpacva-ból.
Érdekes a lekvár szó története. Ez a latin electuarium-hól lett, ez
pedig a görög ixAstxzov-hól, mely tkp. a. m. ,kiszörpölni való'. A latin
nyelvérzék az electum,válogatott'
szóboz kapcsolta s electuarium főnevet
képezett belőle, mint sanctum: sanctuarium. (A németben a népies
lequar-on kívül még latwerge is lett belőle.)
Kedves népetymologia, bogy a szerelmi csóknak savium nevéből
a klasszikus kor után suavium lett, nyilván a svavis szó belevegyí
tésével.
A görög xált? ,kehely' szó alkalmasint azért lett a latinban calix,
mert a virágkehelynek g. xákoz nevével zavarták össze.
Similago és simila ( > zsemlye) ,írnom búzaliszt' a g. (Te/MŐahg-ból
K. szerint a similis és farrago hatása alatt fejlődött.
Placenta ( > palacsinta) = TtXaxóevra (a Ttlaxóetq, nXaxooq,lepény'
szó tárgyesete) — a placens (-tem) szó kedveért, mintegy ,tetsző'.
Az újlatin baccalaureus, mely ,babér-bogyó birtokosát' látszik je
lenteni, eredetileg vaccalarius volt s a nagyobb hűbéres jószág birtoko
sát jelentette.
A katakomba, catacumba, a cumbere ,feküdni, pihenni' szó hatása
alatt keletkezhetett a g. katatymbe -bői.
Nsxponavrsía tkp. halottidézés : ebből a középlatinban nicromantia, nigromantia (melyből közvetve a m. garaboncza), mintegy ,fekete
mesterség', vö. ném. schwarzkunst.
Garitas h. charitas-t azért írtak a késő latinságban, mert a görög
yápcg-ra, gondoltak.
Redivivus csak a késő latinságban jelent föltámadtat, mintha raü+
vivere volna az etymonja, pedig eredetileg reduvivus volt s régit, ócskát,
(uraságoktól) levetettet jelentett, mert vreduere szolgált neki alapul. (Vö.
reduviae, a kigyó levedlett bőre, az üres csigahéj stb.)
Európa sémi eredetű név s összefügg a héber lereb szóval: tkp.
nyugatot jelent. A görög népetymologia úgy alakította, hogy mintegy a
jmesszeterjedo' partvidéket jelenti.
Igen elmésen magyarázta K. a kaméleon nevét, mely görög népety-
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mologiával földi oroszlánt látszik jelenteni (yafiai-létov). Alapja a sémi
gamal ,teve' szó, s a végében az arab -un kicsinyítő képző lappang, úgy
hogy tkp. ,tevécske', mert púpja van, mint a tevének.
Zoroaster, Ztopoáaxp-qq, görög hangalakja szerint a. m. tiszta csil
lag (Qcopöq áotTjp), holott tkp. Zarathustra ,arany teve'.
A datolya neve, a görög őáxzuXoq ujjat jelent, mert a datolyapálma
levelei a kinyújtott ujjakhoz hajonlíthatók; de tkp. = arab dakhl ,dato
lyapálma' (alapjelentése ,ingó'). — S K szerint a pálma latin neve is
úgy lett egy föltehető sémi *padmar, Hadmar (héber tamar) szóból,
hogy a leveleket tenyérhez hasonlították: lat. pálma ,tenyér'. Vö. Palmyra = Tadmor ,pálmák' városa.
A könyvben elszórva igen érdekes példákat találunk a s z ó k o m 
b i n á l á s r a s ez által való szóképzésre (1. Szókombinálás és szóképzés
NyK. 24. k.), s csodálom, hogy épen ezeket nem állította össze a szerző
ott, a hol a népetymologia szóképzéséről szól. A görög áazepiaq-ból
astur jSÓlyom' lett a voltur ,keselyű' mintájára. A xepxooplq, xspxcd-aXíq
kácsanévből cercedula, querquedula lett a ficedula, monedula madárne
vek példájára. A cimussa szó, mely a görög <pcfj.ó&iov-ból való, a szóvéget
a rokon jelentésű cerussa-hó\ vette (elejére a Cimolia creta volt hatással,
1. K. másik könyvét 146.). A hüvelykujjak latin nevei közül allus v. hallus-ból allex lett a poüex kedvéért (mely polüceo-hó\ származik s tkp.
,előcsaló'). így (refildaXcq >• similago : farrago, 1. fönt. Aapazzrjp (acc.
lafmzyjpa) > lanterna és laterna: lucerna. TpoyaXia > troclea : coclea.
A népetymologiákhoz pótlásokat s újabb adalékokat foglal magá
ban a másik könyvnek utórésze. Ezekből már csak néhányat emelek ki.
Pomerium tkp. *pos-moerium ,a város fala mögötti tér', de a kö
zépkorban igen gyakran használták a hasonló hangzású pomarium ,gyü
mölcsös kert' szó értelmében, mintha pomus származéka lett volna.
A görög zoxoyXúcpoq ,uzsorás' szót tréfásan tocullio-vá alakították
a curculio mintájára, mert az uzsorás ós a gabnafóreg legnagyobb ellen
ségei a gazdának.
Nem h e l y e s e l h e t ő a nonne magyarázata, melyben a szerző
szerint nem lehet két tagadás, tehát eredetileg numne lett volna, aztán
nunne s népetymologiával nonne. De hiszen a nonne szó akkor keletkez
hetett, mikor a kérdő ne már rég elvesztette tagadó jelentését s csak
annyi volt, mint a magyar -e, tehát nonne = nem-e.
Quisquis ós quidquid közül K. szerint az első csak a második ana
lógiájára keletkezett, a második pedig nem egyazon quid-nek kettŐztetése («keine mir bekannte Sprache hat eine áhnliche Zusammensetzung,
wie quisquis oder quidquid»), hanem az utótag az oszk^wZ-hez hasonló,
mely a. m. a latin que ilyenekben : quisque; «statt quisquis hátte man
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eigentlich bilden sollen quisquid.» — Ezt az egész okoskodást megczáfolhatjuk a mi kiki szavunkkal, mely épen személyre mutat. De az indg.
nyelvekben is vannak ilyen ősrégi kettőztetések * Delbrück (Vergl, Synt.
1 : 515.) azt mondja: «quisquis entspricht einem uralten Typus», s idéz
egyes árja példákat (513) és egy görög példát (520).
A könyvnek többi részében is sok érdekes szófejtés van. Ezek kö
zül már csak egyet említek: sesqui K. találó magyarázata szerint *seviisque ,és fél' vagyis ,még a másodiknak is fele*; vö. m. más-fél (har
mad-fél stb.) és ném. andert-halb.
Még egyet említek, a m i f o l k l ó r i s t á i n k figyelmére méltó.
Ilyen czím alatt: «Einiges über römische und griechische Menschenopfer, I. Argei» arról az igen elterjedt s aKőmives Kelemenben is szereplő
babonáról szól, hogy új épületekbe, várfalakba embert falaztak (Lat.
Volkset. 331). Ehhez aztán a másik könyvben egy függelék van (170),
melyben Kuun Géza gróftól is vannak adalékok, a többi közt egy idevágó
közlemény Asbóth Jánosnak «Bosznia ós Herczegovina» ez. könyvéből.
SIMONYI ZSIGMOND.

A finn n y e l v é s z e t t ö r t é n e t e .
Finnországban nemrég összeálltak a legjelesebb tudósok és mű
vészek oly szándékkal, hogy hazájuk ismertetésére egy könyvet szerkeszszenek, olyan formát minő nálunk az , Osztrák-Magyar Monarchia'.
A vállalkozás eredménye egy pompás kiállítási, díszesen illustrált munka,
mely először finn, aztán franczia s német nyelven már megjelent; az
angol kiadás készülőben van. Előttünk a német kiadás van ; czíme:
, F i n l a n d i m 1 9 - t e n J a h r h u n d e r t ' , (Helsingfors 1894-. 4-r.
405 1.), kiadója L. M e c h e l i n . A finn nyelvészetről E. N. S e t a 1 á írt
benne. Az adatok nagyjában nálunk is ismeretesek, kivált mióta S e t á 1 á
részletesen ismertette ezen folyóirat 23. kötetében a finn nyelvtanok
történetét s e sorok írója ugyancsak S é t á l a egy munkája nyomán
bőven írt a finn-ugor nyelvészet kezdeteiről. Mindamellett nem lesz
talán érdektelen, ha rövid áttekintést nyújtunk a finn nyelvészet neve
zetesebb törekvéseiről, mellőzve a finn nyelvtani irodalmat s csupán a
nevezetesebb jelenségekre, valamint az ugor nyelvekre szorítkozva.
Mint sok egyebütt, a nyelvészet terén i s P o r t h a n ( H e n r i k
G á b r i e l , 1739—1804), «a finn történetírás atyja», volt a kezdemé
nyező. Eóla már megemlékeztünk a f. e. ismertetésben, s elég lesz újra
megemlítenünk, hogy nemcsak a finn nyelvtannal, szótárírással, nép
költészettel, mythologiával stb. foglalkozott, hanem már a rokon nyel
veket is tanulmányozta.
Ni'ELVTÜB. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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Egész rendszeresen azonban csak S j ö g r e n ( A n d e r s J o h a n ,
1794—1855), egy szegény czipész fia, kutatta tudományunkat. A híres
dán nyelvész, E a s k ösztönzésére, a kinek a közbenjárásával írta meg
K e n v a l l is nevezetes finn-latin szótárát,
(LexiconLinguaefennicae),
czóljául az oroszországi ugor népek tanulmányozását tűzte ki magának.
Azért is élete java részét hazáján kívül, Oroszországban töltötte, a hol
1824—1828-ban első nagy utazását tette az ugor népek közt. Vissza
térve, a pétervári akadémia tagjává választotta, s mint ilyen Pétervárott
tartózkodott állandóan, a honnan még több ízben tett tudományos uta
zásokat. Művei, a melyek ugor néprajzi, nyelvészeti, földrajzi s történelmi
tartalmúak, 1861-ben jelentek meg összegyűjtve Johan Andreas Sjögrens
gesammelte Schriften ez. a.
Azonban a finn-ugor nyelvészetnek Finnországban igazi megala
pítója C a s t r é n ( M a t t h i a s A l e x a n d e r ) , sz. 1813, decz. 2., atyja
pap volt. Ép egyetemi tanulmányait fejezte be C a s t r é n , midőn meg
jelent L ö n n r o t kiadásában a K a l e v a l a (1836-ban). Castrén első
feladatául azt tűzte ki, hogy a nagy eposzt svéd nyelvre lefordítja, a mit
nemsokára jelesen végre is hajtott. Hogy pedig bővebb, különösen mythologiai adatokat gyűjthessen a Kalevala magyarázatához, 1838 -9-ben
nagyobb utazást tett Lapplandban s orosz Kareliában. Első műve : De
affinitate declinationum in lingua fennica, estJionica et lapponica (1839).
Két évvel utóbb (1841-ben) ismét útnak indult, először Lönnrot társa
ságában ismét Lapplandba s keleti Oroszországba. Utóbb maga folytatta
útját beljebb kelet felé a szamojédek s zűrjének közé, de 1843-ban súlyos
betegsége miatt kénytelen volt visszatérni. Ekkor adta ki zűrjén s csere
misz nyelvtanait latin nyelven. Már 1845-ben ismét s sokkal fáradsá
gosabb útra indult Szibériába, a hol négy álló évig tartózkodott, mi
közben a s z a m o j é d , m o n g o l , t u n g u z , t a t á r s o s z t j á k nyel
vek tanulmányozásával foglalkozott. Visszatérve 1837-ben egyetemi
tanárrá lett, de a sok fárasztó utazás s a rettenetes nélkülözések annyira
aláásták egészségét, hogy már 1852 máj. 7-én meghalt tüdővész követ
keztében. Munkái halála után jelentek meg svéd s német nyelven,
utóbbi Nordische Reisen und Forschungen I—XII. czímen. Valami
nevezetesebb tudományos eredményeket nem köszönhetünk ugyan neki,
de páratlan s önfeláldozó buzgalma mindenkor példa gyanánt fog tün
dökölni. Legtökéletesebb kutatásokat a szamojéd nyelvben végzett.
Csak röviden akarunk megemlékezni L ö n n r o t-ról, a kit ország
világ különben is ismer. Nyelvészeti legnevezetesebb műve a nagy finn
svéd szótár, de még ezen kívül is említésre méltók értekezései: Bidrag
till finska sprákets grammatik (Suomi 1841—2), korához képest igen
nevezetes; Über den Enare-lappischen Dialekt; Om det nordtschudiska
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praket s még egy tanulmánya a finn névszóról s igéről, a mely az általa
zerkesztett M e h i l á i n e n ez. folyóiratban jelent meg.
Lönnrot utódja egyetemi tanszékén A h l q v i s t (Ágoston 1826—
1889)volt, nemcsak mint nyelvész jeles,hanem hazájának egyik legkiválóbb
ünnepelt költője. Nagy utazásokat tett az észtek, vepszek, utóbb a mord
vin, cseremisz, vogul s osztják népek között. Utazásáról érdekes könyvet
írt Muistelmia matkoiltaVenájallá és Unter den Wogulen und Ostjaken ez.
Tudományos művei: Wotisk grammatik etc. (1856); Viron nykyisemmástá kirjallisuudesta (Újabb észt irodalom, Suomi 1855.); Anteckningar i nordtschudiskan (1861); Versuch einer mokseha-mordvinischen Grammatik etc. (1861); Über die Sprache der Nord-Ostjaken I. s
halála után jelentek m e g : Wogulisches Wörterverzeichnis s Wogulische Sprachstudien.
A finn nyelvre vonatkozó művei: Suomalainen runous-oppi kielelliseltá kannalta (finn verstan 1863); Suomen kielen rakennus (a finn
nyelv rendszere 1877). Kiadta továbbá a K i e l e t á r ez. nyelvészeti
folyóiratot, melynek igen nagy volt akkoriban (J871) a hatása.
Általánosan ismert munkája végre Die Kidturwörter der westfinnisehen Sprachen, 1875, mely számos jelességei mellett is számos
merész okoskodásban bővelkedik. Foglalkozott továbbá a Kalevalával is.
Előzőihez képest A h l q v i s t munkásságában rendkívüli haladás
mutatkozik; mindamellett a ki ismeri, mily rendkívüli változás történt
az utolsó évtizedben a nyelvészeti módszer dolgában, nem fog csudálkozni, hogy ma már nagyrészt elavult a felfogása, s hogy gyűjtései, fone
tikailag kivált, szintén sokban megbízhatatlanok.
A h l q v i s t - t a l együtt működött J. K r o h n (1835—1888). Finn
országban ő & folklóré tudományos művelésének a megalapítója, a minek
fényes tanúsága a finn-iigor népek mythologiáját tárgyaló jelentékeny
műve, a mely azonban csak halála után 1893-ban jelenhetett meg, fia
Károly kiadásában. Azonkívül legjelesebb műve A finn irodalom törté
nete (Suomalaisen Kirjallisuuden história, 1885), a melyből azonban
csak az első kötetet adhatta ki, a melyben pusztán csak a Kalevalával
foglalkozik.
Ezek voltak a régi gárdának legjelesebb s legkiválóbb tagjai. Már
mellettük is sokan működtek, de munkásságuk legnevezetesebb ered
ménye az a pezsgő élet, mely újabban a nyelvészet terén Finnországban
fellendült. Sokkal több a munkás most, mint azelőtt volt, és sokkal
rendszeresebb, módszeresebb a munka, helyesebb a munkafelosztás
aránya, mint hajdanta. A nyelvészeti tudományos központ most a finn
ugor társaság, a melynek munkásságáról már ezen folyóiratban s a
B u d a p . S z e m l e ben is közöltem értesítést, egyúttal a legújabb
24*
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mozgalmakról is tájékoztatva, a melyek közt a különféle ugor nyelvek;
alapos tanulmányozása a legfontosabb.
Önálló s említésre méltó munkák, a melyek nem a finn ugor társaság
.folyóiratában s kiadványai közt jelentek meg, a következők : 0. B 1 o ms t e d t : Halotti beszéd etc. 1869; 0. D o n n e r : Vergleicbendes Wörterbuch der finnischen-ugrischen Sprachen (1874—1888) és Die gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugr. Sprachen ; A. G e n e t z :
Suomen kielen partikkeli-muodot; Kola-Lappisches Wörterbuch (ennek
szövege megjelent a Nyelvtudományi Közleményekben is); Lautphysiologische Einführung in das Stúdium der westfinnischen Sprachen
(1877); Versuch einer karelischen Lautlehre; — iskolai nyelvtana is
nagyon el van terjedve. (Ezúttal megemlíthetjük, hogy a finn mondat
tant K o s k i n e n , | K o r a n d e r , J a h n s s o n , s legutóbb S e t á 1 á
dolgozták fel); E. N. S e t á l a : Zur Greschichte der Tempus- und
Modus-stammbildung etc. (1887) és Yhteis-suomalainen áánnehistoria
(finn hangtörténet).
Már többször említettem, mily rendszeresen folytatják a finn iro
dalmi társaság vezetése alatt a nyelvjárások tanulmányozását, még pedig
oly nagy eredménynyel, mint tán sehol másutt. Majdnem valamennyi
a Suomi-ba,n, a társaság évkönyveiben jelent meg.
Helyesen s szépen mondja S e t á l a : «Hazánkban a tudomány a
finn nyelvészet terén fejtette ki eddigelé a legeredetibb s legönállóbb
munkásságát, s az eddigi eredményekből bizvást reményt meríthetünk,
hogy jövőben is gyümölcsözőleg fog működni mind a nemzeti, mind
pedig a nemzetközi tudomány javára.*
SZILASI MÓRICZ.

Kisebb közlések.
A v o g u l «isten nyila» (tqrém-nál)
kifejezést n e m találja
meg E . Prikkel Marián az eddig kiadott vogul népköltési gyűjté
sekben, ezért ellenére egyenes világos közlésemnek ép oly merész
séggel, mint n a g y h a m a r o s a n kész az Ítélettel, hogy ^módfelett két
séges)), «ha egyáltalán dívik-e a vogulban ezen elnevezés)) (1. fönt
187—188 11.). H á t mindenesetre jogos módja a kritikának a csalás
sal és szándékos félrevezetéssel való gyanúsítás is, de a ki ezekkel
előáll, a n n a k föltétlenül bizonyítania is kell tudnia (jelen esetben
különösen azt, hogy én szoktam egyébkor is a magyarral való
egyeztetés kedvéért adatokat g y á r t a n i ) ; m e r t külömben eljárása
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merő rágalmazás színét viseli, mely azon gyanút költi, mintha
czólja a «semper aliquid haeret» reményével függne össze. Nem
nagyon hajtja ugyan malmomra a vizet, de nem restellem még
sem ez alkalommal tudomásra hozni, hogy hasonló megjegyzés
érte már egy másik vogul nyelvi közlésemet is, ha nem is irodalmi
lag, de élő szóval. Midőn t. i. az eper szó magyarázatánál a vogul
ápéré%, apérjéx «földieper» alakokra hivatkoztam (Nyr. 23,1.), egyik
előkelő nyelvészünk annyira hatása alatt állott a megszokott s több
ször emlegetett erdbeere-íéle hasonlításnak, hogy kétséggel fogadta
közléseim hitelességét. Ekkor véletlenül segítségemre jött Ahlquistnak Helsingforsban kiadott vogul nyelvészeti hagyatéka, melyben
szintén előkerült e szó : «apre% erdbeere». Most is szerencsémre van
módomban hivatkozni a megboldogult jó Ahlquistra, kinek oszt
ják szótárában (mely jóval az én vogul tanulmányutam előtt jelent
meg) megvan ezen adat: «pai-nol (gewittei-pfeil) donnerkeib («pai
wolke, gewitterw), melyből látható, hogy a «mennykő»-nek «nyíl»fóle apperceptiója nem idegen az uralvidéki rokon népeknél sem.
Miután pedig kritikus uram gyanúba veszi, hogy becsületes, igaz
jószág-e adatom, közlöm vele, hogy honnan szereztem. A tq,rém-nál
följegyzés felsőlozvai szótári jegyzeteim közül fordul elő (6. ív, a)
még pedig Eeguly ezen följegyzéséhez fűződve: «tull-sq,ngh
mennykőw, melyetaközlő ekkép javított ki: «tq>rém-nal pats»(«isten
nyila esettw), vagy «tq,rém-sankw pats» («isten éke esettw ; v. ö.
ném. donner-tóZ*). Ezen kivűl megvan a tavdai vogulban «tárémnél rpoMOBaa cTpíuia (mennykő)», kézirati jegyzeteimben (12. ív d)
ezen két példával igazolva: utarém-ríéiél il-álus rpoMOBaa CTptaa
ero y^apHJia (megölte a mennykő))) és »ti jiw tarém-nélné il-khaskhus rp. CTp. jiHCHHy pasmenajia (ezt a fát széthatította a menny
kő))). Ugyané nyelvjárásban: «terém-nél «meteori). Ha B. P. M.
egyéb vogul nyelvi közléseimet hitelre érdemesíti, azt ezen adat
tól sincs alapja megvonni; mert valóban nem ez az egyedüli,
melyből a magyar nyelv tényeire világosság háramlik s mind az
ilyet talán még sem költhettem.
MUNKÁCSI BERNÁT.

* Igen tanulságos Ahlquistnak e szóra vonatkozó följegyzése:
«törém-sanku a l t e r t ü m l i c h e s t e i n e r n e a x t » , melyből az
tetszik ki, hogy a nép a kőfejsze-leleteket mennykőnek tekinti. —
A magy. «menny/có'» kifejezés hasonmása a középlozvai (s egyéb
déli vogul nyelvjárásokban is előkerülő) törém-sönkw-%ewtés
(Regulynál: tq,rom sanga a%ts) kifejezés, melyben ö%wtés = ÉV.
aywtés «kő». A votjákban is in-koB, in-kül'é «mennykő»>, melyben
keli, külé a k a v i c s , k ö v e c s k e » .
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Néhány műveltségi szó eredetéhez. Borovszky Samu ((Né
met kölcsönszóiw közül (1. NyK. 24. k.*) mint ilyenek elejtendők:
eke, mely — csuvas aga «eke» szabályos hangmegfeleléssel | fejér,
fehér, 1. MUgSz. | harang = mong. %aranja ((hangoztató érczmedeneze» (1. Budenz: NyK. XX, 153.) | kanta («ófném. channa
és canneta, chanta, kfn. kanne, kantén); de ezzel szemben v. ö.
mong. khondaja «ein schálchen, eine kleine trinkschale» (Schmidt
162) 8 magashangú alakban: köndiik «wasserkanne» (Pavet de
Court. után Zenker). Megjegyzendő, hogy a kancsó, korsó és tömlő
szók is török-mongol eredetűek. | kert = éjsz. vog. kartci, osztj.
karta stb. (1. Ethnogr. V, 172.1.) | lyuk, lik: eredeti szó (1. MUgSz.)
| mese = vog. oamél'és, amis «találós mese» stb.; 1. Ethnogr. IV,
254. 1. | méz: közugor iráni eredetű szó; l. Ethnogr. V, 136. | tün
dér: eredeti szó (1. Ethnogr. V, 103. ].).
irha : ófn. irah, iroh, ireh, kfn. irch, erch «bock, lederw; «davon :
weissgegerbtes ledér überhaupt».— Miklosich szerint magy. irha
= cseh jircha, ujszlov. irha, jerh, lengy. kisorosz ircha, orosz ircha,
irga, szerb ira, rum. erhü «gegerbter schaf- od. bockfell, weissleder
aus dem d.: ahd. irah, mhd. irch, érch bock, bocksleder, weissge
gerbtes ledér: lat. hircusn (Etym. Wb. 96.). Ámde a magy. irha
alakkal szabályszerűen egyeznek a csuvas surjag «zartes háutchen,
zwerchfell(nepeiiOHKa)», kazáni tatár zárjak (eh. jargak) «sámisehleder(3aMiua)» (Budag. II, 325), jakut sarl «gegerbte renntierhaut»,
csagat. járjak «haarloses feli (myőa 6e3l uiepcTH»), kirgiz Zárjak,
járjak «börkaftán» (Budag. u. o.) szavak is. Minő itt az alakok
viszonylása ? Legkevésbé valószínű a magy. irhá-naik német ere
dete ; másrészről bizonyos, hogy a magy. irha (hasonlóan a lapú
vidra, viza stb. szók eseteihez) a szláv alakokon kivül a török
jarjak-nak is kifogástalanul szabályos megfelelője (v. ö. ma
gyar ír- ós köztörök jaz-) s hogy ez utóbbi a szláv alakokból
nem magyarázható. A kérdés megítélésénél figyelembe jött, hogy
a bőripar terén vannak más kifejezéseink is a törökségből
u. m. szirony, szűcs, saru, csizma, iplik (u. o. XX, 474.) Perzsa-török
szók : szattyán (oszm. saytian) csiriz (oszm. ciris «eine art kleister»).
Uoy látszik török eredetű az európai chagrin szó is. L. Dietz 4. kiad.
541 (v. ö. oszm. sagri, tatár sawré, kirg. sauri, «juh-, szamárbőr,
zsagrén* Budag. I, 614.; a mongol-mandsuban is van sárin,
«chagrin».)
MUNKÁCSI BEENÁT.
Egyenest. Ennek a határozó szónak elemei nem világosak. Fel
ismerjük benne — de már nem is nyelvérzékünkkel •— az egy számnevet,
fel az -es képzős melléknevet és ennek -í ragját, de az -en elemről nehéz
* Vö. az itt mondottakhoz Szarvas G.-nak időközben megjelent birálatát Nyr. 23. k.
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számot adni s még nehezebb megmagyarázni, hogy mint került össze az
-es képzővel. Én azt hiszem, az -en elemnek a szó különböző jelentései
ben különböző eredete van.
Először az •irányt jelentő egyenes szó, tehát a czírnbeli hatá
rozószó az «egyedül» jelentésű "egyen szóból keletkezett, mely a ket
ten, hárman stb. számneveknek volt párja, s mely összetételekben
meg is található a NySz.-ban: Mynd eeágyen el kárhoznánk (ÉrsC.)
é s : eggyen-eggyen. Sőt magában is előfordul az eggyen szó nyelvtanból ós
1808-ból való szótárból idézve, «egyenként» jelentéssel. Épen mostaná
ban rábukkantam a népnyelvben is. Egy nagy-szalontai asszonytól hal
lottam ezt a mondatot: Mink meg se kóstoltuk eggyen se, s utána járva,
hogy valóban ismerős-e Szalontán ez az alak, arról értesültem, hogy ha
nem általános is, de némelykor használják, pl. (így mondták): eggyen
sem voltunk betegek. — Ebből az eggyen-bol úgy lett egyenes, mint
magán-hói magános, egyedül-böl egyedéles CzF. ós valamint a magános
melléknév meggyökerezése óta az -an ragot ismételnünk kell, ha határo
zóul használjuk a szót: magánosan, úgy kellett az egyenes szót is -en,
vagy-í raggal ellátni: egyenest, egyenesen = egyedül. Tisztán ez az
«egyedül való» jelentós van meg a NySz. következő példáiban: «3. (simplex; einfach). Mikor á kősségnec őszve kel gyűlni, egyenesen trombitalyanac: simplex tubarum clangor érit (Helt. Bibi.) Czac egyenest
kűrtollyetec (Kár. Bibl).» Az átmenetet az egyedül-ből az irányjelentésre
az az észjárás mutatja meg, mely épen az egyedül használatában ismét
lődik, hogy t. i. az egyedül-t «csak», «csupán», «közvetlenül» jelentés
ben használjuk: «egyedül a városba megyek» = csak a városba, se
jobbra, se balra le nem térek. Ugyanígy használjuk az egyenest szót :
Mondjad neki Márton, ím ezt izenem:
Kegyelmet uradtól nem vár soha Szondi,
Jézussá kezében kész a kegyelem,
Egyenest oda fog folyamodni.
Czuezor.
Tehát: egyedül oda, csak oda, vagyis: közvetlenül oda. Vagy a régiség
ben : Az linea alá igyenesen az többi alá írd (Helt. Aritm.) Ti rollatok
szoll egyenesen (Matkó : BCsák). Afféle magva szakát joszag igyenessen
az fejedelmet nézne (Ver. Verb.). —Ebből az «egyenes út», («egyenesen
vivő út szél») úgy származik le, mint az «egészséges ember*-bői az
«egószséges gyümölcs*.
Az egyenes vonalból származik az egyenes lap, «planus, aequus»
(NySz. 2. ós 4.) jelentése, de az egyenlőséget «aequalis, gleich» fogalmát
jelentő egyenes-ben (NySz. 5.) a melléknevek -an, -en (fehéren
szépen)
ragját kell látnunk, mintha e helyett egyformán, egy módon szintén azt
mondták volna egyen, s akkor ebből az egyen-es a. m. egyformán való,
egyforma, pl. téged a földdel egyenessé tesznec (Zvon. Postill.). Nyel-
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vünk cselekedetünckel egyenes légyen (u. az). Az égézz kenyr ő kézék
ben keeth egenes résre walek (PeerC). Ugyanez az '''egyen szolgál az
egyenlő, egyenetlen, egyenget szók tövéül.
Végre jelent az egyenes annyit is, hogy egyetértő, «concors, eintráchtig» (NySz. 6.): att'afiáiual igenös (Guary C). Ez már a helyet jelentő
-n ragból van képezve, mintha az egyhelyt, együtt határozót így is kifejeznők eggyén, s ebből ép úgy alkották az egyenes-t, mint az egyiitt-tő\
ujabban az együttes-t. Ebből a tőből származnak a megegyenesedik, meg
egyenesíti = (egyességre jut), egyéniben (együtt, egyúttal) szók.
Az egyenest határozószó töve tehát három egyenlő alakú szót
leplez, melyek azonban különböző értelműek, mert számnévi (-an),
melléknévi (-an) és helyjelentő (-on), ragból származnak. Hogy a
nyelvérzék nem érzi már a tőben az egy számnevet, azt mutatja az alak
megváltozása (igenyes stb.).
KALMÁR ELEK.
Vörösmarty mint nyelvész. Irta Kiss Ernő dr. (A váczi főgimnasium értesítőjében.) A bevezetésben azt az örvendetes Ígéretet ol
vassuk, hogy a szerző nemsokára Vörösmartynak, a magyar nyelv egyik
legnagyobb művészének, összes munkáit föl fogja dolgozni nyelvészeti
szempontból. Egyelőre magának Vörösmartynak a nyelvről való néze
teit és értekezéseit ismerteti, ámbár «az így nyert kép csak egyoldalú s
nem is fényesebb képe lesz V.-nak.» A bevezetésben megemlíti, hogy
V. az Athaeumban közölt szóbírálatokon s az Ypszilon háború czímű
drámai tréfán kívül voltaképpen csak négy nyelvi értekezést írt, ezek
közt egyet a magyar nyelv eredetéről s egyet az összetett mássalhangzók
«egyszerítéséről.» Azonfölül élénk részt vett az Akadémia nyelvtudo
mányi munkásságában, ő dolgozta ki a m. helyesirás és szóragasztás
szabályait (1832) s többekkel együtt szerkesztette az Akadémia M. és
német zsebszótárát (1838), írt továbbá németek számára egy m. nyelvtant
(1832). — A II. szakaszban V. mint neológus van jellemezve, nem csak
elvi nyilatkozatai idézésével, hanem költői munkáiból vett számos pél
dával, melyek azt mutatják, hogy V. majdnem kizárólag a régi és vidéki
kifejezések fölvételével s mesteri alkalmazásával gazdagította az iro
dalmat. 0 maga kevés új szót alkotott; ezek közt nevezetes a szivar.
Helmeczi szócsonkításait metsző gúnynyal ostorozza:
Baltával jött fel Pindus tetejére Metőfi:
Vájjon hány szónak szegte ma bárdja nyakát ?
— III. A megvitatott kérdések. Itt az Ypszilon-háború van ismertetve,
továbbá a mássalhangzók egyszerűsítését czélzó érdekes javaslat (V. ter
mészetesen az egyszerű c mellett is kardoskodott), végre az ikes igékről
szóló fejtegetése. Erről szóltában a szerző nem említi az erdélyi Böjthinek, Eévai példaadójának, az ikes igékről vallott nézeteit, melyeket
legújabban Beöthy Zs. irodalomtörténetében ismertettem. — A tartal
mas értekezésnek utolsó szakasza ezt a czímet viseli: Vörösmarty, a
délibábos. Itt V.-nak szófejtegető módszere van ismertetve.
SlMONYI ZSIGMOND.
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Iráni elemek finn-ugor nyelvekben.
Rövid idővel azon közlemények előtt, melyekkel a magyar s
vele rokon nyelveknek iráni elemeire s a bennük foglalt kiválóan
becses nyelvészet-, műveltség- és őstörténeti tanúiságokra igye
keztem újból ráiránvítani hazai szakértőink figyelmét,*) egymástól
teljesen függetlenül ugyané tárgy felé fordult két külföldi nyelvbúvár
nak is érdeklődése. Egyikük a mordvin nyelvnek érdemes kutatója
P a a s o n e n H. volt, ki a «Finn-Ugor Társaság*-nak egyik fel
olvasó ülésén a m o r d v i n n y e l v n e k i r á n i j ö v e v é n y 
s z a v a i r ó l értekezett, a másik S t a k e l b e r g R. R. báró
moszkvai tudós, ki különösen a p e r m i n y e l v e k i r á n i e l e 
m e i h e z szolgáltatott újabb jelentékeny adatokat. P. műve tud
tommal nem jelent még meg eddigelé nyomtatásban, de tartal
máról tájékozást nyerhetünk W i c h m a n n G y ö r g y fiatal finn
országi tudósnak, a votják nyelv és népköltészet ujabb tanulmá
nyozójának egyik közzétett leveléből, melyben ő a kazáni régészeti,
történeti és néprajzi társaság folyóiratát (HSBÍCTÍA OőnjecTBa ApxeojioriH, HcTopin H Braorpaoin npn HMnepaTopcKOMT. Ka3aHCKOWb yHHBepcHTeTt) értesíti hazájának e nevezett szakokba vágó
legújabb munkásságáról (1893. XI. köt., 198. 1.). E szerint P.
mindenelőtt bírálat alá véve Tomascheknek az iráni és finn-ugor
nyelvek érintkezéseire vonatkozó adatait, azt találja, hogy azok
nak tetemes része újabb keletű, azaz a volgai törökség révén hatott
egyik nyelvterületről a másikba. Ezekkel szemben különös figyel*) L. az Etbnographia V. évfolyamában «A magyar fémnevek ős
történeti vallomásai*, «Az ugorok legrégibb történeti emlékezete)) és ((Adalékok
az iráni műveltséghatás magyar nyelvhagyom ányaihoz» ez. dolgozataimat.
NYELYTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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met érdemel az a néhány adat, mely hangalkatával régi átvételre
vall s a közletlen iráni-szkitha szomszédságának alkotja fontos
bizonyságát. P. a maga részéről a következő eddigelé ismeretlen
adatokkal gyarapítja ez utóbbiaknak számát:
1. Erza mord. azoro, moksa azér, azir «herr» = zend ahura
«herr», szkr. asura «beiname von göttern, vorzüglich des Varuna». — Értékes adat ez, mely világosan igazolja ama föltevést,
hogy a vog. átér, ötér «úr» szóközépi mássalhangzója s (z) válto
zata, úgy a mint ez a vogul sqtér, sötér és szkr. sahasra viszonyá
ból is kitűnik (1. Ethnogr. V, 136.). Ugyané szónak látszik a
votják uzir, uzér és zűrjén ozir, ozer «reich», mely mint jövevény
szó megvan az éjsz. vogul üsér «gazdag» szóban is (v. ö. a hangzó
változásra: votj. ulmo «alma» = tör. alma, votj. kun «khán, csá
szár)) = tör. yan, kulim «menyasszony díj» = tör. kálim stb. s hogy
a zürjénben rendesen o felel meg a votják első szótagbeli w-nak).
Bizonyára nem választhatók el a vogul átér, öíér-tól az osztják ürt,
ür ós magy. úr szók sem, melyek közül az ürt alak metathesist
tüntet, a mint világos analógiája a déli-osztják t'aras, t'oras «ezer»
(v. ö. szkr. sahasra) is igazolja. Több esetet ilyen hangátvetésre az
Ethnogr. V. évfolyamában (165. 1.) soroltam föl, hol egyszersmind
igazoltam, hogy ez különös osszét hang változtató hajlandóság.
Ilyen alapon ugyanez iráni szó átvételeinek igazolhatók a zűrjén
verös «mann, gatte» s a vele szorosan egyező finn uroho «vir
aduitus, heros», urokse «mas, masculus» szó is (1. Ethnogr. V,
136.), miből ismét az a nevezetes tanúiság következik, hogy a
régi iráni hatás is különböző hangalkotású nyelvek részéről tör
tént, melyeknek egyikében a mai osszétnak ősét (s ilyenül egyéb
nyomozások után az alánt vehetjük föl), másikában pedig a szan
szkrithoz legközelebb álló óbaktriai (zend) nyelvét sejthetjük.
2. Mord. saras «benne» = szkr. sarasa «ardea sibirica» s ál
talában : «madár» } melyeknek jelentésviszonya tehát megfelelne a
magy. lúd, vog. lunt «anser» és finn lintu «avis» szókónak. —
Hasonló alakú madárnevek: csag. sarice «ein kleiner raubvogel
mit gelblichem rücken und ascbgrauem bauche«, azerb. oszm.
sered «sperling», csuvas seréi s innen cserem, sarzi id., zürj. sis,
votj. siz «harkály», corig-sié «sirály»; továbbá mástörökség révén
magy. szárcsa és mord. soríau «möwe (1. Ethnogr. V. 295.), melyek
tehát az ősi török-árja nyelvi érintkezés nyomainak tekinthetők (1.
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ISyk. 25, 405—408. 11.). Egyenes árja átvételnek tetszik a finn sorsa
«kacsa, ruczaw. A képző nélküli alapszó jelentkezik a tunguz sar
«möwe», mandsu sar «eine falkenart» szavakban.
3. Erza-mord. paz, moksa pavas, ska-bas (összevonva ezek
ből: skaj és pavas) «isten» = szkr. bhágas, zend bagha, örmény
bogin, szláv boga «isten». — Fontos ujjmutatás arra nézve, hogy a
finn-ugor népek sajátságos ősi hitvilágának hol keressük alapjait;
Nyelvészeti szempontból figyelemre méltó, hogy a mordvin alak
a szanszkritt nominativusi -* végzetet tükrözi, mely a zendben már
nem mutatkozik. Ugyanezt tapasztaljuk az erza verges, vergis,
mokka véfgas, virgas «farkas» szón, mely tudvalevőleg a szkr.
mkas, zend véhrka mása, melyekhez még ugyancsak ép szóvégzetóvel a zürj. vörkas «vielfrass (gulo)» csatlakozik (1. Ethn. V,
178.).*)
Ugyancsak P. nézete, hogy a mordvin loman «ember; idegen»
(v. ö. votj. mart és vog, khals «ember» és «idegen») az osszét
liman, Urnán «freund» mása. Hasonló fejlődéssel lett a permi
{votják éromd, eroma «barátom* szó átvételével az éjszaki vogulb&nmma, melylyel a beszélgetésben az óorosz e m b e r t » jelzik
akár barátságos, akár ellenséges indulattal.
Stakelbergbáró « I r á n i - f i n n s z ó t á r i v i s z o n y l a t o k ) )
(HpaHO-<£HHCKÍíi JTeKCHKajiBHHJi OTHoniema) műve a moszkvai
régészeti társaság «Keleti Bégiségekw (BOCTOIHHH ^peBHOCTn)
czímü kiadványának I. kötetében jelent meg 1893-ban. Tárgyának
előmunkálatai közül csupán K l a p r o t h «Asia Polyglotta»-jára
hivatkozik, mely természetesen ma már nagy selejtezésre szoruló
több szóegyeztetést közöl az osszét és finn-ugor (különösen zűrjén,
votják és liv) nyelvek köréből is (88. L). Sajnálatosabb e ténynól,
hogy szerzőnk nincsen kellőleg tájékozva a kutatásai területére
•eső nyelvek irodalmi forrásairól sem, holott különösen a votják
*) A magy. farkas szó ezekkel való összefüggésének lehető
ségéről kifejezet nézetemet (Ethn. V, 73 és 178.11.) tekintetbe véve
a csuvas voron-yüra «hosszúfarkú», tokmak-yürd «verőrúd-farkú» =
«farkas» kifejezéseket (u. o. 140. 1.), továbbá a Halász Ignácztól
kimutatott lapp seipek «farkas» (innen: seipe «fark») kifejezést,
(Nyr. 24, 243), végűi azt, hogy a finnben is van hánnikás «farkas»
•ebből: hdntci «fark» (Nyk. 2, 158) immár végkép elejthetönek
találom.
25*
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nyelvet illetőleg, melyből legfőképpen meriti anyagát, alapos
értesülést nyerhetett volna akár S m i r n o v I v á n kazáni egye
temi tanár «Votjaki» czímű jeles könyvéből is. Művének alapja e
részben alig több, mint Wiedemann kisded szójegyzéke, melynek
készletét azonban elismerésre méltó módszerességgel kezeli. Meg
különbözteti és különválasztja jelesül mindenelőtt azon iráni ele
meket, melyek hangalkatukkal egészen világosan az újperzsa nyelv
forrásvidékére vallanak és ismeretesek a volgai törökség (kazáni
tatár, csuvas és baskír) területén is. Ide tartozó közlései közt van
egy olyan adat is, mely «Votják nyelvtanulmányaim»-nak perzsa
török eredetű szavakat tárgyazó részéből (NyK. 18, 135—142. 11.)
kimaradt, jelesen: votj. sajir, sajér, «tájék, vidék» = újperzsa
sehr «város», melynek régibb sahar (zend khsatra) alakja «reich,
herrschaft» jelentésű (v. ö. még mint idetartozó adatot: kondai
vog. éoar «világ»). A régibb keletű közös iráni-permi szavakra vo
natkozólag érdekes az a nézete, melyet egyébként Schrader is
vall (Sprach verg.u. Urgesch. 295. 1.), hogy nem egyoldalú permi
részről való átvételek, hanem bizonyos esetekben éppen az iráni
volna az átvevő fél, mit azonban az ezüst, votj. azvés, továbbá a
votják andan «aczél» és irgon «réz» szavakkal, melyeket egyéb
másaikkal egyetemben nem lehet finn-ugor nyelvterületen magya
rázni, nem találunk eléggé igazoltnak (1. Ethnogr. V, 9.). St. e szó
kon kívül még különösen az osszét pdzvj «varázsló)) szóra hivatko
zik, mely a zürj. paz- (recte: pasj-) «bezeichnen, merkenw participiumának volna viszonképe, tekintetbe véve ennek Wied. szótárá
ban (227. 1.) található «zauberer» jelentését. Ámde az idézett
helyen tulajdonképpen a következő adatot találjuk: mos pet pasjié
«zauberer», melyben a jelentésmeghatározás valószínűleg tévedés,
minthogy az egész kifejezés valódi értelme «tehénfül-bélyegző»..
Igazi nevezetek a «varázsló»-ra: zürj. tun, v o t j . í t « o ; továbbá
zürj. tödis «tudós», ciködié mórt «rontó ember», votj. peXlai«fáv6'»^
tunas-peUas «varázsló-fúvó».
Álljanak itt Stakelberg óiráni-permi (ül. uger) szóhasonlí
tásai a magam észrevételeivel és kiegészítéseivel:
1 Votj. ana «nélkül, kívül, kivéve» = osszét and, and
«ohne» (and s'éldár ohne ihr oberhaupt, and davimd ohne dich.
Hübschmann, 21.) (jzend ana (praefix. privativum): ana-sita «unbewohnt» ana-gareta «glaublosigkeit». Az iráni prsepositio a finn-
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ugor nyelvszellemhez alkalmazkodva postpositiórá lett: votj.
miském-ana kívülem, til'eskéd-ana kívüled; csatlakozva a -les abl.
raghoz: -lesana, -lesano s az előszótag lekopásával -sana, pl. tilesana ti nélkületek, aslim-sana magamon kívül, kisno-murtáz sana
kivéve az asszonyt (1. Votj. Szót.).
2. Votj. andan «aczél» = osszét andun, melyeknek társalak
jait mindkét nyelvterületen 1. Ethn. V,"8. 1. Mint uj adat csatla
kozik ezekhez a csecsencz nyelv ingusi dialektusából: andan (osszét
jövevényszó).
3. Zürj. bord «flügel, flosse», votj. burd «szárny» = kurd
purt «haar, feli, feder». V. ö. örmény phetur «féder». Budenz a
zürj. votj. szót a votj. bord «fal» szóval családosítva a magy. part
tal veti egybe (MUgSz.). Figyelemre méltó, hogy a magy. toll-lal
egyező vogul taul, tóul, osztj. töyol is «szárny» jelentésűek, míg a
«toll»-nak és «szőr»-nek közös szava pun (magy. fan).
4. Zürj. bö£ «schwanz, schweifu, votj. bt£, béé = kurd böc
queue (du renard), örmény poc. Budenz a zürj. votj. alakokat a
cseremisz pöc, poc, pac «cauda» szóval egyetemben a magy./árhoz vonja, melyeknek farcso-(k) képzésében, továbbá a finn pursto,
pyrstö «cauda piscis» szóban látja eredetibb alakjuk tükrét.
5. Zürj. bus «staub, pulwerw = szkr. pq,su, zend pq,snu, örmény phosi id. mely utóbbi szót már Klaproth egybevetette a zürj.
megfelelővel. Teljesebb alakot mutat az éjsz vog. puwés «por».
6. Zürj. varié «raubvogel (falken u. eulen); sperber, habicht» = pehlevi varseh, ujpersa vaseh, kurd vaseh, osszét üari
«sólyom» L. e szóhoz még Ethn. V, 75.
7. Zürj. vösna «'für, wegen» : v. ö. óperzsa vasna «durch» ;
örmény vasn «fur, wegen» (jövevényszó).
8. Zürj. vurd «flussotter, fischotterw, vurdis cratte, wasserratte, maulwurf» = osszét urd, urdá «flussotter». L. egyéb másai
kat: Ethn. V, 165. Avotják vudor «vidra» szót már Köppen egybe
veti a megfelelő indogermán alakokkal.
9. Zürj. vurin, permi vurun «wolle» = már Donner szerint
szkr. urna «wolle».
10. Magy. gazdag: osszét ghazdug, khazdug id. L. Ethn. V,
20. St. a szó ugor eredetét sejti. Ugyanígy Donner és Budenz.
11. Zürj. gorz- «schreien, heulen, laut weinen» == zend
•garez- «klagen», osszét gharzun, khárzun «seufzen».
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12. Zürj. gön, votj. gon «haare, gefieder, wolle» = osszét
ghun, khun «haar». Hübschmann a zend gaona «farbe» szóval veti
egybe (34. L).
13. Zürj. gué «geheimnis», gusön «heimlich», gusa «geheim» : v. ö. zend guz- «verbergen». Ide tartozó szók még a zürjénben: gué «ráuber, dieb» és gu- «stehlen, entwenden, rauben»
(v. ö. vog. tülma% «tolvaj», tüli «titkos»; votj. luck- «lopni»,.
luckdm «titkon»), melyek az iráni átvételt kétessé teszik.
14. Zürj. votj, das «tíz» = osszét das, dás stb. 1. Ethn.
V, 139.
15. Zürj. dir dange zeit, zeitdauer», dirji «zur zeit» stb. =
ujpersza dir «remotus, diutimus». A votjákban is van dir «idő»,
dir ja «idején», dirt- «sietni, hamarkodni». Az óiráni eredet föl
vételére nincs alap. Inkább tekintetbe jöhet az arab devr «kreislauf der zeit od. der jahre; zeitalter», tat. daur id. (1. Votj Nyelvt..
470. sz.), mely daur, dauer alakban ujabb időben is átjött. Ilyen
régibb keletű török-arab szó még a zűrjén-votjákban: zürj. juvör,.
ju'ór, votj. ibér «hir» = arab-tatár %abér, csuvas yibar stb. (1. Votj.
Nyelvt. 282.). Budenz a votj. dirt- «elhamarkodni)) képzést a zürj.
termál- «eilen, sich beeilen» szóhoz vonja s evvel együtt a magy.
ered családjába sorozza (MUgSz.).
16. Zürj ezis «ezüst», votj. azves — osszét avzist; L
Ethn. V, 9.
17. Votj. ertfi «adler» (Wiedemanntól említett, de részemről
igazolhatónak nem bizonyult, talán elavult szó) = zend erezifya,.
óperzsa áp^icpo? (e h. ocpCicpoc; Lagarde: Armen. Stud.), örmény
arcúi, arciv, grúz arciwi, csecsencz erzau, thus arciv «sas».
18. Zürj. zaridz, votj. zarez «tenger» = zend zrayanh ; L
Ethn. V, 17, 18 és 179 11.
19. Zürj. zárni «arany», votj. zárni = zend zaranya ,• 1.
Ethn. V, 8, 17, 179 és 180 11. V. ö. örmény oski «arany» == fina
vaski «réz, bronz» (Lagarde).
20. Votj. zarék- «zúgolódni, morgolódni, panaszkodni)) =
kurd zerin «braire«, uj-örmény zral, osszét zdryn «singen». A csak is
tatárból való fordítmányokból igazolható votj. szó tatár eredetű:
kaz. tat. zarék- «keseregni)), zarlan- «zúgolódni».
21. Zürj. zon «knabe, jüngling» : v. ö. zend zan- werzeugen,
gebárenw, skr. jan- id., jana «mensch, stamm, geschlechtw; osszét
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zandg, zandg id. Ez alakoknál közelebb állanak: szkr. sűnú, zend
hunu «sohn». A zürj. alak tehát itt is a szanszkritéhoz hajlik
szemben a zendével (1. fönn 378. 1.).
22. Zürj. karta «hof, viehhofo, melyet Donner (51. 1.) a finn
kartano «hof, hof u. gebáude», liv kdrand, körönd «bauerhof, gehöft, gesindeo, norvég-lapp gardde «ring, kreis», svéd-lapp kidrda,
garde «ungezaunter platz», orosz-lapp karte «vorstube vor dem
zelt», moksa-mordvin kardd, karde-nd «pferdestall», erza kardas
«hof», kardo «stall»; magy. kert, éjsz. osztják karta «hof, viehstall», éjsz. vog. karta id. szókkal vetett egybe s melynek egyéb
másai még a csuvas karda, tat, kérta, hegyi cserem, kertelni «ud
var, körülkerített hely, baromkert», továbbá ugyancsak Donner
szerint jurák-szamojéd hárad, ydrad «ház» = osszét kart «udvar».
V. ö. vApva izökic, 07iö 'Ap^svúóv (Hesych. Lagarde: Armen. Stud.
77.) — L. Ethn. V, 172. Thomsen a finn alakokat germán jöve
vényszóknak tartja. St. szerint az osszét alak átvétel lehet az
ugorság köréből, minthogy a gót gards-nak és társainak nem pon
tos hangbeli megfelelője.
23. Zürj. kor-, votj. kur- «bitten, flehen» = osszét korún,
küryn id. A magy. kér- és finn kérjad- «kéregetni)) társalakok sze
rint a permi szók eredetiek. Az osszét alak iráni területen nem
igazolható és St. szerint a finn-ugorság területéről való átvétel
gyanújába esik.
24. Zürj. kört, votj. kort «eisen» stb. = zend kareta «kés»,
osszét kard «kard»; 1. Ethn. V, 7. Donner szerint ide valók még
f. karta, észt karda, liv karda «eisenblech».
25. Votj. kwala, kwa a «votják nyárisátor» = digori-osszét
kold, tagauri kül «kunyhó», grúz yula id., kurd köl id. V. ö. Ethn.
V, 177. Itten kapjuk megfejtését azon eddigelé homályos jelenség
nek, hogy míg a szóközépen d-l hangváltozás rendesen közös el
járáskép jelentkezik az ugor és permi nyelvekben, a magy. ház és
osztj. iát, kdt, yot megtartotta mégis a finn kata, mordvin kudo stb.
alakokból következő eredetibb d (t) hangot szemben a votják és vogul
alakok Z-jóvel (vog. kwol, kwal, khul). Látnivaló, a föntebbi egy
bevetésből, hogy a votják alak egyenes átvétel az iránságból s hogy
a vogul is ennek megfelelője akár egyenes úton, akár permi réven
jöttnek magyarázzuk. Különvalónak tetszik a zűrjén ka, ka, ko
(ker-ka, permi ker-ku «gerendaház», vic-ko «szent ház, templom*)
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és votj. ka ebben : korka «gerenda-ház» (iness. korka-in), melyek
tényleg a magy. ház, oszj yát másainak vehetők (v. ö. magy. víz.,
vog. vit: zürj. va, votj, vu; iness. vu-in; magy. kéz, vog. kát: zürj.
votj. ki; iness. kijin).
26. Zürj. kula «krone, baumkrone» — ujperzsa kulah ((ko
rona*), mely szó a volgai törökségben nem ismeretes.
27. Permi kúti «hund», melynek finn-ugor és egyéb nyelvek
ben társaira nézve 1. Ethn. V. 72. (v. ö. ezekhez még: szarikhol
kud) = digori kui, tagauri kug, tekintetbe véve, hogy ezek iráni
*kuti ősalakra vallanak, mint digori insái, tagauri sság «húsz» =
zend visaiti. A szó iráni eredete nem igazolható, St. lehetséges
nek tartja a finn-ugorság területéről történt ősi átvételt.
28. kirs, kirsak «medve» (Anderson «Studien zur vergleichung der indog. u. finn. Spr.» 330—331 és Köppen után
idézve permi szó gyanánt) = ujperzsa yirs id.
29. Zürj. kőin, votj. kion «farkas»: V. ö. szkr. gvan, gun,
görög xówv «eb» (lat. canis, gót hundas). A permi alak az árja s
szókezdő (zend span) eredetibb hangzását tükrözné.
30. Zürj. lob «lippe» = ujperzsa lab, mely a volgai törökség
ben ismeretlen.
31. Zürj. majög «stange, stahl» = már Klaproth szerint
digori-osszét miey, mey, tagauri miy, ujperzsa mey, szkr. mayükha
((pflocko (Hübschmann). Megvan a votjákban is: maják, majik,
májig «rúd, sövény karó; útmutató oszlop; pózna», melyet az
azonos jelentésű tat. maják, csuv. maják után inkább tatár átvétel
nek tarthatunk (1. Votj. Nyelvt. 397. sz.). Az oroszban is van:
MaaKT. id.
32. Zürj. me£ «schaf» = ujperzsa més id. h. rokonságát bő
vebben Ethn. V, 74. és 179.
33. Zürj. mórt, votj. mart «ember» = zend mereta, ujperzsa
mard «halandó; ember». L. bővebben Ethn. V, 20 és 178. Ander
son ezekhez sorolja még az észt merduma «mannbar werden» igét.
34. Mordv. máké, meé «méh» = zend mayéi stb. 1. Ethn. V,
178. Egyéb ide fűződő adatok: kurd mié, meé, meyes, méé, meiyes,
afgán máksi.
35. Zürj. votj. nan «brod» = ujperzsa nán. L. tüzetesebben
Votj. Nyelvt. 566. sz. Megvan a szamojédban i s : jurák úán,
osztják-szam. nan, nai, tazovi nán, jeniszeji szám. nen, nan.
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36. Zürj. orá. «seite» = zend aredha stb. L. bővebben Ethn.
T , 178.
37. Zürj ort «schatten (d. verstorbenen); schutzgeist; gespenst» : V. ö. óperzsa arta, ujperzsa ard ebben: ardi behist (Firdusi) wszent paradicsom», osszét ard (óperzsa arta) «eid, schwur».
Az egyeztetés a jelentések külömbözősége miatt egyelőre kétes
értékű. Wied. a votjákból is említ urt «geist (von verstorbenen),
gespenst» adatot; de én e szót egy irodalmi forrásból (1. Votj.
Szót.) csak «lélekjelenlét, bátorság)) jelentéssel igazolhatom. Van
ellenben az éjsz. vogulban urt «a holtak erdei szellemei)).
38. Zürj. öksi «herr» votj. áksej, uski «fejedelem» = zend.
khsaya «máchtig; herrscher», óperzsa khsayathiya «kaiser, schah».
Ugyané szóval magyarázzák Müller Vszevolod, Müllenhof ós
Tomaschek a Auró-^al'c,\pTio-icuc,,KoXá-ia'ic, szkitha törzsfők neveit
is. L. Ethn. V, 20.
39. Zürz. pan «herr» = ujperzsa ban ily összetételekben:
sahrban «városfő, úr», marzi-ban «grenzhüter, markgraf», der-ban
«türhüter)>; pehlevi pan, zend pana; örmény (mint átvétel) pan.
Nyilván azonos vele a magy. bán s a cseh-lengyel-tót pan, melye
ket tehát Vámbéry alaptalanul származtat Baján avar khagan
nevéből.
40. Zürj. pod «unteres, unterteil, fuss», poda «zu fussgehendo, poda «vieh»; votj. yudo «lábas jószág)), pudan «gyalog)>,
pud «apró növények szára» — zend padka «fuss»>, szkr. pada,
osszét/'ad, fád <(spur». Bizonyára ide tartozik a votj. pid «láb» s
a törökségben elterjedt put, but «fuss; schenkelw szó is. L. Votj.
Nyelvt. 162.
41. Zürj. poré «sehwein», votj. paris, valamint vog. pőréé
éjsz.-osztj. pörés, püres, déli-osztj. püraé, püreé, pöres társai St.
nézete szerint az iránság területéről valók, hol szabályos megfele
lőjük: kurd purs «disznót). Ezekkel szemben a speciális «malacz»
jelentésű észt pursas, perzas, liv. pöras, puoras, mord. purhts,
purts szók inkább a litván parszas «malacz)> átvételeinek tart
hatók a mint ezt Ahlquist (Kulturw. 19.) és Thomsen (Beröringer,
226.) is vélik.
42. Zürj. puz oreif (pruina)» — már Klaproth szerint (200.1.)
ujperzsa pué «pruina, pluvia pruinosa». Ide tartozik a votják puzrner «dér, zuzmara» is, melynek végzetében összetétel, vagy képzés
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lappanghat. Az iráni eredet nem bizonyos: v. ö. cserem, pörös«zúzmara» s a gyakori zürj. votj. rs—s, z hangváltozást (1. fönt
61. L).
43. Zürj. pur «flosB, fáhre» = kurd pír, zend peretu «brücke» r
melyhez Justi zend szótára a következő adatokat csatolja: pehlevi
puhar, párszi puhal, ujperzsa pül, afghán pul, czigány pkhurd.
Megvan e szó az ugor nyelvekben i s ; magyar alakja: pára (1,
Ethn. IV, 202.).
44. Zürj. ram «sanft, still, friedlich, ruhig» : v. ö. zend ráma
«ruhe, annehmlichkeit)), szkr. ram- «zum stillstehen bringen» r
osszét urömun, urömin «zurückhalten, hemmen, beruhigen» stb.
L. Ethn. V, 178.
45. Magy. száz stb. L. Ethn. V, 17, 139, 177.
46. Votj. sezi, sezé «zab» = tagauri-osszét siz$i és digori
zátyá id.
47. Zürj. Votj. éur «szarv» stb. L. Ethn. V, 140.
48. Zürj. sös-pu «eberesche, vogelbeerbaum» = tagauriosszét süs-khád, digori sos-ghádd «lindenbaum» ; v. ö. örmény
sos «platán, juharfa». Idevaló még: votj. susi-pu «boróka-fenyő r
gyalogfenyő». A hasonló hangzású vog. sosi'' «ribiszke» szóra éstársaira nézve 1. Nyelvőr 23, 2.
49. Magy. tör, cserem, tür «kard» (melyet azonban Budenz;
cser. szótárában nem találunk) = afgán túra, csecsencz s egyéb
kaukázusi nyelvekben tur «kard». L. Ethn. V, 76, hol zend dauru,
szkr. daru, ujperzsa dár «speer, lanze» szókkal van egyeztetve.
50. Votj. guges, vog. sarkés «sas» == osszét éárgas id. L..
Ethn. V, 179.
51. Vogul say «só» stb. = osszét cd/; 1. Ethn. V, 136.
52. Zürj. sen: kerku-sen «hütte» = zend sayana «wohnuug"
sitz»; örmény sen (jövevényszó).
53. Zürj. sog «trauer, leid, kurnmer», votj. sug—zend saoka
«brand», szkr. goka, pehlevi sok, ujperzsa sög «kummer», örmény
sug id. Budenz a sajnál-ige rokonságába sorozza (MUgSz. 328. 1.).
54. Zürj. sotf «hölzerne nadel, holzsplitter» : v. ö. digori-osszét
so^ina, tagauri sugin, sügin «nadel», melyek Hübschmann szerint
jövevényszók egyéb iráni területről: ujperzsa sőzan, balucsi sisin,
kurd suiin, szkr. süci «nadel», zend süká id.
55. Zürj. sol' «spiess, speer, lanze, pflock» = zend süra-
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«spiess, lanze»; szkr. cüla-, örmény sur «sábel»; kurd sur id.
Megjegyzendő, hogy eredetibb r-nek Z-vé való változtatása az
osszétnak kedvelt hangsajátsága (1. Hübschmann 107. L). Nyilván
ide való a vogul sirej, siri «kard» szó is; 1. Ethn. V, 16.
56. Zürj. irgön, votj. irgon «róz» stb. összevetve az osszét
arkhui «réz» szóval; 1. azonban Ethn. V, 8.
Tanulmánya befejezésében Stakelberg foglalkozik azzal a
kérdéssel is, hogy az iránság melyik ágának tulajdonítható az a
befolyás, mely e részről a finn-ugor nyelvekben mutakozik. Nem
találja eléggé igazoltnak Andersön felfogását, ki az idevágó adatok
többjében a finn-ugor és indogermán nyelvcsaládok rokonságból
eredő ősi közösségeit keresi. Feltűnő az egyezések jó számában a
különös osszét vonás, mi tekintettel a mai osszétben ki nem mutat
ható, vagy eltérő alakban kimutatható egyező iráni és finn-ugor
elemekre, arra a fölvételre mindenesetre jogosít, hogy az iránság
kérdéses ágához tartozott az osszét is. Ezek az iránok Müllenhof
kutatásai szerint a nyugati szkythák területén, a Fekete tengertől
éjszakra eső vidékeken laktak, a honnan visszaszorított marad
ványuknak éppen a kaukázusi osszétek (maguk nyelvén osz-ok, a
régi jász-ók) mai képviselői. Egybehangzó evvel a ténynyel Rlttich,
Weske és mások vizsgálódásainak azon eredménye, hogy a permi
népek terjedési határa valamikor sokkal délebbre nyúlt, mint
jelenleg, a mely délibb vidékekről őket a népvándorlás kapcsán
benyomult török népek (baskírok, mecserek, bolgárok stb.) tolták
éjszakfelé. A mai Közép-Oroszországban a Don és Volga mellékein
lehetett e népfajok érintkező vonala.
MUNKÁCSI BERNÁT.

Zsarol. Ez az ige nincs meg a NySz-ban; valószínű, hogy a
TSz.'J-ben sem lesz meg (Szinnyei professzor úr értesítése). Azt talán
fölösleges vitatnunk, hogy a sarló ( < csuv. surlé Ethn. 4 : 276 ; sorla
Vámb. Prím. Cult. 44; Hunf. Ethn. 264; zürj. carla, votj. surlo \ f.
sirppi < ószl. Sbrp'b Archív für slav. Phil. 16: 279) szavunkkal a zsarol
nak semmi köze. — A zsarol (,pénzt kicsikar') osztr.-bajor jövevény, »
megfelelője a scharren, scharen ,schaben, kratzen' (Schmeller I I : 448),.
a mely változata a ném. scheren-nek.
MELICH JÁNOS.

Vogul szójegyzék.
R.
raitéli szétzúz | zerschlagen III.341. — raitéli összever KL.
III.493. — v. ö. rati.
ra'ipi aláhull | hinunterfallen III.273. — v. ö. raupi.
rayt sár | koth III.431. iszap j schlamrn 11.204. suU-r. fehér
agyag | weisserlehm 1.130. — rüktim sáros | kothig 111.90.
1. rakw gallér | kragen 332. — rayivin ta'il galléros ruha
11.119. 321.
2. rakw eső | regen 11.104. III. 118. — ráyw KL. 2, AL. 78.
ruy T. 319. id. — rakivin tür eső járta tó 11.244.
rakwi esik j regnen 11.104. rakicéltayti megered az eső j es
fángt an zu regnen 346. — rakwi K. rukhuíé T. 318. id.
rami ás | graben III. 380. jolá ramyats földbe ásta magát
1.12. — v. ö. rami, raumi.
rapfi csendes gyűrűket vet (vii a víz) | langsam fluten K.
11.226.
rapéi pillog | blinzeln 330. — rapéi id. AL. 57. — v. ö. répcás.
rasi vet | werfen AL. 72. — rasti dob | werfen. P. 25. v. ö.
rosti.
rassi 1. rési.
rati B. rq,ti AL. K. réti KL. roati KL. K. üt, csap | schlagen
1.133. 13. lever KL. III.355. ratili ILI33. ratilali 11.101. ratéltayú
verődik 11.71. rötpenti klopfen AL. 77. ákwán roatélti összecsap |
zusammenschlagen KL. III.349. — sáme roati agyonüt | erschlagen K. 11.231.
raumti elás | vergraben 11.273. — raumti KL. III.489. —•
v. ö. rami.
1. rauti hány | werfen III.25. ráhint | streuen III. 125. vitel
r. leönti vízzel | begiessen III.380. tü tarautsém ott alázuhantam |
ich bin dórt hinabgestürzt III.286. jol r. lerogy | zusammensinken
III.380. szór | verstreuen P. 27. — rauti kiráz | herausbeuteln K.
1.169. — rautili dobál III.8. rautlayti lehull KL. III.487. — rau•tasi szór 1.29. yamirautási fölfordít | umstürzen 11.118. pank vita r.
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a piszkos vizet kiönti | das schmutzige wasser ausschütten 11.106.
raupi hull | fallen 1.5. ILI. 217. jol r. összeomlik | einstürzen
1.6. raupiláli lecsappan j plötzlich niederfallen III.452. — 2. rauti
kavar: sat kenas rautdu hét üst (bozasört) kavarj (a. a. főzz) |
braue sieben késsel (bier) 1.94. mohé vii-jor rduti lisztet vízzel
kever | mehl mit wasser mischen K. 377. — manér nan nelméntel
saw raute'in mit zagyválsz (ill. keversz) annyit nyelveddel | was
alles plauschest du zusammen B. 329. — vita rautyati a vize fel
forr | sein wasser siedet 11.295.
raivi' apró darabokra | in kleine stücke 1.98. rawi' (a br.)
11.22. ram' (a) III.461.
rá ... 1. részben ra . . .
ráfi esik | falién 11.178. raydti id. 1.14. 11.298. összerogy |
zusammensinken 1.133. II.6. yot rayati elugrik | wegspringen
NyK. 2 2 : 48. yot rayatali id. ÍII.467. — ráytkdti rázkódik AL.
54. — v. ö. rauti, rduti
(il-) rdmds- ledől | herabstürzen T. 310.
(jel-) rámenti összeszed | zusammenklauben AL. 78.
(jol-) rdmi eltemet | begraben K. 374. — v. ö. rami,
rdnyenti szállong kwolkwé posimél a házacska füstje | der
rauch steigt auf 11.127.
khwqté-rdpéés összerongyolódott | zerreissen K. — v. ö. repi
raséy rozs | roggen AL. 60.
raéi ujjas | ármelleibchen III.397.
[III.207.
rdsis késik | ausbleiben: khwqtal! rdssén hova késel AL.
jel-ráti leesik | hinuntérfallen P. 15. — v. ö. rauti, rduti.
rátem sorban, rendben | der reihe nach (pa,a;OMrjb) T.322.
rdumti ás | graben KL. III.489. — v. ö. rami
reV B. réV K. réi T. rí KL. ri AL. hőség | hitze — reyin 1.52.
ren KL. 20. AL. 61. meleg | warm — re'il, re inéi B. 354. riil KL.
miatt, következtében | wegen, infolge; rakw-, vöt-réyil szél, eső
által | durch den wind, regen 11.104. ta re'ikwél annak hatalmánál
fogva | durch dessen macht 1.40.
reili melegedik | sich erwármen 1.155. ré'itili melegít | erwármen 1.148.
reyti ráz | schütteln 11.331. — akw' q,ntér sat sis taw reyti
(e br.) egy méhbeli hét magzatot fog ő szülni (ill. kirázni) | sie
wird aus einem schoos sieben kinder gebáren 1.103. — réytkhati
reng m&kán a föld szine ] die erde erschüttert K. 11.237.
rehv meredek part | steiles ufer 11.381. KL. III.203.
répi ráz | schütteln AL. 72. repéltayti megrázkódik AL. 77. —
repíti vet, dob | werfen 1.154. III.413. repitili dobál III.365. yqni
repitayti hanyatt vágódik | rücklings stürzen III.423. jol r. leesik |
hinuntérfallen NyK. 22. 48. — ripiti dob KL. III.351. ju-ripdntium
(pass.) megrázódom | zusammengebeutelt werden T. 308.

•
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répcásné: sem r. saut egy szemhunyorítás ideje alatt | wáhrend einesaugenblinzelns, d. i. einer secunde T.317.— v.ö.rapsi.
réptámi virrad | es wird tag T. 309.
rés-jiw erdei fa | wald-baum III. 194.
reské sárga | gelb K III. 131.
réspi széjjel foszlik | auseinandergehen, zerfallen K. 1.172.
('/ot-J r&télalentawé (pass.) ravaszul elorzani készül | er will
mit list'stehlen III.229.
rétén úuii hamis eskü | meineid 1.127. III.411. rétin csalfa |
falsch, betrügerisch 111.84.
rétti csúffá tesz | betrügen, anschmieren K. 1.168.
ri... 1. részben re...
HU fut I laufen 1.113. rüi KL. III.493.
(khwat-J rimli összezavarodik | sich verwirren P. 21.
ro... 1. részben ra . . .
roásén 1. rasén.
ray 1. rq,ny ; — röyi 1. rawi.
jql-rayi leapad vií a víz | das wasser falit K. 374. T. 310.
reyyi röhög | laut lachen AL. 64.
royti B. KL. P. K. T. rqyti AL. ijed | schrecken; nq,ny-r. följed | aufschreeken III.287. ijedve fölpattanik | erschrocken, aufspringen 1.5. fölébred | erwachen 11.90. — roytépti 111.40. 445.
roytéptali 11.318. III.468. ijeszt | erschrecken.
rsytkhati: roytkhq,tep son rázós szán | ein schlitten, der beutelt K. 396. — v. o. reyti.
rq,min suj rezgő hang | schrillender schall 1.96. zengő hang |
tönender schall III.518.
rq,mmi zeng sayl a mennydörgés | der donner schallt P. 27.
ram min zengő u. o.
rq,n idő, zeit: khwqM rqn hosszú ideig; ton rq,nt abban az
időben, akkor | damals K. 379.
rqn kivül | ausser: ámánnél-r., neunne-r. rajtam, rajtad
kívül j ausser mir, dir T. 315. — rankhé öli külön lakik | alléin
wohnen P. 21.
rany rikoltás | geheul III.389. rq,nkwé (dim.) id. 11.29. —
ray kiáltás | schrei 11.209. rqry-mwan kiáltó szavuk u. o.
ranyi krákog 1.11. rqnyi kiált, kurjant | schreien, jauchzen
1.136. III.380. — rányilali 11.29. rqnyulali 11.190. kiált; ranyásli
elordítja magát | aufbrüllen III.380. rq,nyéltayti elkiáltja magát |
aufschreien 11.176.
rantá bárka | barke KL. III.485.
repi elhull mém a nép | das volk stirbt; jhv r. a fa lerogy |
der baum stürzt AL. 79.
röpot munka | arbeit 1.130. 11.117.
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ras, ros fövénypart | sandiges ufer 11.388. 381. ras AL. 78.
röé KL. III.483.
(kent-) rqsé-/ rongyos sipka | zerfetzte mütze III.529.
rqséyti birkózik, küzd | ringen K. 396. (nal-) rqsséyti leveti
magát | sich hinabwerfen KL. III.487. — okhsé kwan-rassém a
pénzt eljátszottam | das geld habé ich verspielt K. 373. — rqsti
•dob, vet | werfen K. 1.169. T.313. — v. ö. rási.
rqsén madzag | bindfaden P. 10. roásén K. — setép-rqsnü
czérnagombolyag | zwirnknáuel K. 399.
rosénéé oroszul | russisch K. v. ö. rus.
rqsi selyemmente | seidenrock K.
rosi késik | sich aufhalten 335. rasi P. 20.
rési s!r | weinen K.373. •— réséi AL. 65. rossenti AL. 59.
raséi P. 21.
rótt gyors | schnell 11.381. •— rottV hirtelen, rögtönösen |
plötzlich 1.15. — rqttén id. K. P.
rotti qlén csendben légy | sei still 11.306. békében légy | bleib
ruhig 11.63. — rottijV janimi szelíddé fog nevelődni | er wird für
sanft erzogen 11.105. — v. ö. rötmi.
rötmi megállapodik | still stehen I. 143. — rotmélti (o br.)
nyugalomba hoz (ma a földet) j zur ruhe bringen u. o. rottmélti
lecsillapít | beruhigen 11.408.
rqulayti átváltozik: vvj-ansuy-khwarél r. állat öreg (medve)
alakjára változott át. K. 11.225.
(khona) rquléyti hátra veti magát | rückwárts stürzen AL. 60.
rqutsmél khaité versenyt fut | wettlaufen T. 328.
röuli 1. rqwi 1.
1. rq,wi közeledni | nahen 111.77.1.151. rqwildli id. 11.147. —
röyi, röuli id. KL. 31. — at rq,wi nem szabad | es ist nicht erlaubt
1.4. kit jiw akwdn rqwldyén (q, br.) két fát illeszt egybe | die zwei
báume zusammenschweissen 1.151. •— ne-rqwtal, -rqutal nőnek
érinthetetlen jelpin tür szent tó [ für eine frau untastbar, unnahbar heilig 111,324. 11.204. majtén rqwtal lül'latin májba nem fogad
ható csúnya beszéd | es ist eine üble rede, die man nicht in die
leber aufnehmen (d. i. verdauen) kann III.504. — rqwné kellemes |
angenehm: majtné rqwné aiin pül májnak kellemes édes falat
111.50. — rqwn'-ut rokon | anverwandt 11.198. 268.
2. rawi himbál | schaukeln, schwingen K. 402. ráz | schütteln
K. 11.225.^ legyint, lóbál AL. 70. rqwi P. 29. rewi T. 331. — rqusi,
rqusoali csapdos | schlagen AL. 70. tőnkh kwáne rqwélés az út for
dulatot vett j der weg machte eine biegung K. 374. khöp khqmrawelöyw a ladikot szájával lefelé borítani | das boot umstürzen
P. 16* *
rury 1. rakw.
ruma barát | freund 11.62. 105.
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rumalayti barátkozik | freundschaft schliessen 344.
rumka kehely | kelch 11.313.
rus gyarló, gyönge | schwach 1.132.
rus orosz | russe 11.105. rusinis B. rusnisá KL. oroszul [ russisch.
rusi rojt, bojt [ franse 11.25. 197. — rus P. 8.
rüté (gabonát) vet | sáen T. 167. 327. — rütmi szaporodik f
sich vermehren 1.73. III. 149.
rütilaV jemti szomorúvá lesz | er wird traurig 11.87.
ö , s, s, c .
sa .. . 1. részben sá..., so ...
1. say nap heve | wárme der sonne KL. 22. nap | sonne AL.
79. — say yq>tél verőfényes napon NyK. 2 2 : 49. — v. ö. sank.
2. 80% bél | darm 11.184. III 268. AL. 207.
say én ököl | faust II. 6.
sayénli ököllel ver | mit der faust schlagen 11.205.
sayér czukor | zucker K 11.239.
sa'f B. saV K. sa AL. hajfonat, fürt | haarflechte, locke —
sa'ip, sa'in; sayip, sayin (adi).
sayi B. sdyi K. sáji AL. P. fon | flechten; — sa'iyati fonódik
III. 188. akiván saiyatili egybecsavarod ikl.15.
sayi suba | pelz 1.31. 45.
sa'ilém érzékeny | empfindlich: yuri aulay s. palén mint
félénk császármadáré oly érzékeny a füled 11.359.
1. sayl felhő | wolke 1.74. vihar | sturm 11.65. mennydörgés |
donner 11.51. III.4. s- Tqrém viharisten 11.98.
2. sayl halom | hügel 1.1. 11.263. bokor | strauch III.331.
liget | hain III.438. — saylén ma halmos föld | hügelland III.337.
(Uj-áns) saywésané érV az állat-öreget kikísérő ének | lied
beim hinausbegleiten III.221.
saywtél: sat ujpá ujin s. yantés hét szarvasból álló szarvas
falkát (heerde) talált I L I í 3 .
sai: khatél-sai naponként | táglich T. 319.
sai elrothad | verfaulen 1.15. sái KL. III.349. saji P. 29. —
p r a e t . pél'é-séis P. 22. ilséis T. 307. — kwálém kwaté-séis házam
elkorhadt K.
sail, saila 1. söl.
sailkhati hajlik | sich biegen P. 13. — v. ö. saili
saili tördel | brechen 1.125. sqili tör K. 11.230. saimti 1.125.
saimti KL. 15. sajimti KL. III.353. sqjémti K. 316. id; — sa'ilawé
töredezik | zerbrechen NyK. 22: 51. sqilaji (forgácsot) szálakravagdal | kienspáne schneiden.
saimtapté békít | versöhnen T. 328.
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sairi, sa'iri B. sagri K. souri, sáuri T. sair- P. sauri KL. vág |
schneiden — sairili III.384. sq,orli K. 11.237; sairépi csap 11.100.
sqorépi kezd vágni K. 11.237, sairélti P. III.539. id.; — sairépáli
III.299. saurépoqÁi KL. III.355. ácsol | zimmern; saorenti vagdal
K. 11.228. saurenti vagdal, ill. kapar | scharren KL. 111.347.
sairép fejsze | axt 11.122. III.384. saurép id, KL. 19. sa'irép
III.291.
sair érné fehéredik (a gyolcs) | bleichen T. SÍ 5.
sairin fehér | weiss K. 11.376. sqirén, sairin K. III.126. 127.
sair in P. 14.
saiti örül | sich freuen 1.16. 11.287. saitili III. 149. saitelpi
III. 120; — sauti K. sautéylénti KL. 8. coutkéti T. 307. id.
saj téa | thee 1.15. — soaj K.
saj mög ] abseits gelegener ort pl. saj-me KL. 15. sajné,
sajin mögé, sajnét mögül, sajit mögött | nach, von hinten, hinter
B. 339. KL. 15. saji mögé, mögött K. —yasáp-sajin kárpit mögött
1.24. 11.197. 111.17. sam sajt láthatatlanul \ unsichtbar 11.100.—
menedék [ rettung 11.366.
sajV medve-szemfog | hauzahn des bárén 1.125. III.335. sajyép, sajyén (adi.) 1.99. •—• kélpi'-saji' alkatéi'' véresre verik egy
mást | einander blutig schlagen 1.25.
sajilalili menedéket ad [ rettung gewáhren 11.367.
sajik fagyos, hűvös | frostig, kühl IIL256. 506.
sajkéli ébred [ erwachen 1.7. 11.44. III.144. sajkátili fölserken
III.518. — v. ö. sankéli.
sajli: yüs kwons, nilá saji' tü sajle'it húsz köröm, négy fog
oda (t. i. a húsába) belemélyed ] zwanzig krallen, vier záhne vertiefen sich in sein fleisch III.335.
sak darab | stück III.407; sakív 1.29. sciyw KL. 349. (dim.)
sak sulyok j hammer III.500. km-s. vas-pőröly | eisenhammer 1.28. — sákin smv-aulén mankós botra | auf einen stelzstock
1.137.
[KL. 20.
saka nagyon | sehr 1.164. 11.407, sak K. iák P. 22. sáká
sakati megront | verderben III.397.
(jüiv-) sakéráli összezsugorodik | zusammenschrumpfen NyK.
22: 51.
sakmétli sakkoz | schach spielen 1.22.
sakmin naphevű | sonnenheiss III.322. — v. ö. say, sánk
sakív víz-, tűzözön | sintflur 1.14. 11.67. éakwé 1.46.
sakwalik szarka | dohle II. 111= 156. sakwéláy K. 1.172.
sakwali széttörik | zerbrechen 1.15. szétszakad | zerreissen.
11.74. — sakwátí tör | zerbrechen (trans.) 1.74. III.461. yot s. meg
ront | verderben 1.164. —jáyém \n~fenne manéri sakwatawés apá
mat íiad mért becsmérelte | warum wurde mein vater von deinem
sohn gescbmáhlerfc III.471.
NYELYTTJD.
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sakwin csecses ma'il mell. 11.23. 150.111.36. v. ö. sákw.
éákwéérí-ut: sa'irép jani'' sakwsén-utd ti dsti fejszebeli n a g y
m u n k á j a im elkészül | seine g r o s s e a r b e i t mit der axt wird
fertig III.291.
sahvoss csak | nur 11.123.
sal! sajnálat | mitleid 1.76. 11.85.
sal 1. sol.
salém szálka | spahn III.9. 11.143.
salyi B. édlyi K. sdll'i AL. köp ] spucken; — sal'émi 1.98.
saUmi 1.162.
calyo kasza | sense T. 163.
sdli rénszarvas | renthier; sdli-uj 1.50. sali-purn-uj 11.199.
farkas | wolf (ül. rénszarvas-harapó-állat).
sáli finom pun szőr | feines, weiches haar 1.119. s. din ezüst
pénz | silbergeld 1.18. s. tur vékony hang | dünne stimme III.317. —
éqli kaién éles hang KL. III.355.
salin hig étel | suppe III.417.
salik bozót | moor 1.89.
sdlt háncs | bast 1.153. 11.211. selt AL. 64. — sal'tpq hársfa |
linde (v. ö. s z á 1 d o b, s z á d o k ) .
sam- B. sdm- K. KL. mm-, sáme- P. i g é k . pl. éam-ratitd
agyon-veri | todt-schlagen; sámé-testé agyonütötte.
sam B. sdm K. sdm KL. som T. szem | auge; rakw-sam eső
szem | regentropfen 1.60. kelp-sdm csepp vér | tropfen blut K.
11.226, vot-sam szellöcske | ein kleiner wind 1.60. 11.388. sam-vit
könny [ thráne 11.142. — yuldn-sam halpikkely j fischschuppen
11.28. samin jüntép pikkelyes pánczél | panzer mit schuppen. samin
tawét karikás tegez | ein köcher mit ringelchen 11.22. akw* samtal
mind egy szemig NyK. 22: 79. — samné pats világra jött | er kam
auf die welt 11.85. samt, samté dt'im nincs jelen, eltűnt j er ist verschwunden, ist nicht zugegen 1.131. III. 120.
sam vidék | gegend 1.5. 11.70. sarok | ecke 1.14. vör samné
erdő zugába | in den winkel des waldes 1.99. szöglet | winkel 1.2.
sámp, samin szögletes 11.104. soqmp id. K. 11.377.
sami összevagdal | zerhacken 11.395. samdsi elapróz 11.331.
sámlin suj csengő hang | klingender ton III.320. sámlin
III. 106. — v. ö. sámli.
sampélti megpillant, észrevesz | bemerken 11.129. 111.24.
sámpélti: yürém sdmp samin sumpél yürmi' sampéltéstd, három
szögletti szögletes vízmérő módjára e s z é t h á r o m f e l é f o r 
g a t t a 11.104.
sdn csésze | schale 11.300. nyírhéjdoboz | schachtel aus birkenrinde 11.53. III.461. sdnkwé (dim.) 11.79.
sdn anya | mutter 1.5. 11.188. sáúim ekwd anyámasszony
11.273.
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sanaté megízlel | kosten T. 325.
sáneuw: nol-kwáli'-sáneuiv kötőfék homlokzabiája | stirnband
am halfter 11.112.
sánywi rág, rugdos j stossen III.247. 405. sánywási id. 1.28.
121. 11.74. leugrik | hinunterspringen 11.213. sánywáséli dobál |
werfen 11.182. — sángwi KL. 23. sanghé T. 333. senghasi AL. 54.
rúg; il-sánghwásét eliramodtak J sie liefen schnell fórt KL. III.347.
sáykhaté rugdalózik | hin und herstosson T. 333.
éánV tetűserke [ kopfnuss 326. — soani K. sami T. 155.
1. sánk ágyék | lende 11.112. 111.212.'— v. ö. sánkiv.
2. sánk hőség | hitze 11.395. I I I J 9 . sánkin tü napheves nyár |
heísser sommer 11.189. — taréin sánkiué isten nyila | blitz 11.62. -—
v. ö. say 1.
sankéli fölébred III.204. sqnyémláli id. AL. ÜL207. — v. ö.
.sajkéli.
sánkémti teremt | erschaffen 1.36. 77.11.291. — sanyémli AL.
11.414. sonyémli K. id.; —sáfikémli teremtődik | erschaffen werden 1.77.
sánkésli dobog | stampfen III.529.
sánki fekete kacsa | schwarze ente 1.29. 11.323.
sánkiu ágyék|lende 11.83. III.337. s.-pál czombdarab III.533.—
soankw csipő | hiifte P. III.539. — v. ö. sánk 1.
sankivélti penget (húrt) j die saite schlagen III.380. — sánkwéltép harmonika NyK. '24: 331.
yot-sankwémtawé (p&ss.) összekunkorodik |zusammenschrumpfen III.225.
sáns B. sans K. sans P. sáns T. —• sas B. III.374. sáspd sansin B. III.373. térd | knie; jaut sansa íjj hajlata | biegung des
bogens 1.95. íjj közepe | mitte des bogens 1.112. — n e m z e d é k i
geschlecht 11.47.
sans zsombék | moor 11.235.
santal szék | stuhl T. 314.
sap 1. sáp.
sáp fatörmelék | holzspáne 11.64. 188. sápinjiw korhadt fa j
morscher baum 11.61.
saptán pál gyékényes ágy | bett mit strohmatte LU.258.
sar B. K. sár B. D. sare K. csak | nur 1.14. K. 1.167. KL. 19.
no hát, tehát | alsó, nun 1.58. 11.265. immár | schon 11.184. talán,
vájjon | vielleicht, etwa K. alig, nagy nehezen | kaum, schwerlich
KL. 21. AL. 61. P. 22. — ul pá jále'im sar ugyan hogyne mennék
föl | nun, wie sollte ich nicht hinauf gehen 11.269. — sar yumim
első emberem | mein vorderer mann (ellentétül: jui yumim) II.
168. — taw ti kwolüt élém-yalés-sár ali ejnye, úgy látszik, ebben a
mi házunkban ember van | ja, wie es scheint, ist in unserem hause
«in mensch 1.51. sár takkátá egyes-egyedül | ganz alléin 11.59.
26*
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sara ritka sör | dünnbier AL. 55.
sarak rénszarvas-csorda | renthierheerde. III. 111. — 1. éark,
sarán zűrjén.
sarélayti kiunszol | ausbetteln 11.248.
saryi reszket ma a föld j die erde bebt 354. — atd saryenti
haja rezeg | das haar wallt III.223.
saryi: áyi saryi yürné joytimen leányzajgás (ill. zajgó) tájé
kára érkeztünk III.34L leánycsacsogó stb. III.419. | wir gelangten
an einen ort, wo die mádchen lármten — v. ö. sárri.
sáryi fáj | es thut weh 11.61. III.322. sáryéltayti megfájdul |
es wird weh 11.99. — éariti (a br.) fáj 11.431. sarráti (a br.) id.
11.85. awa-pattci sarrátém feje búbját megsajogtatta | am scheitel
einen streich versetzen, wehe thun III. 171.
sári igaz | wahr 11.38. 417. III. 16. — sár becsületes, igaz K.
sár és igazán, őszintén K.
sárifi irhából való ta'il ruha | ein kleid aus feli 11.20.
sárié B. soarés K. tenger | meer.
sarjim tompa | stumpf III.469.
sark csorda | hürde 11.280. — v. ö. sarak.
sarka pohár | glas 1.18; csésze | schale 11.388. sarka iá.
T. 316.
sarrimét megszenesedtek | verkohlen 1.46. — v. ö. sárjaivé.
sarnia bőr | feli AL. 77.
carsa merítőkanál | schöpfkelle T. 163.
sart előbb | früher 11.117. 139. s. jqmné elől járó | der vorne
gehende III.451.
sarti 1) dörgöl | reiben 1.12. III.361. sárti K. 11.231. vil'tját
sarti (é!) arczát fricskázza | ins gesicht schlagen II. 241. — sürtkáti dörgölődik AL. 54. — 2) mázol | schmieren: körém lap-sárti
kemenczém bemázolja K. 376. sarlaté mázol T. 160. sartyati
mázolódik III.461. — v. ö. kasetám vit-khüryétátél sártoy ié pgmtésté
öcscsét víztömlőjéből (vett vízzel) dörzsölni (ill. kenni) kezdte K.
11.231. — 3) akwán sarti egybe ragaszt | zusammenkleben 1.151.
jelsarti beszeg | einsáumen P. 15.
sas mind a kettő | beidé: já'i-piyá q,nyá sas alisayá bátyjátnénjét mind a kettőt megölte 11.104. an kit átér sas ta yqjivesi
ama két fejedelemhőst mind a kettőt érte 11.168. v. ö. 11.71. —
sas as most ismét | jetzt wieder 1.64.
1. sás 1) térd | knie 1. sáns. — 2) tő | wurzel: akiv sásnél telem
sát nánk egy tőből fakadt hét fenyő 11.166. (v. ö. sáns nemzetség).
2. sás nyirhéj | birkenrinde 11.52. 111.59. 461. bog | knoten
11.337.
sasi bogoz | mit einen knoten verbinden 11.337.
1. sasti terem, előterem | wachsen, entstehen 1.125. 107.
növeszt: puma sastém púmén kan füvét növesztő füves tér | wo das-
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gras wáchst, ein grasreicher ort III.337. netá sastém néyén sam nő
termő nős vidék 11.107. — sásti gyarapodik, ül. növekszik: nawlá
rakw-réyil s. húsa az eső által gyarapodik | sein fleisch wáchst,
entwickelt sich durch den regen 11.104. sayá sastém sayin né fürtje
tökéletes (megnőtt) fürtös nő 11.267. nunk-sásti felnő P. 15. sastém
KL.349.
2. sasti simára egyenget | ebnen; sastli id.; pVjamné sastém
lqn% sastemáV voss sastlénülaném fiúnak járni való egyenletes utat
egyengetnék bár egyenletessé 11.386. sastélti id. NyK. 21 : 363. —
s'istém ma egyenletes föld | geebnete erde 11.357.
sát B. soq,t, soat K. saat, sőt KL. sát T. hét j sieben, woche; —
száz | hundert 11.17. soat id. KL. 21. — sáUpunk vasárnap | sonntag B. 343. soatén tüm khotél hétbe menő nap, a. a. hétfő | montag
K. 397.
sáti bűvöl | zaubern 11.100. — sátili III. 16. sátiláli igéz | hervorzaubern 11.276. sátyati: sátyatné vármii ta yurip az istenigézés
dolga im ilyesnemű 11.375. — nan sátém élém-yqlásén igédre ter
mett embered | d> in mensch, den du durch dein zauberwort
erschufest 1.150. sátsén teremts igéddel 1.73. — satyi bűvöl K.
11.223. stíti igéz T. 327. soatéltaryti jóslatot kérdez ] die zukunft
erfragen KL. III.347.
sátil igézet | zauberei III. 16.
sátmil igézet 11.325. idéző ige | zauberwort 1.161. 11.311.
saumti tör | brechen 1.16. — v. ö. sakwali.
1. saw B. sau K. soau KL. sq,u T. sok | viel.
2. saw liget | hain 11.130. jiw-saw cserje | strauch 1.3. nirsaw vesszőbimbó 11.365.
3. saw inség | noth 1.138. 11.319. sawkém 111.19. saukán III.
191. bajom, bajod.
sawéli kínlódik [ leiden 111.79. sawáti kínoz | peinigen 1.21.
III.502.
sawi 1, saivi.
saiulát, sanlát: sát saivlát yasá ülém hét á l l a t - á l o m n y i
hosszú álom | ein schlaf so láng, wie ihn siebenmal ein thier
schláft III. 189. ánkiuél'pálkém yujne ülem sát saulatné minilawé
fülecskémet heverő álom h é t s z e n d e r g é s e járdalja [ mein ohr
übermannt (beschleicht) des ruhigen schlafes siebenfaches schlummern III. 152.
sa . . . 1. részben sa . . .
sáy só [ salz; ciy id. T. 155.
cayéltq-p harmonika T. 331. — v. ö. sánkwéltép.
sá'ir 1. sáir.
sáyw 1) köd | nebel K. •— 1. sényw 2) darabka 1. sak.
éáyw-vií tej | milch K. 377. — 1. éákw.
sáywlén dombos I hügelig K. III. 130. — 1. sákw.
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sai józan | nüchtern KL. 19. P. 21. sdine KL. sáin P. (adv.)
sáir tehén | kuh AL. 78. sá'ir P. 15. — 1. sqgr.
sákét gyöngyök | perlen K. sakét id. AL. 60.
sdkepi belefulad a vízbe | im wasser ersticken AL. 61.
1. sdkív oczeán 11.313. — v. ö. sakiv.
2. scikw csecs | euter 11.91. — v. ö. sáyw-vit.
(pari-) sákwenti felgyűri (ruha ujját) | aufstülpen (ül. vissza
tolja) K. 373. — sákwsi: katdfd vareV sákwéeV kezei működnek^
d o l g o z n a k | seine hánde wirken, a r b e i t e n 11.55.
sákwi szopik | saugen 11.91. P. 29.
sdl'ink bugyborék | schaum K. 11.232.
sdtt'i szeletel | in stücke schneiden. KL. 5.
sdlman: tatéi q,lpá sálmaném %(fpét a mint e s z m é l e t e m
híján voltam, abban a pillanatban | als ich der b e s i n n u n g baar
wurde, in demselben augenblick III.293.
(ju-) sdlti belép | eintreten 1.3. 11.262. vitné ju-s. a vízbe
beleereszkedik | sich in's wasser hineinlassen I.l. — sdltapi bebújik (
hineinschlüpfen 1.12. %otd sdltépeuw hová menjünk | wohin sollen
wir gehen 1.71. saltépdli betoppan III.383. — sdltémti dob, hajít \
werfen, schleudern 1.19. 11.196. III. 143.
sdmli: fankém la-/wé sámli fejem forog, szédülök | es schwindelt mich K. 376.
sdni orrlyuk | nasenloch I I U 5 2 .
sdngél csomó | knoten P. 18.
sdnkw halom | hügel III.323.
sdnsi veréb | spatz 11.187. madárka | vögelein 11.426. III. 139.
(ü-) sdnsilti térdre esik | auf die knie fallen T. 310. —
v. ö. sdns.
sdp ágas karó | gabelstange KL. 5. sap B. u. o.
saper: s. jémtsén, poytsén nagyon jól kijárt neked, le vagy
csunyitva | ganz gut ist es dir ergangen, du bist nun besudelt K,
III. 130.
sdptél mód nélkül, szerfölött | ausserordentlich (tat. ésáb +
vog. -tdl) T. 322.
sdpti temet | begraben K. 11.241. P. 27.
sar üszök | kohle 1.14.
éar szőr | haar T. 153.
sár-vqrép légy | fiiege AL. 79.
sáratenti unszol | zureden AL. 79.
sdryql: é.-qnét-jutldn q,jkd rénbika-szarvíjjas öreg 11.165.
sdrjawé (pass.) elhamvad | verbrennen 1.68. 11.95. — pélsdrjan (pass.) megpörkölődik | es wird angebrannt P. 22. — sáriti
éget | brennen KL. 26. — v. ö. sarrimét.
sarkén, sérkéné 1. sarri.
sárkés sas | adler T. 311.
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sárnépi elszunnyad | einschlummern K. 1.171.
sárri sivítgat [ kreischen: oai é. khür leányok sivítgató helye
(a falu széle) j der ort wo die mádchen lármend schreien KL. III.
355. — sarkén suj (az ölyv) visongó hangja III.452. sérkéne csevegő |
plauschend: pi s. nelma-suja sujti fiu módjára csevegő nyelve
szava hallatszik. III.284. — v. ö. éaryi.
sásér megálljunk csak | halt! 11.125. séser III. 113.
sásV nagybátya | onkel 11.96. sás (sásyém) K. sás P. 8.
sáskén zsebkendő | sacktuch 1.14. s'ésk 11.322.
sát: mán-satné khoji mennyibe kerül | auf wie hoch kommt
es, was kostet es KL. 22. — v. ö. éi.
(jel-) sátepi elsötétedik | es wird finster P. 15.
(jiiv-) sáu farügy | knospe K. 373.
sáuri kaszál | máhen T. 324. —• v. ö. sairi.
sáwes hüvelyk j daumen III. 124. tál yoltné sáwés voj tél eltöl
tésére való hüvelyknyi zsír III.285.
sáwi savanyodik | sauer werden KL. 20. P. 22. sáwenti id.
KL. 34. sawi B. NyK. 2 2 : 34. — sáüli savanyít j sáuern KL. 34.
se . . . 1. részben sa . . . , sá....
séjémáli leng j schweben 11.388.
séyi B. K. séyi KL. seji AL. séi P. ééji T. töröl | wischen; —
séyenti — KL. 32. séimti KL. III.347. sési KL. 32. seisi T. 310.
id.; — sé'isi megdörgöl | reiben III.411. séysáli törölget 1.50.
seyiláli: nurin namtém ta séyilálém bosszúálló elmém lecsilla
podott (ill. eltörlödött | mein rachegedanke hat sich verwischt,
d. i. beruhigt III. 196.
sé'isi vagdal, metszeget | schneiden 11.333. 343.
seyw (tő: sénkw-) köd | nebel KL. 3. — v. ö. sayw, sénkiv.
séywi szimatol | beriechen 11.98. 314.
1. séi, sai hosszában, mentében | entlang T. 314.
2. séi homok, iszap | sand, schlamm 1.160. III.324. 496.
séilén 1. séi.
(pél-Jseiltépti festőfűvel befest ( mit fárbekraut fárben P.22.
seim-kis rosszul | schlecht (adv.) T. 320. seim khora sowantem
sovány leszek | ich werde mager T.160.
sel szél j rand 11.67. áni-sél a csésze karéja 1.63. — sélp III.
204. séilén K. 11.222. 235. (adi.).
seléy hordó j fass K. 397. — ciláy kádacska, veder | fásschen,
eimer T. 155. 308.
selem-üü nyál (köpés-víz) | speichel AL. 54.
selyati hozzákap | angreifen, zugreifen; ámpém tü sélyats
kutyám hozzákapott | mein hund griff an ihm zu NyK. 22: 48.
séltayji id. NyK. 22: 50. — sériné tau sélékJiats kardjához oda
kapottt | er griff zu seinem schwert K. 11.237.
séli szerez | erwerben 11.75. 303. sélti 11.125. sélépi 11.108.
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id. am s&lérí-utém az én szerzeményem | mein erwerb NyK. 21 :
355. — gyarapodik: yürém uj q$itV séle'im három állat vastag
ságúvá gyarapodom (?) | wie drei thiere, so dick werde ich (vermehre ich mich) III.255.
süli ért, tud | verstehen AL. 72; bír, tud | vermag P. 21. —
siliiá. T. 166.
selkori rubel K.
éelmi elvész | verloren sein 213. — sellná sujits végső hörgése hallatszott | es wurde sein l e t z t e s r ö c h e l n hörbar P.
III.525.
(khwqté-) selti meghasad | aufplatzen K. 383.
sém, sémé 1. sim.
sernél fekete j schwarz 1.3. 165. — semel KL. III.489.
sémti haragszik | zürnen K. 396.
il-sémus (pass.) megrozsdásodott | es wurde rostig T. 307.
tqti-sémwés id. K. 372.
1. sényw köd | nebel III.288. — v. ö. seyw stb.
2. sényw mámor | rausch 11.313. kélp-s. vérdüh | blutige
wuth 11.24. 1.98.
senghwéji ámulatba jő | in ohnmacht fallen AL. 69. séngwéji
id. AL. III.207.
sénkw gőz | dunst 11.256.
senri-pattá kő-üst | steinerner késsel 11.33.
séns zsámoly | schemmel: qln sénsép sémin kwol ezüst zsámolyú zsámolyos ház 11.318.
sép zseb | tasche 1.17. —pié-jq,%-sépat csípői közt | zwischen
seinen hüften K. 237.
sépér yum művész | kúnstler III.409.
sépérti boronál | eggen K. 396. sipérti id. P. 27.
sépi elmerül | untersinken K.
1. sér 1. sir.
2. sér homok j sand K. 11.235. ser-ku kavics | kiesel T. 165.
ser rengeteg járatlan vör erdő | wilder unwegsamer wald.
111.30. 1.99. s. Unt sötét vadon | finstere wildniss III. 137.
sér láncz | ketté 111.44. K. 11.237. sár K. III.127.
séra% gyér, ritka | dünn, schütter T. 320.
séréyti vagdal | hauen KL. 23. 26. megijeszt | erschrecken
K. 11.239."il-séréytéyü megrezzen T. 307.
sér éti kínálgat | anbieten K. 1.167.
seri kard | schwert K. 11.223. — v. ö. sirej.
seri: yoli-, lii- s. reg-, esthajnal | morgen-, abendröthe II.
322. etí séri-pos estfény 350. — sir hajnal P. 20.
seri űz | treiben K. 396.
seri gazdálkodik | wirtschaften AL. 72.
cérkét padló | diehle AT. 309.
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sérmdt gyeplő, kötőfék, kantárfék | leitseil, halfter 1.6.11.107.
11.323.
sés hát | rücken: kwál-sésné a ház mögé | hinter das haus K.
377. •— v. ö. sÍ8.
sés farkas | wolf III.208. KL. III.491. P. III.523. éiéik id.
III. 208.
éés-(áni) sés-ezüst (tányér) | eine art silber III.260.
éésfeli toldozgat | flicken 11.67.
setén kerítés | zaun P. 22. — v. ö. citdn.
sétép fonál j zwirn 1.153. éetép id. K. KL. AL. vászon | leinwand AL. 60. — v. ö. sitii.
séti kijön | herauskommen: kivonsánátüpelsét, ti kwoss maniti,
yot at seteHt körmei oda befúródtak, akárhogy rántja, nem jönnek
ki 11.121. 122. — kwán-séti id. P. 14. el-séti kimozdul | sich hinaus
bégében K. ön séti námá nekem jut hires neve | sein berühmter
name kommt mir zu KL. III.491. -— kér-léy kwdn-iltuy at séti a
szeget kihúzni nem iehet (ül. nem megy) AL. 78. — khqtél ilmés
séts a nap erősen sütött T. 319.
sew hajfürt | haarlocke 11.28.
séwam bokor | strauch 111.117. bozót | dickicht III. 18.
8Í... 1. részben se .. .
SÍ idő | zeit P. 19. soqt-éi egy hót | eine woche u. o. KL. 16.
iééit azon időben | zu jener zeit KL. 203. te éitan KL. 16. ton-sit
akkor | damals P. 19. mán-si mennyi j wie viel P. 12. mqrsá-si
kevés | wenig u. o. ákw'-mát-sit egyszer csak | einmal KL. III.349.
akw'-sit id. AL. 61. — lü jel-örténát-sit sekhi a ló ha elfárad, liheg |
wenndaspferdmüde wird, schnauft es P. 19. nalpdtém sidnt midőn
lejöttek | als sie herunterkamen KL. III.487. — dm si khum magamféle férfi | ein mann meines schlages; dm siim, tdu úidt poj oly
gazdag mint en, mint ő | er ist so reich wie ich, wie du ; dkw' sikwél
joqmi egyformán halad | gleicherweise fortschreiten KL. 16. okw*
si khumei egyforma emberek P. 12.
Sl' 1. SŐU.

ílyxr: yar siyirtém siyir paul-kdnne yisdtésmén rénbika taposta
letaposott havú falutérre szánkáztunk III.317.
éiylin csikorgó | knarrend III 316. siylin III.261. siyrin 11.42.
sij hang, nesz | laut, lárm 11.18. 1.136. hír j kunde, ruhm
11.160. sijin híres | berühmt 11.160. — v. ö. suj.
sijéji híresztel | verkünden ILI. sijti hallatszik | man vernimmt III. 143. — v. ö. sujti.
[cul id.
cil mindig, folyton | immer, in einem fórt T. 318. F. T. cil,
(láp-) sikivertq,usei sámán hályoggal bevonódtak a szemei j
es entstand ein star an seinen augen P. 17.
sil rézkarika | erzring 11.329. silén khürpá rq,ntá csörgős
szélű bárka KL. III.485.
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síZ szilánk j spahn IIL407. — v. ö. tili.
silati eltűnik | verschwinden 11.221. pás s. hasadék támad,,
nyílik | es entsteht eine spalte 11.289. kivond silati kipattan, ül.
kiugrik | sich hinausschnellen u. o. — jüntép-pvp janit askwé s.
ttífok nagyságú likacska tetszik elő | ein nadelöhr grosses loch
wird sichtbar, entsteht III.2. 27. — nukh silati felkúszik | hinaufklettern | KL. III.351.
sili szel | aufschneiden 121. süti 11.320. hasít 11.331. siltéli
11.50. — süti metsz KL. 14. khulpal-silti halat fölszijal j fische zerlegen P. 18. — siléyláli awi stláV szétmegy az ajtó szilánkká | die
thüre spaltet sich in spáhne III.407.
silman : yajtné tul silmán üs menő felhő m a g a s s á g ú vár [
gleich einer schreitenden wolke h o h e burg 11.31.
sim B. sem, sémé, K. sim KL. P. 1) szív J herz 2) közép | mitte;
As simté az Ob medrében | im beet des Ob 1.119. sárié simén a
tenger közepén | in der mitte des meeres 11.120. nánmé pal-jáytit
simatán a kenyeret ketté vágja közepén | das brot in der mitte zerschneiden KL. 6. — simtal yapyá jiw béltelen nyárfa | eine morsche
pappel (ohne mark) 1.70. simén bátor ] muthig KL. III.481.
simri sügérhal | barsch (fisch) NyK. 2 2 : 48.
sinéypántwés (pass.) zörgött | rasseln, krabbeln III.222.
sinéli csókol | küssen P. 27. sinepenti csókolgat AL. 54. siniti
ölel | umarmen 11.265. sinitayti ölelkezik | sich umarmen u. o.
éinin bőséges | reichlich K. 11.229. — v. ö. sünin.
sinkwél ördög | teufel KL. III.353.
sins sáncz | schanze 11.401.
sinu nyirfa dudorvány | knollen am birkenbaum P. 55.
sip nyak | hals 1.84. sip-lü id. 1.20.11.107. sip KL. III.351. id.
sipel! kardhüvely | degenscheide 11.139.
sipili ölel | umarmen 111.77. sipyi ölelget 1.22. 137. sipiyati
ölelkezik | sich umarmen 1.20.
sipké szürke | schimmel (pferd) K. III. 131.
1. sir, sir B. sir KL. P. sér K. P. 1) faj | art: sát sir yul hét
féle hal | siebenerlei fische 1.148. tawlin sir uj szárnyas fajta állat |
flügel-artiges thier, d. i. vogel 1.152. — mán sér miféle | was für
eins P. 12. mot-mot sér külömböző (más-más) fajta | verschiedenartig K. 1.167. mát sérép valaminő | irgend ein K. — 2) mód, szer |
art u. weise: alné s. életmód | lebensweise 1.46. qln sirpá ezüst
szerű | wie silber 11.313. sirp, sirin szerű, féle P.III. 539. mán sirél
mi módon | wie, auf welche art KL. 19.
2. sir rúd, szarufa | stange, thürpfosten: sorúi, vay sirpá
sirén kwol arany tetőrúdú, réz szarúfájú ház 111.44. 11.369. aln
sirp sirin kwol-áwi ezüst rúdú házajtó 1.138. — sir rúd KL. 5.
sirá sirály | möve 11.52. 337. sirrá id. 11.85.
siréyti recseg | krachen 11.70. — siryetali a férfi hótalpainak
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csikorgása hallik, ill. a férfi csikorogtatja t. i. a hótalpait j es krachen ihm seine schneeschuhe; er lásst sie krachen III.415.
sir ej kard | schwert; — síri P. 8.
sirkip csípő | hüfte 1.123. 11.341. áwi é. ajtósarok | thürangel
11.196. 1.78. III.8.
sirrémati megcsapdos [ hauen 1.103. pal-sirremativés (pass.)
széttör | zerbrechen AL. 179.
sis B. sis D. hát | rücken; — 1) H e 1 y h a t. sisi hátra, mögé,
sist, sisát hátúi, mögött, sisnél mögül | nach hinten, hinter, von
hinten B. 339. stb. — qu-sisi' a vízfolyás irányában | in der richtung des stromes II.9. 2) I d ő h a t. l'ány kisném sis mialatt az utat
kerestem j wáhrend ich den weg suchte B. 343. ti sisá mantin ezen
idő folytában | wáhrend dieser zeit III.209. 393. sat sisá a hét folya
mán | wáhrend der woche 111.44. jankin yul, tüjtin yul put-sis míg
egy jeges hal, míg egy havas hal megfőhet, ill. üstben van | bis
ein eiskalter fisch gar wird, bez. im késsel ist 1*80.
sis gyermek, magzat | kind 1.103. 11.37. sisket, manér vasén
kedveském, mit láttál j mein lieber, was hast dú gesehen 11.289.
éiéfi sikít, üvölt | kreischen, brüllen 11.303. 178. sisyi 11.59. —
süjéltayti ordít | brüllen NyK. 2 2 : 48.
sisir-moryo császármadár | haselhuhn 11.349.
sisi-por nyomban | Bofort (?) 11.217.
siswé nyúl | hasé K. 376.
sit hajlat | krümmung, bug: sitin sun sitán haj latos szán haj
latára III.389. — qiln sitpd sitin apa ezüst ívű bölcső | wiege mit
silbernem bogén 1.135. nqn sitpd sitén nép rekettye-fűz k e r e t ű
batyutartó | ein (bast) korb mit einem r a n d , b e s a t z aus weidenruten KL. III.355.
sitá fonál, czérna | garn, zwirn T. 312. 164. — v. ö. setép.
citán sövény | zaun T. 163. — v. ö. setén.
sityati hajlik | sich beugen 347.
sitin gyors | flink AL. 77. sitén KL. 18.
(pét-)sitli megsüt | backen P. 111.525. — (v. ö. khqtél ilmés
séts 1. seti.)
so . . . 1. részben sa... sá ...
sö ferde | schief: sö sámpá kancsal szemű | schielend KL. 19.
soyd (adv.) ferdén | schief u. o. — v. ö. sqwi.
soaryawé (szíve) égettetik a. a. sajnálja | (das herz) brennt
ihm, d. i. er bedauert ihn K. 364. — v. ö. sárjawé.
sodr lószőr | pferdehaar K. III. 128. — v. ö. sár.
say: yotém-say valahogyan, ügygyei bajjal j irgendwie, mit
mühe NyK. 22 : 49?
! say T. sqkh, sokh P. sokh, sokho, sqkhwé, sgkhg K. sakha KL.
sqyd B. mind minden, mindnyájan | allé; sqkha tall id.. KL. 21.
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soyén khqr mindenki, sqkhen minden K. 1.170. sqkhin por minden
kor | immer P. 20.
(ant-) sqyarim szarú-nyilam | mein (hörnerner) bogén 11.192.
söyérmi összezsugorodik [ zusammenschrumpfen 11.364. —v. ö. sdkéráli.
sa)'értanti vonszolja magát | sich schleppen III.231. soyértayti
kapaszkodik | sich anklammern 1.121.
sqyi liheg | schwer athmen 111.76. sokhi P. 19.
sqkhi kalapál | hammern K. 396. —• v. ö. sak.
séyi halász | fischen AL. 72.
sayit göngyöleg | knáuel 11.247. 405.
(nqny) sqyráti fölugrik | aufspringen 345.
soyri kés | messer 11.20. 219.
soyt egyenes | gerade 345. K. 383. ma soytV toy ti ünttimé a
föld egyenes állásúvá igy alkotódott. 1.37. sim-por-soyt szivük táján |
in der gegend ihres herzens 1.164. soytél egyenesen (adv.) 345.
soyti id. K. 383. — sqytén jiw sudár fa | ein hoher schlanker baum
KL. 30. sokht qlpá becsületesen élő | ehrlich lebend AL. 69. am
sokhtlam velem szemben | mir gegenüber AL. 60. •— soynan mögé |
hinter KL. 111.491.
soytémli csillapodik | sich beruhigen 11.13.
söyti gömbölyít | aufwinden 11.111. sqyti id. 11.64. — soyti
föl-, összeszed | auflesen P. 10. pár-sqkhti íolgyüri a (ruháját) | aufstülpen AL. 79. khwqté-sqyti összekuszál | zusammenknáueln K.
383. — soytén it átvirrasztott éjszaka | durchwachte nacht (?) KL.
III.201.
sqyti zúz | zerschlagen K. 1.171.
il-sqkhujus (paas.) megperzselődött j versengen (intr.) T. 158.
soyw köd | nebel AL. 77. — v. ö. senyw.
soywlin halmos | hügelig P. III.523. — v. ö. éayl.
sokhivér tenyér marok | handfláche AL. 78.
sqilé lécz | latte III. 131. sqilé K. 11.228. sa'ild pálczika j stábchen 1.151. saila karó | stange T. 163.
soj igazán | wahr (adv.) K. 1.166. — v. ö. söl.
soji szelíd | mild III.315.
sqjim patak | bach 1.81. 11.137. söjim patakmenti erdő | wald
am bachesrand P. 22. sojim mocsaras bozót | sumpfiger morast
KL. 47.
sq,jmélti patakzik hervorquellen 1.81.
éokwérmati markol | aufgreifen AL. 65.
sol-kwalp,'' hasló szíjak | bauchriemen 11.112.
söl csörgő kacsa j anas crica KL. 20.
1. solB. sal P. nyárs | spiess 11.114. sal!-juiá. P. 10. ék | keil
III.445. P. III.539. tüske | dorn III. 19. sot-jqut-nál hegyes fanyilak | spitzige holz-pfeile 1.86.

VOGUL SZÓJEGYZÉK.

405

2. söl! B. ml KL. Ml T. dér | reif.
sol igaz, valódi | wahr, echt. 1.17. 11.329. igazán (adv.) 11.426.
sölin igaz III.395. sotinié igazán P. 21. — solP. III.521. ákw'-sol
egyenletesen | gleichförmig K. 384. — sálén, pisén alantén ? egész
ségesen vagy-e j bist du gesund. T. 321. —• v. ö. soj.
cölcis keveset | ein wenig(adv-) T. 319. cölq kevés | wenig T. 318.
rövid ideig | (auf) kurze zeit T. 319.
sötéy csakugyan | wirklieh, íürwahr 11.56.
sol'ey-ayivtés kovakő ] wetzstein 1.129.
sqlei arany | gold 11.329.
cqlkhan répa | rübe T. 331.
soli dér esik | es falit reif: solél sotime dérrel van bevonva |
es ist mit reif überzogen 11.95. solit: yulay-nol s. yol holló orrát
deresítö reggel | ein morgen (so kait) dass der schnabel des rabén
reif überzogen wird 111.81. — sol'awé deresedik III.413. sqli dér
esik K. sal'au (pass.) id. KL. III.489.
sölis hölgymenvét | hermelin K. 11.224. KL. III.351 — solsi
id. 11.71.
sqliti sajnál | bemitleiden P. 27. — v. ö. sal'.
sqlkovoi rubel T. 315.
éölpi megérkezik J ankommen 1.111.
solsi 1. sölis.
söltyáli ugrál | hüpfen 1.49.
solti fölnyársal | aufspiessen 11.114. — akwdn scíltim (sic!)
sdt seskán egybetüzött hét keszkenő | zusammengeháftelte sieben
sacktücher 11.322.
solwél só | salz 355.
sem fakérg | baumrinde P. 14. — taté-som az ujj hegyének
puha húsa | das weiche fleisch an der fingerspitze K. 11.228.
sqma, soma egyenesen, éppen | gerade : s. lül'né elém-yqlés
egyenest álló ember 1.26. s. posin tqrémné nqny ta mini egyenesen
a fényes égbe megybe föl 11.71 „ s. yálunkwé ti namési é p p e n
c s a k arra gondol már, hogy meghal | er denkt n u r darán, dass
er stirbt 1.13. •— s. lülin-vata meredeken emelkedő part | steil emporragendes ufer B. 347. — sam-tunsi meredeken áll KL. 20. sama
id. AL. 78.
somé khweréysiském drága kedves csókám | meine theure
lieber elster K. 11.226.
sömjayti éléskamrát épít | speisekammer bauen III.80. —
v. ö. sümjéy.
(yot-J sqmlati lecsúszik | hinabgleiten 11.298.
é$mtal erőtlen | kraftlos 1.137. 11.37. 111.60.
sqn eszmélet | besinnung: éqnén né sqnémné ti ioytásém eszméletes nő ím eszméletemhez jutottam III 425.
(nun-) sonási fölfeszít [ aufnageln, aufheften T. 309.
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(uunk-) sonáti izzóvá lesz j wird gliihend: kér oqrés-ket a vas
a tűzben | das eisen im feuer P. 15.
sénén dobozbölcső | eine art wiege (adi.) K. 11.222.
söneti észrevesz [ bemerken P. 21. sonáti becsül | schátzenK.
£q,nyalt: tüjá-jank s. türél raupiláli tavaszi jég a l á h u l l á s a
zajával csappan le (ijának idege) | (die sehne seines bogens) springt
ab mit einem geráusch g l e i c h w i e d a s f r ü h l i n g s e i s zus a m m e n s t ü r z t III.452.
éany-idn (preet.) végig tekintetted | besichtigen III. 198.
songhi tőr | dolch AL. 74.
cqnghétalt- (tetüt) nyomkod | (láuse) erdrücken T. 331.
éőni zúg | sausen: piUn-ás-khult conant a fülében zúg T.
313. — centi csörögtet [ klirren machen T. 327.
sqfde fűzfa | weide T. 163.
sons 1. sus.
sqnsi ferdén, oldalvást | schief, seitwárts 345.
sqntqy ládika | kástchen T. 315. — v. ö. sumtéy.
sonuté ölel j umarmen T. 308.
soqkh fokos j beil K. 11.230. — v. ö. sák.
sqgr tehén | kuh K. 11.378. 380. — T. 161. saur K. —
sair AL.
éoar világ | welt K. 11.222. világtáj | weltgegend K. 11.233.
sap-au (pass) rothad | verwesen P. 22.
sqpamti duczol | stützen III. 81. 88.
sqplim dúcz | stütze 111.81. 88.
sqpék csizma | stiefel 11.74. 298.
sqpél oszlop | sáule 1.117. sqpél villáskaró | gabelstange T.
156. — sopla karó | stange AL. 78.
sopér siketfajd | auerhahn 11.108. 111.23.
sopér voy tiszta ezüst | reines silber III.6.
sqpili rendezkedik | vorkehrungen machen 11.95 at sqpili,
at táji nem járja, nem illik ) das geht nicht an, es schickt sich
nicht III.217. — jel-éöpli megengesztelődik | sich versöhnen P.
III.539. — sqpiti fölszerel, ellát | versehen 1.23. 11.252. 1.24.
rendbehoz, intéz | ordnen, veranstalten 1.26. 156. elvégez | verrichten 1.156. 152.
(il-) sqpmaté odaszorul, benreked | sich einzwángen T. 310.
sqpitqilé nyom | drücken T. 313.
é$pri tarkó | hinterkopf III.403. (a 1.) III.423.
sqprins, saprinis oroszul | russisch T. 319.
sopsélti biztatgat | zureden 1.21.
sor pör | zank, streit: somé patsei Összevesztek P. 10.
sor-vit jíálinka | branntwein 11.388.
(kát-) sq,r keze szára | arm 11.305. III.223. lábszár KL. 46.
sorkwé (dim.) 11.35.
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sorak zúzmara | reif 11.253.
sorám keserű | bittér III.335. — v. ö. sőrém.
sorás-oysér fekete róka j schwarzer fuchs 11.321.
saré/lsLZ&cz j lachs 11.185. — soryan-sam (ál.) lazacz-pikkelyek | lachs-schuppen 11.28. v. ö. yulan-sam (a 1.) u. o. soryán
yul pisztránghal | forelle 11.160.
soréktoqli : qs soréktoqlés péskéném csütörtököt mondott, í 11.
hiába pattant puskám | meine flinte hat versagt K. 384.
sőrém halál | tod 1.15. 11.81. sorémné patém meghalt, ül. ha
lálba esett 1.3.
sőrém qnyén égett mézgaszinű (a medve talpáról) | braun wie
gebrannter harz (von den krallen des bárén) 1.125.
sqrén-khul gúnya | gewand KL. 13.
soryilti rovásra metsz | einkerben, auf's kerbeholz einzeichnen
III.445. "
cgrkhgmlé csepeg | tröpfeln T. 309.
sori virág | blume AL. 55.
sori' has | bauch 1.47. 153. sori P. III.523.
sqrin tép sör | bier 1.52. 11.34. soriri t. 1.20.
soriti veszekedik | zanken K. 1.168. soritayti id. K. 398.
jel-sörláyti lesoványodik | abmagern P. 15.
sarmdlti vigyáz, figyel | acht gebén AL. 77.
sornéyli reszket | zittern 328.
sqrni, somi; sqrni L. arany [ gold; — fehér | weiss AL. 57.
Sornikwé uram istenem | herr du mein gott 1.16.
sqrp jávor | elenthier NyK. 22 : 48. — sörp id. AL. 56. vad
állat | wildes thier AL. 77.
sorrin csevegő: áyi sorrin, jontin yar leány csevegő, játszó
tér | der platz, wo die mádchen schwatzen, ^spielen III.5. — v. ö.
sar-j-i.

sqrt csuka | hecht 1.7. AL. 70.
sqrti süt | backen AL. 64.
1. sös patak | bach.
2. sös nyirtapló | birkenschwamm III.211. — sqs nyirhéj |
birkenrinde P. 14. sos-pqr id. AL. 77.
sas, sos óra | stunde 1.2. — ti sqs rögtön | sofőrt 11.57. akiv'sos egyszer j einmal 11.301. yürém é. háromszor | dreimal 111.83.—
akwé-sass egyszerre | auf einmal K. okw-sas id. P. 20. t'é-soqströgtön | sogleich KL.
s&sar de már | aber schon K. 1.172.
sasi önt, szór | giessen, streuen 11.260. 188.; — sqsipi önt
1.72. 11.60. sqsili id. 1.98. szór 11.195. sqséntali 11.196. sasyati ömledezik [ sich ergiessen 1.39. yqmi s. a vizbe belefordul III.229. —
jel-soskhati aláömlik | herabfliessen AL. 78. — sqspi: juipá nqiiy
sqspitá pánczélját felölti | er legt sein panzerhemd an 1.119.
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sosi' ribiszke | ribischen 11.165. soso, sosu id. T. 163.
sossél valami féreg ] eine art unthier 1.68. 11.141.
sossamti letelepszik [ sich niederlassen 11.97.
sup-sossi keresztülrág | durchnagen P. 17.
seswá nyúl | hasé KL. 47.
sat szerencse | glück 1.73. 11.333. satén, sötin szerencsés f
glücklich III.417. 30. K. sőtén id. KL. III.491.
söt KL. sét P. száz | hundert; rubel P. 10.
tí-sqt ennyi | so viel AL. 62. — v. ö. ii.
catéy ingyenes | unentgeltlich; catéyél, catyél ingyen | umsonst (adv.) T. 320. cqtéyén id. T. 321.
sqtéfi bűvölet | zauber K. 11.223.
sqtér ezer | tausend B. soqtér KL. sqtér q T. 315. sqtrén
III.343. — };hqléy-sqtér népszerte | durch das ganze volk ; ar atam-s.
emberenként, minden ember számítva | für je einen mann ; sq.térqu
mindenfelé | überallhin T. 323.
s&ti ingat | hin u. her bewegen K. 372. — v. ö. sáti.
sottali száguld | rennen AL. 70. — v. ö. sutyéli, sotyáli.
squ, sqw (tat.) egészséges, ép | gesund : sqw-pisén qlqntén
egészségesen vagy-e? | bist du gesund (grussformel); sq,una, piéén
khaitutlén id. T. 321.
égu, söu, K. seu, éeu T. idő ] zeit: ton-éöut akkor | damals K.
1.167. tu-sout id. T. 317. piselénén sönt midőn böjtölsz K. — né-sgu
mennyi | wie viel K. kiíay tal seu két ölnyire, két öl mérték | zwei
klafter weit T. 323. —- tété só'ul ilyen módon [ auf diese art K.
11.224. — v. ö. éi.
seu gadus lota (hal) T. 158. — v. ö. B. si\
seu hajfonat | haarflechte T. — v. ö. B. sai.
seukété fonódik sich winden T. 154.
sauCéy-tép ocsu spreu K. 11.228.
éguléti dolgozik | arbeiten K.
(jalé-) sauli bekap | verschlingen K. 11.225: ju-sq,ulé id.
T. 308."
sq,ur nyúl | hasé 1.7. 11.299. — sqwér 11.373.
squt bödöny | putte KL. III.485. köcsög K. III. 127. sqioét
bödöny 111.21.
1- sqiv csillag, szem | stern, auge 111.21. sau id. KL. III.201.
squké (dim) III. 190. — nir-, pum-saw vessző-, fű-bimbó | ruthen-,
halm-knospe 1.87.
2. saw 1) bőr | feli 1.7. sau icl. K. 1.168. — 2) kéreg | rinde :
sqivin ma kérges föld 1.128. réteges föld 11.133. jiw-sqw fakéreg |
baumrinde 1.153.
3. saw szó | laut, stimme 11.209. sqwpá, sawén lünéél hangos
sírással j mit lautem weinen 11.79.
sqwétin siralmas | kláglich: yürém sqwép sqwátin lünsél há-
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rom siralmú siralmas rimánkodással | mit drei klaglichen bitten
11.365.
éqwél tűzhely | feuerherd 328.
sqwés medve szőre | haar des bárén 1.125. III.223. sqwsin
sayi szőrös suba | zottiger pelz 1.98.
sqwétép könny | thráhne : jqmés jayén sqwétpél sawél yoltawé
jó atyád a könnyekkel nagyon fogyasztódik III.407.
sq,wi ferdén, oldalvást | schief, seitwárts 345. — v. ö. so.
(ju-) sowi befon dtá haját | die haare einflechten T. 308. —
v. ö. sayi.
(pil-) séwi megsavanyodik | sauer werden AL. 61.
sqwka: taiv mán jqut-sq,wkatatél an jatrit ta lisaná ő kis
íjjacskájával rálőtt ama fajdokra | er schoss mit seinem kleinen
b o g é n auf jené birkhühner 11.20.
saunay-né szajkó | elster 1.13.
sok anya | mutter K. II230.
pal-söghörti felborzolja punan tollát | die fedem stráuben
AL. 56.
söki szid | schelten K.
jqlé-iökörlés meghalt | er ist gestorben K. 11.241. — jql*
sökérlés id. K. 374.
pal-sökörti szétfeszít | trennen P. 18.
soniti izzik | glühen AL. 57.
sori hazudik | lügen K.
sü pálcza J stáb 1.137. nari-, siréj-sü kardpálcza | schwert
stáb 1.79. 11.33.
süy tokhal | dick-fisch III.5. 449.
cuy csecs | zitze T. 155. — évik-it tej | milch T. 307. sük-üt
id. AL. 77. — v. ö. sakiv.
sukké sivít vqt a szél | der wind heult T. 322. — suyli köhög |
husten T. 327.
(jel-) cuymqXé leszakad | abreissen T. 310.
1. suj liget, berek | hain III.20. 269. gyalogfenyves | fichtenwald K. 11.235. III. 126. süj (ü 1.) KL. IIL483. soj T. 158. soj K.
11.232. III.128.
2. suj B. soj K. T. hang, hír | stimme, ruf III. 193. 271. zaj j
lárm T. 308. sujkwé id. 11.51. — sujifi hires | berühmt 11.179.
sujin sun csengő szán | klingender schlitten 11.151. soj énéé hango
san | laut K. 382. sujin pal érzékeny ül. hangfigyelő fül | ein feines ohr 11.325.
süjá: Sat-süjd-nárd-ültté-yujné-qjkd
hét szőrevesztett bocskoron által fekvő öreg 1.16.
sujáli szeret | lieben T. 326. sujaléytlé id. T. 165.
sujti zajlik | erklingen 1.44. sujtili szól | reden III.379. sujtilali hallatszik 11.131. v. ö. mater sujtnát sujti valaminek a zörNYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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gése zajlik ül. hallatszik | irgend ein geráusch erklingt 11.113. —
palikén ti voss sujtnüv fülecskéd ide figyeljen | dein ohr gebe hieher acht 11.314. la'iláyá yotal yalyelalnétm sujti érzi, hogy lábai
valamikóp csúsznak | e r f ü h í t , dass ihm die füsse irgendwie
rutschen 11.112. — sujejawé (pass.) (a neve) hangzik | (sein ruhm)
erklingt 11.243. sujtawé id. 193. sujti szava hallik P. III.523. sujtélti zajog 11.331. sujtenti szól KL. III.349.
sük hajtórud | schlittenst ge 11.50.
suk czipő | schuh III. 6.
éukit-: lul il-sukitlém ló\al nyargalva utóiérem | auf dem
pferde reitend erreiche ich ihn T. 160.
(akwan) sukivari összehúzódik | sich zusammenziehen AL. 77.
éul'B. solT. söl KL. agyag | lehm III.431. KL. III.491. T.
312. föld T. 159.
sül ősz | grau 11.325. süli id. 1.137. — col id. T. 321. cölné
ujusém megőszültem u. o. — suti rayt fehér agyag | weisser lehm
1.130. — sölim 1.90. — éülin P. III.521. id.
(yot-) sulyi kiszóródik | es verstreut sich 348. — sulyélti
hull | fallen 111.94. sulyati hulladoz 11.217. lakwá sul'ati szótszóró
dik 1.146. — sutpali szökken | springen 11.339. sülásali szökken
III.304. sülinti id. III.304. sülintáli iramodik | rennen III.30. —
sulin szökkenő 11.60. csökkenés | sprung 11.339. (ü 1.) — v. ö.
sokján.
suli üveg | flasche 348.
süliti megőszül | ergrauen 11.299. jel-sultq,u (pass.) P. 15.
il-cöletus (pass. prset.) T. 307.
sull'oqli fölpillant j die augen aufschlagen KL. III.203.
suli szelet [ schnitt, scheibe T. 160.
sültásin szegélyű: somié, arany szegélyű | gold-randig 11.322.
sültem szikra | funke 11.95.
sümi szökik, ugrik | springen III.299. süméltali ugrándozik
11.345. sümtém uj (zsákmányra) szökő vad III.395. — sümi fut |
laufen K. 11.224. sümili ugrik K. suméltépti id. K. 11.225. sumi id.
KL. 23.
sümjéy éléskamra, pajta | speisekammer, 11.294. III. 17 1.5. —
sömjéx 111.80. sümléy 11.397. somliy K. somléy K. 1.166. — cumlay
fazék | topf T. 155.
sumli hallatszik | es wird hörbar 11.60. mat suj ta sumlés
valami zaj keletkezett | es entstand irgend ein lárm NyK. 2 2 : 51.
summéldli zeng | klingen 11.51. suméláma (viz) zúgása | das rauschen 1.71.
úump vizmerő nyirhój | wassereimer aus birkenbast 11.104.
fiL-sumri begyömöszöl | hineinstopfen III.298. sumri KL.
III.349.
sun B. sori K. sun KL. T. szán | schlitten.
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sun ék | pflock T. 153.
sun bőség, gazdagság, jószág (t. i. hal) [ wohlstand, reichtum,
íischerei III.146. 1.32. 1.134. boldogság | glück 11.75. — iunin
•dús | reich III. 192. boldog | glücklicn, bőséges | reichlich KL.
III.357.
éuni boldog | er ist glücklieh 1,32. 11.75. sunili élvez | geniessen III.192. sunilti boldogít | beglücken III.165. suniti id. III.211.
sunitili kedveskedik valamivel | versehen III.366.
suns B. sgns K. sus (tő: suns-J AL. P. sgs T. bolha | floh.
sünsén moszatos | moosig III.231. sasos | binsig: pes-sünsán
mii kákát sást termő föld 11.417. — v. ö. sáns.
sunsi B. sgnsi K. sunsi KL. sunsé T. néz, lát | sehen; — sunsili III. 170. sunsilali III.146. sunsilayti III. 170. id.; sunspi pillant |
blicken 1.109. sussélti megpillantani enged I erblicken lassen
11.134. — sgsséyti egymást nézi | einander ansehen K. 378. sunsti
mutat | zeigen KL. III.357.
sünsi növekszik | wachsen: sünsém yum sünsénté növekedő
férfi növekedésed korában, a. a. gyermekkorodban | zur zeit, als
<lu zum manne erwachsen bist, d. i. in deiner kindheit 1.117.
yürém yum sünsi ménkwV jemtsén három féri korabeli menkwvé
lettél IÍ.418.
(láp-) sunstaus (pass. pröet.) moszattal bevonódott | es überzog sich mit moos P. 17. v. ö, sünsén.
sünt B. KL. sünt K. sut (tő: sünt-) KL. sq,t (tő: sq,nt-) AL.
nyilas, szád | öffnung, mündung; küszöb | schwelle 1.10. dwi-s.
ajtó-nyilás | thür-spaíte 1.4. ja-süntkwé folyó torkolata | flussmündung 11,89. ja-sut id. KL. 3. — sünt-khal szádköz, ül. tokhüvelyIÍÖZ, kés | messer, d. i. was mitten im hefte ist KL. III.489.
suntéy láda | kiste KL. 13.
suopti készít | bereiten (verfertigen ?) KL. 111.485.
suorp jávor | elenthier KL. 46.
süp száj | mund: süp-nélmtal 1.5. süptal-nelmtal 1.80. szót
lanul | wortlos, v. Ö. süp aüm, nelm aüm 1.5. — söp id. II 34.
1. sup ing | hemd 329. sgp T. 331.
2. sup B. sgp K. sup KL, sgp T. darab, rész | stück, theil ;
lui, ali sup a folyó alvidéke, felvidéke | der untere, obere theil des
flusses 337. — sas-sup órácska | eine kleine stunde 1.2. mant-sup
lapátka | eine kleine saufel III.380. taléy-sup sirej kishegyű kard |
ein schwert mit kleiner spitze 1.119. nal-sgp félorrú | mit halber
nase T. 161. sup-khqrél a-l hószámos T. 320. — supV ketté | entzwei
1.16. sgpi id. K. 11.230. supV yajwés (pass.) közepén találta ő | er
traf ihn in der mitte 1.28. supi' ünsi átlépdel | überschreiten III.229.
supén feléig | bis zur mitte 11.60. sgpi mas id. K. 11.237. supél
felenként, részenként | halbscheit, theilweise 346. — N é v u t ó:
supV B. sgpi K. sapa AL. sápé P. supu T. át, által, keresztül | durch,
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hindurch. — I g e k ö t ő : sup- L. sup-, supu- T. át, keresztül f
durch.
süpél-vuj másodfű csikó | zweijáhriges í'üllen K. 11.228.
in.221.
supi' tokhal j dick-fisch 1.133. III.324. supin khul KL. 46.
supu T. 163. id.
cuprak rongy | fetzen T. 309.
supti félig megtölti (sautá bödönyét) | halb füllen KL. III.485.
surém tetőnyílás | dachlücke HL 38. KL. III.345. P. 9.
sürém kemény | hart 11.54. — sut mén id. KL. III.493.
sürén száraz étel | trockene speise III.417.
(il-J sürentéyt- megbotlik | stolpern T. 314.
surin arany | gold K. 11.222.
éurkén fajd | birkhuhn P. 18.
sürméltáli siettet ] zur eile aneifern 11.127.
éurri csorog | rinnen, triefen 329. — surri AL. 79.
surti-yar réntulok | ren-ferse 11.108 III. 110.
éurti horzsol | wetzen 1.96. megbarázdál | furchen 11.72.
metsz | schneiden 11.59. sűríti (ü 1.) metsz 11.114. éurtémti lemetsz
11.172. — surtémti vonást húz | einen strich machen AL. 62.
suru nagy nehezen | sehr schwer (adv.) T. 321.
sus vad, ill. medve | wildes thier, bár III. 194. svs-ansuy id.
KL. III.201. szarvas | hirsch III.298. jávor | elenhirsch KL. III.481.
P. III 521. — sgs rén, jávor K. 11.239. 226.
sus ragyogó | glánzend : évé vitpá vitén tür ragyogó vizű vizes
tó 11.341.
süsás hozomány | mitgift 1.23. — süsém id. KL. III.353.
(sup-) susi átgázol ] durchwaten P. 17. sgpi-sgsi K.376.
susydanti, sussj-eli 1.123, susseli P. 24. sup-susti AL. 60. id. —
sgsiti kószál | herumstreichen K. 372.
sütydi futkos | heruralaufen K. 376. — suttéli nyargaltat
(lovat) | antreiben (ein pferd laufen lassen) K. 11.238. suttélenti id.
K. 11.239. — v. ö. sotyali.
sutiti (bíráskodik) zúgolódik | murren 111.88.
(il-) sutúré összeránczosodik taul' a bőr | zusammenschrumpfen T. 307.
suw mohlegelő | moos-weide 1.133.
suwé lesz, válik | es wird, fit T. 332. sowé id. T. 331. követ
kezik | erfolgen T. 330. (praet. süs, sgs T. 159. 158.)
suwintayti támaszkodik [ sich stützen III.448.
éüy, éiy gyorsan, azonnal | schnell, sogleich; éüy-mal'q,y csak
hamar | alsbald T. 318.
(maré-) süéi egy kevéssé | ein wenig KL. 22.
éüéin kárkém csecsemő magzatkám I mein sáugling KL~
III.487.
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T.
ta B. td KL. P. az | jenes; — ta-ti ime az; tátik tqrém a
-más világ | die jenseitige welt; tdtak ottani, túlsó j jenaeitig; tat'
ott | dórt; tdi-td id. tá-poal onnan; ta hát, úgy, akkor | nun, so,
damals; ta-pél tehát | alsó; tai az csakugyan 1.71.; akw'-ta
ugyanaz [ derselbe; td de, hanem | aber T. 324. — E a g o z v a :
tátim, tátin stb. tájim, tájin, tajdnem stb.
tay majd | dann, bald 1.58. 11.142.
tayápi akad, eléakad [ anstoss nehmen, begegnen: tayápané
ne botránkoztató nő 11.389. — v. ö. tayép.
tayáti fölakaszt | aufhángen 11.166. III.512. Uyati. 11.283.
tayápi 11.113. tddti K. 396. id. — v. ö. tálili.
taydtoali csúszik j rutschen KL. 15. v. ö. takaslé.
iayél, íaydán később, azután j spáter, dann KL. 16. takhel
id. K. — v. ö. tajéy.
tayép akadály J hinderniss 11.266.
tayénli czóloz | zielen 347. — v. ö. tayi.
táyét 1.95. tdyt 11.71. téyt AL. 20. 70. buvárkacsa, buvármadár | tauchente.
tayi B. tdyi KL. K. töm, dug | stopfen, verstopfen.
tayi jut, esik | gerathen: sama tayes ájulásba esett 1.60. yotaí
tayi hová fordul 1.34. 131. — tdyi AL/72.
ta'U B. tail KL. ruha, pánczelruha, ujjas | kleid, panzerkleid,
ármel.
ta'il B. tail, tail KL. ta*il P. tele | voll; —yápin-talil csóna
kostul | sammt dem boot 11.89. sq,yá-t. mindnyájan j allé 11.91.
mir talilép talilin ydp néppel telidesteli hajó 11,10. — ta'ilá tele
van | es ist voll K 1.167.
ta'ili P. tdili KL. elege van, jóllakik | genug habén, satt werden P. 28. KL. 29.
ta'ili beleakad vlmibe | hangén bleiben 329. talimati id. 11.295.
beleütközik | anstossen 327. taimaü fönnakad 1.15. akaszt 11.166.
tai iné: punkyal t. slldi awi sileyjdli fogköz v á j ó szilánkká
megy szét az ajtó | die thüre zerfállt in splitter w i e e i n z a h n s t o e h e r 111.407.
ta'ini zeng | tönen 11.209. talinéjawé megcsendül | erklingen
III.260.
talinti megtelik | voll werden 1.147. 153.; — talintépti meg
tölt | füllen 1,5. 111.21. talintapti id. 111.18. — taintettal telhetet
len | gierig III18. 21. 268. táinteltal id. III.268.
taymeji vágya kerekedik [ lust bekommen 1.5.
ta-yni: ünléné mdn at tayni ülő helyén n i n c s n y u g t a | auf
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seinem sitzplatz hat er keine ruhe 1.82. — v. ö. lülné mán at yani
álló helyén nincs maradása u. o.
tay hátszárny | schwimmflosse: táypá yul 11.345, III.499. —
v. ö. tány.
tayt-jü tűzi fa | brennholz P. 10. — v. ö. taut.
taytép orsó | spindel 1.77. — v. ö. tayti.
tayti fon | spinnen 367.
taytili serdül | aufwachsen : ti áyiris in-ét taytili ez a leány
még nem serdülő [ dieses mádchen ist noch nicht erwachsen 352.
tai ág | zweig KL. III.353. tát KL. III.485. — v. ö. tqw.
tail: tailnélle, alá; alulról | hinab; von untén T. 311. —
v. ö. talkwé.
tattanti rágcsál | kauen AL. 54. — v. ö. taj.
tajéy aztán, majd | nachher, bald 11.89. 1.105. később | spáter 11.112. •— szigvai tay id. — v. ö. t'ayél.
tája merőkanál | schöpfkelle III.423. (a br.) III.229.
taj- B. taj K. L. P. táj- T. eszik | essen; táji 11.118. 111.49.
tajépi III.80. tajénti III.223. tájimé eledel ] nahrung 111.81. —
tájim KL. III.493. tajépi K. 1.168. tqjenti KL. 33. tajepoali K.
1.168. — táiti etet | zu essen gebén T. 330. — v. ö. tél.
tájé hótalpon jár | schneeschuhe laufen T. 327. tajelayti id.
P. 13.
táji illik | es ziemt sich III.217. at táji nem lehet | es ist
nicht möglich 11.127. áném kwáltunkw' at tajilén ? engem fölkel
teni nem tudtál (ill. birtál) | konntest du mich nicht wecken?
11.300. tajpá illő | geziemend 11.87. tajpén rq,n alkalmas idő |,
günstige zeit K. 396.
tajwJm yqpát eszméletem veszte pillanatában | im augen^
blick, wo ich die besinnung verlor III.419.
tájt B. tot KL. töt (tqit-J K. ruha ujja | ármel.
tajwé ég | brennen NyK. 22: 51. táji id. T. 313. tajéltawés
égni kezdett [ es fing an zu bronnen NyK. 2 2 : 51. — lométné ju
tajwés a lángtól fölemésztetett | es wurde vom feuer verzehrfc K.
373. kwáli kivan tajwés a háza leégett | sein haus ist abgebrannt
KL. 19. (kur-kitvérné után tü saltémtawés, tat-ta) tajwés izzóvá
lett | wurde glühend 11.298. — jol-tajwés elájult | wurde ohnmáchtig 354.
ták erős J stark 11.429. III.361. erősség mátá matér-sir tákél
voss tákméltitá földjét valami erősséggel hadd erősítse 1.36. tákis
id. III.387. erősen '(adv.) 1.28. szigorúan | strenge III.392.
tak később | spáter P. 19. — 1. tay él.
takaslé csúszik | rutschen T. 307. takémti id. P. 13. takési joqnk-tárémt csúszkál a jégen | eis laufen P. 17. — v. ö.
taycitoqli.
takém tetű | laus 11.73. — tqyém K. 11.233. táyém T. 156. id.
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takkat egymaga j alléin 1.24. magányos | vereinzelt 1.53.
takkátá 1.34. — akiv' takkat egymagában 11.85. — v. ö. takwi.
tákmélti erősít | befestigen 1.36.
1. takti nyújt | reichen 11.219. tdyti id. K. 372. — kwon tah
iéit kinyújt | hinausreichen 11.72. taktépáli id. 11.117. érint | berühren, erreichen 11.68.
2. takti fon | spinnen: t. qln int-ker fonó ezüst orsó-karika
1.101.
takwés ősz | herbst 11.46. — tiikwés KL. P. — takwsa, tákwsá
őszszel.
takwi ő maga | ipse; takwi mirá saját népe j sein eigenes
volk 1.68. — tákw K. KL. P. ták AL. tu% T. id.
1. tál B. toal KL. tql AL. KL. tél | winter — tála, toqlél télen {
imwinter; év | jahr 1.103. 11.300. khurmét toqltát öli harmadik
évében van ] er ist im dritten jahre K. 380.
2. tál tűleveles galy | ein reis von nadelholz 11.416. toal K.
11.378.
tal átép kontyoshajú | mit einen haarschopf III. 195. — tátin
átpá 111.221. tat ötpá KL. III.355. id.
tal bizonyára | gewiss NyK. 2 2 : 48. csaknem | beinahe AL.
61. tql id. P. 23.
tal öl | klafter, umarmung: tálén %um tahié mén patimen öles
ember módjára ölre megyünk mi III.419. kit tal pán%witél két öl
szélességre | zwei klafter breit 1.103. talán sip öles nyak III. 172. —
tál K. AL. tal ruha alja | schoos am kleide 11.362.
tatéi B. taté/ K. tql'ékh KL. csúcs | spitze; — kasáj-taté% kés
hegye | messerspitze 11.333. As-tatéi Ob forrása | quelle des Ob
11.312. süriií sár tqtékt arany láncz v é g é n | a m e n d e der goldenen ketté K. III. 127. — kasm tatéi pá porikwé sárga virágú kis
kóró | kleine distel mit gelber blume 1.33.
talé'/ti hegyez | spitzen 11.93.
táli fölszáll | steigen: luwá sisén lova hátára | auf's pferd
1.9. -(áp noláné a hajó orrára j auf den schiffs-schnabel III.293.
tálmati gyorsan fölszáll (a lóra) 1.17. hajóra száll | sich einsehiffen
11.89. elát tálmatsi' további útra kerekedtek j sie begaben sich
weiter auf den weg 11.109. tálémáti fölszállani (mom.) : sonné
tálémáts K. 11.239. talapéji (a br.) 1.17. talili (a br.) úszik
fölfelé | aufwárts schwimmen 11.257. nal-toqlmdti ladikra száll |
in's boot einsteigen KL. III.487. toqli khep-ken id. P. 17. — talti
hord, ül. szállít | tragen 11.265. megrak yáp ladikot | beladen ein
boot III.376. taltili id. 11.152. III.145. fölültet sun kwoiélkatdn a
szán közepébe | in den schlitten setzen 11.247. sun taw qs taltiláli
a szánra ő is fölrakódik III.388. táltyati fölszáll (a hajóra) | ein
steigen (in das schiff) 11.266. — toqlti: jqmes lol toqltilén jó lóra
föltelepíted | auf ein gutes pferd aufsetzen, d. i. dazu verhelfen K.
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11.378. tq,ltyati (q, br.) khop-ken berakódik a ladikba | das boot beladen KL. 14.
talji öllel fölmér | mit klafter messen 329. tálji AL. 64.
talkwá, talkwé alacsony | niedrig 11.46. 162. tálkwé AL. III.489.
K. tálkis (adv.) T. 319.
talmati leszakad | ahreissen 11.297.
tolt rév | hafen.
talti olvaszt | schmelzen P. 22. — v. ö. tali.
taml'é, tamlín B. támli, támXén KL. AL. olyan | solcher. —v. ö. térnie, timle.
tan húr | saite III. 153. 380. czérna | zwirn 11.129. tanifi
inas | nervig III. 172. eres | aderig III.153,
tan B. L. P. tan K. tán, ten T. ők | sie (plur. 3. szem.).
tanent- : jonkhép sámé-tanénts a hold megtelt | es ist vollmond P. 22.
tanerti nyom | drücken : sam-t. agyon nyom | erdrücken 349.
tanriti összenyom | zusammendrücken 11.295. — tanrali gyúr |
kneten 1.145. tanrali id. 1.144. — tanerti szorít | drücken K. 372.
tány a hal hátszárnya | flosse: tan/pá, ~ in, - én yul 1.133.
11.58.; 11.345. III.499. — v. ö. táy.
tányi akar | wollen 11.20. 300. K. 377. a br. KL. 23.
tankw tüzmoha, moszat | moos 11.94. 1.38. tánkw KL. 3.
tané földi giliszta | erdwurm T. 156. töns B. id.
(témér-) tansepi ráhág | auf jemanden treten T. 313.
tanti menyaszonyi díjat fizet | brautpreis bezahlen; tanti
id. KL. 28.
táp medve epéje | gallé des bárén; toap id. NyK. 24: 154.
tapér: kasáj-tapér sairsayá a milyen apróra csak késsel vag
dalni lehet, olyan apróra vágta | so klein man es mit dem messer
schneiden kann, so klein schnitt er es 11.122.
tapi letörik | abbrechen KL. III.353. AL. 61. — tqpmi eltö
rik 1.58. táp- id. T. 310. taptal (a br.) törhetetlen | unzerbrechlich
11.339.
tapléy B. tápXiy T. 15. 314. tapló | zündschwamm.
(ma-) tapris vakondok | maulwurf 11.71.
tár gyökér | wurzel 1.3. 151. — toqr K. tq,r P.
tar KL. AL. tari- AL. toaré- K. tar- P. tár, tara- T. tára- B.
keresztül, át | durch (postp.); át | durch ( i g e k ö t ő ) ; — tára
jaméntimén egyenesen haladunk [ wir gehen geradeaus fórt
ILI 27.
1. tara szabad (mö hely) | ein freier (platz) KL. 5, — jiwá
tara matá vitné valami g y é r erdős (ill. fás) víztájékra | in eine
wassergegend mit s c h ü t t e r e m wald 1.111.
2. tara, tari felé, irányában | gegen, in der richtung KL. 15. —
v. ö. tori'.
í;:>
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táráti ereszt; bocsát | entlassen: kwonál t. kiereszt [ hinauslassen 1.17. ma táráti a földet lebocsátja [ die erde hinabsenken
1.36. tusa t. szakállát szétereszti | den bárt wallen lassen 1.134.
térnél t. kórral eláraszt | mit krankheit überschwemmen 1.96. —
Tqrémné nel tárátawásén T. nőt rendelt számodra (ill. Taremtől
nővel bocsáttattál el) 1.7. v. ö. ah Tqrém tawán tarátalim náj-áyi
f$li kwol-kiwért 1.10. — luwa jol ti táráts lova aláereszkedett | sein
pferd liess sich (von oben) hinunter 1.10. — tárem^i: ma 1.36.
tusa 1.133. tárátali elbocsát | entlassen (laufen lassen) 1.187. mimén
tártélim felülről alábocsátott 11.68. tárátayti ereszkedik | sich
herablassen 1.160. — tárémláwé (pass.) elárad | überschwemmt
werden: ma akw' pala vör-ujin tárémlawés (pass.) a föld egyik felét
elárasztotta az erdei vad 1.147. v. ö. III.361. 443. — tárámli ter
jed | sich ausbreiten : jányi' voss janimén, lákwá voss tárámlén nőjj
nagygyá, terjedj szélessé 1.161. — tarti KL. 5. AL. 57. táréti K.
III. 127. taréti P. III.523. • tartkéti T. 314. jel-tqrtenéyti alábocsát
kozik AL. 78. po táráti a hegyre felfut | auf den berg hinauflaufen
K. 11.238. táréti K. 1.171.
tárén medve [ bár. T. 161.
tarén, tarné réz | kupfer P. 9.
tar és (postp.): ma'U-t. egymás mellett ) neben einander 339.
tárt' B. (töri 1.96. tar 11.348.) téri KL. III.347. P. 8. táru T.
155. daru | kranich.
tari' fenyő | fichte 11.291. III.391. tári K. 11.236. KL. III.483.
táru fenyőcsemete T. 155.
tariti beköt einbinden III.293. — jel-tari megköt AL. 78.
táriti odaköt KL. III.355. tarsöyw kötözni P. 15.
tárká sérincz | kaulbarsch, B. táru (tő: tárk-) T. 155.
tarm (postp.) fölé | über, auf (mit acc.); tarmél fölött, rajt |
oben, auf (mit dat.) túl (időhat.) | über B. 339. 342. — tarm- D.
pl. tármél, tarmélné, tarmélt fölött, fölé K. 378.—yolit yatél tármél
holnapi nap tájt [ gegen den morgigen tag zu 11.245. — I g e 
k ö t ő : tarm-ünlitá rajta ül | darául* sitzen B. 339.
tarra külön, szót | abgesondert: am tarra allém én külön,
szétválva élek AL. 60.
tarseti fólpattog | bersten P. 9.
tárvitén nehéz | schwer III.413. — tárüt'én KL. III.483.
toarwéténés (adv.) K. 382.
\
1. tas idegen | fremd III. 92.
2. tas tál | schüssel KL. III.357. toas K. 11.229.
[AL. 57.
tas kész | béreit 328. fái; tásná (adv.) T. 321. tasná (adv.)
tasti 1) készít | bereiten 1.70. — tastkáti készül AL. 54.
tástkiti fölszereli magát T. 317. — 2) mer | sich getrauen: élnin
at tastasém, tül tastlaytsém előbb neria mertem, azután neki merészedtem B. 342.
"
; !•
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tata szánkó (medveműszó) | scblitten III.145. 246. 475.
tatéi üres | leér 1.64. 11.397. III.293. t. alné semmibázi f
nichtswürdig 11.154. — tatéi K. I. 169. toatél EL.' III.491.
(kwán-) tatélti kiűz | hinaustreiben AL. 60. tátéltaléyti üldöz |
verfolgen AL. 77. tatéltayti versenyt fut egymással | wettlaufen
(hol?)
tat- nedvesít | nass macben T. 325. (il-) tatélti id. u. o. kovászol | sáuern T. 167.
táti boz, visz — 1. táti.
tatlémti kiüresít j ausleeren 362.
tattém kincs | schatz KL. III.353.
tattémtáli megtekint | besicbtigen III.451.
tauli elég | es ist genug 1.59. 163. — taulé T. 159. — v. ö.
ta'ilá.
1. taut tűz: tautén ulá-sup üszkös fadarab | köble KL. III.
480. 481. — taut tűz | feuer K. 11.229. R III.521. toat KL. 5.
tqt AL. 78. taut T. 158. id.
2. taut tegez | köcber III.512. taut KL. III.351. — tawét 1.98,
11.295.
taw B. táu L. K. P. tou T. tü AT. ő | er, sie, es.
(vit-) taw (víz) sodra | etrömung: lakwsi vit süt taw mozgó
víz bét sodra 11.395.
tawant csendes vöt szél | rubiger wind 111.55. tawánt III.511.
tawér- (lüpi) korbadt (fatörzs) | morscber baumstamm
1.121. — (pors-) tawri (forgács-) darab | ein stück spabn 328.
tawrikwé morzsácska | krumme 1.1. — akw' tqwrit sakwalast izzó-'
porrá összetörtek 1.15.
(pul-) taivrita%ti szétmállik, morzsákra szótmegy nan a ke
nyér | das brot zerfállt in krummen 329.
iá . . . 1. részben ta . . .
tayam békám, barátom | mein freund 1.13. 11.168.
taywsá őszszel | im berbst AL. 61. — táywsi id. P. 20. —
v. ö. takivés.
táywsémti őszt eltölti | den berbst verbringen K. 396.
tákwal': t. joankhtilem pásén felfordítom az asztalt | den tisch,
umstürzen KL. 14.
tamén, tdmnéfi ilyen | solcber T. — v. ö. térnie.
tanem: ö/-, ju-tánémén a begyen, a fa tetején | am berg, am
gipfel des baumes P. 17. tanin, tánin-poql felülről, a magasból |
von oben, von der hőbe u. o.
tanér egér j maus K. AL. 61.
tárás ablak | fenster T. 309.
tárkutén nehéz | schwer T. 331. — v. ö. tárvitén.
tárcik gyökér | wurzel T. 160. — v. ö. tár.
taru 1. tarka.
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tata atya | vater T. 164.
tat-: nalénné pom tatánkwé pom vél lápé K. III. 129. pom
tatawépom oat lapi K. III. 130. orrodra egy f ö l t e e n d ő fűszál ne
emelkedjék, ül. nem emelkedik (a. a. nem lesz enni valód).
táuli 1) repül | fliegen 1.315. — v. ö. teili, tílémli 2) jelent
kezik | erscheinen K. 1.169.
táuti szerez j sich verschaffen K. 398.
tawénti lecsendesedik (a szél) | (der wind) legt sich K. 396.
-te és | und K. P. té-té is . . is | auch KL. de, hát, tehát }
aber, alsó K. — te-ti csak-csak, egyre | nur, fórt u. fórt T.
té pron. dem. 1. ti,
Wi, téi' B. téi' K. tij KL. ti AL. T. téi P. 1) eszik | essen ; —
tésintáli enni szók | zu essen pflegen 11.21. téssénti eddegél 11.255.
tépéji táplálékot szerez | nahrung verschaffen III.378. tépjéli föl
falatoz | aufessen 111.81. téyti enni ad, etet | zu essen gebén K.
1.166. tiyü KL. 29. P. 22. titti 11.21. (i 1.) 1.7. id. nukh-t'ékti teli
eszi magát, jóllakik | sich satt essen KL. 6. 20. — tép, téné étel |
speise, nahrung; ténéfi mS táplálékos fold j nahrungreicher boden
K. 396. tétal étlenül | ohne speise 1.3. 27. — 2) ég | brennen 1.14.
69. 11.95. tittilawé (pass.) összeég | verbrennen III.391. tv/ti éget \
verbrennen (transit.) AL. 78. — téné égő 11.404.
téywliji terít | ausbreiten: uj-pun námék t. vadszőrből puha
ágyat terít III.378.
teili 1. tilémli.
teji (tő: táj-) sző | weben AL. 75.
1. tél tél | winter; telté, telné télen, télire T. téli télen | im
winter 1.57. P. 20. téli (adi.): téli arpi téli vejsze 1.153. télijV jémti
télre fordul az idő | es wird schon winter 1.153. — v. ö. tál.
2. tél a mint, amely időben | als, wann T. 318. — bizonyára |
gewiss 1.22. akw' téléi rögtön | sogleich 11.111. —télátá áiim vássi'
többé semmi köze hozzá I es geht ihm nichts mehr an 11.98.
téli: télip, télin ként karimás süveg | mütze mit ranft
11.433. 533.
téli terem | wachsen 1.3. 11.68. III.360. telsáli id. 1.33. szüle
tik: man telem q,tér-áyi valami született fejedelmi leány | eine
g e b o r e n e prinzessin 1,11. keletkezik, létrejön | entstehen 1.1.
154. — nukh-téli fölépül | heilen KL. 20. — télti létrehoz | erschaffen 1.139. téltáli teremt III.270. — télpá jányép teli ill. újuló
hold | vollmond III.337. téltal: akw müs téltal lüt egyre csak lovak |
in einem fórt nur pferde 1.8.
télili elegyedik, keveredik | sich mischen 11.24. III.215. —
telíti 1.6. 9. télitáli 1.18. kever | mischen — teliti id. K. 396. AL. 60 —
üsén kwán-télili eszed megzavarodik j dein verstand verwirrt sich
KL. 19.
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télimi tol beáll a tél | es wird winter 11.189. — télmi id. K.
396. télemti telet eltölt | den winter verbringen K. 396.
telt kikötő | hafen T. 159. — v. ö. tölt.
telti fizet | bezahlen AL. 64. télati P. 27. téltqyti K. id.
téltkéti fölrakódik (a szánra) | (den schlitten) beladen T.
314. — v. ö. talti.
jel-télwés (pass-) behegedt | vernarben AL. 78.
témér, terrier fölrész | oberer theil — la-temért lovon | auf
dem pferd. —• I g é k . rá, szét T. 313. — v. ö. tdrmél, tomor.
térnie K. iarnl'i, üm-khar KL. tiinl'é P. timl'én AL. ilyen |
solcher — téml'in-khur olyan P. — v. ö. taml'e B. támén T.
tén B. ten, tín K. tin L. téri T. ők ketten (dual. 3. pers.)
1. tép táplálék 1. té'i.
2. tép epe | gallé T, 154. — v. ö. tdp, toqp.
(il-J tépélmáti mepcsip | stechen, zwicken T. 311.
(khwat-) tépi eltéved j sich verirren K. 383. — yot-tipi B.
NyK. 22.: 19. kwán-tipi KL. 19. kwat-tipi AL. 61. khwaté-tipi
P. 21. id.
térem ütőszer III.405. terem fegyver | waffe P. IÍI.523.
edény | geschirr K. 396.
térén kór, betegség | krankheit 1.165. 11.283. —kasajin térén
(térem ?) késes fegyver | messer-waffe 111.99.
terén, terp erős | kráftig 1.171. szilaj (ló) | wildes pferd K.
fürge | behend K. 11.229. — térén éri hősi ének | heldenlied 11.222.
térnin éri id. 11.204.
(khwqté-) téri szétfoszlik | auseinandergehen K. 383.
tés-khér kész | béreit T. 154. — v. ö. tás.
testé: khöni t. hanyatt vágta | zu boden werfen K. 11.233.
sáme-t. agyonvágta | erschlagen.
testi mer | sick erkühnen, getrauen KL. 30. P. III.523.
ti . . 1. részben te . . .
ti B. te K. te, ű EL. íé AL. ti P. ti T. ez | dieser — tit, tét,
í'ií'itt | hier; ti, teV', ti ide | hierher; tU, teil, ül innen, ettől fogva,
azután | von hier, hernach stb. t'iták itteni, ezen oldalbeli KL. 11.
Útik ez B. — tUé ide felé [ gegen hierzu B. K. til'ay id. K. tilt innen
kezdve | von hier aus K. til-til ezért | desshalb B. — 2) ti hát |
alsó 1.70. ti ím \ nun KL. III.347. most | jetzt P. III.523 Ül-pél
sőt azután | sogar spáter 11.202. — B a g o z v a : titim stb. 334. —
dimin: tiris 11.117.
ti- né hej asszony | heda, weib 1.11.
tik így | so 344. — v. ö. toy úgy.
tikés (tat.) egyenesen | gerade (adv.) T. 322.
til tele | voll 111.32. — v. ö. ta'il
tilémli repül | fliegen 1.11. 12. K. 1.172. — téili K. 11.224.
teilémli K. u. o. id. teilénti repdes | hin. u. herfliegen K. 11.226. P.
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10. — tllémti röpít (a szél) [ vorwártstreiben (von wind) 11.62.
nalél tara tilemtilém (sic !) nyíllal keresztül röpítem | mit dem pfeil
durchbohren III.452. tüemtapti elröppen | davonfliegen III. 196. —
tilliti repül KL. III.349. tílti röpülve visz | fliegend tragen KL.
III.349 — tllát: uj-tilát jorén mam állatnak r e p e s ő alkalmas
helyem, a. a. szivem | meín herz 111.341, 401. v. ö. KL.III.493.—
1. tauli.
tin ár | preis 11.106. pénz, ár | geld, preis KL. 6. — tén ár
K. T. 166. — tiná ti tana ti ára ez, díja ez | das ist sein preis
11.51. —- jdydn-tinén azt a drága apjukat | (eine verwünschungsformel) KL. III.487.
tinéli elad | verkaufen 11.106.
tinélt-: ma tinéltim ünlép kitV földet m e g n y o m v a (d r üc k e n d , b e l a s t e n d ) ülő kettő 11.399. (talán: titélt-).
tinsán pányva | leine 11.107. 108. 279.
. . .;
tlp gabona | getreide T. 167. — v. ö. tép.
tip fűzfa [ weide 1.70. bokor | gebüsch AL. 76.
tip-yaryei rigó | amsei 1.17. — tip-kharkhi harkály | specht
P. HL523.
ti&élti sík földdé változtat [ zur ebene machen 11.337. —
V. ö. tiss.
ticka rud | stange T. 315.
1. tiss sík m& föld | ebenes land P. II. 523.
2. tiss gyász | trauer 329.
tissém valaminő gyökér | ein art kraut 111.90.
tisti gyászol | trauern 329. tistuji szomorkodik u. o.
tit fa töve | baumwurzel 1.12. 11.260. KL. 6. torkolat \ mündung III. 189. — titin sajim torkolatos patak III. 189. titpdjd torkolatos folyó 1.113.
(pití-) titi átázik | von regen ganz nass werden 329. pal-titi
id. KL. 27'. jel-titéUawé id. AL. 78. — (wüt'né) titélti (vízbe) áztat |
ins wasser tauchen KL. 30. nedvesít P. 27. — vitné titélmati vízbe
márt j ins wasser tunken 428.
(ja-) tiwés no halld csak | nun hőre nur 1.139.
to . . . 1. részben ta . . ., tu . . .
ta} tau B. tő K. to KL. némely, egyik-másik | jemand, eineranderer.
tö tó | teich T. 154. — v. ö. tür.
tay torok | kehle IIL462. kér-tay ta'ilém vass mellű ruhám [
mein kleid mit eiserner brust (latze) 11.149. tyy-sünt yaldnel kés
tokja közepéből | von der mitte des messerheftes 11.219. — tökh
torokcsutka | adamsapfel K. 11.233. szügy | vorderbug KL. III.353.
toy, toyin, toyál'm B. tokh, tokho, tokhal, tokhalin K. tokhwé
PK. t'ok(t'okh KL. III.351.) KL. P. tuy T. úgy, olyan módon | so,
derart — toya-ti csak | nur III.460.
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tqyén vánkos | kissen: tqyén-jol vánkos-hely III.425.
toyéri (maga alá) gyűr | drücken 1.45. 64. visszanyomkod |
zurüekdrángen KL. 23.
toyyin 1. toytin.
1. töyi evez | rudern K. 402. — v. ö. tqwi.
2. töyi öklel, döf | mit den hörnern stossen KL. 31. toyati
öklelődzik u. o.
tqyl'q sapka | mütze T. 321.
tqyli akad valamire | antreffen K. 11.232.
(pali-) toylépti szétágazik jé a folyó | der fluss verzweigt sich
K. 378. — v. ö. tqwi.
tqyséti megunja magát | sich langweilen 366.
toyt 1) hajó keresztfája, tatfája | balken am hinterverdeck
11.56. III.337. kér toytép toytin yap vas keresztpántu hajó 11.407. —
2) toytin aj patás állat j thier mit gespaltenen hufen 11.282. toyyin
id. 11.283. 323.
[téyti, iiyti.
toyti. sámé toytilém jóllakatom | sáttigen K. 383. — v. ö.
tqytti feltatfáz | mit balken versehen III.293.
toj 1. tuj.
tojdnti hótalppal jár | mit schneeschuhen gehen 11.129.
tojás hótalpon való vadászat | jagd auf schneeschuhen 11.21.
tgji, tqjimq némely, egyik-másik | jemand, einer-anderer T.
167. — v. ö. tq.
töji havaz | schneien T. 327.
tgji olvad | schmelzen K. 396. — v. ö. toli.
tql kór | krankheit II.3. 277. 350.
tol-, töl-: tálmati elszakad, eltörik | zerreissen, zerbrechen
11.99. III. 144. töimati id. KL. III.353. toíémati törik K. 11.232.
tqlli szakad | reissen 11.79. tqlipi 11.187. tölpi id. K. 1.171. P. 15. —
sas tqlipém l'qny yasit térdkoptató (kniewetzend) út hosszában
11.170. sasán tqlipem mii tanya térdig besüppedt (bevágódott) mély
útja III.374. — tqléti metsz j schneiden 363. — talémáti (az eb)
vonítani kezd j zu klaffen anfangen P. III.539.
tqlyi gyalmoz | mit zuggarn fischen 1.133.
toli olvad j schmelzen 1.139. III.296. tqli 11.34. tqíi KL. 21.
id. tölti olvaszt III 102. toltili id. III.415. — sémém jal-tqls szivem
lecsillapodott | mein herz hat sich beruhigt K. 375. —jönkhép
tölpi a hold elfogy | der mond nimmt ab K. 11.227. — v. ö. tqli
jqnyép olvadó hónap (?) 11.48.
tqW gyalom | zuggarn 1.153. tqli vonó háló KL. 2.
tqljayti remeg | zittern AL. 78.
tolmés tolmács | dolmetsch 329.
tolmesli tolmácsol | dolmetschen 362.
tölti betölt, ill. telerak | ausfüllen: set vuj látt töltuy száz
-állat számát betölteni | die nummer auf hundert thiere ergánzen
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P . III.521. ju-tdlti telerak, teletölt | füllen: tdltén (d br. T. 328.)
noulél ju cilákét töltsd teli hússal a vödröket T. 308.
tqmén m a i : t. itu mai este | den heutigen abend T. 316.
tömil' jávorünő | elenkalb 1.89. tümél' 1.105. tőméi' KL. 30.
tqmmén ölenti kong | schallen K. 397. —• v. ö. tomsi.
tgmgr: lu-tgmgr-uki tizenegy ( eilf T. 314. lu-turm-uki id.
FT. •— v. ö. témér.
tomp állatorr | schnauze, rüssel KL. 3.
tampli csillapít I besánftigen 1.121.
tomsi kong | schallen K. 397.
ton B. L. K. tan P. az, amaz | jener — tönt akkor | damals
B. azután | darnach KL.; tonátél, toni-poqlt K. toni-pqlt AL. tqnji-poqlt P. azután j darnach, darauf; tondntél azzal tovább | damit
weiter K. 1.169. — tont, ton-mqs K. tönd, tönin B. azért | darum,
desswegen.
ton ín | nervenfaden KL. 15. L. tán.
tqny pata | huf 1.63. 11.337. •— jqmés lüw-tqnypdnél jeles
lópatás voltában 11.337.
tqnkhél: tqjepoqlén til-tqnkhél egyél egy keveset ebből | iss
doch ein wenig hievon K. 1.168.
tqnis erősen | stark (adv.) T. 319. — v. ö. tük.
töns giliszta | erdwurm K. féreg I wurm P. 10. — tüns földi
giliszta KL. 3.
töntyum vendégférfi | gast III. 102. jövevény ember | fremder 11.151.
töntli vendégeskedik, mulatozik | sich unterhalten II.7. 269.
toqnti megtelik | voll werden K. — td'ili.
(lap-) tqortdlili elrekesztheti | verrammeln III.245.
toqt atya | vater K. 11.230. íoai K. 11.240. 241. 380. todté
K. 11.376. todté K. 11.377. id.
töpél közel | nahe K. 375
tör kendő | tuch III.126. tqr id. 1.75. vászon | leinwand 1.14.
III.195. pdsen-tqr abrosz | tischtuch AL. 56. — oysér törpd yjim
rókaprémes sapkájú férfiú 11.11. tqrtal kendőtlen | ohne tuch
III.397.
tordsti támogat | stützen 11.145.
tqréy (igekötő) külön, félre, szétválasztva | beiseite, abseits,
abgesondert; — tqréy-pis alantét külön élnek T. 312. — tqryé
külön-külön, mindenfelé levő ] je-je, überall: t. pöul-mö lakwemtayti mindenfelé levő faluhelyeken átsuhan K. 1.170.
tqrémB.törémD.ég
\ h i m m e l l . l . 11.91.K. 1.170. KL.IIL345.
isten | gott 11.134. K. 1.166. tqrém-má id. 1.59. t.-sám id. III.116.
világ | welt 1.3. P. III.523. K. 1.170. óczeán 1.61. világtáj | weltgegend 1.52. t. naj isteni tűz | göttliches feuer 1.14. t. kan áldo
zati tér j opferplatz 11.114. t.-tüjt hófehér | schneeweiss 1.38. —
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idő | zeit P. III.521. dn törémt mostanság | jetzt; pés is-törémt haj
dan, a régi időben | vor alters KL. 17. — töréméiskwé (dimin.) K.
1.166.
tarén medve | bár T. 159.
törés arasz | spanne K. 11.227. KL. III.349. tqrés 11.399.
tqrkhé reszket | zittern T. 327.
toryémti ért | verstehen 11.418.
toi yen: toryénd^ pol'wdsém egész a r e s z k e t é s i g megfáz
tam | mir friert bis zum zittern 329.
tqryéní- hortyog | scbnarchen T. 314.
tori' B. tari K. tqré P. ellen, szembe, felé, -hoz | gegen, gegenüber, zu; — la'inat tori' hivására | auf seinen ruf ILI 16. oysertqri a rókához | zum fuchs K. 378. am tqrém ösiti én reám harag
szik | er ist bőse auf mich P. 18. — akw'tori' egyszerre j auf einmal 1.130. — törpén irányában III.411. qm taráéin velem j mit
mir K. 11.226. táu tqrydt ő ellene | gegen íhn K. III.130.
tori elszédül, eszméletét veszti | ohnmáchtig werden III.144,
245. 474. tarémii id. 111.260. torémii III. 184.
tqri rezg | schwingen: jqut tqrmd yalt az íjnak r e z g é s e
közben | wáhrend des schwingens des bogens III.374. — v. ö.
tarri.
torin helyre való, derék | tüchtig III. 67. 444. helyes, tisztes
séges | richfcig, ehrlich 347. — toryén helyesen, derekasan (adv.)
347. tqr-j-an alaposan, jól | tüchtig (adv.) K. 382.
tqrni zajg | lármen: jol ta tqrnéndtd sujtilali zaja aláhallat
szik | sein lárm wird untén hörbar 11.30.
toröw medve | bár III. 380. tqrquw (ajka) id. 11.375.
tarri reszket | zittern P. III.523.
tqrti kaczag | lachen K. 383. tqrtili id. u. o.
tqrti zár, zárva tart j versperren 1.35. III.3. tqrtayti elzár
kózik | sich einsperren 1.36. törti id. K. 11.237. — megtámaszt (?):
yürém-punkpd dnt-nalkwél ti tartesaném három hegyű szarú-nyilacskával döftem ím által (tik. támasztottam meg) 11.43.
torwinti hortyog | schnarchen 1.16. tqrivinti id. AL. 70. —
v. ö. tqryéní-.
tqrvoj hiába, haszontalanul j umsonst, vergebens K. 384.
tqs (tat.) tar, kopasz | kahlköpfig; tqsna pátsem megfosztot
tak mindentől | ich wurde ganz gerupft T. 320.
1. tös talpbőr | sohlenleder III.402. bocskor | sandalen 111.41'L
491: tös kita bocskorpár KL. III.491. tös czipö | schuhe P. III.523.
2. tös tiszta | rein KL. 18.
tqs keresztfa [ querbolz: tüspd ta,sin apa keresztfája bölcső
IIL164. 375.
tqsam száraz | trocken; — kalcéy czigánytorok T. 313. —
v. ö. tqsi.
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(jel-) tqsapi fennakad | hangén bleiben AL. 79.
(láp) tosjéytqus (pass. prset.) beszállta a piszok | es wurde
vom schmutz überzogen K. 376.
tösi K. tösi KL. szárad, elszárad | trocknen, vertrocknen; —
tqsi szárazra jut | aufstrockene (land) gelangen: jelpin vitén yüUlalim tqúmei'' a szent vizén lebegvén szárazra jutottak 1.47. yapél
tcLsilim ekwdi'' ajkai a hajóval szárazra jutott asszony s öreg em
ber 1.67. matat tü ti taswés (pass,) a maga földjén ott ért szárazra
1.72. — v. ö. töswé szárad KL. 30. tqsawé kiszárad 111.37. — tasmeji kiszárad | austrocknen 1.72. tqdi aszal | dörren 111.52. tqslili
kiszárít | austrocknen (transit.) 11.132. tosli id. KL. 5. 20. — tösém
száraz | trocken K. 11.224. tasém id. 1.12. 11.117.
tospi széjjel malik | ganz zergehen K. 1.172.
tot ott | dórt B. tqt id. K.; az | jener K. taté id. K. tatéy
amaz | jener K.
tötéyti támaszkodik | sich stützen K. totemtayti id. KL. 13.
tqtsayti II 329, tqtsélayti 11.341. id.
tatép ládika | eine kleine kiste 1.69.
tqti; tóti B. tqti K. (P. 26.) táti KL. T. (P. III.539.) táti AL.
hoz, visz | bringen; — szenved | erleiden 111.75. éri' totné ének
híresztelte ] vom gesang verbreitet 11.10. 258. tqtili visz 11.85.
tqtanti id. 11.118. tqténtiK. 11.240. totélti nyargalva utolér | reitend
erreichen III. 117. sijim totilawé hirem terjesztetik ] mein ruf wird
verbreitet 11.160. — khotél tolné láp-tq,ttils a napot elborítja a
felhő | die sonne verdeckt die wolke K. 376.
totma rejtett kincshalom | verborgener schatz III.6.
tóté khatél egész nap j den ganzen tag AL. 77.
tou K. tqu P. oda | dorthin; — íme | alsó, nun P. III.521. •—
tóul, taul onnan | von dórt; taul-nil azzal, akkor | dann, damals
K. 11.239.
tquy tyúk | huhn T. 308. tavy-pou (a sic!) csirke | henne,
küchleinT. 311.
(lap) tquy (infin.) betakarni (a gödröt földdel).
1. tqul, tóul' 1. tqwél.
2. tqul tele | voll: tqul tékti jóllakik | satt werden. K. 366.
toulémlé elröpül | fortfliegen T. 160. — v. ö. tilemli.
tquli eltelik, letelik | sich erfüllen, vergehen: morsin sat
tquléma jui-pdlt a kiszabott hét eltelte után | nachdem die ausgemessene zeit vergangen ist 1.36. soat tqulémist egy hét letelte után
K. 11.226. soqtén tqulép téne egy hétig tartó evés | eine woche
dauernder schmaus K. 11.241. — elfogy ül. betelik mojtém a me
sém | meine erzáh]ung nimmt ein ende K. 11.241. — tciulié jani*
sat éppen száz | genau hundert 11.68. — v. ö. ta'il, taili.
(nun-) t&uméyt- fönnakad | hangén bleiben T. 309. — v. ö.
taimati.
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.
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tqumi beleharap | hineinbeissen III. 120. tqumayti a fogával
hozzákap | mit den zábnen angreifen 1.49. — tauti ILI23. tqutliti
1.9/. tquteéli 1.117. tqutesliti 111.90. rág, szétrág |nagen, zernagen;
il- qutlé megharap | beissen T. 311. — v. ö. taj-, taitanti.
tqw B. K. tqu K. T. ág, galy | zweig, reis; — ősin tqwpd
tqwin ülém vastag ágú ágas álom, a. a. mély á. | ein dick-zweigiger, d. i. tiefer schlaf 11.131. — lany-taivip keresztút I kreuzweg
11.333.
*
tawérti zár | sperren P. 17. — v. ö. tqrti,
tqwél, tqul B. szárny | flügel; taul id. KL.
tawét, tq,ut bőr | lederIII.99. 11.425. tóul id. KL. 26. — suba
bőr | pelz 1.7. — kwossém-t. a bödöny nyirhéja | der putten birkenrinde IIL99. háti batyu héja III.341.
1. tawi ágazik | sich verzweigen K. 378. tatvili id. 329. tawli
id. 11.256.
2. tqwi 1) evez | rudern III.293. KL. 34. P. 16. — tqwi AL.
76. tqwé, tuwé T. 332. tqwili 11.30. tqwl\t'< III.339. tqivtili III.359.
tqwénti 49. taivéntáli III.369. tqwééli 49. tqulti KL. 34. id. —
2) tqwi AL. locsol | spritzen; tawli id. 11.333. véltéi tujtél tqwléstá
arczára havat hányt | mit schnee sein gesicht bewerfen 11.127.
kwdn-tqwli kiönt | ausschütten KL. 79. voj yqmi tqwlayts a zsir
kiömlött | das fett hat sich verschüttet NyK. 2 2 : 50. — laywé
tgusán szétszórta őket | er hat sie zerstreut K. 376.
tqivl!il-sak (az ajtó) pántdarabja | aufsatzband III.407. t.-sakwé
keresztpánt | kreuzband III.529.
tű B. t'ü KL. oda | bin; tünü, tünüw B. odébb, tovább, oda |
hin, weiter hin: — tül'é B. K. tülay K. arra felé, odafelé | dahinwárts; — t'ut', fiit ott | dórt KL.; — tül B. onnan, aztán | von
dórt, dann.
tü, tüw. tuw, tuj B. tuj L. P. tgj K. T. nyár | sommer; — tuitörém KL, toj-tarém T. id. — tuwá B. tuja, tujil KL. tuja AL. táji
P. tgji K. tgju T. nyáron | wáhrend des sommers; — tujji' jémti
nyárra fordul az idő | es fángt an sommer zu werden 1.153. tuji
nyári (adi.) 1.53. — yürém tuw három éven át | wáhrend drei jahre
1.103.
tuym hasonlóképpen, szintén | ebenso, gleicherweise T. 322.
tuja tavasz | frühling 1.56. tuja-törém id. KL. tgj-pon id. T. —
tüjá B. tujai P. tgj-poüét tavaszszal | im frühling — töja-le'in
tavaszi e et 1.21.
tui K. KL. P. tg T. bemegy | hineingehen; —tujenti KL. 33.
tuttáli KL. u. o. id.
tüji havazik | schneien 11.127. III.313. tüjili III.310.
(ja'é) tüjimi beáll a tavasz | es wird frühling K. 374. jalé
tgjmi beáll a nyár | es wird sommer K. 374. tüjimti tavaszt eltölt |
den frühling verbringen K. 396. — iüj-qil tujim tvjmqus (pass.)
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utolsó nyaram érkezett el | mein ]etzter sommer trat ein KL.
III 347.
tujt (tüjt) hó | schnee.
tüjti elrejt | verbergen 1.12. tüjtyati elrejtőzik | sich verber
gen 11.89. III. 120. il-tojtkhaté T. 310." el-tuitpayti K. 373. id.; —
tujtyatné mö rejtek hely | schlupfwinkel K. 1.169. — v. ö. tüli.
tukés ősz | herbst; tuysu őszszel T. 317. —• v. ö. takivés.
1. tul felhő | wolke 1.6. 11.160. tol id. K. 376.
2. tul gallér | kragen: sords-oysér tulpa vártak f e k e t e ró kap r é m-galléros szőnyeg 11.321.
3. tul élésdúcz | stange mit lebensmitteln III.272. hústartó
dúcz | stange, worauf man íleisch aufhángt KL. 29. hombár |
scheune.
III.235. püt-tul üstholmi, ill. ennivaló ( esswaaren 11.83.
tul fokos | beil K. 11.228.
tutd ujj | finger 11.93. KL. III.351. — tol' K. 396. tat K.
11.228. 239.
tul dm hízott lü ló | ausgefüttertes, fettes pferd III.212. tulém
lü~ hizott (átnyaralt) ló III.539.
tuldti fizet | zahlen T. 330.
tűiét olcsón | biliig P. 21.
túli: tul túli hústartó dúczot épít | eine stange zam fleischaufbewahren aufstellen KL. 29.
1. tüli hoz | bringen, holen 1.3. T. 327. visz KL. III.355. —
7*-f. bevezet | hineinführen 1.20. 11.100. III. 184. KL. 33. tülili
11.410. 111.32. 95. tülpi 1.115. — ju-tuli behajt J hineintreiben
AL. 79.
2. tüli elrejt ] verbergen 1.89. tüli-jiw elrejtő fa j verbergender baum III.335. t. pom KL. III.347. — el-tüls elrejtőzött | hat
sich versteckt K. 373. — tülit titokban | im geheimen 1.69. —
iülmenti elrabol | rauben 1.7. — tülémti lop [ stehlen AL. 77.
tídmanti III. 119. tülmenti KL. 26. tolmenti P. 21. id. — v. ö. tüjti.
tulmay álnok | falsch III. 110. tulmakha lopva, titokban | ge
béim (adv.) AL. 61. — tülméy tolvaj | dieb III. 119. tolmoy id.
T. 166.
tülmay rozomák 111.27. borz | dachs III.382. (u br.) 11.35.
198.
tultaj tavaly nyáron | vorigen sommer T. 316.
tültyati küzd [ ringen 11.219.
túrna P. tqmé K. nem | nicht.
tumaj vélemény | meinung 1.137. — tumdj szándék | vorha£>en 1.69. t.-vari gondolkozik rajta | sich besinnen, nachdenken 1.68.
tuman lakat | schloss 11.132. III. 1.
turnén folyó alkotta tó | strom-see 1.111. 37. tómén K. 372.
tuménti lakatol, bezár | verschliessen III.2.95.
28*
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tumin kormos | russig III. 194. turnén szurtos | schmutzig;
KL. III.355.
tumlanté lop [ stehlen T. 166. 331. — v. ö. tülmenti.
tump sziget | insel 111.57. 85. 291. KL. 3. — v. ö. tomp.
tumpi frecscsen | spritzen 11.195.
tumranli tamburazik | tambura spielen III.379.
tun (osztják szó) : Tun-lq,r-qjka tüzmohás-tavi öreg II. 94. —
v. ö. Tankwtür-qjka id. u. o.
tunéltanti húrt penget | die saite anschlagen AL. 54.
tunrd-sayl tundrahalom 1.1. 38.
tunsi áll | stehen K. 1.168. — tünsi KL. III.489. tonsi AL. 61.
tonsi T. 313. tönsén (imper.) T. 308. — tünsélmati föláll | aufstehen 1.113. tunsenti KL. III.351. tünspi megáll | stehen bleiben K.
11.224.; (u br.) K. 377. KL. 15. — tüsti állít | stellen B. tűét T.
312. tgsti K. 11.380. tüstipi 11.116. tostenti AL. 77. id. tusti helyez
KL. 14. — tustpi lép | schreiten P. 19. — tüstyati beáll | sich
hineinstellen 1.63. helyezkedik | sich stellen 11.195.
tunsin magas | hoch KL. III.345. P. 22. — tgnsén K. tönsin-is magasan | hoch (adv.) T. 320.
túriéit (magasságú) mélységű | iief (adv.) K. 11.228.
tűnt réczefajta | eine art ente KL. 3.
1. tüp evező | ruder 11.215. III.326.
2. tüp majd, csak, alig, valahogy | bald, kaum, irgendwie
11.307. 147. tüp-jer csaknem, úgy-mint | baldso-wie 351.
tüpin kedves j liebling 11.105.
tur torok | kehle 1.1. hang | stimme 11.131. 199. tgr id. K.
III. 127. turpd, turp, turin vöt zúgó szél [ heulender wind 1.135.
11.190.
tür tó | see 11.94.
turuj turuj sas | eine art adler 11.299. — túri id. P. III.523.
turyi: pul-turyim amp megveszett eb | wüthender hund
349. — v. ö. tori.
turka puska | ílinte IIL190.
íurma fogháztorony | kerker thurm T. 331.
il-turpé elkölt | ausgeben T. 307.
turri csorog | fiiessen KL. 15. AL. 79. — v. ö. surri.
jel-türti lovat kifog | ausspannen P. 27.
1. tus B. tüs K. tős T. száj | mund; — szakáll | bárt 1.5tos-pun (o br.) id. T. 158.
2. tus vadászat | jagd T. 159.
3. tus (tat.) egyenesen, jól, biztosan | gerade, gut, richtig.
T. 322.
(il-) tusdti kiegyenget, egyenlővé tapos | gerade machen^
treten T. 310.
tusjé/ por | staub P. 13. AL. 77.
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tusléj- vadász | jagen T. 312. tuslejiyt- id. T. 325.
tüw 1. tü ; tuwé 1. tawi.
türéy egyszerre, rögtön | sogleich KL. 20.
tiissin hiába | vergebens AL. 61.
tüwdt csendes | ruhig, still T. 320.
U.
ü víz folyama | strom T. 154. 313. — v. ö. aiv.
uy, uki egy | eins T. 151. — akin együvé, együtt | zusammen
T. 312. üy-itél id. u. o. — uyívdl, uy-vail AT. uk-dil, uy-aitél tel
jesen, tökéletesen, egyátalán | völlig, im allgemeinen T. 320.
uysar róka | fuchs T. 162. — v. ö. oysér.
ükhti látogat | besuchen K. 1.167. — v. ö. uj-.
uil: akw-uil egyszerre, rögtön | plötzlich KL. 20. tül-uilt
azután | dann 1.141. yotél-uilt hogyan | wie 1.144. yotél-uit honnan
335. tilnén-uil a mint repült | wáhrend er flog KL. 18. — v. ö. vuil.
(dm) uiplam magamí'éle | meinesgleichen stb. KL. 9. —
v. ö. voipi.
uj állat | thier III.6. ló | pferd 1.35. jávor | elenhirsch 1.133.
rénszarvas | rennhirsch 11.164. szarvasállat | hornvieh 1.5. madár |
vogel 1.54. medvebőr, rénbőr, állatbőr | bárén-, renn-, thier-feli
1.31. 11.274. 254. — uj-ané medve j bár 1.50. — v. ö. vuj.
uj-, ui lát | sehen KL. 32. — ükti látszik | sichtbar u. o.
üsenti lát KL. 19. üéintoaü KL. III.351. ujyati egymást látja | sich
gegenseitig sehen KL. 32. cuk il-uits a tej megaludt | die milch ist
geronnen T. 307. — v. ö. vaH.
ujé vesz | nehmen; üm pgu, fogadott fiú | adoptivsohn T.
331. — v. ö. viy.
üjél-: üjélné üjtép supén a feszítő nyél (az íjjon) | der bogenschaft, woran der bogén gespannt wird 11.60.
(il-J ujkhet- megcsökönyösödik (a ló) | fuchsig werden T. 310.
1. uji úszik | schwimmen 11.257. KL. III.203. — ujlenti KL.
28. ujyali 1.149. ujili 11.193. ujrélánti 1.123. id. — ujmitépti úsz
tat | schwimmen lassen 11.152.
2. uji sülyed | sinken 1.132. ujtti lesülyeszt | versenken 1.70.
121. ujttép janyép alámerülő hold | untergehender mond 1.121. —
jol-ujtawé (pass.) alásülyed 1.132. ujtyati id. 1.140. —jel-ujli leszáll |
hinabsteigen KL. III.351. ujti alásülyeszt KL. 20. jel-uitenti alá
merül janghép a hold P. 15. — tarém pofi tulna ujus (pass.) az eget
b e v o n t a a felhő j den himmel überzog die wolke T. 159. ujim :
jutpdn-serján Vunsém ujim misein pánczélját, kardját s i r v a (wein e n d) odaadta K. 11.238. — v. ö. vaili.
üjim part domb | uferhöhe III 327.
ujtdn-jaut ajzó nyilú (tulajdonnévben) 11.59.
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üjtép 1. üjél-.
ujtéi manó | teufel 11.196.
ukité hozzáfog | anfangen, beginnen T. 159.
ul ne | nicht; hogyne | wie denn nicht; — id-pél alighanem r
bizonyára | wahrscheinlich.
ulci kerítés | zaun III. 119.
uíd tüz | feuer 1.44. ul'-jiw tűzi fa J brennholz III.218. ulásup fadarab | holzscheit KL. III.481. ul'á-kér csiholó aczél | feuerstahl NyK. 2 2 : 50.
ulq, karó, rúd | stange T. 163. 309. — v. ö. ula.
ul'ápsi czédrus erdő | zedern-wald 11.381.
ulcis szék, trón | sessel, thron II.8. 1.79.
1. ülém álom | schlaf 1.7. 11.19. ülminsin 345. ulmensd KL.
18. álmosan | schláfrig (adv.) —• v. ö. vulém.
2. ülém élet | lében 11.261.: jamés ülém! (köszöntés távo
záskor.
üli van, él, lakik | sein, lében, wohnen K. 1.170. ülné m&
lakóhely | wohnort K. 11.225. — ülíli élvez, mulatgat | geniessen,
sich unterhalten 11.318. 312. III.195. — ülin gyönyörűséges, vigalmas, boldog | genussreich, freudevoll, glücklich 11.255. 365. 47. —
v. ö. ali.
uW medvebocs | bárenjunge III.215. 237.
ulis utcza | gasse 1.121.
ülmeji álmodik • tráumen 1.7. KL. 12.
ülqté folydogál | fliessen T. 320.
ulpa czirbolyafenyő | zirbeltanne 1.3. KL. III.351.
al'pas czirbolyafenyves [ zirbelwald KL. III.351. — v, ö.
ulapéi.
ids állkapocs | kinn 1.162.
ültei 1) át, keresztül | durch, über jám-ültá a folyómon ke
resztül | über meinen fluss B.; KL. 14. id. — ültté id. 338. ult id.
AL. 60. ulti id. T. 314: — 2) felöl | von seitens, von-aus: am ülteim
latin minés részemről üzenet ment 338. — 3) idő h a t . át | wáhrend: at et ültei öt éjen át 343. ült id. tül-ült aztán [ dann u. o.
tul-ultté (u br.) id. III.328. %atél-ült joytali minden másodnap jön |
er kommt jeden zweiten tag 343. — 4) i g e k. ültei sdiri ketté vág j
in zwei schneiden 1.70.
umi-as üreg | höhle 11.96.
ümié málna | himbeer KL. III.203. ümés id. 328.
ump hal állkapcsa | kiemen: süy-vmpél vintein hattal tokhalálla formája kampós kézzel III.5. v. ö. sü'/-ümpcin {ü 1.) IIL449.
umpi merőkanál | schöpflöffel 350.
ün látó távol (?): varán jiw ünetmé ness vétentian az erdei
fáknak látó távolait szinte egybeszedi (úgy néz mindenfelé) KL.
III.493.
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ünék keskeny j schmal K. 11.235.
ünin nagy | gross 11.197. 188. — v. ö. ün.
ünk nagybácsi | onkel 1.117.
ünkwcí rövid | kurz KL. 47.
ünlés ülés | das sitzen: tarüícn ünlés tan űnlet nehéz üléssel
ülnek ők (a. a. erősen, keményen) | sie sitzen mit schwerem sitzen,
d. i. fest KL. 483.
ünli ül [ sitzen; unni id. AL. 64. él | lében III.391. 1.103.
unléné ma lakóföld | wohnplatz 1.36. unléné sam, elterülő vidék |
sich verbreitende gegend; uralkodik | regieren 1.37.11.145. toy ünli
úgy van (érintetlenül) [ so ist es (unberührt) 1.49. jol patém mattit
kwoW-sumjey^ ünleV leszálló helyükön ház s éléspajta állanak
1.18. — unlenti (u br.) üldögél KL. III.355. ünlenti id. 111,337. 3 4 3 .
ünéli uralkodik | regieren III. 123. ünliloqli ül KL. III.485. —
ünlép: má ünlépi' ti jémts a föld mozdulatlanná vált | die erde
wurde unbeweglich fest 1.129. — ünti leül | sich setzen 1.5. áll, ül.
ül | stehen bleiben: akw mát at ünti egy helyen nem áll 1.36. unti
leül AL. 74. jörén ta üntwés (pass.) akkor szállta meg az erő | seine
kraft befiel ihn nun 11.104. — untélmati id. 1.50. leülepedik | sich
niedersetzen 11.100. — üntyati felül 11.176. élém-yqlés nqtin tqrém
ü. az emberkorabeli világ beáll | die menschliche welt wird entstehen 1.16. yumin ü. embered megtörzsökösödik | deine menschen
werden erstarken 1.73. úrét ü. hegyek keletkeznek | berge entstehen 1.29. ma üntyatés a föld megalakult | die erde ist entstanden
1.154. — üntti ültet | setzen 11.267. tV ünttén ide ülj | setz dich
hieher 1.22. ma ü. a földet megállítja | die erde zum stehen bringen 1.36. ma, üntténé jis a föld teremtésének ideje j die erschafungs-zeit der erde 1.128. — épít, alkot | bauen, erschaffen 1.67.
37. -— vapsi' ü. vejévé teszi | zum schwiegersohn machen 1.26. —
ünttiláli 11.270. ünttípi 11.89. ültet; — nawér ünttélawés (pass.)
csikó ellődött | ein füllen wurde geboren 1.43. — nál ütti lebocsát j
hinunterlassen KL. III.485. — utti ül | sitzen AL. 60.
üns-jiiv borókafenyő | wachholder III. 258.
ünsay palló | stegbrücke III.218. — v. ö. vonté/.
ünsás tompora | hüfte III.227.
1. ünsi (át)gázol | waten III.229. — unsi id. D. — nan am
vorim manerai unsitén (u br.) te az én törekvésemet mért hiúsítod
meg (gázolod át) | warum durchkreuzest du meine bemühungen
1.76. — üssuli lépdel | schreiten 1.47. üsliti átlép III.231.j3aiusitlem széttaposom zertreten T.316.
2. ünsi padlóz diehlen : najin jqmés pi' ünsém kwol úrasszo
nyod jeles fia padlózta ház III. 104. — ul ünsakén ne kelj át a>
pallón | gehe nicht über den stég III.219.
unsit csak most, ép előbb ] eben jetzt, soeben T. 318. —
v. ö. vinst.
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ünsitin: sah ü. punkéi háncscsal k ö r ü l a g g a t o t t fejjel |
mit bast u m h a n g e n e m (d. i. bekránztem) kopf III.223. —
L. üns-.
unt erdő, vadon | wald, wildniss III.337. 341. 137. | vuorünt erdei vad | wald-wild KL. III.483. ünt-aj erdei állat j waldthier III.6. ünt-vörép-ne erdei magtörő holló asszony | wald-rabe
111.91.
üntmit ösvény jelei, ill. farovások | kerbschnitte in den báumen als pfadzeichen III.388. v. ö. III. 114. ösvény | pfad III.304.
ösvényrovás 111.96.
unulé csókol | küssen T. 308.
üp néne | tante 11.20. 111.84. KL. III.349. — üpukwe (dimin.) 111.84.
upci yum ipa ura | sein schwiegervater 1.121.
1. ür vér | blut T. 162. — 1. viyir.
2. ür tolvaj | dieb 11.70.
1. ur 1) oldal | seite 11.129. la'ü ur lábszár csont | die beine
11.295. szöglet | ecke 11.295. úrén szögletes | eckig KL. III.201.
rész | theil: khgrém urté három részre T. 323. táj | gegend: khqtél
gntantne ur napnyugvó táj T. 330. —- jét ur délben | mittag T.
317. 2) alak | form 1.141. mód, szokás [ art u. weise 11.418. —
man urél (gyakran ü 1. 1.14. 24. 142.) 1.143. 144. rnat urél 1.143.
mater-sir ürél 1.46. mi módon | auf welcher art, wie; khuml'é urél
id. KL. 19. man uru mi szerintünk, módunk szerint | nach unserer
art T. 321. — mastér ur mesteri szerkezet | meisterhafte konstruktion III.300. — v. ö. vgr.
2. ur hegy | berg 1.129. KL. 20. úrin erdős | waldig 1.5. —
v. ö. vör.
3. ur bálványsátor | hütte für den götzen III.329.
ura: ura patitá-mos manéraV ndrépáslén míg haragba nem
jöttem, miért ingereltél | bis ich nicht in zorn gerieth, warum
hast du mich gehetzt 1.115.
űrén udvar | hof 11.337. bálványsátor | götzen-hütte III.337. —
v. ö. varén.
űri 1) vár | warten 1.19. 56. ürili 11.191. III.70. id.; üryati
11.161. 1.25. ürmitayti 1.24. KL. 111.489. várakozik; urliti (u br.)
megvár | erwarten KL. III.485. — ürin sokátartó yasá yq/tél hosszú
napon által | wáhrend eines l a n g w i e r i g e n langen tages 11.201.
urna -ig | bis KL. 17. v. ö. B. urnái id. ill. várakozásnyira u. o. |
2) őriz | hüten 1.8. — 3) fentart | erhalten B. (hol ?) —• űrén tarts
meg | erhalte mich K. 11.376.
űrkén hazudjál csak | lüge nur 347.
uraié arat | máhen T. 167.
űrt fejedelem | fürst 11.407.
urti rész | antheil T. 159.

•
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ürtsi oszt | theilen 11.331. — ürtép osztályrósz | antheil u. o.
1. üs város | stadt 11.91. K. 1.172. kerítés ( zaum, umzáumung K. 1.171.
2. üs legyintés | leichter hieb: kér-sirej sdt üsél a vaskard hét
legyintésével 11.146.
3. üs nyelmalazacz | lax-fisch 1.133.
4. üs ész | verstand KL. 19.
üs-nqul czombhus, előczomb (medveműszó) | schenkelfleisch,
vorderschenkel III.514. 448.
us már | schon KL. 17. — us, üs még, ismét | noch wieder
K. 380. 1.168. us at még sem | dennoeh nicht K. 388. us té most
már | jetzt schon K. 380. üs té id. K. 1:168. us ákw' por még egy
szer | noch einmal K.380. — us ti csak most ] nur jetzt 1.5. egy
szer csak | einmal 1.3. azután | sodann 11.339. us-ta még csak |
nur noch 1.3. — nét éppen, akkor | soeben, damals 1.123. III.227.
ücéy sár | koth T. 159.
üsejáli várost alapít ] stadt grundén 11.188.
usi erős ülém álom (medveműszó) | fester schlaf 111.258.
(jolal) usi megpihen | sich ausruhen 11.109. uslapti pihentet |
ausruhen iassen 1.94. üslr/ü (ü 1.) pihenget 11.302.
üsi elfárad | ermüden: üsné katan-nak saka üsast fáradó ke
zük ize nagyon elfáradt 11.215.
1. üsi 1) üz | treiben 11.318. megfenyeget | drohen 111,411.
élá-üsili elüzöget | vertreiben 11.136. — üsiti meglegyint yaméi az
ostort | die peitsche schwingen 11.430. — 2) hálóvarsával halász |
mittelst reise fischen 1.133. — v. ö. üs 2.
2. üsi elpusztul, meghal | untergehen, sterben 1.158. üsém
ma halóföld | todesort 1.46. uéne (u br.) ma id. 1.15. usmá (u br.)
porát midőn megdöglött | als es verreckte 11.375. — jol-üsém yqlá
aláhullott (ül. halott) tetem 111.49. — yot-üsti elveszt | verlieren
1.35. 11.96. 127. üstipi id. 1.12. yot urtaíi (u br.) meghiúsít | vereiteln 1.76.
usikwé nénike | liebe tante 111.27.
üsil lépés | schritt; üsilakwé (dimin.) 11.35.
üsintdli egyet ásít | gáhnen 11.300. — ösinté T. 325.
uskiUy egy kevéssé | ein wenig T. 310.
ws7amVuha | kleid T. 307. 325.
üsma hálóvarsa | reuse 1.133. 153.
usmén haragos | zornig KL. III. 487. 531.
usq,khél (tat. ozak) lassan | langsam (adv.) T. 320.
üssa hiába | vergebens 11.74.
(sdt)-üséi hét manó j sieben teufel 11.391.
ust 1. us.
il-ustayt- bemázol | einschmieren T. 310.
ustál asztal I tisch T. 310.

434

SZILASI MÓRICZ.

uí T. üt AL. víz | wasser — 1. vit.
ut 1) bolmi, valami | etwas, irgendwas: ten'-ut, ajrí-ut enní r
inni való [ etwas zum essen u. trinken 111.75. asttal-ut a mi készü
letlen, el nem készül | was nicbt fertig wird 11.127. am utém stb.
enyém | mein etc. 334. — yoti utuw melyik közülünk | welcher
von uns 11.116. 2) (batározott jelentés nélkül | ohne bestimmte
bedeutung) rqtm'-ut rokon | anverwandt 11.198. jany'-ut idősebb |
der áltere 11.127. manl-palt yuttém-utét kik a maguk földjén meg
maradtak | die auf ibrem eigenem boden zurückgebliebenen 1.72. —
ti ma-uit ezen a vidéken | in dieser gegend T. 158.
üté folyik | fiiessen T. 326.
utant- simogat | streicbeln T. 307.
ütéy ajtóküszöb | schwelle K. 375.
üti ugat | bélien NyK. 2 2 : 48, ütenti id. u. o. 49. ütpi ugató
III.463.
utsi manó I teufel 11.416. III.326. — v. ö. üdéi'.

V, w.
varén váll | scbulter 11.22. 315. va'in III.409. vqiné K. 378.
P. 17. vayén-kwaliké gyeplőszár | leitseil 11.247.
vayyátanti verekszik | sich berumseblagen AL. 54.
va'i B. vq, AL. vq P. woai KL. (uin KL. 32.) voa K. vou T.
erő | kraft.
vai B. vgi K. vei P. vaji, va T. va AT. lát | sehen; tud | wissen 1.13. — vassintali tekintget | umberseben 11.31. észrevesz |
bemerken 11.202. vasintali lát P. 12. vékhti egymást látja P. 12.
va/até látszik | scbeinen T. il-v. viszontlát | wiederseben T. 308. —
at woayén nem értsz | du verstebst nicht KL. 19. — vatal: %q,tél
vatal surmin kwolém a napot látni nem engedő tetőnyilásos házam |
mein haus, wesswegen die sonne nicht zu sehen ist (so hoch ist es)
III.208. — v. ö. uj-.
va'in leszáll | hinabsteigen 1.7. — voajli id. K. III. 131. voili
K. 11.225. vajlox (inf.) K. 374. vaué id. T' 159. 310. — va'ilili
111.38. va'ilipi nyomban leszáll 11.217. va'tlti leszállít III.167.
leterít | niederstrecken III. 150. — va'ütili levezet | hinunterführen
11.327. — v. ö. uji 2.
va'Üép vonószíj | zugriemen 1.93. III.421.
vayin gáncs | hinterbein stellen III.449.
vasintali leteper | niederwerfen III.449.
vail 1. vuil.
vaimélén fondorlatos (?) | ránkevoll K. 11.222.
vaj harisnya, botos | strumpf 11.122. 295. — voq,jK. vaji T^
veji AT. id.
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val'-jiw rozmarinfa | rosmarin-baum 111.95. 257. mohos
áfonya | heidelbeere III. 125.
vatsám forgács | spahn III.383.
vám szemlélet | blick, besichtigung III. 149.
vánépti 1. vántti.
vánV erdei hegy | waldeshöhe III. 167. 494. dombos erdő [
hügeliger wald 1.107. •— woqni (wanném) erdő | wald KL. III.345—
vánin (adi.) KL. III.489. — vani hegyi erdő P. 8.
ványriti horgász, tűz sirej-talyél a kard hegyére | aufspiessen
11.68. áwi pal-ványritestá az ajtónak akasztóját fölnyitotta, ill. föl
akasztotta | die thürklinke aufsperren 348.
vánkarin horgas nolpá orrú (fajd) | krumm-nasig III.379.
(jol-) vünkérti leránczigál | herabzerren 11.57.
vánki mászik | kriechen 1.9. csúszik | rutschen II. 366. —
sás-vánkil vánknuivuw térd-csúszással csúsznánk III.366.
vánsin gyepes | mit gras bewachsen 11.96. 320. — vánsén
11.399.
vant falka | hürde III. 163. — voant KL. III.347.
vántti vezet | führen 11.111. 327. vantenti id. AL. 74. vanépti
id. P. 27. — voantli költözik | sich ziehen K. 375.
vápi hánykolódik ] sich hin u. herwerfen 11.108. vápakti id.
u. o. vápilém rája ugrom | ich springe auf ihn III.513.
váps vő | schwiegersohn 1.30. — váps id. T. 163. — vápsikwé,
vápsukwé (dimin.) 11.47. 123.
varén udvar | hof AL. 79. — v. ö. űrén, varán.
vári, vaari (1.162. 11.89.) B. voqri K. KL. vari AL. P. vari T.
tesz, csinál | thun, machen; — ma v. földet szerez | sich ein land,
grund u. boden verschaffen 11.97. püt v. üstöt rendez | den késsel
bereiten 11.142. — taw manér várawé (pass.) mi történik ott j was
geschieht dorfc 1.14. — varili cselekszik 11.143. vöt vari, várili szél
támad | es entsteht ein wind III. 116. 11.190. — vaari, vaarili
bánt ] zu leidé thun 11.89. turél voari ordítással megijeszti | mit
gebrüll erschrecken III.347. — el-voari elcsinál | eine sache ausgleichen : am kérékém el-voqréslém én a bűnömet meggyóntam | ich
habé meine sünde gebeichtet K. 373. lap-vari elzár [ versperren
1.151. lap-vari beföd | zudecken T. 312. — vármélti készít | berei
ten 11.102. khom voqrépi férjet szerez | einen gemal verschaffen K.
11.240. varkatám változom | ich verándere mich T. 160.
vármét dolog, tett | sache that III.403. (I) 1.74. vaarmél
1.162. — várméli erősen | stark (adv.) 11.303. várméli saw igen
sok | sehr viel 111.83.
varsém szárnycsattogás | das schlagen mit den flügeln 11.317.
várták szörnyeteg | ungeheuer 11.321. 111.62.
vas kacsa | ente 11.38. 184.
[11.179.
vas gyomor | magén: vas-yurV gyomorzacskó | magenbeutel

•

•
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vaúermaiili üt | schlagen AL. 77. vaéerpili id. u. o.
vasi időzik | sich auíhalten 1.111, vasyeli id. III.4.15.
vaske (orosz) teljesen, éppenséggel | völlig, gánzlich KL.
20. — vaske, vaskan törémné örökké, örökre | auf ewig P. 20.
vasrém, voérém, kwaéérém epe | gallé NyK. 24: 153.
vassV 1) többé | mehr 111.65. 403. (adv.) — 2) legkisebb [ der
kleinste 1.101. — v. ö. vési, vessi.
vát B. veát KL. harmincz | dreissig.
vata part | ufer 1.54. — süj-váta fenyves széle | rand des
nchtenwaldes 1.52. jös-vatan, pasán vatant ösvénye, asztalod szélén |
am rande seines weges, deines tisches III.339. 11.313. —vet id. K.
11.222. KL. IIL489. — vátán tar csipkés kendő [ spitzenbesetztes
tuch 11.198.
vatém arcz | gesicbt AL. 77. vqtém id. K. P.
váti szed | klauben, pflücken III. 18. 246. vatili id. 11.271.
III.134. — véti AL. 72. K. III. 126. v&tli K. HL 128. id.; v&tenti
szedeget KL. III.493. votanti id. AL. 54.
vati 1. vöti.
váii 1) rövid | kurz 1.52, rövid ideig | kurze zeit; vét (vuot)
id. K. KL. 17. vet rövid | kurz P. 16. — 2) közel | nahe; váiin id.
11.167. vétené id. P. 16. veién, véiyén a közelben | in der náhe,
veiyé közelbe, rövid idei^ | in die náhe, kurze zeit K. KL. — vétkhql gyakran | oft K. 378.
vaiimi közel jő | sich náhern 11.96. — vat'imti megközelit |
nahe kommen 1.12. III. 136.
(kwan-) vátiti lesimít | abstreichen KL. III.487. — v. ö.
voténti.
vá . . . 1. részben va . . .
váip 1. voipá.
váitin szép | schön T. 319. — L. vééin.
váj- 1. vly.
(kwan-) válékmápti elcsúsztat | zu falle bringen KL. III.491.
várt L vort.
várti csikós evet | geschecktes eichhörnchen T. 164.
vátá bödön | putten K. 11.227.
vat- akar, készül | will, ist im begriff T. 310.
vek talán | vielleicht 111.268. bizonyára | gewiss 11.79. 144.
vél ne | nicht K.
vett arcz | gesicht 11.79. (é 1.) III.403. — vélt-punk előfog |
vorderzahn 11.375.
vénét, vinét csak akkor, éppen most | nur dann, soeben, jetzt
K. 380. — wiiinét, wüst KL.
vér ifjú, fiatal | jung III.413. 531. KL. III.203. vér id. P.
III.539. T. 318. — vér erő | kraft: vérná ti khartéstá erővel von
szolt engem ide.
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veriti kibírja | aushalten 11.302. bir vele | stand haltén, besiegen 1.17.; vermi bir | können, máchtig sein 1.3. vérmati id.
11.418. — vértésné-ké ha akartok | wenn ihr wollt K. 1.166.
véé szépség | schönheit: veép 1.22. véépá III.34. vésip 11.275.
vééin 1.22. 11.267. szép, ekés | schön, prachtvoll.
vesém gyűlölet | hass K.
véshet becsületes | ehrlich III.386.
vlj (tö vl-) B.; vij KL. veV K. üi AL. vui, vl P. (tö: vaj-) ü T.
(tö : vj-) vesz | nehmen; -— viylélawé (pass.) kerül, jut | gelangen
III. 199. — viéenti vesz, viééénti 11.153. viééévitáli 11.36. vajenti,
vájli KL. 33. id. — ni vuni pqsé növevö ideje T. 330. vukotst egy
másba fogózkodtak | sie hielten sich aneinander T. 318.
viyir vörös | roth 1.117.
viksém ocsmány | abscheulich III.502.
vikéémti bemocskol | besudeln III.225.
vil (tő: vitt) homlok | stirne K. 11.241. — v. ö. veit.
viná pálinka | branntwein 346.
vinét K. wüinét KL. wüst KL. 1. vénét. — v. ö. úriéit.
vintán kampós | gekrümmt III.5.
vié kicsiny | klein K. 1.170. ivüé KL. III.485. viéké legkisebb f
der kleinste K. 11.238. vis-khqr gyermek, kisded | kind, sáugling
K. — v. ö. vassV.
vit B. vüt' KL. P. víz | wasser. •— v. ö. üt'.
vitkes vizi manó | wasser-fex III.337.
vay réz | kupfer 11.365. vas | eisen 364. éoper vo% tiszta ezüst |
reines silber III.6. éené-voyi háncsréz III.35.
vöyi 1. vöwi.
vq,yti 1) dob ] werfen III.498. K. 11.231. KL. 13. voyü id. T.
326. — pala v. fülét lekonyítja | das ohr hangén lassen 11.325. —
vq>ytji dob P. III.523. kwáné va%tékéti kiugrik | hinausspringen K.
III.225. vqytén ndl kilőtt nyil | geschossener pfeil KL. 20. -—
2) vo/ti ver | schlagen K. 1.171. éam vaytási agyonüt | erschlagen
KL. 20. voyjqté verekedik | raufen T. 317. vayqté veszekszik | zanken, raufen T. 328. — vqyné jiw csép | dreschflegel T. 330 vq/ép
kalapács | hammer 11.298. — v. ö. vönkhi.
voikén fehér | weiss 1.14. 76. 11.135. voikén-vj nyű | made 1.8.
voipá hasonló j gleich 1.125. voipi id. 111.93. 201. váip, váipa
id. K. •— amkim voipa, am vojpilem magamféle | meinesgleichen
1.125. 111.39. táu váipat khgm olyan ember mint ő K. — vuipá id.
P. 12. — vgtnat váip me leülésre a l k a l m a s hely | zum sitzen
geeigneter ort 1.170.
vöj zsír, halzsir | schmalz, fischschmalz 1.93. 70. P. 15.
voj 1. vuj.
vojenti szagJaszik (ül. szagot vesz) | schnüffeln (d. i. geruch
nehmen) III.341. — v. ö. vlj, voj-.
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vqjintayü czivakodik | zanken KL. 351.
ju-vojlqté visszagondol | zurückdenken T. 308.
vöjtawé (pass.) megzsirosodik | fett werden III. 125.
vöt folyó fordulója | flusses biegung 11.320. III.326. — vuol'
id. KL, 45. pes-lu-völ' csipöcsoni-forduló | hüften-schlüsselbein
II. 179.
vol hely | platz 11.354. vol lülíli a helyét megállja | recht
stand haltén 11.197.
vqlakél erőszakkal | mit gewalt P. 10.
wólém álom | schlaf T. 314, — vuiém P. 9. — v. ö. ülém.
vol'iti ragyog | glánzen III.315. volyélti id. 111.98. vql'l'ali ra
gyogtat | erglánzen lassen 11.325.
vélti leszállít, leterít | herabstürzen, niederstrecken P. III.539.
v&lti öl | tödten KL. 5. — va'ilti.
vgki lompos | zottig P. III.539.
varr/ép kalapács | hammer 327. — v. ö. vqryép.
vqnya gödör | grube B. — woq,nkhá KL. 21. vq,ngha AL.
vongha T. 154. vqnhhq, T. 311. id.; — tür-vqnyd tó medenczéje |
see-becken 1.29. vit-vqnyá víz-forrás ] wasser-quelle 11.295. —
ványén gödrös 11.331. voqnkhén id. K. III. 131.
vönkhi üt | schlagen K. 11.228. — vönyi K. 378. vqfikhi vág,
út KL. 72. il-vqnkhé elver T. 311. vönghi csépel | dreschen P. 27. —
v. ö. vq,yti.
ker-vqnghantép kovács, ül. vasütögető | schmied T. 331.
vöné ü í | sitzen T. 331. (vgnqs prset. T. 324.) — vgnli K. 1.166.
vunli P. 20. id. — vgnti leül ( sich setzen K. 1.170. vq,nti leültet |
niedersetzen K. 396. törém vontén khgm eget lakó férfi [ den hím
mel bewohnender mann K. III. 126. vgtti állit, helyez | stellen 11.227.
vgnliloali elterül suj a liget | ein wald verbreitet sich K. III. 126.
vgntélmáti letelepedik j sich niederlassen K. 11.233. khqtél il-vöntq/nt a nap lenyugszik, ül. elül | die sonne geht unter T. 310. —
vunti ül P. 30. khqtél jel-vunti a nap lenyugszik P. 15. nai vutn'
qrwát nap lenyugtakor | beim sonnenuntergang P. III.523. —
v. ö. ünli.
voiiúal (n B. 347.) hiába | vergebens 1.131. vunsál id. 1.1.
pusztán | bloss 11.304. puszta, semmi | leér, nichts 347. ne-máter
aüm vonéál nincs semmije, éppen semmije 1.2. — vonsaln, vunsáln id. 347.
vgnséy palló | stegbrücke K. 373. — v. ö. ünsay.
vqnsyiji simogat | streicheln 11.315.
vonté rovásjegyet metsz | kerben T. 339. vontlayté ácsol |
zimmern T. 160. — v. ö. üntmit.
vantép horog | angel AL. 79. — woq,ntép id. KL. 4. — voanép
d. P. 10. J
[T. 162.
vöntér vidra | bieber 11.191. vqntért P. III.521. vqntéra-t
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voq, . . . 1. vo . . . voanép 1. vqntép.
voqnéén később, aztán | spáter, dann K. 380.
voantél viyw feleséget szerezni | sich ein weib schaffen K.
11.235.
vöpi: mát vöpi jelpiri uj földeket b ej á r ó szent állat j lánder
d u r c b s c h r e i t e n d e s heiliges thier 11.323.
vör B. vuor K. KL. var P. erdő | wald — vqr lúczfenyő J
pechtanne T. 162. — v. ö. ur 2.
vor szerencse | glück 11.377. vgr id. K. 111.377. — vgrtal sze
rencsétlen | unelücklich K. u. o.
vgr mód | art: vgrél, vgrné szerint, -képpen: kit vgrél, vgmé
kétféleképpen | auf zweierlei art K. 383. nal-samát-vgrél khanséslém
arczárói megismertem [ ich habé ihn von seinem gesicht erkannt
u. o. — am khqjér vgr khölyém én ravasz dolgot (ravaszságot) sej
tek | ich vermuthe etwas eine list K. 1.167. — v. ö. ur 1.
vqramli fölserken | erwachen III. 188. voarémli id. KL. III.201,
vormélti ébresztget | wecken III.366. — vorméltawém (pass.) vir
rasztanak mellettem | man hált nachtwache bei mir III.103.
vgran istálló | stall K. 11.238. vgrén id. u. o.
voráti vágyakozik | sich sehnen 11.102. törekszik | sich bemühen, wünschen 11.187. erőt vesz, erőszakoskodik | fordern,
instándig bitten III. 187. várati igyekszik | sich bemühen K. 11.239.
vgré'i sarló | sense. K. 352.
vöréji erdész | im wald auf wild jagen III.460.
várénké fekete | schwarz K. III. 130,
vorep magtörő holló | rabé 111.91. KL. III.349.
vgréti őriz | hüten K. L170. v. ö. üri.
vgrétenti vár [ warten K. 1.169. —- v. ö. üri.
vori törekvés | das streben, vorhaben 1.76. pörügy | prozess
11.58. vonü erőszakos, győztes | gewaltig, siegreich III. 1. 11.278.—
voril nehezen ] schwer, mit anstrengung 1.17. III.385.
vgrlayti arat [ máhen M. 398. — v. Ö. uraié.
verspi vereget | scblagen K.
vört keménység | hárte; vörtinjiw kemény fa | hartes holz
1.151. III.259. — várt: jáit-várt sauri ijjához kemény fát vág KL.
III.483.
vorti-pál baloldal | linké seite 11.56. 113. III.7.
vorti vöröslik j roth werden: ust vorti lüpta éppen most ve
reslő levél 1.123. vortém nü sajt vereslő ill. megvörösödött négy
medvefog | röthliche, d. i. geröthete vier bárenzáhne 1.125. III.335.
vgrti oszt | theilen K. 399. — vurti id. P. 10. •— v. ö. ürtsi.
(nány-) vorti fölpeczkel (nal a fajdtört) | aufspannen III.378.
n.-vortiláli id. III. 17. — vortenti megtámaszt (fával) stützen KL.
26. vortyati neki feszül, düleszkedik | sich anstemmen 11.197.1.17.
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jqlé vortkáti támaszkodik | sich stützen, anlehnen K. 11.223. —
nal-vorti a partról eltaszít (póznával) | abstossen P. 16.
vös város | stadt T. 159. — v. ö. üs 1.
vos kín | pein 111.47. vösin (o 1.) szomoruságos | traurig HI.425.
vosin (s!) mocskos | beschmutzt III.194.
vos ruha | gewand K. 11.225. — v. ö. os.
vq,s, vos 1. voss.
vaééy sár | koth P. 17. vqsikin sáros | kothig P. 22. — v. ö_
üééy.
vosyiji megsimogat | streicheln III.317.
vési 1. vossi.
voski zúz, vág | hauen 11.209. voskési vagdos III.439. vodkasali (földhöz) vagdal 11.74. voéyésaytili lecsapja magát | sich niederwerfen 1.12.
vospenti kipirul | roth werden AL. III.207.
voérém sárga | gelb 11.299. epe | gallé NyK. 24 : 153. —
v. ö. vasrém.
1. voss B. vas, vos, vos K. superlativus jelelő : voss jani leg
idősebb | der álteste 1.92. vas vié legkisebb | der kleinste K. 384.
vos jorin legkitűnőbb | das vorzüglichste 1.167.
2. voss hadd | láss sein B. — v. ö. oss.
vossi legkisebb pü fiu | der kleinste sohn KL. III.493. vessi
vessi pu id. KL. III.353. vési id. AL. 11.414. — v. ö. vassV, vié.
vostayti bemázol, bepiszkít | einschmieren, beschmutzen P.
25. — v. ö. vos.
vöt B. vuot K. KL. vet P. szél | wind.
votéji felcsatol | aufschnallen 11.295. votáji III.407. votinti
11.191. votintayti 11.22. 113. id. josaja hótalpait | die schneeschuhe.
voténti simogat fpajt-pala fél arczát) | streicheln 1.60.
vot'ép B. vot'ép KL. (d 1.) K. 365. vaiép AL. vaüip T. özvegy,
árva | verwittwet, verwaist NyK. 2 2 : 10. — veipi khgl'isem árván
maradtam K. 365.
vöti fúj a szél | der wind weht 11.104. III. 119. a szél him
bálja | der wind schaukelt es 11.166. vötwés (pass. praet.) fúj a szél |
11.104. vuoti id. KL. III.353. vati id. AL. 79. — ngkh-vuotémli szél
kerekedik [ es entsteht ein wind K. vuotémti elfúj ] wegblasen
11.228. — vötkáta: punk-sawá tot vötkatá feje bőrét ott fújja a szél
11.87. lap — vötastaivé (pass.) befuvódik III.313. — vötlan himbálás | das schaukeln, wiegen : tür-yaleu votlanén numén oss votawé
tavi csüllő madár himbálására hadd himbálja ott fenn a szél 11.166.
vötli szelel (gabonát) | ráutern P. 27.
voti 1. vowi.
vötim őszült I ergraut 11.259. vötin id. 11.259. 260.
votkés vizi szörnyeteg j wasser-fex K. 11.225. — v. ö. vitkes^
votmét rovásjegy | kerbzeichen T. 333. — v. ö. üntmit.
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vou . . . 1. részben vo . . .
vouta vékony, finom | dünn, fein 1.151. 11.247., 111.56. 290.
vöm B. K. vöyi KL. 1) hív | ruíen •— 2) kér, követel | verlangen, fordern 11.106. 3) koldul | betteln 11.87. akar j wollen
III.379. — vöyenti hív KL. 31. vouyati KL. 31. —voti K. AL. vq,té
T. hív; vati kér K. 11.237. hív K. 11.241. vqfyyté hívogat T. 319.
votanti koldul AL. 79.
vuil (időhat. postpos.) midőn, miután | als, nachdem K. 380.
közben | wáhrend K. 11.232. óta | seit P. 20. ekw-v. egyszerre, hir
telen I auf einmal, plötzlich P. u. o. -— P i a g o z v a : uit, uite mi
alatt, a mint | wahrend, als K. 380. v. ö. uü.
wüir vér [ blut KL. III.349. viiir vörös | roth P. III.523. —
v. ö. vifir.
vaj állat | thier K. 11.225. P. 9. medve | bár P. III.521. ma
dár | vogel K. — voj id. 11.348. vojle-önle nagyságos állatocska,
a. a. medve III. 133. •—• v. ö. uj.
vvji úszik | schwimmen K. 377. — vuili iá. u. o. — v. ö.
vji 1
(jit-) vujti kerget, üldöz | jagen, verfolgen K. 373. K. 11.232.
vuitayü id. K. 11.230.
(tqut-J vuX tüzes üszök j glühende kohle P. 9. — v. ö. utá.
vukgt-, vuni 1. vly.
vünkwá rövid | kurz P. 10.— v. ö. ünkwa.
vurt rész | antheil, theil P. 10. — v. ö. urtL
vüs város | stadt K. 11.222. — v. ö. üss vös.
vusér vörösszórű evet | rothhaariges eiehhörnchen P. III.539.
wuti ngat j bélien : vutép P. III.525. — v. ö. úti.
wüs 1. vU; — wiiát, ivüinst 1. vénét.
SZILASI MÓRICZ.

Perzsel ( > erd. szász perCchdln, parschdln Jacobi): uro, sengen
brennen (Nyszót.) < szerb pr&iti ( > alb. persis ,brate, backe' Denkschriften der Akad. d. Wiss. in Wien. Phil. Hist. 19: 367). A szerb
prziti ugyanabból a gyökérből való {preg-), a honnan az ószl. praziti
{prag-, Miki. Etymldb. 261, v. ö. magy. parázs Nyr. 11: 363), t. prazit'
stb. — A régi magy. pé'rs, pérzs (NySzót.), a mint a nyelvtörténeti adatok
kétségtelenül igazolják, újabb eredetű, a hamis analógiás alakulásnak
tekintendő a perzsel-bö\ (v. ö. vándor > vándorol Nyr. 24: 402). ACorrespondenzblatt (des Vereines für siebenbürgische Landeskunde 9: 120,
jegyzet 1) német jövevényt látott a magyar szóban, a nélkül hogy az
átvett német alakot közölte volna.
MELICH JÁNOS.

NYELVTUP. KÖZLBMKNYEK. XXV.

Oszlovén, újszlovén.
" V á l a s z "Volf

Györgynek.

Nem ritkaság, hogy távolabb álló tisztábbnak, egyszerűbbnek lát
egy kérdést, mint a szaktudós, hiszen az adatoknak csak egy kis részét
ismeri, nem látja a száz meg száz másfelé vezető finom szálacskát, olyan
világosnak tetszik előtte a dolgok kapcsolata, hogy meg sem foghatja,
mi indíthatja a szaktudóst arra, hogy olyan óvatosan, olyan kételkedve
nyilatkozzék. De arra mégis ritkán szánja el magát a nem szakértő, a mit
Volf hasonló helyzetben tett,*) hogy ezért a szaktudóst tudományos
folyóiratban megtámadja, hogy kerülő úton judicium hiányával vádolja.
Meg vagyok ugyan arról győződve, hogy Volf barátomnak esze
ágában sem volt engem czikkével megsérteni, de annál meggondolatlanabbnak kell azt a nyilatkozatát tartanom, hogy a legkiválóbb szla
visták fejtegetései «komikus logikai és nyelvtudományi bukfenczek»,
melyeket «magyar nyelvész már csak humorral (246. 1. vagy «jó kedv
vel*) 247. 1.) nézhet», míg én — bizonyosan nem túlságos éleslátásom
következtében — a «kelepczét» észre nem veszem, «titkos szándékukat*
elfogadom stb. stb. Mondom, meg vagyok arról győződve, hogy Volf
ezzel meg nem akart sérteni, nem is sérthetett meg, mikor nálamnál
sokkal különb tudósokról így beszél: «Mennyi leleményt, fogást és fur
fangot fejtenek ki, csakhogy az oszlovén nyelv bölcsője, hazája folyton
probléma maradjon !» Tehát csupa világcsaló! Es a mellett rossz, gonosz
emberek ezek a szlavisták, csak én nem látom «alattomban működő
gyarló irígykedésüket*. Mondtam már, Volf, a dilettáns, szokatlan bátor
sággal ítél a szaktudósokról. No de térjünk a dologra, utóvégre ez mind
csak a fölszólalás szokatlan formáját illeti, nem a lényegét.
Én az utolsó értekezésemben, melynek czíme «A szláv szók a ma
gyar nyelvben*, mindjárt a bevezetésben azt a tételt állítottam fel, hogy
az úgynevezett oszlovén nyelv hazáját ugyan nem ismerjük, azt a szláv
*) L. a 244—247. 1. az «Ószlovéii, Ujszlovén» czímű czikket.
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nyelvet sem ismerjük közvetlenül ránk jött nyelvemlékekből, a melyek
ből a magyar nyelvbe került szláv szók javarésze származik, de jogunk
van rendszerint a szók ószloven alakjából kiindulni, mert a magyar
nyelvbe került szláv szók ugyanazokat a hangtani sajátságokat tükröz
tetik vissza, melyek az ószloven nyelvre jellemzők. Volf, nem ismerve
közelebbről a- kérdést, csodálkozik, hogy ebből magyar ember nem jut
az egyetlen szerinte lehetséges következtetéshez, hogy t. i. az ószloven
nyelv hazája Magyarország; azt mondom, magyar ember, mert szláv
embert nem tart képesnek, hogy elfogulatlanul ítéljen, a német Leskienről meg, a ki óbolgárnak nevezi Cyrill nyelvét, úgy látszik, megfeled
kezett, vagy talán erről a kiváló nyelvészről is fölteszi, hogy «kelepczébe» m e n t ? ! Nézzük egyszer Volf állításának visszáját. Ha a hang
tani tünemények fönt említett találkozásából okvetetlenül az következik,
hogy az ószloven nyelv hazája nem is lehetett más mint Magyarország,
az annyit jelentene, hogy más szláv terület nyelvében abban a régi kor
ban nem lehettek meg ugyanazok a jellemző hangtani sajátságok együtt
véve. Mert ha m á s h o l is meglehettek, csak ott vagyunk, a meddig én
is eljutottam. Ha tehát Volf szlavista lett volna, kötelessége lett volna,
nyomban hozzálátni annak a bebizonyítására, hogy Cyrill szülővárosában,
Szalonikiben, vagy a hozzá közel fekvő tartományokban, Bolgáriában,
Macedóniában, a hol mások az ószloven nyelv hazáját keresik, Cyrill
idejében nem lehettek meg amazok a magyar nyelvben tükröződő hang
tani sajátságok. Mert ha ott is megvoltak, a napnál világosabb, hogy a
hangtani tünemények egyedül soha végkép el nem dönthetik a kérdést,
akkor máshová kell fordulnunk, a históriához, palaeographiához, szóval
más téren kell a kérdés végleges eldöntését keresnünk, mely a hangtani
kutatások segítségével csak annyira vihető, hogy igen nagy határokon
belül lokalizáljuk.
Tehát nézzük, mennyiben találjuk föl Bolgária vagy Macedónia
régi nyelvében ugyanazokat a hangokat, a melyek az úgynevezett ószlo
ven nyelvet jellemzik és a magyar nyelvbe került szláv szókban olyan
híven tükröződnek. Ilyen jellemző hangtani vonásokúi említettem : a
d, í-ből lágyult zd, st-t, a két orrhangú hangzót (g és g), két iriationalis
hangzót (ü és %). Ha ezek megtalálhatók a mai bolgár nyelvben vagy
legalább biztosan föltehetjük, hogy régebben megvoltak benne, Volf
egész okoskodása halomra dől. Pedig hogy részben megvannak, részben
megvoltak, azt Volf már az említett értekezésemből tudhatta volna.
Kezdjük a legjellemzőbb, a döntő hangtani kritériumon a M és
sí-én. Tudva levő dolog, hogy ez egyáltalában nem található más szláv
nyelvben, csakis a bolgárban, ez bírhatta rá Leskient első sorban, hogy
&z «ószlovén» elnevezés helyett az «óbolgár»t haszálja, ez vitt engem is
29*
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arra a következtetésre, «hogy az ószlovén nyelv egyetlen most élő szláv
nyelvvel sem áll olyan szoros rokonságban mint a bolgár nyelvvel»
(1. 5. 1.). A magyar pest-nek csakis az ószlovén pesti és a bolgár pest
szókban találjuk tökéletes mását, a többi szláv alakokból (or. pecí, újszl.
pec, hr. szb. pec, cs. t. pec, 1. piec) nem keletkezhetett volna. A mostoha
szavunk egyetlen egy más szláv nyelvben található alakból sem magya
rázható ki, csak az ószlovén-bolgár masteha-hó\ (v. ö. or. macicha, újszl.
maciha, macuha, hr. szb. maceha, cs. t. maceha, lengy. és lauz. szb.
macoha). A rozsda szó az ószlovénben és bolgárban egyaránt rüzda,
míg az or. rza, az újszl. rja, hr. szb. rája, cs. rza, t. zrza, lauz. szb. zarz,.
1. rclza, rza egytől egyig olyan alakot mutatnak, a melyből soha sem
lehetett volna a magyarban egy zsd-\el hangzó szó. A mesgye szó az őszi
es bolg. mezda-t tükrözteti, míg pl. a megye szó, épen mert hiányzik
belőle a jellemző zd mása, későbbi horvát-szerb forrásból jött szerze
ménynek bizonyul (v. ö. or. meza, újszl. meja, hr. szb. medja, cs. meze,
lauz. szb. mjeza, 1. miedza).
Itt a magyar nyelvbe került szláv szókban ez az annyira jellemző
zd, st nem tükröződnék, roppant nehéz volna a másik két jellemző hang
tani vonás miatt határozottan azt állítani, hogy a magyar nyelv olyan
szláv nyelv hatása alatt állt régente, a mely az úgyn. ószlovénnel közel
rokon. Mert csakis e zd, sí-ről állíthatjuk, hogy más szláv nyelvben
régebben sem hangzott, míg a két orrhangú hangzóról és a két irrationalis hangzóról épen ellenkezőleg azt kell állítanunk, hogy valaha okve
tetlenül minden szláv nyelv közös tulajdonai voltak. De hogy azokat
legkevésbbó lehet a bolgár nyelvtől elvitatni, az eléggé kiviláglik abból
a kevésből is, a mit az én értekezésemben erről a kérdésről mondtam
(1. 18. ós 30. 1.). De minthogy Volf valószínűleg a nélkül, hogy annak
tudatában lett volna, implicite azt mondja, hogy a bolgár nyelvben ezek
a jellemző hangok nem lehettek meg, egy kicsikét meg kell ezeket a
pontokat is világítanom.
Az orrhangú hangzók, a melyek csak a lengyel nyelvben maradtak
meg következetesen, a legtöbb szláv nyelvben már nagyon korán elvesz
tek, de nincs szláv nyelv, a melyben meg nem lettek volna valaha, ez
az egyes szláv nyelvek összehasonlításából egészen kétségtelenül kitűnik.
De a bolgár nyelvre nézve koránt sem kell hypothesishez folyamodnunk,
hogy bebizonyítsuk, hogy valaha megvoltak. Nem akarok az erdélyi
bolgár telepek nyelvére rámutatni, a melyekben még századunk elején
tett följegyzésokben is következetesen megtalálhatók e hangok, mert
Miklosich csodálatos módon föl nem ismerte a följegyzésekben a sok régi
vonás mellett is a kétségtelen bolgár habitust és visszavonva régibb
' helyes véleményét, nem keres már bolgár telepet Kis-Csergeden, a honnan

ÓSZLOVÉN, ÜJSZLOVBN.

445

;az említett följegyzések származnak, hanem autochton dákoszlovének e t ! ! l ) Hogy ez mennyire téves föltevés, azt nemsokára csattanós bizo
nyítékokkal fogja kimutatni egy e régi bolgár telepeken most járt bolgár
tudós, erre tehát csak akkor kívánok reflektálni, mikor mindjárt a leg
újabb, ránk nézve is igen érdekes kutatásokat is ismertethetem. De meg
maradt még a mai bolgár nyelvjárásokban is a régi orrhangú hangzónak
elég emléke,2) csakhogy — szakasztott úgy mint a magyarba került
hasonló szóknál — a nasalis elem tiszta mássalhangzóvá fejló'dött. Egyes
egészen magában álló eseteken kívül ezek a hangok sűrűn csakis Szucho
(Szochosz) és Kasztoria körül hallhatók, tehát keletre nem messze Cyrill
szülővárosától — Szucho Szaloniki és Szeresz közt fekszik —, nyugatra
pedig ugyancsak jó messzire tó'le. E helyeken még ma is sümbota, gülümb, krűng, munka, obrünc, porüncam, sünséd, rend, grenda, pentok
svent s sok más szóban tisztán hallatszik az orrhang. Azért a magyar
szombat,galamb, korong, munka, abroncs,parancs,
szomszéd,rend,gerenda,
péntek, szent s több efféle szókból azt akarni következtetni, hogy az ószlo
vén nyelv hazája, mivel a két orrhangú hangzó hű megőrzése jellemző
az ószlovénre nézve, csakis Magyarország lehetett, nagy hiba volna.
Áttérek a két irrationalis hangzóra, a melyek szintén jellemzők az
ószlovén nyelvre, ámbár nincs szláv nyelvész, a ki föl nem tenné, hogy
valaha ezek is megvoltak valamennyi szláv nyelvben, jellemzők azért,
mert a két irrationalis hang szoros megkülönböztetése abban a korban,
a melyekből legrégibb ószlovén kézirataink származnak, több szláv nyelv
ben eltűnt volt. Utalok e tekintetben Jagic legújabb fényes értekezésére
(Ein Kapitel aus der Geschichte der südslavischen Sprachen, Archív f.
slav. Philologie 1 7 : 47—87), a melyben épen az új szlovén nyelvről is
kimutatja, hogy már nagyon korán egy hangba olvadt össze a két irra
tionalis hang. A bolgárban ez az összeolvadás, a melyet az újszlovénben
*) Miklosich 1856-ban még azt mondja: «Dass namentlich die Slaven
in Cserged zum bulgarischen Stanime gehörten, maciit ihre Spraclie unzweifelhaft» (Denkschriften phil. hist. 7: 106), de később ezt az egyetlen
helyes ós a szövegekből első pillanatra szembe szökő ítéletet elejtette és
folyton holmi mysticus «dákoszlovónek»-ről beszél, a kiknek azután nyugod
tan meghagyhatja az orrhangú hangzók rendes használatát, a melyet a
bolgároktól el szeretne vitatni még a legrégibb korban is.
2
) Miklosich, a kinek ez a tény nem igen illett theoriájába, sokáig
kételkedett benne (1. Altslovenische Fornienlehre in Paradigmen 1874
XXIII 1. és Altslovenische Lautlehre 1878 334. s k. 1 ), tudtommal csak
1883 ismerte el egészen szárazon a valódi tényállást «en hat sich mundartlich erhalten: mendro für altslov. mqdro, mi,nka, mrt,nz, Vbrika* (1. Geschichte
<der Lautbezeichnung im Bulgarischen. Wien 1883, 10. 1.).
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már a Freisingi-töredékekben befejezettnek látunk, még ma sem teljes.
Az igaz, hogy a régi l mint olyan nem maradt meg, de tény az is, hogy
koránt sem esett mindig össze a valószínűleg hangzásra nézve részben
egészen híven megőrzött u-val, hanem gyakran, különösen képzőkben
más, jelesen e hangot mutat, a mely csakis í-ből fejlődhetett, u-ból nem.
Igaz, hogy a magyar nyelvben pl. az ószloven rűzí szóval szemben rozs-ottalálunk, a linü szóval szemben pedig len-t, hogy tehát az ószlovón.
nyelvben észlelhető finom hangkülönbség a magyar szókban tisztán
tükröződik, de ép oly igaz, hogy ez a különbség, a mely p. o. az újszlovénben és a horvát-szerbben olyan korán elvesztek, hogy még nyomátsem tudjuk kimutatni, a bolgárban még ma sem t ű n t el teljesen, így a
két fönt említett szóban sem ; rüz még ma is irrationalis hangzóval,
talán szakasztott ugyanazzal hangzik, mint az ószloven ruM, a Imü szó
nak pedig a bolgárban len felel meg, a mely csakis régibb ím-bői ma
gyarázható és a bolgár hangtörvények szerint soha sem fejlődhetettvolna, ha az i ebben a szóban is, úgy mint sok másban, w-vá vált volna,
ha tehát a két irrationalis hang úgy mint a többi délszláv nyelvben
teljesen összeesett volna. Hogy a bolgár nyelvben csak ü maradt nieg~
következetesen, % pedig a szók tőjében nagyobbára összeesett amazzal és
csak a képzőkben lett belőle e, az természetesen nem bizonyítja, hogy
valaha nem volt két teljesen külön irrationalis hang a bolgár nyelvben,
hiszen még ma is elég szóban él a régi í emléke : ószl. dínü: bolg. den,
ószl. lígükü: b. lek, ószl. lís'inü: b. lesin, ószl. zína • b. zenü, ószl. cínq :
b. cenű, ószl. ovínü: b. öven, ószl. orílú: b. orel, ószl. véníeü: b. vénec,
ószl. starícü: b. starec, ószl. gladínü: b. gladen stb. stb. A hol ellenben
az ószlovénben ő-t találunk, a bolgárban is rendesen azt találjuk tőkben
és képzőkben egyaránt, példát csak egyet-egyet hozok föl, mert a tüne
mény olyan szabályos, hogy fölösleges a példákat szaporítani: ószl. sűnü:
b. sün, ószl. petükü: b.petük.*) Az irrationalis hangzók eredeti kétfélesége
tehát a bolgárban legalább a képzőkben még ma is tisztán kivehető, sőt
részben még a szók tövében is meg lehet ismerni, vájjon ü vagy I hang
zott-e benne eredetileg. Semmi ok sincs tehát, hogy ezért lehetetlennek
tartsuk, hogy az ószloven nyelv hazája a bolgár nyelv területén lett volna.
A mondottakból, azt hiszem, eléggé kiviláglik, hogy ámbár hang-

*) Megjegyzem, hogy a mondottak csak azokra az ü és í hangokra
vonatkoznak, a melyek teljesen el nem tűntek a nyelvből. E hangzók ir
rationalis volta t. i. épen abban nyilatkozik meg még ma is valamennyi
szláv nyelvben, hogy számos esetben helyükön egyáltalában nem találunk
már hangzót: az ószl. stancü-nak igenis starec felel meg a bolgárban, de a
többesben az ószloven starici-ve\ szemben starci-t találunk a bolgár nyelvben...
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tani tünemények igenis azt bizonyítják, hogy az ószlovén nyelv hazája
lehetett volna akár Magyarország is, de ugyanazok a hangtani tünemé
nyek ép úgy megengedik, hogy e nyelvnek a hazáját Bolgáriában vagy
Macedóniában keressük, tehát a hangtani kritériumok véglegesen el nem
döntik a kérdést. Hogy az ószlovén nyelv hazáját miért keresi a tudósok
legnagyobb része Szaloniki, Cyrill szülővárosa, környékén és nem Magyar
országon, az annyira egyszerű dolog, hogy alig szorul magyarázatra.
Hiszen minél eló'keló'bb szerepet tulajdonítunk a lángeszű apostolnak,
annál könnyebben értjük, hogy arra a szláv nyelvre fordította a szent
írást, a melyet gyermekkora óta ismert, és nem egy előtte legalább mű
ködése kezdetén ismeretlen szláv nyelvre. Hogy így is nagy, megható
benyomást tehetett a szláv liturgia a hallgatóságra, az könnyen elkép
zelhető, ha meggondoljuk, hogy a latin nyelven végzett istentisztelet
előtte merően érthetetlen volt. E hatás nagysága megmérhető azon,
hogy mindig egy és ugyanaz az egyházi szláv nyelv valóságos diadalutat
tett ós rövid idő alatt csaknem az egész szlávságot meghódította, úgy
hogy Eómából rendszeres hadjáratot kellett ellene indítani, csakhogy
gyökeret ne verjen valamennyi szláv törzsnél.
Nézzük a kérdést most már a másik szempontból. Mi is szól a
mellett, hogy Magyarország volt az egyházi szláv nyelv hazája ? Az
ember valóban ámulva kérdi, hát igazán olyan nyomós okok szólanak
a mellett, hogy Magyarországon keletkezett a legrégibb szláv biblia
fordítás, hogy annak elfogulatlanságában szabad kételkedni, a ki nem
hiszi, hogy az ószlovén nyelv hazája Magyarország volt ? Én semmi más
okot nem látok, mint a hangtani tüneményeket, melyek azonban, a
mint kifejtettem, ugyancsak tág tért engednek a nyelv hazájának a kere
sésében. Tudvalevő dolog, hogy Cyrill nem Magyarországba jött, hanem
Szvatopluk nagy morva birodalmába. Ha tehát nem az anyanyelvére for
dította a szent írást — anyanyelvére mondom, ha t. i. fölteszszük, hogy
szlávnak vallotta magát és nem görögnek — bizonyosan arra a nyelvre
fordította csak, a mely Szvatopluk birodalmában a legelterjedtebb volt.
No pedig ez alig lehetett más mint egy a mai cseh-morva nyelvvel a
legszorosabb rokonságban levő nyelv, a melyben a fönt említett jellemző
zd Helyett z, az st helyett pedig c hangzott. Miklosich csak igen erő
szakos hypothesissel segíthet magán, fölteszi t. i. hogy akkor a szlovének
a Dunától éjszakra egészen a mai Morvaországba terjedtek és ezt a csep
pet sem valószínű hypothesist olyan kétségbeesett argumentummal támo
gatja, mint az, hogy a tótok annak emlékéül, hogy a szlovén törzs valaha
az ő területükön is dominált, még ma is slovensky jazyk-nak nevezik
nyelvüket. A ki tudja, és most már tudhatja mindenki, hogy a slovémsky ép
úgy mint a sloveni elnevezés az összes szlávságban el van terjedve és itt
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is, ott is fölbukkan, hogy eredetileg nem törzsnév, hanem általános el
nevezés, a mely csak annyit jelent mint a mi szláv szavunk (1. érteke
zésem 6. 1.), az érteni fogja ugyan, hogy miért ragaszkodunk a régi traditión alapuló ószlovón elnevezéshez, de aligha fogja a tótok slovensky
jazyk-át és több efféléket komoly bizonyítékoknak elfogadni és olyan
imperative követelni, hogy Miklosichot kövessük olyan térre, a melyen
a legerőszakosabb föltevések nélkül nem haladhatunk egy lépést sem.
Még csak egy palaeographiai argumentumot akarok fölhozni, a
melyet eddig nem említettem. Cyrill, abban egyetértenek a szlavisták,
nem a később róla elnevezett cyrill írást találta ki, hanem a glagol betűket.
E betűk egészen világosan arra vallanak, hogy a bolgár nyelv számára
alkották, és nem annak leírására, a melyet a magyarországi «szlovének*
beszéltek, oly annyira világosan, hogy ez a tény egymaga hatalmas argu
mentum a pannóniai elmélet ellen. A glagol írásban t. i. egy jel szolgál
az e és ja kifejezésére. Ez annál meglepőbb, mert különben mindenki
csak bámulattal figyelheti meg a finom árnyéklatokat, a melyeket ugyanaz
a glagol írás kifejezni képes. Egy írásban, melyben két irrationalis hang
zóra két különféle önálló jelet találunk, megfoghatatlan, hogy e-t ésja-t
egymástól meg nem különböztettek volna, hogy p. o. az obédű ésjasli
szókban az é és ja hangot egyformán írták volna. Pedig tényleg egyfor
mán írták. Ha mi most meg is különböztetjük és azt szoktuk mondani,
hogy az ebédet az ószlovénben obédü-nak, a jászolt pedig jasli-nak hittak,
ez tisztán csak a későbbi cyrill betűvel írt kéziratok alapján történik és
nem felel meg a legrégibb glagol kériratoknak, így p. o., hogy csak egyet
említsek, nem a valamennyi ószlovén kéziratok közül legrégiesebbnek el
ismert Zographos-Evangeliumban megőrzött hagyománynak. Ezt máskép
magyarázni nem lehet, mint hogy olyan nyelvterületen keletkezett a
glagol írás, a melyen é és ja vagy teljesen vagy csaknem teljesen össze
esik' vagy legalább is folytonosan váltakozik egymással. Ez pedig más
hol, mint a bolgár nyelv területén nem lehetett, hiszen tudva levő dolog,
hogy a keleti bolgárságban az e még mai nap is mindig j a («a)-nak hang
zik, vagy pedig mint pl. az irodalmi nyelvben is bizonyos föltételek
alatt ja, más föltótelek alatt pedig tí-nek hangzik. A bolgár irodalmi
nyelvben p. o. még ma is azt mondják, hogy cljad — ószl. dedü, magy.
déd, de a többese, a hol a következő szótagban magas hangzó cseng, dedinek hangzik. Egyes nyelvjárásokban mindig ja-t ejtenek ilyen szókban,
míg másokban, különösen nyugaton, Macedóniában, mindig e-t. A ja-s
kiejtés még ma is egészen Szaloniki kapujáig terjed. Ha tehát e nyelv
leírására állította össze Cyrill a különben bámulatos lángészre valló
betűrendszerét, akkor igenis érthetjük, hogy e és ja-ra, csak egy jelet
használt, ha azonban fölteszszük, hogy egy olyan szláv nyelvre terem-
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tette vagy akár csak alkalmazta, a milyen az lehetett, a melyből a ma
gyar átvette a csép, déd, lép, méh, néma, ebéd, aczél, répa, szomszéd,
tészta szavait e-vel, akkor olyant teszünk föl róla, a mi ellentmond min
dennek, a mit e kiváló férfiú működéséről különben tudunk. — Én e
kérdéssel kapcsolatban készségesen elismerem, hogy talán hiba volt ezt
a körülményt az értekezésemben föl nem említeni, de utóvégre is nem
szlavistáknak írtam az értekezésemet, ok nélkül nem akartam szaporí
tani az olyan kérdések feszegetésót, a melyek bennünket talán még sem
érdekelnek annyira és a mellett nyelvésztársaim előtt annyira ismeret
lenek, hogy csak hosszadalmas tárgyalás helyezheti kellő világításba.
E tekintetben is hasonló aggodalmaim voltak, mint a 41. lapon a kereszt
szó tárgyalásánál említettek : egy a magyar nyelvészeknek szánt, csak a
legfontosabb tudnivalókra kiterjeszkedő értekezésben nem akartam a
szláv nyelvészet speciális problémáival olvasóimat kifárasztani és figyelmöket fontosabb részekről elvonni. Azt, igaz, nem sejthettem, hogy
valaki abból, hogy nem hozok mindent föl, a mi fölhozható, azt fogja
következtetni, hogy nem is tudnók több okot fölhozni állításaim támo
gatására ; utóvégre megkívánhatom, de ha végnélküli fejtegetésekbe nem
akarok bocsátkozni minden apróságnál, meg is kell kívánnom, hogy
puszta szavamra is elhigyjenek egyet-mást. Különben is nem tűztem ki
magamnak értekezésemben azt a feladatot, hogy kimutassam az ószlovén
nyelv hazáját, én csak egypár szóval jeleztem a mai tudomány állás
pontját.
Ennyi legyen egyelőre elég az ószlovénrÖl! Most pedig hadd szóljak
egy-két szót az újszlovénrol is, ha már benne van a Volftól kölcsönkért
czímben az «újszlovén» is. Volf ugyan, mikor az újszlovénrol szól, nem
ellenem vagy, mondjuk inkább, nem hozzám fordul, hanem Meliehhez
és azt igenis helyesen konstatálja, hogy hiába volt Melichnek attól félnie,
hát ha valaki az én értekezésembői nem vehetné ki elég tisztán, hogy én
semmi szorosabb kapcsolatot nem találok az újszlovén és ószlovén közt.
De Volf, a ki ezelőtt az újszlovónben az ószlovén egyenes örökösét látta,
ma sem hagyja bántani az újszlovén nyelvet, csaknem haragszik Melichre,
mert olyannyira hangsúlyozza, hogy az újszlovénnek nincs semmi köze
.az ószlovénhez. Én legalább csak így érthetem Volfnak egy különben
érthetetlen nyilatkozatát: «Meg vagyok győződve ma is, sőt most, hogy
az újszlovént valamivel közelebbről ismerem, még inkább mint régebben,
hogy jobb szolgálatot teszünk a magyar nyelvészeknek, ha az újszlovónre
egyenesen figyelmeztetjük, mint ha óvjuk tőle, tartsák bár akár helyesen,
akár helytelenül az ószlovén lányának vagy testvérének vagy akármijé
nek. » Ugyan kinek jutott eszébe, hogy óva intse a magyar nyelvészeket
az újszlovén tanulásától ? és ki tagadhatja, hogy olyan szláv nyelv nincs,
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a melynek tanulása nem lehetne a magyar nyelvészre nézve is tanul
ságos ? De hogy miért kellene nyelvészeinket «egyenesen figyelmez
tetni*) az újszlovénre, azt őszintén megvallom, nem értem, több tanul
ságot nem fog benne találni, mint sok más szláv nyelvben, sem az ószlovén nyelv megértésére, sem a magyar nyelvbe került szláv elemek tisztább
megítélésére. De Volf «egyébként is» ajánlja a szlovén nyelvet nyelvé
szeink figyelmébe, félti a kevés szlovént, a kik hazánkban laknak, a ki
pusztulástól, sietni kellene nyelvök kiaknázásával, mert ki tudja, nem
lesz-e mind a szláv, mind a magyar nyelvtudományra nézve «tetemes
veszteség», ha ezt elmulasztjuk. Hát nem olyan egészen ismeretlen ez.
a nyelv, elég gyakran van róla szó a tudományos irodalomban, hiszen
talán nincs szláv nyelv, melynek nyelvjárásai olyan alaposan föl volnának
dolgozva, mint épen a szlovén nyelvjárások, így hát nem egyszer szóba
hozták a magyarországi szlovének nyelvét is. Holmi meglepetések bizo
nyosan nem várhatók e nyelvjárás még olyan beható ismertetésétől sem..
De szó sincs róla, érdemes és hazafias munkát végezne, a ki külön fog
lalkoznék egyszer a magyarországi szlovének nyelvével. Ha azonban
magyar nyelvész azt mondja nekem, szeretne egy hazai szláv nyelvet
alaposan megtanulni, hogy szolgálatot tegyen hazánk ethnographiájának
és nyelvtudományának, bizony az ón ((lelkiismeretem mulasztással* nem
«vádolna», ha legeslegutolsó sorban nevezném meg az újszlovént. Ha
az illető nem kötné tanulmányait bizonyos helyhez, habozás nélkül a
tót nyelvet ajánlanám neki. Ez különféle nyelvjárásokból álló, messze
elterjedt nyelv, a mely elfoglalja északi Magyarországnak egy jó részét
s mindenfelé belenyúlik az ország szívébe is, azonkívül az egyetlen szláv
nyelv, a mely speciális magyar, a melynek ismertetését tehát a tudo
mány méltán tőlünk várja. A mellett olyan kevéssé van még átkutatva,,
hogy az eddig földolgozott anyagot tudományos czélokra alig lehet hasz
nálni. Miklosich, a ki annyira «jártas volt mind a szláv nyelvekben»
ügyet sem vet a tótra, a mi neki az egyik műben tót, az a másikban cseh
és megfordítva. Igaz, legtöbb esetben Miklosichon múlik a dolog, detény, hogy a tót szókincs nagyon gyarlón van földolgozva, úgy hogy a
gyorsan dolgozó és roppant sok adatra szoruló Miklosich sem talál
hatott mindig elég kényelmesen fölvilágosítást. Pedig hogy mekkora
a különbség, ha azt mondom, hogy egy szó csak a magyarban és a cseh
ben van meg vagy ha azt mondom, a szó csak a magyarban és tótban
található, azt Volfnak nem kell magyaráznom. Tehát igen, bizony én a
tótok közé küldenem az én emberemet, azután pedig — a r u t é n e k közé,
a hol a nyelvjárások kis területen is olyan tarkaságot mutatnak, nyilván
azért, mert a hegyekben csekély az érintkezés az egyes községek közt,.
de talán más, még föl nem derített okoknál fogva is. De ne higyje Volf,.
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hogy a szlavisták «gyarló irigysége» bennem is «működik», dehogy is,
kívánok neki is tiszta szívből egy ügyes szorgalmas tanítványt, a ki el
megy a szlovéneink közé — hadd ismerjük végre valahára egészen azt
a hazát, a melyben immár ezer éve lakunk!

Ezeket a sorokat szeptember 29-ikén fejeztem be, október 1-ején
kaptam az Ethnographia IV. füzetét, melyben a mindenhez értő és
mindenhez hozzászóló Melich rettenetes szemrehányást tesz nekem,
hogy miért orosz nyelvtant írtam és nem tótot. Hát ha én okosabbnak
tartom, hogy ha valaki az orosz nyelvvel kezdi a szláv nyelvek tanu
lását és az orosz irodalmat is többre becsülöm a tótnál ? Azért világért
sem akarom Melichet elriasztani a tót nyelv tanulásától, de elégedjék
meg az eddig írt nyelvtanokkal és ne követelje olyan erőszakosan, hogy
épen ón írjak neki tót nyelvtant, ha még annyi «vágott dohányom» is
van hozzá — ez a kifejezés nyilván mint magyarországi ethnographiai
specialitás került az «Ethnographia»-ba. Tanulhat Melich a meglevő
tót nyelvtanokból is igen sok hasznos dolgot, így p. o. azt, hogy az a-n
végződő szók a genitivusban y ragot vesznek föl. Él sem hiheti, milyen
szép dolog az, mikor az ember ezt tudja, mert hiába beszél olyan komo
lyan a nyelvjárások beosztásáról, Pastrnek és Czambel irodalmi műkö
déséről, hiába ír a tót nyelvbe került magyar szókról czikket, mikor
még azt sem tudja, hogy az a-n végződő szók genitivusa y-n végződik.
De aztán nemcsak ezt illik tudni, hanem illik tudni azoknak a tudósok
nak a becsületes nevét is, a kikről az ember ítéletet mond, különben
szemfényvesztésnek nézhetik az embernek a dolgát. Ha tehát Melich
hivatottnak tartotta magát, hogy arról nyilatkozzék, Sembera jól vagy
rosszul osztotta-e be a tót nyelvjárásokat, legalább nézte volna meg,
hogy ezt az embert hogy híjják és ne nevezte volna mindig Semben/-nek,
mivel a prágai ethnographiai kiállításon véletlenül csak genitivusban
találta a nevét (mapa k základu dialektologie cesko-slovenské V. A. Sembery : Semberának . . . térképe). Hiszen az ethnographiai kiállításokat
nem azért rendezik, hogy az oda látogató fiatal tudósok declinálni
tanuljanak.
ASBÓTH OSZKÁR

dr.

Szálkai László magyar glosszái 1490-ból
Az esztergomi főegyházmegyei könyvtárban őriztetik Szálkai László
iskolai kézikönyve, melyet a Kisvárdai János baccalanreus vezetése alatt
álló pataki iskolában írt. Szálkai Lászlónak, a Mohácsnál elesett eszter
gomi érseknek életrajza sokkal ismertebb, mintsem arról itt bővebben
szólanunk kellene, tehát áttérhetünk a kézirat rövid ismertetésére.
A negyedrét papircodex 258 levélre terjed ; tartalma a következő :
:fol. 1—18. De Calendario ecclesiastico a. 1489; fol. 19 üres; fol. 20—23/a.
Pro intellectu calendarii; 24—27/a. Epistola Aristotelis de regimine
hominis ; 28—29/a üres ; 30—63 a. De cantu (scala ut re mi fal sol);
64—64/a üres; 65—79. Circa lecturam arboris consangvinitatis; 79/a
üres; 80—167. Ecloga Theodoli, (itt vannak a magyar glosszák); 167/a
üres ; 168—258 Ehetorica Tybini oratoris.
A másoló a 78/a lapon ekként nevezi meg magát: «Permé Laslonem de Zalka in patak Eectore Johanne Baccalaureo de Kyswarda protunc existente.» A sorközi magyar glosszák Theodulos Eclogajánál for
dulnak elő, erről már Toldy is tesz említést: A magyar nemzeti irodalom
története 1862. röviden fölemlítik még Szilády Áron Temesváry Pelbárt
élete, továbbá Zolnai Gy.: Nyelvemlékeink a könyvnyomtatásig; az
1882-iki Könyvkiállítási Kalauzban a magyar glosszáriumnak híre sincs.
A glosszákat tartalmazó fejezet így végződik: «Anno domini 1490 feria
quinta post festum Epiphanie.
In Cancro solis, in tali signo zodiaci — eghnek tyzen kettőd rezyben,
mennek egy yegyben. (80 a.)
Tilie sub amenitate — has fának kyessyge ala.
Ab athenis, tali ciuitate grecie — gorog orzagnak athenas new
varosából.
Buccas — pophayath.
5. Per mille foramina vocum — zoknach ezer lychan.
Ad fontem iuxta — kwthjw melleik. (82.)
2. A középkori magyar nyelvben mindig csak hásfa található.
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Cytharam percussit, citarizauit — kynthornala.
Modulantis carmina plectri — ydeszaw kyntornanak
zawayth.
Fellé, iracundia doloris — banathnach myrghewel. (82 a).
10. Littoris alterius ab aggere — az mas parthnach
magasságaiul.
Certare, disputare — vetekedni.
Tuum cedet in vsum, in tuam fruicionem — the yletedre.
Legem coeamus in equam — egybezerkezzwnk.
Adeo — ennyre. (83 a.)
15. Quam, quantum — menyre.
Testis sedulus, approbatus — yeles thanw.
Sententia veri, sensus veritatis — ygassagnak értelme.
Adaquare, potare — megh ytathni.
Eeleuare, tollere — El venni vagy megh segytheni.
20. Tua seria, sonosas sermones —te terleyteth bezydedeth. (84.)
Sequenti studio — vtolso vetélkedéssel. (84 a.)
Tetras Pythagore — ez pitagoras mesternech nygyzamw verse.
Cretheis ab horis, a finibus — Cretha new orzagnach tartományá
ból. (85.)
Aurea secula — aranyas vilagath.
25. Auo — osinech.
Coniuge suadente, consiilente —felesyghe intysiuel. (86.)
Donec — mighnem.
Yenenum mortis — kesertv halalnach venerechit.
Illatis crudeliter armis — kémen fegyver echeth alkotivan. (87.)
30. Discolor mundo successit ymago — ez vylag nagh kwlwmb kivIwmb zerzethi.
Exulat, exilium patitur — ydeghen helyen nyawalg.
Temeremur — vakmerő kő dninch. (87 a.)
Stipite pomi eterni — őrök almának toweivel.
Egregio citropi — valaztoth citropus new orzag kyralanak. (88 a.)
35. Causa litandi, sarcificandi, offerendi — aldozathnak ocha.
Bouis viscera — ekernech belyth.
De semine frugum — gabonának maghabol. (89.)
Inuasit, iniuit — bemyne. (90.)
Hospes — vendegh.
40. Corpus hominis — emberi testeth.
Os bominis — embernek zayath.
Seuit, farit — kemenkedek.
Vltra judicis aduentnm secundum — byrónak massod yovissire.
(90 a.)
Ab oceano, a magnó mari — napnyvgatli. felől való tengherből. (91 .)•
45. Dewcalione excepto — ez yly new emberiéi el valua. (91 a.)
12.
13.
20,
26.
28.
30.
45.

Az élet szó itteni értelmére lásd NySz.
Egybe-szerkezni 1. NySz.
Törlejteni 1. NySz.'
Intés itteni értelmét 1. NySz.
Venerék 1. NySz., továbbá Beszt. ós Scbl. szójegyzékek.
Szerzet itteni értelmét 1. NySz.
Elválva=kivéve, kivételével 1. NySz.
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Abissi, profundi maris — thengernek mylsighyth.
Octauum noe — Noeih nyolczad magával.
I n partibus arche — az archanak egy zegeletiben,
Visibus humanis — embereknech látására. (92.)
50. Possedit, habuit — byrth. (92 a.)
Fulmine — menvtysvel. (94.)
In antrum — bariangiaba.
Posteritas — maradeka. (94 a.)
Vrbus — ekezarw.
55. Excitat, prouocat — rezzezthi.
Nomen — az new.
Herilis, nobilis — nemes firphy. (95 a.)
Lactat — emlety.
Aptatis, dispartis — alkatoth. (96 a.)
60. Liquidus, humidus — lágy.
Brumales arctos, alio nomine vrsa — ysak fele való hulgh heyekre.
Non est motus, turbatus — nem remelteteth. (97.)
Aries — Sro chos. (97 a.)
Eigat — vizezy. (98 a.)
65. Ore supino, incuruato — zaya fel emeluyn.
Ceu — olyha.
In Salis effigiem — so kipbely ozloppa. (99.)
Cornmissa ducis furiosi — haragos feyedelemnek
tytemynyth.
(100 a.)
Acuunt — eleseytich.
70. Congressus, conflictum faciens — vetekedvin viuan kwzodwin.
Luctamine, certamine — kwsedyswel.
Nervos — ynayth.
Amisit — el vezethe.
Femoris, lumborum •— agychanak.
75. Successio tota, tota posteritas — yacobnak nemzetynek
minden
maradica.
Nouerca — mostoha.
Discerptus, laceratus — vetteteth. (101 a.)
Bigis pbocas balenas agitantibus — tengeri cethalachnak zornyw
zónghyzytwl.
Sic dictus — ez ily neve.
80. Dominium tocius egipti —• egiptomnak mynden nemw vrasaga.
( 102 ->latinas — dyaki botoketh. (104.)
Literas
Fato (euento) mersit fortuna sinistro —gonoz zerencze tortynethywel.
Magicas artes, sortilegas — varazrul való Őrdőghy tudomanyocath. (104 a.)
55. és 58. L. NySz.
61. A csillagot jelentő húgy szó csak itt fordul elő l betűvel; ezt az
alakot Budenz is gyanította.
62., 66., 70., 71. L. NySz.
83. A varázs főnév a NySz.-ban nem fordul elő, hanem csak szár
mazékai : varázsol, varázsos.
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Omnis regio circumflua nylo — nylus kernyel való minden neme
vydik
85. Submersit — el merithe.
Maré rubrum •— weres tenger.
Jouis calidas medullas -— Jouis new istennek gheryedethes bélendessygkyth. (106.)
Amictum — őltőzethith.
Conflauerat, formauerat — egybe éreztette vala. (106 a.)
90. Insanit — bolondozik.
Post quam — mynek vtanna.
Pontificalis infula — pyspeky myltosagh.
Iure perhenni, perpetua possessione — őrök byrodalomnak terwynywel.
Vxoris tue stimulos, incitaciones —felesyged intysit hadba való
kyztetisith. (107.)
95. Fata (mors) cbore miseris, infelicis — bodogtalan korénak halála
(107 a.)
Monet — ymtnek.
Ventilant, stimulat — bogarostattya. (108 a.)
Offensus — bantatototh. (109.)
Vrgat — kyselethi.
100. Laxatur, reseratur — megh nylik.
Animalis — bestye.
Noctis opem piacidé — kellemethes ynek mvelkedetith. (110.)
Candida pbebe, splendida luna—fenes hold.
Indignante (nolente) nouerca — mostoha anya nem akarwan.
105. Yictrici bello — gozedelmez hadban.
Deficeret, cessaret — meg swnnek.
Defixus — indulatlan. (110 b.)
Que — menyk.
Sancte fidei suntpremia — sent hwthnek jutaimi.
110. Pompám — gegem.
Neruorum vincula — ymbanfonth kőteleketh. (111 a.)
Numina mille diwum, potestates mille deorum — isteneknek ezer
sok hatalma. (112 a.)
Par idemque, equalis — egy állat. (113.)
Contenderunt — vetekettek wgekeztek.
115. Demissis frondibus, ramis — agak ala haytogathwan.
Frondes siluestres — erdei agak.
Modulantes carminis odas — yneknek ydessiget.
Motis illis — azok megh remőlwen.
Eegnum acherontis — pokolbeli folyó vizeknek wrasagith.
87.. L. NySz., továbbá Schl. szójegyzék.
96. L. NySz.
97. NySz. ós Tsz. bogároztat.
99. Kíszeléti, kénszeríti 1. NySz.
107. L. NySz.
113. NySz.-ban csak egyállatúság ismeretes.
118. L. NySz.
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120. Condicione graui, premissione difficili — nezes ketel alath.
Reddi, restitui — meghaddj.
Vexaret — bántana.
Stúdium, officiura — tizte.
Successit — kocethkezek.
125. Ceptro, regali dignitate — kyraly felsyghe.
Herba.rum sucos, radicum medicalium virtutes, virtus herbarum.
dicitur sucus — Fw gókereknek yosagith (113 a.)
Tractans, agitans — serezwen.
Cillenius, mercurius — mercurius new isten fya.
Dominus deus mercatorum — kalmaroknac ystene vra.
130. Exhortes luce, vita — meh holtakoth.
Benouauit — hoza. (114.)
Arte potens (peritus) tali — twdoylyorwossagnah•
twdomanyaban*
Fateri, dicere — mondám.
Filium concubine Jouis — Jupiter agyasának fyat.
135. Preditus, ditatus — beueltetett.
Menia templorum — tornacyat.
Confectus, ditatus — kazdagultattot.
Quateret, producerét, — nemzene teremtene. (114 a.)
Eacemos — magocoth.
140. Serpente ministro — kygyok solgalatya myath.
Specie ariste — gabona vetyzyt, vetemynek zeryt.
Madidus stillaret vt ymber — nedwessegh harmath ess. (115.)
Grorgonis effigie — ez yly new lean tekentheze myath.
Virum suum — wrat.
145. Thalamis, lectis — agyakwal.
Superbiendo — kewylsegivel serezwen. (116 a.)
Ornatus, pomposus — ykes.
Augendo — eregythivyn.
Tam diw — yl socea ennyghlen.
150. Mennonis annua festa — ky mennon new ennebnek estendokynt
való halála napyat.
Eigat — meghnedweseytJiy.
Promeruisse, optinuisse, — yrdemleny nyerni.
Cursus sol retrofíexit, retrocessit — nap w tennyseth serint való
folyasath megh noná hatrafolya
myne.
Velox — gyors.
155. Excedit, superat — felivl mwl. (117.)
Primus — eleztyb.
Agonos, certamina — vetekediseketh hyw jatikochoth.
Instituit — serze.
Sub vertice montis Olimpi — olympos hegynek magassága alatth.
160. Aurea laurea corona — aranyas borostyán corona.
120. Nezes = nehezes, valamint nézek = nehezék, nezkes = nehézkes;
lásd Schl. Szój. és NySz. — Kötél = föltétel 1. NySz.
126. Jószág értelmét 1. NySz.
156. L. NySz.
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165.

170.

175.

180.

185.

190.

195.

200.

Obnubit, obtegit — bejede.
Ducit, portat — vizi.
Pompa, superbia — kewylsygh.
Confusio, derisio —• zemyrem mewetsygh.
Fons, origó — kezdeth. (117 a.)
Detestatur — sydahnazzac.
Nobile pascha, excellens dies festus Judeorum — zydocnak nemez
wdnepe.
Vesper, scilicet stella — esti hwgy. (119.)
Visibus (mentibus) humanis — embery elmek latasyra. (119 a.)
Chrisiane doctrine — kerestyen nipJinec tanúsága.
Tunc — aecoron.
Pluuiam stillauit aureum, aquas pluuiales stillare lecit — viz serinth való aranyath boczata.
Ex humero trime, dyane — ez ily istennek vallásából. (121.)
Spicula, tela, sagitte, questiones — ezer kerdysék.
Neruis, aríiculis — thagokwal.
Nyobe vindictam, vlcio — nyobe azzonnak bossvallasa.
Longi temporis etas — hozzv ydenek kora.
Subegit, sabiugauit — meghgyéze.
Aera — éghet. (122 a.)
Fedent, inficiant — ferteztessenek.
Istinc, iam in isto loco —mosth ynnen.
Convicia, vituperia — te sydalmassagyd.
Expauit, timuit —fylthe.
Insignis vidue vesano captus amore — - nemes ozwegy assonnak
balgatagsagos zerelmywel.
Assiri populi — assyryay népek.
Ardet, ardenter amat — gerijedehsth kywanya. (124.)
Torquebat — fivrdogalya vala gyetry vala.
Purpureo, aureo — aranyas.
Veterem — w wyn.
Spoliauit — megh foztha.
Crine — hayatwl.
Contempta, spreta — megh vtaltatotth.
Viro — w firynek.
Capit, scilla accipit — ivywe.
Kostro — madary orraival ayakaval.
Vexat — haborgatya.
Ipsius Mynos vnguibus — Mynos kyralnak körme által.
Oh nagy Isten.
Offensum — batitottat. (124 a.)
Coniugis tumido sermone —felesyghenek vtalatos bezydewel.
Tyrannum regem Aswerum Persidis et medie — ez yly vidékeknek
asweros new kyrallyat.

164., 1&7. ós 168. L. NySz.
186. L. NySz.
198. Fölkiáltáa, a minőt igen gyakran találunk a középkori codexíróknál.
NYELVHÍD, KÖZLEMKNYEK. XXV.
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Species (pulcritudo) virginis hester — hesternek sypsyghe.
Commouit •— yndoyta.
In solio illius regine — Ez yly kyralne sekybe.
205. Captina —fogattatot.
Silue — erdők.
Prata —• rytek.
Virent, virescunt — zoldiinek.
Frondent, ramescunt — meghagaswlnak.
210. Eident, redolent — vyragoznak.
Musas, tales mulieres — Ez yly vers zeerző assonyokath.
Deos florum — vyragoknak ystenyth.
Precipue, principaliter — yelennen.
Curant, curam habent — zorgaimatossagok wagyon, zorgalmatossagval zereznek.
215. Lóca viridea — kyes helyekről.
In distichii serié, in órdine duorum vers — keth samv versnek
serybe.
Talis poéta — yly vers zerző.
Eestat, sequitur — mi lezen. (125 a.)
Sponte sua — tulaydon való akaratyok serynt.
220. Boues et alia pecora — czordak.
Ad stabula — aklocba.
Vesper, stella vespertina — esty czyllagh.
Ab vlmo — az sylphatwl.
Insidiabitur — ellenkedyk.
225. Terret, formidare facit — rezzezt. (126.)
Ad ouile — aklochba.
Cornibus elatis —fel magastatoth saruatoccal.
Mea cura, solicitudine — en sorgalmatossaghomyat.
Percutite — veryetek.
230. Protrahe — hozzoyczad.
Pergentibus — yaroknak.
Illius stelle visio — ez yly czyUagh nyzyse.
Putredo — rothadás.
Pratis arentibus ymber — harmath assu rythy vyragoknak. (126 a.)
235. Mandragore — ez yly new fwvek.
Sterili — meddő.
Agricole — munkás embernek.
Precellit, dulcius est — ydesb. (127.)
Zodiaci lóca, illius, circuli situs — mennyey kereksignek helyth.
240. Magna congregacio deorum — nagy soksagnak ystene.
Stertunt — hartyagnak.
Potaciones illius fluuii infernalis —-pokolbeli folyó vizeknek íolyasath italit.

203.
213.
255.
230.

Indítá.
L. NySz.
L. föntebb 55. sz. továbbá NySz.
Hosszítsad.
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Preualet, victoriam habeat — mech hatalmazandich.
Calcantis more — kalcans poéta kyppen.
245. Vesperus — esti csillag.
Manes, spiritus inferiores —czaykatachat. (129 a.)
Frigus opacum, latens —féld ala vetteteth.
Predia, terrarum poBsessio — telech. (139.)
Non debes periclitari, viciari, confundi, perire —
(142 a.)
250. Misera — gyarló.
Ordine fedő, — yktelen undok serwél.

(128 a.)

gyalaztattnod

Betűrendes jegyzéke
az alakjukra vagy értelmükre nézve elavult szóknak.
Akkoron 171.
állat 113.
beléndesség 87.
bestye 101.
bogároztat 97.
bővül 135.
Csajkatak? 246.
Egybeereszt 89.
egybeszerkezik 13.
ellenkedik 224.
élet 12.
elöst 156.
elválva 45.
emlet 58.
ennyiglen 149.
es 142.
Folyik 153.
fölmagaszt 227.
Gazdagul 137.
gerjedetes 87, 186.
gyaláz 249.
Had 94, 105.
bársfa 2.

húgy 61, 168.
Indulatlan 107.
int 96.
intés 26, 94.
Jelennen 213.
jeles 16.
jószág 126.
Keménykedik 42.
készelít 99.
késztetés 94.
kiesség 2.
kintorna 8.
kintornál 7.
környül 84.
kötél 120.
kútfő 6.
küsződés 71.
küszőrb'k 70.
Más 10.
megágasul 209.
meghatalmazik 243.
megrémül 118. ]
megvon 153.
mennyütés 51.

me vétség 164.
művelkedet 102.
Nehezes 120.
nemes 167.
nemzet 75.
Olyha 66.
öregít 148.
Bemül 62.
rezzeszt 55, 225.
Szemérem 164.
szer 141.
szerez 127, 157.
szerzet 30.
szidalmasság 182.
Tanúság 170.
tekintés 143.
tétemény 68.
törlejt 20.
tudó' 132.
Uraság 80, 119.
ünnep, 150, 167.
Venerék 28.
vet 247.
vizez 64.
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243. L. NySz,
246. Eddig ismeretlen ós megfejtetlen szó.
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Ismertetések és bírálatok.
Arcbiv für slavische P h i l o l o g i e .
Örömmel veszem észre, hogy nyelvészeti irodalmunkban itt is r
ott is nagyobb érdeklődés kezd mutatkozni a szláv nyelvészet iránt.
Azon egy cseppet sem csodálkozom, hogy nyelvésztársaim ilyenkor első
sorban Miklosich munkáihoz fordulnak, ezt nem csak azért teszik, mert
Miklosich tekintélyében bíznak, hanem bizonyosan azért is, mert seholsem találják a szükséges adatokat olyan könnyen, mint épen ő nála.
Nem akarok a magyar nyelv szláv elemeiről szólni, melyekre nézve
egyelőre Miklosich értekezése még mindig az egyetlen kiinduló-pontot
képezi, de ott van Miklosichnak 4 kötetes összehasonlító szláv nyelv
tana, ott van a szláv nyelvek etymologiai szótára. Ennél kényelmesebb
forrást mindaddig nem fognak találni a nem-szakértők, sőt nem tagadom,
sok tekintetben a szakértők is — hiszen különösen az Etymologisches
Wörterbuch-ot jóformán minden nap forgatjuk, — a míg a szláv nyel
vészet legújabb eredményeit összefoglaló encyclopeedia el nem készül, a
melyen most Jagic vezetése alatt a szlavisták mindenfelé serényen dol
goznak. De lehetetlen addig is megnyugodni csakis Miklosich állításai
nak egyszerű ismétlésében. Hogy csak egyet említsek, lehetetlen az
1879-ben utoljára megjelent szláv hangtan eredményeire támaszkod
nunk, nem csak azért,Lmert 16 év óta nagyot haladt a tudomány, hanem
különösen azért is, mert Miklosich igen sokról nem vett tudomást, a mi
már akkor is igen beható discussió tárgya volt. Arról, hogy nyomban
megjelenésekor is mennyi komoly ellenvetést lehetett a munka ellen
tenni, tanúságot tesznek Leskien és Jagic ismertetései, melyek az Archív
für slav. Phil. IV. kötetében láttak napvilágot (142—151.1. és 482—496.1.)
Miklosich Altslovenische Lautlehre-]ével szemben rámutattam már egy.
ízben (Ny. K. 25 : 255.1. jegyz.) Leskien Altbulgarische Grammatik czímű
kitünŐ munkájára, különösen annak első, Lautlehre ez. részére. A ki
tudja, hogy Miklosich nagy összehasonlító nyelvtanának ránk nézve
épen legfontosabb része az ószlovén hangtan, a mely külön is megjelent
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•és a szláv hangtannak több mint felét teszi, megnyugvással fogja tudo
másul venni, hogy Leskien könyve megbízható kalauzul szolgálhat e rész
•elolvasásánál. De, igaz, Leskien csak az ószlovón nyelvvel foglalkozik,
ezt csak az indogermán nyelvekkel állítja szembe, nem a többi szláv
nyelvekkel is, marad tehát még elég dolog, a melyről magyar nyelvész
néha fölvilágosítást kénytelen keresni, mert érinti azokat a kérdéseket,
a melyekkel maga is foglalkozik és a melyekről Leskien az óbolgár nyelv
tanában a dolog természeténél fogva nem szól. Azért legyen szabad
ezúttal nyelvészeink figyelmét a szláv nyelvészet legelőkelőbb orgánu
mára, az Archív für slavische Philologie czímű folyóiratra fordítani, és
ne vegye rossz néven, hogyha ezt a folyóiratot ismertetve, a melynek
lapjain gyakran annyi frisseség, sőt mondhatnám lángész nyilatkozik meg,
nem tudtam, nem akartam arra szorítkozni, a mi csak épen nyelvészt
illet, hanem folytonosan tekintettel voltam arra is, hogy mi földrajzi és
politikai helyzetünknél fogva különben is élénken érdeklődünk a szláv
népek iránt.
Az említett folyóiratból immár 17 vastag kötet jelent meg, arról tehát
szó sem lehet, hogy az eddig megjelent kötetek tartalmát rendszeresen
akarnám ismertetni, de szerencsénkre nem nehéz még most is aránylag
rövid idő alatt tájékozást nyerni egy-egy speciális kérdés köréből az Ar
chívban megjelent értekezésekről, sőt néha még egy-egy fontosabb nyilat
kozatról is. Az Archiv minden egyes kötetében t. i. nem csak tartalom
jegyzéket találunk, hanem tárgymutatót is, megtaláljuk továbbá a kötet
ben akármilyen kapcsolatban előforduló szerzők betűrendes sorozatát és
végre egy kis szómutatót is. Azonkívül megjelent egy külön kalauz az
első 13 kötethez Pastrnektől: Bibliographische Uebersicht über die sla
vische Philologie 1876—1891. Zugleich Generalregister zu Archiv Bánd
I—XIII. Berlin 1892. A mint a czímből kitetszik, ez egyszersmind a
szláv philologiának 25 évi története, tehát annak a visszatekintésnek
folytatása, a melyet Jagic az Archiv I. kötetében közzé t e t t : Bibliogra
phische Uebersicht der Erscheinungen auf dem Grebiete der slavischen
Philologie und Alterthumskunde seit dem Jahre 1870 (465—607 1.). Ha
mégis a 13 első kötetből is fölemlítem a legfontosabb értekezéseket és
rámutatok sok érdekes apróságra is, teszem ezt, hogy jobban fölkeltsem
nyelvésztársaim érdeklődését.
Mindjárt az I. kötetben határozottan Jagic, az Archiv szerkesz
tője, veszi át a vezető szerepet, a melyet egész mai napig megtartott;
ez az I. kötet bámulatos sokoldalúságának fényes bizonyítéka. A min
denre kiterjedő figyelme korántsem csak a kötet végén található 14-2
lapra terjedő bibliographiában nyilatkozik, még inkább szembe ötlik
-azokban a kitűnő tanulmányokban, melyeket e kötetben közzé tett.

462

ÁSBÓTH OSZKÁR.

Sajnos, a főbb czikkek czímeinek a kiírására kell szorítkoznom, de máiezek is némi fogalmat adhatnak Jagic nem mindennapi sokoldalúsá
gáról : Studien über das altslovenische Zographos-Evangelium 1—55.1.;
die christlich-mythologische Schicht in der russischen Volksepik 8 2 —
133. 1.; aus dem südslavischen Márchenschatz 267—290. 1.; DunavDunaj in der slavisehen Volkspoesie 299—333. 1.; über einige Erscheinungen des slavisehen Vocalismus 337—442. 1.; Miklosichs vergleichende Grammatik der slavisehen Sprachen, Bánd I I u. IV. 412—438 ;
neue Beitráge Prof. Miklosichs zur Grammatik der altslovenischen und
der übrigen slavisehen Sprachen 438—453. 1. Bánk nézve az utolsó
ismertetés legérdekesebb. A mit Jagic ott a 443—447. 1. Miklosich
pannon theoriájáról és az ószlovén nyelv hazájáról mondott, az még ma
is megérdemli, hogy nyelvészeink, a kik Miklosichon kívül nem ismer
nek senkit a szlavisták közül, újra meg újra elolvassák és fontolóra
vegyék. Hogy Jagic a 447. és k. lapon egy pár a magyar nyelvbe került
szóból azt vélte következtethetni, hogy a Dunán túl a szlovén nyelv
hathatott a magyar nyelvre, az könnyen érthető botlás (1. A szláv szók
a magyar^ nyelvben czímű értekezésemet 13. 1.).
Jagic azontúl is mindig a folyóirat lelke maradt, ámbár természetesen nem írhatott minden kötetbe annyit, mint az elsőbe. Jagic
egyes fontos kérdésekről újra meg újra nyilatkozott, ha csak rövid meg
jegyzésekben is, melyek számos, gyakran rendkívül szellemes könyv
ismertetéseiben olvashatói, és így valóságos iskolát alapított. A ki pl. a
ránk nézve is annyira fontos kérdésről, hogy hol keresendő tulajdon
képen az úgynevezett ószlovén nyelv hazája, tájékozást kíván, nem egy
helyen talál Jagictól czélzást, hosszabb-rövidebb nyilatkozatot, csak az
Altslovenisch czikket keresse a tárgymutatóban.
A II. kötetben befejezi Jagic a Zographos-Evangeliumról írt nagy
tanulmányát, a mely szoros kapcsolatban áll e legfontosabb ószlovén
forrásnak kiadásával, melyet Jagic 1879-ben eszközölt.
A III. kötetben különös figyelmet érdemelnek Leskien bírálatai
(696—713.1.), melyek a szláv hangtan sok fontos kérdését Miklosich-csal
szemben a kellő világításba helyezik. Ugyancsak fontos és ránk nézve
speciális érdekkel bíró kérdéseket fejteget e kötetben Potebnja (Ueber
einige Erscheinungsarten des slavisehen Palatalismus 358—381. és
594—614.1., egyebek közt arról a zd-st-vÖl is szól, a mely annyira jel
lemző az ószlovén nyelvre, és mely a magyar nyelvbe került szláv
szókban, pl. mindjárt Pest nevében is tükröződik (1. id. értekezésem
12—18. 1.). Potebnja értekezésével összehasonlítandó Kirste czikke az
V. kötetben 377—390. Potebnja ugyancsak a I I I . kötetben egy másik
hangcsoportról is szól, a melyről minálunk is már több ízben volt szó r
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a régi orrhangú hangzókról (Zur Frage nach dem ursprünglichen Lautwerth der slavischen Nasalvocale 614—620). Ouriosum gyanánt emlí
tem, hogy egyebek közt a magyar galamb és pisztráng szókra hivat
kozik, a mikor az ószlovén a em-féle ejtése mellett keres argumentumo
kat (1. Asboth, Szláv szók a magyarban 26. s k. 1.).
A IV. kötetben Jagic behatóan foglalkozik a 2 szláv apostolról
szóló legújabb kutatásokkal (97—128. és 297—316. 1.), a délszláv né
pies epika múltjával (192—242. 1.) és a horvát szerb-nyelv újabb keltű
a hangzójával, a mely annyira jellemző e nyelvre (397—411. 1.). Érdekes
az eredetileg orosz nyelven, de később német fordításban is megjelent
Pypin-féle szláv irodalomtörténet ismertetése, mely részben szintén
Jagic tollából eredt (465—482. 1., v. ö. még Arcbiv VI. 273—278. és VII.
299—308. L).
Az V. kötetből kiemelendők Leskien értekezése Die Prásensbildungen des Slavischen und ihr Verháltnis zum Infinitivstamm 497—534 1.
és Jagic egy nagy tanulmánya: Die Umlautser scheinungen bei den Vocalen e, é, e in den slavischen Sprachen, melyet a VI. kötetben 73—104.1.
folytatott.
A VI. kötetben a folklóré iránt érdeklődő olvasó Wesselovskytól
talál két nagyobb tanulmányt (Der Stein Alatyr in den Localsagen
Paldstinas und der Legende vom Grál 33—72 1. és Neue Beitráge zur
Geschichte der Salomonssage 393—411. és 548—590. 1.) és Wollnertól
egy czikket, a melyhez a későbbi kötetekben itt-ott pótlásokat is találunk
Der Lenorenstoffin der slavischen Volkspoesie 239—269. 1.)
A VII. kötetben Jagic részletesen szól a glagol Írásáról Geitler
Die albanesischen und slavischen Schriften czímű nagy művének bírála
tában 444—479 1.
Miklosich Die subjectlosen Satze czímű értekezése az Archív VIII.
kötetében egy egész nagy czikkben és két rövid fölszólalásban talált
visszhangot (Lugebil Zur Frage über zweitheilige und eintheilige Satze
36—68, hozzá Jagic Zusatz 68—73 és Schuchardt Ein Nachtrag zu S. 73
334 s köv. 1.), a melyek közül különösen Schuchardt rövid fölszólalása
eredetiségével gondolkodóba ejt. Hadd használjam föl ezt az alkalmat,
hogy Schuchardtnak egy ránk nézve nagyon tanulságos művére újra föl
híjam a nyelvésztársaim figyelmét, értem a Slawodeutsches und Slawoitalienisches czímű szellemes és nagytudományú munkáját, a melynek
Jagic az Archív épen említett kötetében igen beható ismertetést szentel
(312—325.1.). Történetíróinkra nézve fontos a Leger-féle Nestor-fordítás
ismertetése 578—583. 1. Ethnographusaink figyelmébe ajánlom azokat
a szellemes és ritka alapossággal írt ismertetéseket, melyeket Jagic a
dilettáns Krausz műveiről folyóiratában közzétett, ebben a kötetben a
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Sitté und Brauch der Südslaven ez. művéről 355. s k. I. ós 612—632. 1.,
a X. kötetben pedig a Smailagic Meho ez. művéről 339—346. 1. Mikló
sion a keleteurópai nyelvekben található török elemekről szóló érteke
zéséről, a mely, ámbár a szerző a magyarra csak alkalmilag mutat rá,
sok ránk nézve is becses, ámbár kissé nyers anyagot tartalmaz, igen beható
ismertetést kezdett Korsch az Arch. VIII. kötetében 637—651.1., melyet
azután a IX. kötetben folytatott 4-87—520. és 653—682. 1. Miklosich
fölhasználta a rendkívül gazdag anyagot, a mely ebben az ismertetésben
rejlik a később kiadott pótlásokban (Die türkischen Klemente in den
südost- und osteuropáisclien Sprachen. Nachtrag. Erate Hálfte. Wien
1888. Ziveite Hálfte 1890 külön lenyomat a Denkschriften XXXVII. és
XXXVIII. k.-ből).
Ugyancsak a IX. kötetben vetette Jagic első ízben szavának egész
súlyát a híres königinhofi kézirat hitelessége ellen a latba Philologie und
Patriotismus ez. czikkében 335—344. 1. A ki a kérdés iránt érdeklődik,
a mely Csehországban olyan elkeseredett harezot szült, tökéletes tájéko
zást talál minden ide vágó kérdésről az Arch. X. és XI. kötetében. Még
a IX. kötetben vetette föl Schuchardt a karácson szavunk eredetéről
szóló kérdést (526 s k. 1.), a melyre én ugyanott megfeleltem neki (694—
699. 1.) ; visszatért a kérdésre Kaluzniacki a XI. kötetben (624—628 1.).
Talán föltűnt egyiknek-másiknak, hogy eddig a legfontosabb érte
kezéseket sorolva föl Miklosich nevét csak akkor említettem, mikor
egy-egy művének ismertetésére mutattam rá. Ez abban találja magya
rázatát, hogy Miklosich a X. kötetig nem közölt semmit sem az Archív
ban. Csak mikor Jagic mint utódja már Bécsbe költözött, írt Miklosich
olykor-olykor egy kis czikkecskét az Archívba; mindössze a következők
jelentek meg o t t : X. k. 1—7. 1. Über die altrussischen Kolbjagen, a,
XI. k. egy 5 sorból álló megjegyzésen kívül (633. 1.) egy általánosabb
érdekű fejtegetés: Über Fremdivörter 105—111. 1. — itt érinti egyebek
közt a 111. 1. a magyar hajdú szó eredetét — a XII. k. egy horvát nyelv
járási szöveg megjegyzés és aláírás nélkül 317—319. 1. I t t említhető föl,
hogy Jagic azután a XIV. kötetben 300—320.1. közzétett több levelet, a
melyet Miklosich különböző időkben hozzá intézett.
A X. kötetben az eddig fölemlített czikkeken kívül még két könyv
ismertetés számíthat általánosabb érdeklődésre, az egyik Jagic tollából
eredt: TJas Slavische im «Grundriss der vergleichenden Grammatik der
indog. Spraclien* von K. Brugmann 188—196. 1., a másik Brücknertől
való és Beinhold (Geschichte der russisehen Literatur) és Vogüé (le román
russe) nagy munkáiról szól 592—598.1.
A XI. kötetben két tudós is foglalkozik Miklosich utolsó nagy
szabású munkájával, Fortunatov: Piwnetische Bemerkungen,
veranlasst
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durch Miklosichs Etymologisches Wörterbuch der slav. Sprachen 561 —
575.1. (a befejezést 1. XII. 95—103) és Brückner: EtymologischesWörterbuch der slav. Sprachen von Franz Miklosich. Wien 1886. 112—143 1.
Minket az egyik vagy másik szempontból közelebbről érdeklő czikkek
ebben a kötetben még a következők : Polívka ismerteti Pastrnek Beitráge zur Lautlehre der slovakischen Sprachen in Ungarn ez. dolgozatát
242—250. 1. és Jagic Vlcek tót irodalomtörténetét 625—627., Jagic szól
azonkívül a bolgár nyelvben még ma is bizonyos mértékig megőrzött
orrhangú hangzókról 264—269. 1., a «szent István» szacskóján található
szláv föliratról 311—313. 1. és egy hosszabb, rendkívül érdekes czikkben
ismerteti a Hörmanntól kiadott boszniai és herczegovinai mohamedánok
(szerb) népdalait 424—451. 1. Ugyancsak ebben a kötetben jelent meg
Obiaknak a szlovén declinatióról írt kitűnő értekezésének első része
395—423. és 523—561. 1. (1. folytatását XII. 1—47, 358—450. és be
fejezését XIII. 25—68. 1.), a mely ránk nézve azért fontos, mert foly
tonos figyelemmel kíséri a magyarországi szlovének nyelvét is.
A XIII. kötetben van három czikk, a mely a legtágabb körben
érdeklődést kelthet; Pypinnek eredetileg orosz nyelven megjelent czikke:
über das Verhaltnis der ruthenischen Literatur zur russischen 434—
463. 1., Jagic czikke: Aus dem Lében der serbischen Volkspoesie 631—
636. (v. ö. Archiv X. 352—554. 1. is) és Murko czikke : Eine russische
Stimme über die neueste ethnographische Karte der Slaven 616—622. 1.
Befejeztem volna a böngészetet a 13 első kötetből, a melyeket
Pastrnek indexe is könnyebben hozzáférhetőkké tesz. Hogy ez az index
nem tette fölöslegessé, hogy egyre-másra külön is fölhíjjam olvasóim
figyelmét, azt — reménylem — mindenki el fogja készséggel ismerni,
a ki a 415 lapra terjedő vaskos kötetet valaha forgatta. Inkább szorul
talán magyarázatra, hogy az azóta megjelent köteteket sem szándékozom
behatóbban ismertetni. Az Archiv egy-egy kötete több mint 600 lapra
terjed és tartalma nagyon változatos, minden kötet tele van fontos
kutatásokkal, könyvismertetésekkel, egyes figyelemre méltó megjegy
zésekkel. Lehetetlen akár 4 kötet anyagáról is behatóan referálnom, a
nélkül hogy sokkal több helyet követelnék, mint a mennyit szabad. Azért
tehát újra a minden kötet végén található indexekre utalok, de igenis
megígérem, hogy minden ezentúl megjelenő füzetet behatóbban fogom
ismertetni. Hiszen az út most már meg van egyengetve, és kellő érdek
lődésre számíthatok.
A XIV. kötetben Jagic egészen röviden ismertet egy rakás iij
könyvet. Inkább magukra a könyvekre, mint a rövid ismertetósökre
szeretném a szláv nyelvekben járatos olvasóimat figyelmeztetni, ámbár
Jagic ismertetéseiben, ha még oly rövidek is, rendesen egy- egy találó
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gJ e gy z és, egy-egy a dolog velejét megvilágító igazság rejlik (1. p. o-.
a mit Krizsanicsról mond a 625. 1.). Az ismertetett könyvek közül hadd
említsem névszerint is Pypin az orosz ethnographiáról írt nagy munkáját
(1. 629.1.) és Smiciklas Szlavóniáról írt nagy művét, a mely két részre
oszlik: I. Szlavónia és a többi horvát tartományok a törökök alatt és
fölszabadítások, II. Szlavóniáról szóló emlékek a VII. században (1.634.1.).
Elég fontosnak találom Smiciklas könyvének e második részét, hogy
szórói-szóra ide igtassam Jagic erre vonatkozó szavait: Den letzteren
(értsd den Befreiungskámpfen) ist der ganze zweite Theil des Werkes
gewidmet, wobei die genaue Beschreibung Slavoniens, nach der erfolgten
Occupation (zwischen 1697 und 1702) gemacht, von der grössten Bedeutung für die Statistik, Topographie und Ethnographie Slavoniens ist.
Diese Beschreibung umfasst auch beinahe den ganzen zweiteu Theil des
Werkes. Für die Orts- und Personennamen gewinnen wir durch die
Entdeckung dieser Quelle einen Zuwachs ersten Banges; darin culminiert auch die grosse Bedeutung dieses Werkes für die slavische
Philologie.»
A XV. kötetben Jagic, a ki Tolsztojnak nagy tisztelője, egy német
Tolsztoj-fordításról szólva (103—108. 1.) egypár szép megjegyzést tesz
az orosz irodalom nagy jelentőségéről (v. ö. Archiv XV. 436—4-38. 1.),
Budilovics könyve alkalmából pedig nyilatkozik a némelyek előtt kívá
natosnak látszó közös szláv nyelv kérdésében (417—423.1.). Uhlenbeck
a legrégibb időben a szláv nyelvekbe került germán szókat tárgyalva
nem egy szót hoz föl, a mely a mi nyelvünkbe is átment, hol egyenesen
a némettől, hol valamely szláv nyelv révén (481—492.1.). Novakovic
Beitráge zur Erforschung der macedonischen Dialecte ez. értekezésében
(37—46. I.) újabb adatokat közöl a bolgár nyelvben itt-ott még meg
őrzött nasalismusról. Nagyon érdekes, hogy Novakovic ugyanott, a 46.1.,.
a különben a bolgár nyelvben nem igen ismert kracun szót közli Korcsa
vidékéről (v. ö. Arch. IX. 694. 1.) és a mellett egy mintegy Kracs napját
jelentő kracov den kifejezést Ochridából a mi karácson szavunk jelentésé
ben. Az említett Novakovic nagy művet adott ki a régi szerb «falú»-ról;
Jagic róla írt ismertetéséből (108—117. 1.) csak két apróságra akarok
rámutatni, a szerb házközösségről szóló részre (116. 1.) meg a 111.1. lent
kezdődő érdekes adatokra, melyek a szláv granica (gránicz ném. Grenze)szó eredetére vetnek világot. Történetíróink, ha nem is tudnak oroszul,
élénk érdeklődéssel fognak Jagic ismertetéséből (438—440.1.) Ikonnikov
az orosz történetírásról szóló hatalmas munkájáról tudomást szerezni..
Milyen sokat mondók egy olyan hívatott és pártatlan bíró szájában az
ismertetés végén álló e szavak: Man würde recht vielen Vertretem der
westeuropaischen Intelligenz, die Russland nur nach allerlei Tagesblattern

ARCHÍV FÜfí SLAVISCHE PHILOLOGIB.

467

beartkeilen, dringend wünsehen, so ein Buch einmal in die Hand zu
bekommen. Mindjárt a rá következő lapon egy másik ismertetés élén
Jagic a cseheknek állít ki szép bizonyítványt: Mit der Ausdauer, die
unter den Slaven eigentlich doch nur den Böhmen eigen ist.. . Minthogy
a csehekről van szó, itt említem, hogy ugyanaz a Vlcek, a ki már régebben
egy jó tót irodalomtörténetet írt, komoly tanulmányokon alapuló cseh
irodalomtörténetet ad k i ; első füzetéről szól Jagic e kötet 433—435. 1.,
a másodikról XVI. 294., a harmadikról és negyedikről XVII. 301. 1.
A XVI. kötetben a nyelvész sok figyelemre méltó czikket talál,
így Obiaktól az irrationalis hangzókról szóló jeles értekezést (Die Halbvocale und ihre Schicksale in den siidslavischen Sprachen 153 —197. 1.),
Zubatytól egy szláv etymologiákkal foglalkozó tartalmas czikket (Slavische Etymologien 385—425. 1.), Uhlenbecktől egy még mindig vitái?
kérdés fejtegetését (Die Behandlung des indg. s im Slavischen 368—
384. 1.). Ugyanott találunk két bennünket közelebbről érdeklő könyv
ismertetést, egyet Setálátől (Thomsen Beröringer mellem definske og de
baltiske Sprog ez. nagy munkájáról 269—281. 1.), a másikat Pastrnektől
Szabó Eumén ungvári gymn. tanárnak szép rutén chrestomatiájáról
497—502. 1. Hadd említsem még Sachmatov az orosz hangokról szóló
munkáját (Izslédovanija v oblasti russkoj fonetiki), a melyről Jagic itt
még tartózkodóan szól 284—287. 1., míg az Archiv XVII. k. 295.1. teljes
elismeréssel adózik neki: Diése bedeutendste Leistung im Bereich der
slavischen Grammatik der letzten Zeit. Obiak a 305. s k. 1. szól egypár
a Balkánfélsziget nyelveiben közösen megtalálható tüneményről, a
melyekben Miklosich thracoillyr hatást vélt fölismerhetni, a 311. L
Hasdeu csodabogarairól, a melyek szerint a bolgárok tulajdonkép len
gyelek és a szlovének is csak a magyarok által nyugatra szorult lengyelek,
a 312. s k. 1., Sismanov a népetymologiáról általában és a bolgár népetymologiáról különösen szóló nagyszabású munkájáról, a 313—315. L
a szerb-bolgár nyelvhatárról.
A XVII. kötetben találjuk Jagic jeles értekezését a délszláv nyel
vekről (Ein Kapitel aus der Geschichte der siidslavischen Sprachen 47—
87. 1.), Obiak nagy tanulmányát a bolgár nyelv hangjairól (Einige Kapitel
aus der bulgarischen Grammatik 129—185. és 430—477. 1.), a melyből
ránk nézve különösen fontosak a 133. s k. lapokon tárgyalt orrhangú
hangzók és még inkább az é-ről szóló részlet (156—162. 1.), a hol az
ószlovén nyelv hazáját illető kérdést is érinti: Obiak, a született szlovén,
az ószlovén nyelv hazáját csak ott keresi, a hol mai nap a legtöbb szla
vista keresi, azaz Szaloniki környékén.
Van e kötetben még egy nagy nyelvészeti tanulmány, a melyet
első pillanatra élénk örömmel fogja üdvözölni a hazai nyelvész: Zum
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Kleinrussischen in Ungarn von Olaj Broch 321—416. 1. Fájdalom, ez
a nagy tanulmány nem alkalmas arra, hogy a hazai rutén nyelv iránt
tágabb körben, első sorban maguknál a ruténeknél élénkebb érdeklődést
keltsen, a szerző mindenkit elriaszt művének olvasásától, a ki nem fog
lalkozott speciálisan hangphysiologiával. Az pedig nagy hiba, mert így
első sorban kizárja teljesen azokat, a kik legjobban ismerik azt a nyelvet,
a melyet kutatásainak tárgyává tett. Az ő terminológiája a Sweet-féle,
tiszta angol, a hangok nála mid-front-narrow, mid-back-icide, high-mixednarrow s több efféle rettenetes tudós neveket viselnek, a mi még a szak
embernek is mód nélkül megnehezíti az olvasást. A milyen tudós a ter
minológia, olyan eredeti a föladat, a melyet a szerző kitűzött magának :
Broch leírja egyetlenegy rutén embernek a nyelvét, a kivel véletlenül
Lipcsében találkozott! I Azóta a fiatal norvég tudós fölkereste magát azt
a helységet (Ublya Zemplénmegyében), a honnan az ő embere való ós
egypár hetet ott töltött. Valószínűleg közzé fogja majd tenni újabb
kutatásainak eredményeit — vajha olyan nyelven, a melyet nem csak a
svéd phonologusok dresszurájában nagyra nőtt tudósok élvezhetnek
kellőleg!
A könyvismertetésekben is sok megragadja figyelmünket: Obiak
az 599. 1. újra rámutat Szaloniki környékére, mint az ószlovén nyelv
hazájára, Jagic szól Kulakovskynak az illyrizmusról írt nagy munkájáról
304—306.1., Strausz Adolfnak immár német nyelven is megjelent bolgár
népdalgyűjteményéró'l 620. s k. 1. stb. stb. Csak még egy helyre akarom
külön fölhíni nyelvészeink figyelmét, mert egy actualis kérdést érint:
Jagic ismertetve Mikkola munkáját (Siavische Lehnwörter in den icestfinnischen Sprachen)- azt mondja egyebek közt a 291. 1.: Dagegen sind
die Behcmptungen, dass das urrussisehe o seinem Klange nach dem kurzen a nahe kam . . . nicht ganz sicher and jedenfalls nicht zwingend.
Az orosz o hangzására tudvalevőleg Szinnyei is hivatkozott. (Hogy hang
zott a magyar nyelv az Árpádok korában ? 19. s k. 1.), de ő jóval tovább
megy, az u hangnak is nyíltabb o-féle hangzást tulajdonít régi németben
és ószlovénben (22. 1.), csakhogy a legegyszerűbb, eddig általánosan el
fogadott fölfogást ha lehet halomra döntse, a mely szerint magában a
magyar nyelvben nyíltabb lett a hangzók kiejtése.
Befejeztem munkámat, vagy, ha úgy tetszik, m e g k e z d t e m ,
mert én a jelen czikkemet csak bevezetésnek tekintem, hisz a mint
mondtam, ezentúl az Archív minden új füzetét be akarom itt mutatni.
Ha olvasóim egy kicsikét tarkának találják azt a képet, a melyet az
Archívról adtam, tulajdonítsák annak, hogy némi fogalmat akartam arról,
nyújtani, milyen sokoldalú e jeles folyóirat; ha a kép túlságos rendezetlen,
szogáljon mentségeműi, hogy inkább össze-vissza említettem föl a fontos
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dolgokat, mint hogy teljesen elhallgassam. Természetesen foganatja az
én munkámnak csak úgy lesz, ha valóban minél többen kezükbe veszszik az Archivot, az egyik, hogy komoly tanulmányaiba illeszsze be az
ott találtakat, a másik azért, hogy élvezve tanuljon és egy kicsit tájéko
zódjék a szlávságot érintő nagy kérdésekben. A magyar nyelvésznek nem
szabad hozzá szólani a szláv nyelvészet problémáihoz, a nélkül hogy
minél gyakrabban tanácsért ne fordulna az Archivhoz. De valóban
intelligens nem-nyelvészt sem képzelhetek, a kinek tisztán nemes szóra
kozás végett nem merném kezébe adni az Archiv akármelyik kötetét:
elég ha csak benne olyan universalis szellemnek, mint a milyen Jagic,
nyilatkozatait olvasgatja, tudom megelégedve, meggazdagodva teszi le a
kötetet s aztán újra meg újra kezébe veszi az Archivot.
ASBÓTH OSZKÁR.

Az erdélyi szászság magyar jövevényei.
Magyarische Lehmvorte im, Siebenbürgisch-Sáchsischen, von dr. Július Jacobi.
Megjelent a segesvári ág.-ev. főgyinn. 1894—95. évi értesítőjében.
A hazai szászság tájszavai nincsenek még összegyűjtve. Haltrich,
Schuller, Seywert közlései az erdélyi szászság részéről, Schröer, Genersich
(v. ö. Versuch eines Idiotikons der Zipser Sprache, Schedius-féle Zeitschrift von und für Ungarn, V. ós VI. köt.) munkálatai a felsőmagyar
országi németség, illetve szepesi szászság részéről csak töredékek, s a
mellett igen nehezen hozzáférhetők. Pedig a magyar szókincs, különösen
a székely nyelvjárás tájszavainak eredete meghatározásánál fontos sze
repe van az erdélyi szász nyelvjárásnak. A magy. ejtel, dörököl, döröcköl,
kóbor (szekér v. ö. Tsz.2), pöce stb. csakis az erd. szászból magyaráz
hatók meg pontosan ; a szép. szászságnak köszönhetjük a römpöíy-t, bár
tagadhatlan, hogy e nyelvjárásból geográfiai helyzete miatt kevesebbet
vettünk.
Jacobi munkája az erdélyi szászság magyar jövevényeit veszi vizs
gálat alá, s becsülettel oldja meg feladatát. A szerző azt mondja mun
kájáról, hogy az csak ,ein bescheidener beitrag zum lángstgeplanten
idiotikon der sieb. sáchsischen volkssprache'.
A szerző tárgyára vonatkozólag kitűnően használta föl a hazai
irodalmat. Ez érdeméből semmit sem von le az a körülmény, hogy a
Schröer munkái mellett nem nézte meg a Genersich és Eumi Károly
György dolgozatait; vagy hogy nem idézi Haltrich (v. ö.: Bildliche
redensarten, umschreibungen und vergleichungen der sieb. sáchs. volks
sprache) és Schuller (Volkslieder in sieb. sáchs. mundart) azon dolgo
zatait, a melyek a Fromman-féle ,Die deutschen Mundarten'-ban jelen
tek meg. Hiszen Haltrich és Schuller e közléseiket ide haza is értékesí-
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tették ; ezeket pedig Jacobi fölhasználta. Ha a szóban forgó dolgozatokat
is megnézte volna, néhány alakváltozattal többet közölhetett volna (v. ö.:
Fromman-nál: dobbesch: dicker kerl, wal. dobbe ,trommel': Jacobinál
dobdsch < magy. dobos | Fr. scháp: Jacobi scháp < magy. zseb; v. ö.
szép. sz. der schebs Genersich és Schröer | Fr. kattner: Jac. kátner <
magy. katona stb.). — Elismerésre méltó érdeme a szerzőnek az is, hogy
a magy. jövevények átvevése korát is igyekezett megállapítani. Ez persze
nem sikerülhetett neki minden esetben, mert hiszen a jövevények, a
mikor a papiroson is megörökítődnek, már néhány évtized óta élhetnek,
és élnek is az illető nyelvben.
A jövevény szóknál nem épen utolsó dolog az, hogy az átvevő az
átadó nyelvnek egy-egy kihalt szavát, esetleg csak egy-egy kihalt jelentés
változatát őrzi meg. Ebből a szempontból is érdekes vallomást tesz a
Jacobi dolgozata. Az erd. szász falsche (,ehemaliges staatskleid der sáchsischen beamten zum umhángen') nyelvtörténetileg is igazolva van
1607-ből és 1703-ból. Hasonlót mondhatunk az erd. szász tschuklobíro,
schuklobiro ,goldamsel' szóról, a melynek megfelelőjét a magyar szó
kincsből nem ismerjük. A magy. horgas az erd. szászságban horgosch,
horgasch alakban van meg s magy. pénznemet jelent 17 krajcár értékkel.
Ennek sem ismerjük a pontos jelentósbeli megfelelését. — I t t említem
meg, hogy a szép. szászság is megőrzött ilyféle alakot a babke-ba,n (,viertelkreuzer', Zeitschrift von und für Ungarn, V. köt. < magy. babka, batka
NySz. 1: 186.)
Jacobi értekezése az erd. szász szókincsnek körülbelül 260 szaváról
mutatja ki a magyar eredetet; természetes, sok e szó közt a szórványosan
élő, de van köztük általános használatú is. Az adatokat a szerző részint
a nép ajkáról (a Segesvár vidékieket), részint az előszóban beszámolt
forrásmunkákból merítette. A legtöbb erd. szász jövevényen annyira
fölismerhető magyar eredete, hogy ép ezért az egész értekezésben hibás
származtatás alig van. Az erd. szász kazdwekchi (,ein mit pelzwerk gefüttertes kleidchen') szót a szerző nem fejtette meg ; talán összevethető
a magy. kacabajka (,női kabát, női dolmány, női téli kabát' Tsz.2) szóval,
a mely azonban a székelységben (a Tsz.2 vallomása szerint) ismeretlen.
Inkább azon lehet csodálkozni, mint akarták a régibb kutatók minden
áron a legkézzelfoghatóbb esetekről is a német eredetet kimutatni (v. ö.
birschák < kfn. burgezoc .bürgschaft' Schuller | fát el < sváb fachel
,leinwand' Schuller maschkura < a r a b rnascaral Haltrich, Schuller stb.).
A Jacobitól felsorolt jövevény szók közt több van olyan, mely
német eredetű a magyarban s mi a szászoknak újból átadtuk (v. ö. bitánk,
boglárcher, bárdolni, hángér stb.). Helyeseljük Jacobi azon eljárását is,
hogy nem elégedett meg a szavak egyszerű felsorolásával s magy. egy-
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értékesük szembeállításával, hanem az illető magy. szó etymologiájára
vonatkozó irodalmat is — kritikával — felhasználta, s vagy csatlakozott
egy-egy nézethez, vagy pedig maga próbált véleményt kockáztatni. így
kerekedett ki kis cikkellyé a buta szóról írt fejtegetése, bár kifejtett néze
téhez nem csatlakozhatunk; a korhely szónál elfelejtette megemlíteni,
hogy ném. eredetű a magyarban s egyáltalában nem lehetetlen, hogy
fi ném. ckorherr mása (Szarvas). — A magy. befolyásnak a régi
ségét talán semmi sem bizonyítja jobban, minti az erd. szász hainől,
haindl, hainal, hoinal szó (,der morgengruss, den die jugendlichen gáste
am 2. tagé in geráuschvollem aufzug dem hochzeitshaus bringen': v. ö.:
,A zemberek muzsikaszóval már bejárták a falut; észt ugy hivik, hogy
hajnal' Tsz.'2, azonfelül 1. Katona cikkelyét Nyk. 25 : 186).
Jacobi dolgozata ellen nincsen semmi lényegesebb kifogásunk;
olyan kicsiségekkel meg, hogy ezt vagy azt a szót így is lehetne magya
rázni, nem akarunk előállani. Inkább a helyett az alkalommal élve ide
iktatjuk a szepesi szászság, illetve felsőmagyarországi németség azon
magy. és szláv eredetű szavait, melyeket tanulmányaink közben Schröer
és Genersich munkáiból kijegyeztünk magunknak. Magyar eredetűek:
bablta ,ein viertelkreuzer' (Genersich, V.) *) < m a g y . babka Nyszót. |
bajussen (többes, Schröer Laute 233) < magy. bajusz, v. ö. morv. balousy,
valouzy, t. bajúz Matz. 103 I ? sich bemotschen: besudeln, anschmutzen
(Genersich, V.) < magy. bemocskolni ? | birsche: gebür, geldbuss (Schröer
Versuch 56, erd. sz. birschdk) <C magy. bírság | zischen, zischmen vom
ung. tsizma (Genersich, V.) | tschutsche ,hund' (Schröer szerint erd. sz.
tschutschu, Jacobinál nincs meg) < magy. csucsi, tót cucko \ dresch
kriegen : schláge bekommen (Genersich, V.) < magy. deres, v. ö. ném.
vendégszavaimat; az is lehet, hogy a magyar szó épen ebből a német
alakból való | kitzen ,stück' < magy. kicsiny ? Schröer, XXVII. | kotzling, kotzur: ein ungekámmter (Genersich 5): a kotzling a magy. kócossal
egyjelentésű, de inkább a ném. kotzen származéka, míg ellenben a kotzur
szláv eredetű lesz | lamposch ,ein lump' (Genersich 5) < magy. lompos |
lutsche ,eine schmutzig gekleidete peison (Genersich 5) <C magy. lusta | ?
mákem: öfters und leise lachen (Genersich 5) < magy. mekeg | papion
,eine leichte bettdecke, mit baumwolle ausgestopft < magy. papion
(Genersich 6).
Szláv, illetve tót eredetűek:
bobock ,ein schreckbild, vielleicht von einem altén helden; in
einer anderen bedeutung ein tropf; ein einfáltiger mensch (Genersich
5) < t. bobo ,gyerekijesztő szó' | drugein: grob spinnen (in den dörfern,
Genersich 5) < t. drugai ,kócból spárgát fonni' | kalibe, kalibe ,hütte
im wald, vielleicht aus dem slav. Schröer Laute, Genersich 5 ; v. ö. erd.
szász kalip, inkább szláv, mint magyar eredetű) < t. koliba, kaliba \ kobel
,stutte' (Schröer Laute, Genersich 5) < t. kobola | kolátsch, klautschen,
kolatschen ,eine art rundes baekwerks (Genersich 5) < t. kolác, koláce
*) A Zeitscbrift von und für Ungarn V. és VI. kötetében.
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(többes) v. ö. erd. sz. klőtsch \ kolende (— C. M. B., Caspar, Melchior,
Balthasar), Zeichen, welches die um weihnachten und drei könige singend umherziehenden chorschüler an der thüren zurücklassen (Schröer
Laute 233) < ószl. koleda, v. ö. a kolendá-kr& vonatkozólag Archív f. sl.
Phil., 17. köt.) | kosé ,ziege' (Schröer Laute) <C t. koza \ okoldr ,brillen'
(Schröer Laute) < t. okulár \ papulle ,wange' (Schröer Vers. 41) < t,
papul'e (többes) j píp ,tabakspfeife', die wein-píp ,eine röhre wein abzuzapfen' < t. pipa ; a szép. szász szó második jelentése legjobban bizo
nyítja a tót eredetet*) | plasch ,nachlássige person' (Schröer Laute 235);
v. ö. t. plasec ,hebrencs ember' j schentitze, sinzize ,gekochte schafmilch'
davon der meiste káse abgenommen' (Genersich 6, Schröer 25 : 252) <
t. zincica | schachter ,ein melkgefáss' (Geners. G) < t. sochtdr I suke, eine
bőse od. unzüchtige magd' <c t. suka \ terrefere ,haspel' (Schröer 25) <
t. tere/ere \ truschbe ,hochzeitsbitter' (Schröer) < t. áruéba | zigon, ziganke ,tropisch statt lügner, lügnerin (Geners. 5) < t. zigámka.
Ezeket a szavakat akartuk a Jacobi munkájának ismertetésén belül
megemlíteni. Végezetül csak annyit említünk még meg a Jacobi dolgo
zatáról, hogy nem ártott volna olyan csoportok szerint, a hogy a ló-,
marha- és kutyanevek vannak felsorolva, az Összes átvételeket még egy
szer összefoglalóan felsorolni.
MELICH JÁNOS.

A tarém-nal s z ó h o z . Munkácsinak keserűséggel teli válaszára
csak rövides megjegyzést teszek. Azt mondja, hogy én csalással
és szántszándékos félrevezetéssel vádoltam, vagy i n k á b b rágalmaz
t a m őt, m e r t a tarém-nal «isten-nyila» (voltakép «ég nyila») k i 
fejezésnek meglételét a vogulban kétségbe m e r t e m volna vonni.
Nyugodt lehet M u n k á c s i ; ilyesmi épen n e m volt szándékomban.
Tiszta lelkiismerettel állíthatom, hogy t á m a d ó czikkeimben s o h a
sem léptem a személyeskedés terére, m i n t a hogy M. tette velem
szemben kicsinylő válaszaiban. M. t a n u l m á n y á b a n a tq,rém-ndl
nevet ugor mythologikus kifejezésként akarta feltüntetni s meglé
telének bizonyítására egy olyan medveénekre hivatkozott, melyben
n e m hogy ez, de még a nal («nyil») szó se kerül elő. Átnéztem az
eddig megjelent vogul m y t h i k u s énekeket és regéket, de a tarémndl-ia, egyikben se a k a d t a m ; azt hiszem tehát, m i n d e n k i helyes
nek, vagy legalább is jogszerűnek találja azon eljárásomat, hogy
meglételét, bár egyenesen n e m tagadtam, de mégis kétségbe
vontam. Vagy talán csak n e m kívánhatja tőlem M., hogy kézirati
jegyzeteit is ismerjem. Nyilatkozata u t á n teljes készséggel el
ismerem a tarém-nal létezését; de ez amúgy se mozdít k ö v e t ; fő
dolog az, hogy n e m ősvallási kifejezés és n e m sajátossága az ősugor felfogásnak, m i n t n e m az m a g y a r társa, az «istennyila* sem.
E . PRIKKBL MARIÁN.

*) De v. ö. az olasz pipa, pippa szót mind a két jelentéssel. S. Zs.
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— Hangsúly a magyar nyelvben
.... . . . . . . ._. ._. . . . 21 ; 401
— A gyermekek nyelvének fejlődése . . . . . . . . . . . . . . . 23 : 60, 129
— Kísérletező phonetika (Krzywicki, Wendeler, Wagner és
Eousselot munkái)
. . . . . . .... . . . . . . . . . . . . 23 : 221
— A magyar nyelvjárások ujabb irodalma (Zolnai Gy. és Bartha
J. munkái),
. . . . . . ___ . . . . . . . . . . . .
...
23 : 321
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...
. . . . 23 : 448
— Tévesztett szóegyezés... . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .
23 : 476
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1. Hosszú magánhanzók
._. __ ___ . . . . . . . . . 24 :257
I I . Bövid magánhangzók ___ . . . . . . . . . . . . . . .
24 : 369
— A franczia nyelvjárások (a Sociétó des Parlers de Francé
folyóirata)
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ 24 : 98
— Phonetikai folyóirat (Phonetische Studien)
... ... ...
24 : 105
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24 : 226
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25 : 79
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B a r n a F e r d i n á n d . Eszjárási találkozások a magyar és finn
nyelvben
. . . . . . . . . . . . . . . __ ___ . . . . . .
6 : 70
— Tanulmányok a magyar régi egyszerű és az újabb összetett
szenvedő igealak k ö r ü l . . . . . . . . . . __ . . . . . . ....
7 : 333
B a r t a l A n t a l . Görög-latin hangtan
... ... ... ... ...
12 : 341
— A Schlágli szójegyzék (közzétette Szamota István) . . . . . . 24 : 245
B o r o v s z k y S a m u . Német kölcsönszók . . . . . . . . . .... . . .
24 : 334
B r u g m a n n K á r o l y . Müller Miksa könyve a nyelvtudományról
24 : 83
B u d e n z J ó z s e f . Csuvas közlések és tanulmányok .__ . . . 1 : 200, 353
— Thewrewk Emil Homerosa . . . . . . . . . . . . . . .
...
1 : 144
— Miklosich, Lexikon palaeoslovenicum. Fasc. I.
... ...
1 : 306
— Csuvas közlések és tanulmányok, I I I . czikk
... ... ...
2 : 15
— A magyar meg igekötőről. Bevezetésül : az árja nyelvek né
hány állítólagos hatásáról a magyar nyelvre . . . . . .
2 : 161
— Keguly csuvas példamondatai . . . . . . .__ — .... . . .
2 : 189
— A török hangutánzó igékről . . . . . . — . . . . . . . . . . . .
2 : 338
— Vegyes apróságok. (Ismertetések, észrevételek, fejtegetések)
2 : 152, 305, 461
— Erdei cseremiszség. Mondat és szöveg közlés . . . . . . . . .
3 : 97
—• A magyar el igekötőről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 : 72
— Némely
látszólagos képtelenségek a csuvas-török hang
viszonyokban . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ —
3:234
— Cseremisz tanulmányok. I. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
3 : 397
— Vegyes apróságok. (Ismertetések, észrevételek fejtegetések)
3 : 157, 285, 471
— Cseremisz tanulmányok. Második cikk __ . . . . . .
4 : 48
— Néhány magyar igeképzőről (ászt, ad ; it, úl; t, l; tat) . . . 4 : 145
—• Khivai tatárság . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 : 269
— Erdei- ós hegyi-cseremisz szótár . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4 : 332
— Vegyes apróságok. (Ismertetések, észrevételek, fejtegetések)
4 : 140, 472
— A magyar úgynevezett igekötők és az árja praefixumok
5: 1
— Szintén valami az a ki-, a mi-röl . . . _.. _..
__.
5 : 19
— Mordvin közlések . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . . . .
5 : 81
— Szótaglalások és valami a magyar szóképzés iskolai taní
tásáról
... ... ... ... ... ... ... ... ...
6 : 16
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... '_.. ... ...
...
6 : 29
— A raagas magnus-féle magyar-árja hasonlat . . . __. . . .
6 : 51
— Török szófejtegetések
... ... ... ... ... ... ... ...
6 : 58
— Az ime végű eszköznevekről a finn nyelvben . . . . . . . . .
6 : 175
— Az 1775-diki cseremisz grammatika . . . . . . _._ . . . . . .
6 : 191
— Vegyes apróságok
. . . ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 : 295
— A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések
...
6 : 374
— A magyar és finn-ugor nyelvekbeli szóegyezések . . . . . .
7 : 1
— Denominativ igék az ugor nyolvekben
. . . . . . _.. . . . 10 : 1
— Jelentés Vámbéry A. magyar-török szóegyezéséről
10 : 61
— Svéd-lapp nyelvmutatványok
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 2 : 161
— Moksa- és erza-mordvin nyelvtan
... ... ... ... ...
13 : 1
— Egy álszó
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 13 : 167
— Zűrjén nyelvmutatványok: I. Popov András: ((Keresztyén
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... ... ... ... ... ... ... ... ...
15 : 407
— Syrjániláisia háálauluja (zűrjén nászdalok), koonnut Castrén,
suomentanut Aminoff
. . . . . . . . . . . . .... . . . 15 : 153
— J. Budenz: Ueber die Verzweigung der ugrischen Sprachen 15 : 157
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J B u d e n z J ó z s e f . Studien zur Vergleichung der ugrofinnischen
Sprachen, von N. Anderson . . . ___ ___ . . . . . .
15 : 309
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«Lautgesetz und Analogie» c. értekezésében . . . ___ 15 : 468
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. . . _._ ___ ._. . . . . . .
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— Moksa-mordvin Máté evangélioma. Tyumenyev fordításából,
bevezetéssel ós szójegyzékkel
. . . . . . __. . . . ___ 16 : 325
• — O. D o n n e r : Die gegenseitige Verwandtschaft der finnischugrischen Sprachen . . . ___ . . . . . . . . .
. . . ___ 16 : 120
— A főbb testrészek elnevezései az öt altáji nyelvcsoportban
16 : 144
— Az öt altáji nyelvcsoport alapszámnevei . . . . . . . . . ___
16 : 153
— Két csuvas mese, Regnly hagyományából . . . _— —_ . . . 16 : 157
— VogK. elöl «első»
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . __..
16 : 320
— A grammatikai genus hiánya
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 : 322
— Orosz igék az Erza-mordvinban
... ... ... ... ...
16 : 453
— Szorokin vogul szójegyzéke . . . . . . __. . . . ___
. . . 16 : 470
— Osztják mondatok, Vologodszki orosz-osztják szótárából . . .
17 : 161
— Ahlquist Ág.: Über die Sprache der Nord-Ostjaken . . . ___ 17 : 127
— Felelet. Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin «A ma
gyarok eredetei) c. munkájára I. és I I . 1—4.
...
17 : 412
— Csag. baru «bőr» ? . . . . . . . . . . . . . . . „_ . . . . . . . . . 17 : 3 2 3
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész : az ugor
nyelvek szóképzése. I. Igekópzés . . .
...
18 : 161, 456
— Felelet. Nyelvészeti észrevételek Vámbéry Ármin «A ma
gyarok eredetso e. munkájára. I I , 5. 6. . . . . . . . . . 18 : 1
— Genetz Arvid: Lyhyt Kasanin Tatarin kielen kielioppi (Rö
vid kazáni-tatár nyelvtan)
. . . .... . . . .... . . .
18 : 320
— Ad «Turcologiam» . . . . . . . . . ___ . . . . . . _„ _.. . . . 1 8 : 475
— A m. -stúl, -stűl comitativus rag
... ... ... ... ...
18 : 158
— Kunos I . : Erza-mordvin nyelvmutatvány-ához szójegyzék
és jegyzetek ___ . . . . . . . . . . . . . . . ___ ._.
19 : 116
— F . Miklósi e h : Die türkischen Elemente in den südost-und
osteuropáischen Sprachen
... ... ... ... ...
19 : 287
— «A kereskedő)) czimű vogul monda. Jegyzetekkel
___ . . .
19:310
— J a k u t textusok
___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . __. -__
19 : 4 6 5
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktana. Első rész: az
ugor nyelvek szóképzése. I I . Nóvszóképzés ___ 20 : 251, 401
— A mandsu nyelv alaktana, rövid vázlatban. Néhány nyelv
mutatvány
__. . . . . . . . . . . . . . . .
20 : 307, 380, 475
— A magyar szókincs eredetéhez. Szóegyezési adatok . . . .... 20 : 147
— A harmadik személynévmás az ugor nyelvekben .... . . .
21 : 190
—• Rövid mongol nyelvtan. — Mongol nyelvmutatványok
(szójegyzékkel)
. . . ___ . . . . . . ___ . . . . . . . . . 21 : 274
— Erza-mordviu népmese (Mazi Damaj)
. . . . . . . . . ___
21 : 54
— Suomalais-ugrilaisen Seuran aikakauskirja (Journal de la
socióté finno-ougrienne) I. ___ . . . . . . _.. .... — 21 : 63
— W. Radloff: Das Türkische Sprachmatériái des Codex
Comanicus . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
21 : 73, 153
— Ahlquist, Aug.: Suomen kielen lukusanoista (a finn nyelv
számneveiről)
... ... ... ... ... ... ...
21 : 200
— Adalék a jurák-szamojéd nyelv ismeretéhez . . . . . . . . .
22 : 81
— Jurák-szamojéd szójegyzék . . . . . . . . . . . . — . . . . . . 22 : 321
— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához :
Többes és kettős szám . . . . . . ___ . . . . . . . . .
22 : 377
Collectiv számnevek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 : 399
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B u d e n z J ó z s e f . Igeragozás: alanyi, birtokos ós tárgyas sze
mélyragok
„_ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22:417
Az -n egyes 2. személyrag a zűrjében . . . . . . ___ . . . 22 : 260
— A magyar szókincs eredetéhez, szóegyezósi adatok
i 22 : 319, 409
— Egy homályos vogul szó
... ...
. . . __ . . .
22 : 413— Az ugor nyelvek összehasonlító alaktanához :
A mód és időalakok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 : 178
A névragozás . . . . . . ___ . . . . . . . . . _.. . . .
23:241
— Hunfalvy Pálról
. . . . . . .._ . . . . . . .... . . . . . . . . . 23 : 124
— A finn tanulmányok fontosságáról ... .__ . . . . . . . . .
24 : 343
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. . . . . . . . . 16 : 270
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— Rumun elemek a magyar nyelvben
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... ... ... ...
12 : 440
— Xorenaci Mózes, az ogundur és ogur bolgárokról
. . . . . . 14 : 60
F á b i á n I s t v á n . A cselekvés egyszerisógót jelelő d, van, ven
képzőkről . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2 : 1
— A magyar családnevekről
. . . .... . . . . . . . . . __. . . .
3 : 389
— A va ve képzőnek s változatainak szereplése nyelveinkben
5 : 239
— Nyelvészeti apróságok
... ... ... ... ... ... ...
7 : 119
F i n á l y H e n r i k . Mutatvány-cikkek egy magyar-latin szótárból
6 : 149
F o g a r a s i J á n o s . Szabatosság az igeidőkben
...
1 : 1, 45, 157, 317
— A sajószentpóteriek 1403-dik évi «végzése*) nyelvészeti
tekintetben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . .
3 : 190
— A «Székely népköltészeti gyűjteményi) bevezetéssel
...
3 : 361
— Kriza János «Székely népköltési gyűjteménye* nyelvészeti
tekintetben. I I . I I I . Közlemény . . . . . . . . . . . . 4 : 23, 129
— Az «ilyen» névmás a mongol nyelv után . . . . . . . . . . . .
5 : 280
— A pedig, penig, kedig szókról . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6 : 321
G e n e t z A r v i d . Orosz-lapp nyelvmutatványok. Máté evangé
liuma és eredeti textusok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 : 74
—• Az előbbinek befejezése
... ... . . . ... . . . . . . ...
15:287
G o l d z i h e r I g n á c z . A mythos-tudomány jelen állásáról . . . . . . 12 : 117
— A nap ós hold nevei a sémi nyelvekben . . . . . . . . . . . .
12 : 221
— A sémi faj őshazájáról és vándorlásáról
. . . _._ . . . . . . 12 : 285
— A nyelvtudomány története az araboknál
. . . ___ . . .
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—• Körösi Csorna hagyatéka
. . . . . . — — . . . . . . — 23 : 34
— Török nyelvemlékek a X I I I . századból. ( H o u t s m a : E i n
türkisch-arabisches Glossar.) . . . . . . . . . — . . .
24 : 364
— Az arab nyelvjárások legújabb irodalma . . . — . . . ___ 25 : 90
— Studia tíinaitica __. . . . . . . .__ . . . . . . — . . . —
25 : 96
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15 : 304
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__. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 : 1
— Svéd-lapp olvasmányok
.__ . . . . . . __. . . . . . .
..
16 : 165
— Orosz-lapp nyelvtani vázlat . . . .__ . . . ___ . . . .... . . . 17 : 1
— Zűrjén nyelvmutatványok, III—V. ... . . . — — . . .
17 : 380
— Magyar elemek a déli szláv nyelvekben
___ . . . ___ . . . 18 : 4 4 8
— Svéd-lapp szövegek: I. Lule- ós Pite-lappmarki nyelvmutat
ványok
. . . . . . . . . . . . .... . . . .__ . . . . . .
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— Svéd-lapp szótár a Lule ós Pite-lappmarki szöveghez
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21 : 145
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— Kisebb Lule-lappmarki nyelvjárások . . . . . . . . . . . . . . . 22 : 299
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H a l á s z I g n á c z . Török dalok . . . ___ . . . . . . . . . __ . . .
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József. Budenz-Szinnyei finn nyelvtana) .... . . . . . . 24 : 483
H e i n r i c h K á r o l y . A görög idegen szavak a szyr nyelvben
14 : 465
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... ... ...
1 .468
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___ . . . . . . . . . __. . . . . . . ...
2 : 69
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2 : 95
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— Bunsen, Outlines of the philosophy of universal history.
Ismertetés . . . . . . . . . ___ . . . . . . ... . . . . . .
2 : 381
— Ahlquist A. Om ungerska sprákets förvandtscap med
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3 : 19
— Biedl Sz. Magyar nyelvtan. Ismertetés
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—• Még egyszer Feze
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—• Hegyaljai oklevelek
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— Földirati és helynevek. (He'jő. Sajó. Szin-va, Zagy-va, Be
rettyó, Si-jó, Táp-jó)
. . . . . . . . . . . . . . . —_
6 : 350
—• Europaeus a finn-magyar helynevekről
. . . . . . __. . . .
7 : 198
— Osztják evangélium és az éjszaki osztják nyelv . . . . . .
7 : 403
— Tudósítás észtországbeli utazásomról. (Kivonat)
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— Iktat = iochtat-e? (P. Thewrewk. Iktatás.) Ismertetés ___
7 : 254
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7 : 259
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— A magyar nyelv szótára elveiről és azok miképi alkalmazá
sáról
. . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . . __.
8 : 302
— A kondai vogul nyelv. A Popov G. fordításának alapján
9 : 1
— A kondai vogul nyelv
. . . . . . . . . . . . __. .... . . .
10 : 177
— Dravida nyelvek, különösen a «Tamil» nyelv . . . . . .
1 0 : 345
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H u n f a l v y P á l . Cuno. Forschungen im Gebiete der altén Völkerkunde. Ismertetés
. . . . . . ._— . . . . . . .__
— Az európai ősmiveltség képe, főtekintettel Skandináviára
és Oroszországra. (Worsaae munkájának ismertetése)
— A népek, különösen a Turánok költözése. (Ujfalvy Ch. ,Les
migrations des peuples' munkájának ismertetése) . „
— Az északi osztják nyelv Vologodszki fordításainak és orosz
osztják szótárának alapján, tekintettel mind Castrén
déli osztják grammatikájára, mind a Eeguly hozta
szójegyzókre s eredeti osztják énekekre
... ...
— Magyar mythologiai adatok ós egyéb
. . . ._. — _~
— Wiedemann F . Grammatik der Esthnisehen Sprache. Is
mertetés . . . . . . . . . .... ___ . . . . . . ._.- __— Új tudományok, új előitéletek, meg adalék a finn-ugor
népek történetéhez
. . . . . . . . . . . . . . . . . . ._.
— A r u m u n nyelv ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___
14 :
I m r e S á n d o r . A neh tulajdonítórag eredete ós értéke ,__ . . .
— Kincsásási babonák a X V I I . századból
. . . ___ . . . . . .
J a n k ó J á n o s . Finn mesetanulmányok (Krohn K. tanulmánya)
J o a n n o v i c s G y ö r g y . A magyar a mutató szócskáról.. .„ .__
Némely újabb szóalkotásról __. . . . __. . . . . . . . . . . . .
J ó n á s J á n o s . Amrau '1 Kaisz ós Tarafa költeményei __. . . .
K a l m á r E l e k . Latin elemek a magyar nyelvben. I r t a Kovács Gy.
— Idegen szók irása ___ . . . . . . . . . . . . . . . .__ . . . . . .
— Gabelentz könyve a nyelvtudományról . . . . . . . . . . . .
— A Beszterczei Szójegyzék
. . . . . . . . . . . . . . . _„ . . .
— Bellaagh irdalomtörtóneti kiadásai . . . . . . . . . . . . . . .
— Szvorényi József
. . . __. .... . . . . . . __. ___ . . . . . .
— A «töves» declinatióról
___ . . . . . . . . . . . . . . . —
— Arany János mint nyelvész ___ . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Gabelentz a latin ós görög nyelv tanításáról . . . .... . . .
— Gabelentz mondattani álláspontja.— .._ . . . . . . — —
— Gabelentz felfogása a nyelvek küzdelméről . . . .__ . . .
— Gabelentz nézetei az iskolai fordításról
... ... ... —
— A schlágli szójegyzék . . . . . . ___ . . . . . . . . . . . . . . .
— Czéczó
... ...
. . . . . . . . . __. . . . . . .
— Sohán . . . . . . __. . . . ___ . . . . . . . . . . . . _._ . . .
— Megtestesül
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .__
— Kifejez: kifejt
... ... ... ... ... ... ... ... —
— Mátyás király halálára való emlékdalhoz . . . . . . . . . . . .
— A Königsbergi Töredék versmértéke . . . . . . . . . . . . . . .
— Pázmány Péter összes munkái
... —
___ .... ...
— Egyenest
... ... ...
.. ... ... ... ... ... ...
K a t o n a L a j o s . Die geogr. Verbreitung estnischer Lieder von
K. Krohn
... ... ... ... ... ... ... ... ...
— Világnyelv (Schuchardt H . füzete) . . . . . . . . . . . . —
— A hajnal szóhoz
... ... ... ... ... ... ... ... ...
K i s s I g n á c z . Pázmány n y e l v e . . . . . . . . . . . . ... . . .
15:
K r i z a J á n o s . Észrevételek a «Magyar Tájszótár»-ban meg
jelent több székely szóra
... ... ... ... ...
K u n o s I g n á c z . Magy. leg . . . . . . . . . . . . . . . . . .
...
— Mordvin inksa
... ... ... ... ... ... ... — ...
— Magy. leány
. . . . . . . . . . . . . . . . . . _.. . . . . . . . . .
— Egy adat a mordvin hangtanhoz
... ... ... ... ...
— Fordított népetymologiák
... ... ...
_. . . . . . . . . .
— Erza-mordvin n y e l v m u t a t v á n y : A biblia történetből (1883)

10:17410 : 423
10 : 465

11 : 1
12 : 70
12 : 159'
14:
1
265, 376
2 : 322
10 : 391
23 : 331
4 : 455
7 : 321
7 : 185
22 : 510
23 : 279
23 : 94
23 : 232
23 : 468
23 : 115
23 : 240
23 : 347
23 : 278
23:297
23 : 334
23 : 423
24 : 249
24 : 127
24 : 30
2 4 : 167
24:256
25 : 167
25 : 351
25 : 356
25 : 375
22 :
24:
25 :
177,

505
86
186
325

10 : 325
16 :456
16 :457
17:15617 : 158
17 : 302:
19 : 73-
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K u n o s I g n á c z . H á r o m Karagöz-játék. Török szöveg, fordítással.
Tárgyi és nyelvi magyarázatok __. . . . . . .
20 : 1, 161, 321
— Kis ázsiai török nyelvemlék
... ... ... ... —
22 : 113, 261
— Egy ó-török nyelvemlék
. . . . . . —- — . . . . . . —.
476
— A török nők nyelve és költészete . . . — —- . . . . . .
424
G r . K u u n G é z a . Hogyan fejeztetik ki az örökkévalóság a sémi
175
nyelvekben
— — — — . . . —- —- . . .
449
G r . K u u n G é z a . Az uj-arab nyelvről
— — — — ...
76
— Assyr szók hasonlítása
. . . . . . '_..- ___ — —- . . .
— A héber f ) ^ partikuláról
. . . _._ — — . . . . . . _..
42
111
— A gyökök elméletéről..- . . . — . . .
366
— Cyprus szigetének phoeniciai felírásai
. . . __. — ___
— A sémi névszó számviszonyai . . . — . . . — — . . .
63
—• A rokon nyelvekről és dialektusokról
_.. . . . _.. ._.
244
— Ascoli árja-sémi tanulmányai
_._ ._. . . . ..- _._ _..
190
L i n d n e r E r n ő . Schleicher nyelvtudományi elmélete, tekintettel
a német nyelvre
___ — . . . . . . --- — ___
420
— Nyelvjárások vallomásai
__. __. — —- . . . .._ —
1
— Kempelen Farkas és viszonylásai a nyelvtudományhoz I .
325
M a r k o v i c s S á n d o r . M. tung . . . — — — —- — —
15 462
M á t y á s F l ó r i á n . Régi magyar családi és időnevezetek .._ .__
8 321
— Magyar nyelvritkaságok
„_ __. .._ . . . _~ .__ . . .
4 188
M e l i c h J á n o s . Az igenevek (Péter J á n o s : Az igenevek
használata) . . . .._ . . . . . . . . . . . . . . . — __.. 2 4 ; 496
2 4 : 127
— Kombinált igeidőalak _.. . . . . . . — . . . . . . . . . . . .
— Pótlások jövevény-szavainkhoz: karapol, kappan
. . . . . . 2 4 : 482
—• Szláv szavainkról (Asbóth 0 . : A szláv szók a magyarban) 2 5 : 103
25 : 107
— Helyhatározó demonstratív elemek. (Giesswein S. füzete)
— kotorgárt. zsarol, perzsel
. . . . . . — __.
25 : 122, 387, 441
— Tröster János
. . . . . . _.. . . . . . . —- ___ — . . . 2 5 : 127
2 5 : 248
— Német szófejtés. (Kluge F r . Etymologisches Wörterbuch)
25 : 255
— Török (oszmanli) eredetű jövevény-szavainkhoz _..
— Adatok a szlávság magyar elemeihez . . . . . . . . . ___ . . . 2 5 : 288
— Az erdélyi szászság magyar jövevényei (Jacobi Gy. érte
kezése) . . . . . . . . . — . . .
_.. . . . . . .
2 5 : 469
M e y e r G u s z t á v . Görög szófejtés. (Prellwitz etym. szótára . . .
110
M i s t e l i F e r e n c z . A nyelvtudomány fő problémáiról. (Giesswein
munkája)
.._ .._ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 298
23 121
— Hunfalvy Pálról . . . . . . . . . _._ . . . . . . . . . . . . . . .
16 313
M u n k á c s i B e r n á t . Csuvas ós kazáni-tatár nyelvmutatvány
— Ugor szókezdő média .... . . . .._ . . . —_ . . . —_ . . . 16 460
17
66
— Magyar elemek a déli szláv nyelvekben . . . . . . ___ . . .
— Votják nyelvmutatványok
. . . ___ . . . . . . . . . ___ _._ 17 247
17 : 151
— A j a k u t genitivus
__. .... ___ __.
___ . . . . . .
— Votják nyelvtanulmányok. I. Idegen elemek a votják
nyelvben
_.. _._ . . . . . . . . . .... . . . . . .
18 : 3 5 , 428
— Ujabb adalékok a magyar nyelv török elemeihez
. . . . . . 2 0 : 467
— Csuvas nyelvészeti jegyzetek . . .
_._ . . .
21
1
— Ujabb adalékok a magyar nyelv török elemeihez. I I .
21 : 115
— A vogul nyelvjárások (szóragozás és nyelvmutatványok):
I. Éjszaki vogul nyelvjárás . . . . . . . . . . . .
21 : 321, 485
I I . Közép-lozvai nyelvjárás
... ... ... ... ... 22:
1
I I I . Alsó-lozvai nyelvjárás . . . __. . . . ___ ___
2 2 : 53
IV. A kondai vogul nyelvjárás
. . . . . . ___ . . . 2 3 : 353
24:
V. A pelimi n y e l v j á r á s . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
VI. A tavdai nyelvjárás . . . . . . . . . . . . . . .
24 : 152, 306
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M u n k á c s i B e r n á t . Pervuchin Miklós : Vázlatok a glazovi votjákok hagyományai és életmódja köréből (oroszul) 21 : 220, 463
— Weske Mihály: A cseremisz nyelv dialektusairól (oroszul)
21 : 477
— Adalékok az ugor-szamojéd nyelvhasonlításhoz
— ___
23 : 87
— Altáji elemek a szláv nyelvekben . . . — .._ .__ —
2 3 : 432
— Magyar műveltségi szók kaukázusi nyelvekben . . . ___ _._ 23 : 119
— A vogul khqls
. . . _.. . . . . . .
. . . .__ . . . . . .
2 3 : 73
—• A vogul-osztják 2. szemólyrag
. . . ___ . . . . . . ___ — 23 : 342
— Kutya s más magyar kutyanevek . . . . . . ._. __ ___
23 : 343
— A vogul evangeliom ríute szava __. ___ __. — . . . ._. 23 : 344
— Egy ,epe' jelentésű szó az ugor nyelvekben . . . . . . . . .
23 : 345
— Ősi török-ái-ja nyelvérintkezós ___ . . . . . . ___ . . . . . .
24 : 405
—• A lapu ós nap szók magyarázatához . . . . . . —_
_._ 24 : 203
— Az ember szó magyarázatához . . . ___ _.. . . . . . . —
24 : 475
—• A felső-lozvai vogul nyelvjárás
. . . ___ . . . . . . . . . — 24 : 41
— Végszó a nap és vidra magyarázataihoz . . . _.. ___ . . .
25 : 57
— Valaki
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . 25 : 56
—• A hajnal szó ujabb etyrnologiájához
... ... ... ...
25 : 78
— A magyar magánhangzók történetéhez I. ___ . . . . . . — 25 : 164
25 : 257
— A magyar magánhangzók történetéhez I I .
-... . . . . . .
— Az est eredete . . . . . . . . . . . . . . . . . . ___ .__ . . . . . . 25 : 317
25 : 373
—• A vogul «isten-nyila»
... ... ... ... ...
...
—• Néhány műveltségi szó eredetéhez
. . . . . . . . . — —_ 25 : 374
25 : 287
— Helyreigazítás (ki ós mi) . . . . . . — . . . .—
25 : 377
—- Iráni elemek fian-ugor nyelvekben
. . . —_ . . . . . .
í i e g y e s y L á s z l ó . A Königsbergi Töredék versmértóke . . . . . . 25 : 351
23 : 419
P a p F e r e n c z . Egy érdekes képző: -atag -eteg
... ... ...
P a t r u b á n y L u k á c s . Török arslan «oroszlán»
. . . . . . . . . 16 : 459
17 : 159
— A csuvas többes számról . . . . . . . . . . . . _— . . .
—• Magy. könyörög, könyörül
___ . . . . . . . . . — — — 18 : 156
1 4 : 95
P e c z V i l m o s . Aeschylus ós Sophocles trópusai . . . . . . . . .
—• Bevezetés az új-görög nyelvtanba (Hatzidakis : Einleitung
in die neugriechische Grammatik) . . . . . . . . . . . . 2 i : 240
2 4 : 363
— Dóczi I m r e görög nyelvtana
. . . ... ... ... ... ...
— Meyer Gusztáv új-görög t a n u l m á n y a i . . . . . . . . . . . . . . . 24 : 489
2 5 : 79
— Mi a mondattan ? (John Ries : Was ist Syntax ?) . . . __.
P e t z G e d e o n . Az indogermán hangtan mai állásáról
23 : 74, 191, 403
— Schuchardt felfogása a nyelvek küzdelméről
. . . ._. . . . 23 : 475
P r i k k e l M a r i á n . Ősvallásunk egy-két nyelvi emléke. I. A nap
szó 24 : 31, 470. I I . Az ember szó 24 : 344. I I I . Hajnal
25 : 187
25 : 70. Istennyila ós teremt
— . . . — — —— Panyöka
. . . . . . . . . . . . .__ . . . . . . — . . . — —- 25 : 124
25 : 472
— A tarém-nal szóhoz . . . .... . . . __. . . . . . . . . . __U i b á r y F e r e n c z . A Baszk nyelv ismertetése . . . — —
5 37, 426
R i n g - M i h á l y . A Catull-kéziratok, tekintettel Nemzeti Muzeu
1
m u n k Catull-Codexére . . . — — — --- .-12
16
— A régibb görög regényről
. . . . . . . . . . . . ._. . . . . . . 12
— A Nemzeti Múzeum Orosius-Codexéről . . . . . . . . . . . .
12 : 45
R ó z s a G é z a . Franczia nyelvújítás és szóképzés (Darmesteter
könyve) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . 20 : 108
S c l i m i d t G y ő z ő . A Pozsonyi codex nyelvi sajátságai
. . . 24 : 59, 211
S e b e s t y é n K á r o l y . A nyelvhelyesség (Noreen és Johannson
értekezése) . . . . . . . . . . . . . . . . . . — — — 23 : 215
— Helyesírás és túlterhelés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 : 124
S e t á l á E m i l . A lív nép és nyelve. (Lív nyelvmutatványokkal) 21 : 241
— Egy vepsz daltöredék
.... . . . . . .
. . . . . . — — 22 : 158
— Thomsen Vilmos nyomozásai a finn nyelvtörténet terén 23 : 103, 197
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S e t á l a E m i l . Budenz Józsefről... . . . . . . . . . __. . . . . . .
23 : 335
— Hunfalvy Pálról
— — . . . . . . . . . — — — — 2 3 : 122
— A finn nyelvtani irodalom áttekintése (Eliot nyelvtana
alkalmából)
. . . . . . ___ . . . . . . . . . . . . . . .
2 4 : 93
S i m o n y i Z s i g m o n d . Az ugor mód-alakok
. . . — . . . . . . 13 : 135
— A mássalhangzók hasonulása a magyarban . . . . . . ...
14 : 71
— A magyar gyakorító és mozzanatos igék képzése
16 : 237, 17 : 46
— Egy osztják nyelvemlók . . . . . .
... ... ... —
2 2 : 408
— A Beszterczei Szójegyzék
. . . . . . . . . __. . . . __. . . . 2 2 : 523
— A Ny. Közlemények a múltban s a jövőben . . . . . . . . .
23 : 1
— A Beszterczei Szójegyzék (Finály kiadása) . . . _._ . . . — 23 : 230
— Az új Magyar Tájszótár (szerk. Szinnyei József egy. prof.) 23 : 307
— Petőfi kritikai kiadása (Havas jegyzeteivel) . . . . . . . . .
23 : 465
— Német s z a v a i n k h o z . . . ___ . . . . . . . . . . . . . . . — .._ 2 3 : 5!)
— Olasz szavainkhoz
... ... ... ...
23 : 128, 144, 177, 190, 352
— Bélibáb Miskolczon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 : 114
— «Osi dicsőségünk)) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23 : 197
— Az idegen szók írásához . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
23 : 350
— A Schláefli szójegyzék __. . . .
._ . . . . . . . . . . . . . . . 23 : 474
— Ezer ="mille = mérfföld)
= kiló... f . . . . . . J_ —
23:418
— Esemény az ural-altaji nyelvészet terén . . . . . . . . . . . . 24 : 1
— Szókombioálás és szóképzés
... ... ... ... ... —
24 : 129
—
A nyelvhelyességről (Setálá: Oikeakielisyydestá)
__. . . . 24 : 233
— Az idegen szók ellen ( F r a n k é : Reinheit und Reichtum der
d. Schriftsprache, gefördert durch die Mundarten. —
D u n g e r : Wörterbuch von Verdeutschungen entbehrlicher Fremdwörter)
... ... ... ... ... ...
24 : 355
•— Alít . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . 2 4 :
5
— Osszét szók a magyar nyelvben
. . . . . . . . . . . . _—
24 : 128
— Osszét szók ugor nyelvekben
. . . . . . . . . . . . __„ . . . 24 : 82
— Panyóka
. . . . . . . . . . . . . . . . . . — _.. . . .
24:210,354
— Valaki ós neki ___ . . . . . . . . .
. . . . . . 2 4 : 368, &5: 128
— Böszörmények
... ... ... ... ... ... ... ... ...
24 : 333
— Mondattani vázlatok. I. A hiányos mondatok
... ...
25 : 1
— Szláv szavaink eredetéhez
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 : 53
— A Königsbergi Töredék
... ... ... ... ... ... ...
25 : 48
— Hold ,reggel' . . . . . . .... . . . . . . ~
. . . __. . . . . . . 25 : 69
— Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás koráig. (Zolnai Gy.
könyve)
... ... ... ... ... ... ... ... ...
25:250
— Latin szófejtés (Keller munkái) . . . ._. . . . . . . . . . . . . 25 : 365
— Kincs
. . . .... . . . ...^ . . . . . . .... . . . . . . . . . . . .
25 : 303
— Vörösmarty mint nyelvész. (Kis Ernő értekezése) . . . . . . 25 : 376
S t e n e r J á n o s . Momentán -p a finn nyelvben
... ... ...
19 : 307
— Mordvin meznek
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 0 : 155
— Szófejtés: m. isten
...
... ... ... ... ... ... —
21 : 456
— A mordvin határozók tekintettel a finn nyelvre
. . . . . . 22 : 441
S z a m o t a I s t v á n . A tihanyi apátság 1055-iki alapító oklevele
mint magyar nyelvemlék
...
... ... ...
2 5 : 129
—• Szálkai László magyar glosszái 1490-ből ___ . . . . . . . . . 25 : 452
S z a r v a s G á b o r . Latin fordításaink és a latinságok
... ...
10 : 136
S z é n á s s y S á n d o r . Összehasonlító latin szónyomozások . . . 7 : 131, 256
— Latin orthographiai tanulmányok
... ... ... ... ...
8 : 197
S z i g - e t h y I s t v á n . Az Erdy-codex némely hangtani sajátságai . . . 15 : 55
S z i l a s i M ó r i c z . Evez . . . . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .
23 : 402
—• Pótlók az erza-mordvin szótárhoz
. . . . . . . . . . . . . . . 24 : 42
— Gabelentz György
... ... ... ... ... ... ... ...
2 4 : 78
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S z i l a s i M ó r i c z . Kombinált műveltető és mozzanatos igeképzés :
I. Műveltető -t, -at, -tat képzők . . . . . . ._. . . .
I I . Kombinált -gat képző
__. . . . . . . 1„ ___
I I I . Mozzanatos képzők
... ... ... ... ... ...
— A finn irodalmi társaság évkönyve (Suomi I I I . 6. k.) ..1
— A finn-ugor nyelvészet történetéhez. (Setálá: Lisiá Suomalais-ugrilaisen kielentutkimuksen historiaan)
...
— Vogul szójegyzék
. . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 : 19, 215,
— Szórványos és részleges hangváltozás . . . . . . . . . . . . . . .
— A finn-ugor társaság közgyűléséről ... . . . . . . . . . . . .
— A finn nyelvészet története. (Setálá után) _._ . . . . . . . . .
S z i n n y e i J ó z s e f . Révay magyar-ugor nyelvhasonlítása
...
— M. köt- és f. köyttá-—
... ... ... ... ...
- ...
—• A vepsz n y e l v r ő l . . . . . . . . . . . . „_. . . . . . . . . . . . .
— Lönnbohn : Adalék a keleti-finn tájbeszédek ismeretéhez
(Jááski, Kirvu, Bautjárvi és Buokolahti egyházme
gyék nyelvéről: Suomi X I I I .
__. . . . . . . . . . . . . —
— Ahlquist Á g . : A finn nyelv rendszere (Suomen kielen
rakennus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Az ugor idő és módalakok (Setálá könyve)
... ... ...
— Labiális illeszkedés a cseremiszben ... . . . . . . . . . . . .
— A finnség szláv jövevényei. (Jos. Mikola : Berührungen
zwischen den westfinnischen und slavischen Sprachen. I.)
... ... ... ... ... ... — ... ...
S z m i r n o v I v á n . Munkácsi B. Votják szótár (Munkácsi B. meg
jegyzéseivel)
— . . . . . . . . . . . . . . . . . . __.
T a k á c s I s t v á n . Mit kell tartani nyelvünkben a részesülőkről ?
— Némely névmások helyes használatáról
... ... ... ...
Télí'y I v á n ( J á n o s ) . Latin ódák, Szepesi I m r é t ő l . . . . . . . . .
— Solon adótörvénye . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Az attikai törvénykönyvről
... ... ... ...
—
— A jelenkori görög irodalom . . . . . . . . . . . . . . . . . . —
T o r k o s S á n d o r . Az-e vagy a?
... ... ... ... ... ...
T ó t h R e z s ő . Adatok a latin elemekhez
... ... ... ... ...
T h e w r e w k Á r p á d . A görög szinügy . . . . . . . . . . . . . . .
—• Egy magyar mint görög versíró . . . . . . . . . . . . . . . —
T h e w r e w k E m i l . A magyar rlrythmus rendezése
... ...
— Codex Festi breviati Corvinianus
... ... ... ... ...
V á n i b é r y Á r m i n . «Muhákemet-ül-lugetejn». Mir Ali Sír csagataj-törökjéből . . . . . . . . . . . . .... . . . . . . . . .
— Török példabeszédek
... ... ... ... ... ... ... ...
— Éjszaki tatárok dalai . . . ... . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— A dólszibifiai török fajok népirodalmáról . . . . . . .__ . . .
— Az ujguiok nyelvemlékei . . . _.. . . . . . . . . . . . . . . .
— Magyar és török-tatár szóegyezések
___ . . . . . . . . . . . .
— A kun miatyánkról __. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— A török-tatár nyelvek etymologiai s z ó t á r a . . . .... . . . . . .
— A turkománok nyelvéről. Értekezés, turkomán szöveg és
fordítása, jegyzetek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
— Baskir szerelmi dalok . . . . . . .... . . . . . . . . . . . . . . .
V a s s J ó z s e f . Adalékok a magyar nyelvjárástanhoz. I. Kapnikbánya
... ... ... ... ... ... ... ... ...
— I I . Pótléksorok a háromszéki nyelvjáráshoz
... ... ...
V a s v e r ő R a j m u n d . Causativ -l a k o n d a i vogulban . . . . . .
— VogK. -na rag, essivus értékkel
... ... ... ... ...
— Ven-e ,senki' jelentésű vogul khqls ?
... ... ... ...
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V a s v e r ő R a j m u n d . Kérdés a felső lozvai nyelvjárásra vonat
kozólag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . — 22 : 416
— Zűrjén és votják szóegyezések . . . . . . . . . . . . . . . —
23 : 341
V o l f G y ö r g y . Az egyszerű sziszegő hangok jelölése a régi
magyar orthographiában
. . . ___ . . . . . . . . . . . . 19 : 5&
— Ószlovén, újszlovén
. . . . . . __. . . . . . . .._ — —
2 5 : 245
Z o l n a i G y u l a . Mondattani búvárlatok . . . .__ . . . . . . . . . 23 : 35, 145
— Elvonás általi szóképzés (Stowasser: Das Verbum Lare)
23 : 227
— A magyar nyelvjárások (Balassa József munkája"*.... . . .
23 : 310
— Mátyusföld nyelvjárása bírálatához
. . . . . . _„ . . . . . . 23 : 4 7 3
— Többszörösen kérdő és vonatkozó mondatok (Schuchardt H .
értekezése)
... ... ... ... ... ... ... ...
2 4 : 107
—• XV. századbeli glosszák az Egyetemi Könyvtárban ... . . . 2 5 : 49
— Helyneveink eredetéhez. (Borovszky Samu : A honfoglalás
története) . . . .... . . . . . . . . . __ . . . . . . . . .
25 : 88
Z o l t v á n y i Li. í r é n . A Nádor-codex nyelvi sajátságairól 17 : 190, 19 : 1
Tudósítás a nyelvosztályi bizottság üléseiről
. . . .... _._ —1 : 131
Tudósítás a nyelvt. bizottság működéséről
._
...
2 : 105
Könyvismertetés. Cuno, Die Skythen
___ . . . .... . . . .... . . . 10 : 174
Ilminszki a turkománok nyelvéről
... ... ... ... ... ...
15 : 170
Wiedemann zűrjén szótára. —• Aminoff utazása a votjákok k ö z t . —
Lönnrot, finn loihtürünot (ráolvasások).__ . . . . . .
15 : 173
Értesítések . . . ..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . —
21:149,240
«Finnisch-ugrische Forschungen». «Indogermanische Forschungen» 23 : 1&
Anderson Miklós. A dentalis spiránsról az osztjákban
... . . . 23 : 220
Franczia kormány rendelet a helyesírás ügyében
. . . . . . ....
23 : 236A franczia akadémia helyesírási reformja
.__ . . . . . . . . . 23 : 348, 447
Angol helyesírási reformmozgalom
. . . .... ___ .__ . . . . . .
23 : 259
Finn nyelvemlékek . . . . . . . . . . . . . . . . . . — . . . . . . . . . 23 : 435
Orosz néprajzi folyóirat
.... __- . . . . . . — . . . . . . . . .
24 : 112;
Deeke latin nyelvtani magyarázatai (Erláuterungen) . . . . . . . . . 24 : 58
Acc. c. inf. ós nom. c. inf. Thukydidesnél (Incze B. értekezése)
24 : 142
Skandináv szók a lappban. (Quigstad : Nordisehe Lehnwörter im
Lappischen)
... ... ... ... ... ... ... ...
24 : 202
A japániak mint urál-altajiak (H. W i n k l e r : Japaner und Altaier) 24 : 286
Sáineanu L á z á r : Istoria filologiei Komane .... .... . . . . . . . . . 2 4 : 3 5 4
Könyvészet 1893 .
...
. ... ... .
... ...
24 : 113, 218
Könyvészet 1894
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 : 108
Az indogermán rokonsági nevek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
25 : 52
«AM; Magyar Határozók» (Simonyi Zsigmodtól)
. . . . . . . . . . . . 25 : 200
«A vogul nyelvjárások* (Munkácsi Bernáttól) . . . . . . . . . . . .
25 : 247
Kolozsvári káposzta . . . ..... .... . . . . . . . . . ._'_ . . . . . . . . . 25 : 213-
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Abajdocz szók 2:372
ablativus absolutus 24:296
ablaut 23:403
absolutus esetek 24:296
absztrakt név konkrét helyett 10:146
a. kifejezések nagy száma az ujabb
nyelvekben 10:144
acc. c. inf. Tliukydidesnél 24:142
agglutináló, 1. ragozó nyelvek.
agglutinatio 2:319. 24:80
Agrikola Mihály 4:2. 23:435
Ahlquist 3:19. 17:415. 23:104. 25:371.
A. a csuvas nyelvről 1:203. A.
osztják gyűjtése 11:7. A. egy osztj.
vegyes consonansról 21:71
a l a n y : általános a. 10:157. 25:3. ha
tározatlan a. 7:388. psychologiai
a. 24:80. a. és állítmány viszonya
23:306. a. és állitm. a szólamban
21:408. a.-ból határozó 23:158
alanyi ragozás tárgyas helyett 2:368
alanytalan igék 25:2. a. mondatok
25:1
alapszó 6:18
állatnevek a ruténben 16:290
állítmány: psychologiai á. 24:80. lé
szen megtérése, nincs együtt járása
7:372. á. és határozói a szólamban
21:416. á.-ból határozó 23:159
alphabetumról 8:381
altáji: 1. ural-altáji
altáji paj, paz, fej ? 18:475—476. a.
atik ,átok' ? 18:476. a. üt jelentése
18:476. a. elemek a szláv nyelvek
ben 23:432
Amelung K. 23:79
Amerika 3:356
Aminoff 21:67
analógia 2:184, 7:460. a. hatása
23:230, analógiás módszer 23:227,

analógiás alakulások a
finnben
15:473—75.
Anderson 15:309. 25:85
angol nyelv 8:27, 89. a. th képzése
8:413. a. helyesírási reform-moz
galom 23:259
Apollonios Dyskolos 24:229
Apor C. helyesírása 19:62
appositio 23:161
arab : uj-a. és ó-a. nyelv 4:449 a. köl
temények 7:184. a. nyelvészet 14:309.
a. népnyelv 14:329. a. ny-.járások
irodalma 25:90 a.-perzsa szók a
szerbben 3.471 a. szók a cseremisz
ben és votjákban 3:398
Arany János m i n t nyelvész 23:347
Archív f. slav. Phil. 25 : 460
árja nyelvek 8:83, 190
Ascoli 23:412. A. árja-sémi tanulmá
nyai 8:190
assimilatio : 1. hasonulás
assyr szók hasonlítása 5:76
átható és benható igeképzők a ma
gyarban párhuzamosan
egymás
mellett állanak 4:145
átirás 1:136. 2:107
attikai törvénykönyv 6:246
babonák a X V I I . századból 10:391
Bálint Gábor 25:213
Basilier 21:66
baskír nép 4:255
baszk nyelv ismertetése 5:37
beálló cselekvés 16:259
besenyőkről 5:278
beszéd 25:360, b. logikai osztályozása
23:99
Beszterczei szójegyzék 22:523. 23:230,
474
beszélő gépek 8:471
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beszédrészek: használatuk a gyer
mek-nyelvben 23:143. osztályozá
suk 24:232
beszélő szervek 8:359
bevégzettség, perfectio meg igekötő
vel 2:180 el-lel 3:81
bibliaforditások 3:38,161
birtokos jelző 2:291, b. j . nek-kel és
nek nélkül 3:458. b. j . szórendje
2:287. 3:359
birtokosragok: elhagyásuk a török
ben 2:463. b . r . Pázmánynál 15:192
-i, -jai -jei 3:287
birtokragos főnév továbbképzése 15:
187
birtokviszony 2:282. b. kifejezése
Pázmánynál 15:213. 3. szem. bir
tokos rag használata 3:8
Blau O. «TuranischeWurzelforschungen» 6:58
bolgárok 4:248—258. 14:60
Boller 17:415
Bonaparte Lucián 9:1. 11:6
Bopp F . 8:33, 80, 191, 194. 23:74, 77,
403, 412
Böhtlingk az urál-altaji nyelvek ro
konságáról 2:407
Brassai 24:81. «A m. mondat» is
mert. 1:468. B. az igekötőkről
5:1
Brugmann K. 23:74, 79, 405
B u c h : «Die Wotjáken» 21:220
Budenz J. 23:6, 335. 24:95
B u n s e n : Outlines of the philosophy
etc. 2:381
burját-mongol nyelvjárás 13:169
Cannelin 21:66
Castrén S. 11:5, 17:130, 414, 22:81,
23:125, 25:370. C. osztályozása az
urál-altaji nyelvekről 2:406
casus-képzés 8:35
Catullus-kéziratok 12:1
causativ képzés, 1. miveltető k.
codex Cumanicus 21:73—80
codexek: Nádor C. 17:190, 19:1.
Pozsonyi C. 24:59, 211. c. máso
lata és eredetije 19:70
collectiv számnevek 2:316
Corpus Grammaticorum 5:477
C u n o : «Die Skythen» 10:174
Curtius György 23:78, 82
Curtius-codexeink 12:1
csagataj 1:112
családi nevezetek 3:321
családnevek 3:389
cseh rsch képzése 8:442
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cseremisz: cs. nyelv arab s perzsa
elemei 3:398, tatár s csuvas ele
mei 3:401, orosz elemei 4:429, cs.
ny. török képzői 3:421, cs. ny.
dialektusai 21:477. cs. labiális il
leszkedés 24:143. cs. denominativ
igék 4:146. cs. grammatika 1775ből 6:191. cs. szótár 4:332. cs. szö
veg 3:97. cs. tamilmányok 3:397,
4:48
csillagnevek 23:224
csodaszarvas regéje tatárul 4:305
csúd-volgai-permi csoport 21:72
csuvas: cs.-dialektusok 21:21—26.
cs. j>s hangváltozás 3:244. z>r
hangv. 3:236. £>rf hangv. 3:319.
cs. szók a cseremiszben 3:401. cs.ban ugor elemek 21:121. cs. genitivus 17:155. cs. grammatika 1775ből 1:200, cs. hangok 2:191—197.
cs. szókezdő sibilans eredete 20:473.
cs. hangrendszer 21:2—10. cs. ma
gánhangzó-változások
2:200. cs.
mássalhangzó-változások
2:198—
199. cs. hangsúlyozás 2:192. cs.
hangutánzó igék 3:307. cs. iroda
lom 21:26—52. cs. közlések és
tanulmányok 1:200, 353. 2:14. cs.
szövegek 16:313, 21:12. cs.-köztörök egyeztetések 3:236—240. cs.
c = tör. í, cs. I = tör. s 3:243.
cs. Iz, rz = tör. Id, rd 3:246. cs.
r = tör. j , t, d 3:242, cs. v = tör.
y 3:246. cs. mesék 16:157. cs. név
szó ragozása 1:204—208. cs. bála
-bala,-ye\.1 rag használata 2:18. cs.
példamondatok 2:189. cs. ragok
használatai 2:15—26. cs. szójegy
zék 21:35—44, cs. szóképzés és
összetétel 2:64—68. cs. többes-sz.
17:159. cs. viszonyszók 2:14—62.
Debreczeni grammatika 7:345
Deecke lat. nyelvtani magyarázatai
24:58
Delbrück 24:229
délibábos nyelvészet 23.114
denominativ igék 4:156, 15:202
dialektus: 1. nyelvjárás
Diefenbach a nyelvjárásokról 8:102
Dietrich F . 23:104
Diez 8:94
digamma 1:148
diminutiv képzők 15:399. Pázmány
nál 15:185. 1. kicsinyítő és szó
képzés
Dionysios Thrax 8:74, 24:229
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diphthongusok 1. hangok
dissimilatio 16:269
Dóczi I m r e 24:363
Dombay Ferencz 12:440
Donner 15:304
Döbrentei 7:373
dravida nyelvek 4:265. 10:445. 14:22
duális a lappban 15:332, 363. 16:26
— 3 1 . 32, 41

mozzanatos -p 19:307. névszókép
zés 16:297. -ime képző 6:175. -jame
-jame k. 6:178. középfok-k. 3:33.
genus-jelölés képzővel 16:296. -ma
személyrag 21:193. helyviszonyra
gok 3:29. számnevek 21:200. ana
lógiás alakok 24:484. szláv jöve
vényszavak 25:85. germán elemek
23:104. f. ny.-járások 16:97. nyelv
tani irodalom 24:93. nyelvemlékek
23:435. mesetanulmányok 23:331.
egy többes számú nevek előtt 23:46
f. csillag-nevek 23:224. nyelvtan
egybeforrt páros kifejezések 23:50
24:483. f. nyelvészet története
egymás mellett álló szók egybe ol
25:369. finn-ugor társaság 21:63.
vadása 23:40
24:237. 25:121. f. irodalmi társa
Ehrenfeld C. helyesírása 19:60
ság 4:2. f. történetírás 4:1. f. ta
ejtóskönnyitő i, a, e szó elején 2:365
nulmányok fontossága 24:343. f. ós
elavult törzs 6:23
lapp ny. viszonya 5:162—68. Finelemző szóalkotás 23:230
nisch-Űgrische Forschungen 23:13
Eliot finn nyelvtana 24:93
ellipsis 23:15£, 158, 166. 25:8. van. Fischer:
«Sibirische
Geschichte»
hiánya 25:15
24:488
elszigetelő nyelvek 7:426, 429, 452.
Fj elmer A. 15:304
8:54. 23:300
flexió 2:319. 24:80. fl. a gyökhangzó
elvonás 23:2-27
változásával a magyarban ? 3:258
elvont gyök 6:23
fog segédige : 1. igeidők
emberáldozatok 24:239
Fogarasi: «a személyragok», ism.
«epe» jelentésű szó az ugor nyel
1:434
vekben 21:45
Fogel Márton 14:23. 24:485. 25:85
E r d y C. némely hangtani sajátsá
fokozás : főneveké 5:326. 16:295. felső
gai 15:55
fok használata 10:151. mendtől na
erzák, mordvin nép 4:254
gyobb 2:168. náj, nej a f. f.-ban
értelmező 23:161
2:168
értelmező és értelmezett, mintegy egy
folyónevek, -va végűek 6:358
szóvá forrva 23:52
fordítás 23:423. szószerinti f. 10:142
értelmezős szerkezetek ragozása 23:51
Forsmann 21:66
esküformák 25:13, esküvés 25:12
fölíratok: orkhoni és jeniszeji f. 24:1
eszkimók nyelve 2:452
főnevek pótlása a latinban 10:140,
eszköznevek 6:175
141, 146—7
észt: é. folklóré 25.504. é. irók tár
franczia au, ou 3:19. helyesírás 23:236,
sasága 22:507. é. nép (sestyi, sestii)
348, 447. 25:361.-menü 2:74. nyelv
4:236. é. nyelv: szenvedő ige 7:380
járások és nyelvjárási
társaság
24:98. nyelvújítás és szóképzés
Ethnographia 23:322
23:108. szótárak 24:360
európai nyelvegység 23:78
év, évszakok neve 3.335,, 337
frequ. képzők: 1. szóképzés
Friis J. A. 21:145
faj helyett nem 10:146
functio 7:423, 425, 460
Faludi' 23:468
futurum exactum : 1. igeidők
«fehér nép» kifejezés 7:225
Gabelentz 18:50. 23:94, 278, 297
Fejér Gy. m u n k á j a : «Aborigines et
334, 423, 476. 24:78, 91
incunabula Magyarorum ac gentium cognatarum» 4:259
Gavrilov 21:220
«fekete nép» kifejezés 7:225
gégefő mozgásának megfigyelése 23:
felkiáltások 23:99
221
Festus 14:209
gégetükör 21:131
Fick 23:412
Geiger L. 23:405
finn: finnek 2:90. f. triphthongusok
genitivus eredete 23:165. g. kifeje
zése a törökben 17:151
16:98. denominalis igék 4:148.
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genus hiánya 16:322
Gergely L. 6:17
germán nyelvek 7:445, 448. 8:14. g.
elemek a finnségben 23:104. g.
nyelvekben ugor szók 4:217
germán vizsgálatok eredményei 2:385
Giesswein 23:298
glosszák az Egyet.
Könyvtárban
25:49
gót nyelv 7:449. 8:15. 23:78
görög nyelv 7:444. g. ny. tanitása
23:278. g. ny.-ben ugor szók 4:218.
g. nyelvtan 24:363. g.-latin hang
tan 12:341. g. értelmi egyezés
25:201. g. szófejtés 24:110. g. re
gény 12:16. g. szinügy 12:257
g r a m m a t i k a : 1. nyelvtan
G r i m m J. 8:14, 97, 99, 101. 23:77
G r i m m törvénye 8:48. 23:75
Gyarmathi 2:403. 15:250. 23:95
Gyergyai Ferencz 7:375
[24:489
gyermek-nyelv 23:60, 129
gyökerek: 6:111. 7:422. 8:85, 107.
23:98, 301. prsedicativ (v. verbális)
és demonstratív (v. pronominalis)
gy. 2:81. 8:44, 50, 53
gyökérnyomozás 2:136
gyűjtőnév többes helyett 10:144
hajlítás 7:429
hajlító nyelvek 7:428, 429. 8:54
hajózási műszótár 1:136, 143
Halász Ignácz 23:9
Halotti Beszéd o-ja 25:272. H . B.
olvasása 25:48, 154—161; szavai:
feze 4:443. 6:238. nop 24:470—1.
25:57.ocí«tta 5:257.24:470—1. 25:57.
tiluvt stb. 5:257. önöttei h:%7%.
iochtat 7:254. heon 15:258. terűmteve 15:267. eleve 12:81.15:267. odutta
vola 5:257, 263. volov 17:72
hang 7:421, 423, 453
hangelolvadás 17:314
hangelveszés : magánhangzók szóvé
gen 19:150. mássalhangzók szó
elején 15:393, szó végén 15:395 | j
elveszése 19:392. I 3:320. 4:30.
15:184. 16:468. n elveszése pótló
nyújtással 25:175. r 4 : 3 1 . t 15:185.
v 19:134, 9 3 2 | | 6 d > d 17:321. bg
«l
17:321. bk>k 17:321. bt>t
17:321. dl > 117:322 dn > n
17:322. ds > sz 17:323. dz > z
14:78. qd>d 17:321. gk>k 17:320.
ql>l 17:321. gm>m 17:322. qn>n
17:322. qp>p 17:321. qr>r 17:322.
qt>t 17:320. ks>sz 17:323. kt>t
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17:319. lb>b 17:317. lg>gy
lg>l
17:316. lm>m 17:315. ln>n 17:315.
lp>p 17:316. lt>t 17:316. mb>b
15:394. 17:319. mlok 17:318. ml>l
17:315. ms>sz 17:329. mt>t 17:318.
nd>d 17:317.ng>g 15:394. 17:317.
n
W79>h
9>(f>gy-> ng>g>h 17:
318. nl>l 17:316. ns>sz, s 17:323.
ps>s, cs 17:323. rj>j 3:241, rs>sz
17:323. sk>sz,
z 17:320. th>h
14:76.
hangiró készülékek
23:222, 224.
9>4:151
hangképzés 8:359. 21:130. h. helyé
nek megállapítása 23:223. magy.
hangok képzése 21:130, magán
hangzók k. 8:384, 391. 21:136,
mássalhangzók k. 8:395. 21:137.
egyes hangok képzése: a 8:388.
b 8:399. eh 8:424. d 8:408. e 8:389.
/ 8:404. q 8:420. h 8:443. i 8:390.
;' 8:424. )' (=zs)
8:416. k 8:420.
I 8:436. m 8:428. n 8:431. o 8:390.
p 8:399. r 8:440. ri (cseh) 8:442.
s (sz) 8:413. seh ( = s ) 8:416. t
8:408. th (angol) 8:413. u 8:391.
v, w 8:404. z 8:413
h a n g o k : a 25:268, szó végén 19:144,
147. m. a zártabb ejtése 23:320. |
á 4:29 | á 25:178. | á 2:364 | e-hangok a székely nyelvjárásban 4:29.
e, e 25:257. e szó végen 19:144, 147.
e 2:366. szóvégen 19:149. é 2:364.
25:172. é 25:172. szótövekben (nyer,
mer stb.) 15:181 | i 25:279. í 25:181
j o 25:275, szóvégen 19:149. 6
25:182 | ö 25:257, szóvégen 19:149.
ugor nyelvekben 25:26. ö 2:364. ő
25:182. ö-zés 24:383 | u 25:281. ú
25:184 | ü 25:181. tí 25:184 || diphthongvisok: 8:492. *' -s d. 19:136,
137. u, ü -s d. 19:137—140. d.-okból lett hosszú magánhangzó 19:
135—141 || tővégi magánhangzók
25:284. rövid magánhangzók szó
végen
19:142—150. hosszú m .
szóvégen 19:133—141 || eh a H .
B.-ben 15:391 | k más mássalhang
zókkal 8:446 | t] szókezdő az ugor
alapnyelvben 16:142. p, szókezdő
magyarban 15:390 || mássalhangzó
csoportok szó elején 3:315
hangok átírása 1:136
hangok stomatoskopikus képei 21:135
hangrezgés megfigyelése 23 2^2
hangsúly: magassági ós erősségi h.
21:401. magassági h. a mondatban
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21:431. oláhos h. 2:364. indg. h.
23:404. 407. 417. h. a lívben
21:258. h. a magy. nyelvben 21:
401. a ki, a mi h.-a 4:467. 5:19 —
20. 32
hangtan 7:425. 8:108. 23:75. kisérletező h. 23:221. görög-latin h.
12:311. ugor összehasonlító h . :
ugor szókezdő média 16:460
hangtörés (nem., brechung) 23:79
hangtörténet: hosszú magánhangzók
az ÉrdyC.-ben 15:55. hangváltozá
sok a NádorC.-ben 17:194. h. az
indogermán
nyelvekben
3:311.
magyar magánhangzók története
24:257. 25:168. 257. 369. 396.
egyes hangok t.-e : a 24:375. á 24:
270. í 24:388. e 24:369. e 24:379.
é 24:259. 269. gy 19:392. í 24:272.
o 24:385. ó M:6276. ö 24:383. ő 24:
276. u 24:392. ú 24:283. ü 24:392.
ű 24:283. a német eh a magyar
ban 21:500. szókezdő h eredete
15:391. (1. még Halotti Beszéd)
hangtörvények 7:438. 23:75. 24:452.
hangutánzó igék 2:338. 3:307
hangváltozások 7:454. 23:75. h. el
mélete
23:448.
hangváltoztató
törekvések 23:451—452. h. terje
dése a lívben 21:256. szórványos
és részleges h. az angolban 25:
119. magánhangzók változása a
NádorC-ben 17:194. mássalhang
zók változása uo. 17:209. mással
hangzók keményítése 14:73. lágyitása 14:74. mássalhangzócsoportok
egyszerűsítése a magyarban 17:
314. rövidülés a szó belsejében
15:397. vog.-oszt. szókezdő t a
magyarban hiányzik 6:35. 21:193.
23:220. || magánhangzó-változások :
á helyett a (ládacska, bundacska)
4:26. szláv a > m . á 18:369. a >
o 2:366. ah.
o 3:3. 15:182. é >
i (és i) 2:366. 15:182. é > i 3:4.
19:143. i h. ü 3:3. o h. a 15:181.
o h. u 2:366. 15:183. szláv szóvégi
0 > m. a 18:375. o megnyújtása
1 előtt 15:182. 6 h. ú 2:366. 15:
183. ö h. e 15:182. ö h. Ü. 3:3 ő
h. ü 15:183. o h. ű ü 3:4. u h. i
3:3 ü h. i 15:182. ü és ö válta
kozik 15:182, al, el > a, e hang
változás 19.148. rövid magánhang
zók nyíltabbá válása a H B . óta
15:395. hosszú magánhangzók meg
rövidítése a magyarban 15:396.

hosszú ú-s alakok Pázmánynál
15:183. o > ü 2:366 || mással
hangzó-változások ; b > m szókezdetén 16:463—464. b (p) > r
16:464. d > gy 2:366. 17:321 d >
l 15:394. 16:467. d (ű) > n 16:
465—466. d > z 15:395. 16:467.
gy > d 2:366. 15:183, j > gy 15:
391. k > g 2:367. k > t 3:286.
15:393. h [g) > v 16:469. I > /
23:314. I: v 15:395. ly > j 2:367.
n h. m 15:184. n h. wy 15:184. ny
> ?z 2:367. 15:184. ug. £> >• magy.
/ 15:390. tk > sk > sz, z. tk >
tj > te, cs, ss hangváltozás 17:319.
rövid
mássalhangzó
köznyelvi
hosszúval szemben 3:5. eredeti zz
mai z h. 15:184. hosszú mássalhangzó köznyelvi röviddel szemben 3:4. s h. ss, l h. II 15:184. I
megőrzés 15:184. magy. cs = zürj.votj. c (<?') 23:341. kt, pt és ks, ps
változása az indg.
nyelvekben
4:472. latin br < tr 4:478
hangzóilleszkedés 23:102. labiális h .
a cseremiszben 24:143. h. fogyat
kozásai a finnségben 16:409
hangzó-sorok indg. 23:403
háromszéki nyelvjárás 3:1
hasonulás mássalliangzók h. a ma
gyarban 14:71—94. hátraható a.
oka 17:314
határozók: 25:200. -an -en (sokan,
kevesen stb.) 2:314. 3:264, 266. 23:
162. -atta -ette (imádkozatta, éhezetted) 7:130. hasonlításh. 2:308,
311. 3:468. factivus és prsedicativus a cseremiszben 3:453. irányh. és tulajdonító 2:325. h. Páz
m á n y n á l 15:195. részh. 25:7. -nál
h o v á ? kérdésre 2:369. -nek 2:321.
4:34. 23:165. -tói 2:369. határo
zók jelentés-(szerep-)változásai 23:
162. h.-ból alany 23 162. h.-ból
tárgy 23:163. h.-ból jelző 23:164.
határozó-szóvá kövült mondatok 23:
145. h.-kal fordítandó magy. igék
10:171
Hatzfeld-Darmesteter franczia szótára
24:360
héber eth particula 6:42
hebraizmusok 15:246
hegyaljai oklevelek 6:327
H e h n Viktor 12:290
Heikel 21:71
helyesírás: 25:360. sziszegő hangok
jelölése a régi magy. h.-ban 19:58.
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magy. h. eredete 18:412. Árpádkori h. 25:145.
Sajószentpéteri
végzés li.-a 3:197.
Pázmányé
15:179. ö betű, föltünése 4:196.
j-és ragok h.-a 15:184 idegen han
gok átirása 2:107. idegen szók
írása 23:279. 350. latin h. 8:197.
franczia h. 23:236, 348, 447. 25:
361. angol h. 23:259. h. reviziója
23:279. h. és túlterhelés 24:124
helynevek 2:141. 6:214. 7:119. 198.
h. eredete 25:88. h. képzése 25:
helynévképzők 15:140
[152—3
hetek neve 3:341. hét napjai 3:343.
18:380
hiányos mondat 23:145. 25:1
Hiong-nn 3:366
Horn ér Iliása 1:145
hónapok neve 3:338
Horvát István 4:263
Houtsma 24:364
Humboldt Vilmos 8:194
Hunfalvy Pál 23:1, 121
hunok eredete és nemzetisége 4:241.
hún-székely irás 6:9
H ú r t J. 22:507
idegen hatások: 2.160. latin hatás
mutatkozik-e a szenvedő ige hasz
nálatában 7:384. idegen szók ellen
24:355. — 1. m é g : jövevényszók.
idegen képzők átvétele 3:421
idegen nevek Pázmánynál 15:194
idegenszerűségek Pázmánynál 15:246
idegen szók: 1. jövevényszók
időhaladast jelentő kifejezések 25:5
időnevezetek 3:334
időszámítás az ugor népeknél 9:16
időtelve-féle összetételek 2:370
ige fajtái 24:187. ige főnév helyett
10:148. végbemenéses (perfectiós)
igék 5:8. műveltető i. 244:30. synon y m igék 10:172. refl. i. helyett
szenvedő 10:157. i. és névszó megkülömböztetése 6:318. igék átvétele
a mordvinban oroszból 16:407, 453.
ruténben magyarból 16:292
igeidők 1:10, 45. 157, 317, 2:134.
4:38. 10:160. 24:127. perfectumi
alak a folyó cselekvés jelentésével
1:152. f. csel. múltja föltételező
mondatokban
13:159.
futurum
exactum
16:259. m ú l t
alakok
3:208. 5:259. ira 2:368. 4:38. irandana 3:207. ir vala 2:368. 4:38. ir
volt 1:175, 185, 188. irá
vala
NYELVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XXV.

2:368. irni fogna 2:369, foga irni
13:167. irni fogott 2:369. irni fog
vala 2:369. irni fogott volna 2:369.
irt vala 2:368. irt volt 4:38. ir lesz,
irja lesz, irta lesz, irnd lesz 2:369.
i. Pázmánynál 15:204. 220. fog
segódige 2:161, 169, 368
igekötők 2:161. 3:231. 5:1. i. a NádorC.-ben 19:1 Pázmánynál 15:
203. i. szerepe a magyarban 15:
405. i. megkettőzése 10.159 i.
helye a szólamban 21:419. i.-nek
tulajdonított időjelölés 5:8, 9, 15
igemódok Pázmánynál
15:226. i.
használata latinban s magyarban
10:161. modus eventivus a vepszben 16:425
igenév: főnévi i. 25:4. f. i. személy ragos alakjai a NádC.-ben 19:39.
f. i. fölszólításban 25:11. vernelek
stb. 7:369. f. i. irányjelentése 2:329.
melléknévi i. 2:297. m. i. haszná
lata 10:166. -6 -ö végű i. jelen
tései 6:186. befejezett csel. i. 15:
186. -ondó -endő 16:260. i.-k hasz
nálata 3:210—233. 24:496. Páz
mánynál 15:207, 228. elmenfttem
stb. 4:32. -va -ve 15:197. rakvák,
telvék 25:16. -vast -vést 24:141
igető: 1. szótő
igeragozás : 1. ragozás.
Ihász Gábor 17:21
ikes igék 1:16. 15:202. i. i. száma
7:389—390. vö. még : ragozás
Ilmarinen 21:227
ind nyelvek 7:443
indogermán hangtörténet 3:311. i.
nyelvtörzs 7:438, 443, 23:75. i.
ősnyelv vocalizmusa 23:76. 403.
i. liquidák és nasálisok 23:191.
i. explosiv hangok 23:410. i. spi
ránsok 23:416. i. tagok eredete
23:300. i. mondattan 24:229. i.
nyelveknek az altajiakhoz képest
tökéletesebb volta 6:318. i.-uralaltaji és i.-sémi rokonság ? 23:
302. i. rokonsági nevek 25:52.
«Indogermanische
Forschungen»
23:13
indulatszók 19:21. 23:99. 25:2
infmitivus: 1. igenév
iráni nyelvek 7:444
irás 25:360
Íráshibák a codexekben 19:67
irodalmi nyelv, német 7:474
irói szokás 1:16
isolálás 24:80
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Isten fogalma az ugor nyelvekben
21:227
itáliai nyelvek 7:444
izés a nyelvemlékekben 24:266
Jaakkola K. 21:65
Jagic 25 : 460
j a k u t j . s eredetéről 3:319. j > $
hangváltozás 6:63. j . név és ige
megkülönböztetése 6:59. su- sipraefixum 6:64—-66. genitivus 17:
151—156. j . szövegek 19:465. j .
szófejtegetések bírálata 6.58
japániak m i n t urál-altajiak 24:286
járulékhangok: i szókezdetén 15:
393. j , hiatustöltő 15:184
jelentés 7:422. 435. j.-változások
6:52, 120. 23:98
jelentéstan: 24:81. az örökkévalóság
kifejezése
a sémi
nyelvekben
4:175. szók jelentése a gyermek
nyelvben L'3:135

jelző: felhoztam
példa,
felhoztad
példa 3:220. mondatok j . - ű l hasz
nálva 2:370. j . és jelzett szó a
szólamban 21:410
jelzői mondat 5:27, 34
jeniszeji fölirat 24:1
Jókai Mór Írásmódja 23:350
jövevényszók:
1. a m a g y a r b a n :
kaukázusi szók 23:119. latin sz.
17:108. 22:510. 25:125. mandsu s
mongol sz. 20:147. stb. német sz.
2:372. 17:101. 23:59. 24:334. oláh
sz. 2:373. 12:87. 14:305. olasz sz.
23:128, 144, 177, 190, 352. szláv sz.
2:374, 468—476. 17:109. 25:53. 103,
244, 442. a keresztény terminoló
giában 18:321. déli-szláv hatás
volt-e 18:399. török szók 7:215.
8:187. 17:92. 20:467. 21:115. 25:
255. szerb réven 3:472. — 2. más
nyelvekben: cseremiszben orosz
sz. 4:429. perzsa sz. 3:398. csuvasban ugor sz. 21:121. | délkelet
európai nyelvekben török sz. 19:
287. | erza-mordvinban orosz igék
16:453 | finnben germán ós balti
sz. 23:103. szláv sz. 25:85. litván
lett sz. 23:108, 198 | kelta nyel
vekben ugor sz. 4:217 | lappban
skandináv sz. 24:202 | latinban
ugor sz. 4:218 | mordvinban orosz
sz. 16:407, 453. | németben magy.
sz. 25:248,469 | nyugati nyelvekben
ugor sz. 4:217—218, 220 | oláh
ban (14:432) magyar sz. 6:145.

12:87. 23:328. | oszmanliban magy.
sz. 25:256 | ruténban magy. sz.
16:270 | szerbben arab-perzsa sz.
3:471 | szírben, görög sz. 14:
465 | szláv nyelvekben altáji sz.
23:432. magy. elemek 25:288. déli
szlávságban magy. sz. 17:66. 18:448.
szlovénban magyar sz. 18:356. tót
ban magy. sz. 25:288 | törökben
magy. sz. 8:189. 25:256 | ugor nyel
vekben iráni sz. 25:377. újgörög
ben 24:490. szláv sz. 10:339. j votjákban 18:55. arab és perzsa sz.
3:398
Jugria 11:1
Káldi beszédei 23:468
Kalevala fordítása: 5.476.
Kalevi poeg 22:506
Kálmány L. 23:321
Kapnikbánya nyelvjárása 2:362
Karagöz-játékok 20:1. 161. 321
karéi és vepsz szókezdő média 16:461
Károlyi Gáspár bibliája 3:161
káromkodás 25:13
Kassai J. szókönyve 23:306
kategória-változás 23:157
kazárok 4:249—258
Kazinczy F . 7:341
Kellgrén 23:125
kelta nyelv 7:444. k. nyomozások
eredményei 2:394
Kempelen Farkas 8:325. beszélő gépe
8:345. 447. 461
képek a latinban 10:14'i
képzők: 1. szóképzés
keresztnevek 3:353—358
«ketteje, hárma» 1:240
kettős hangok; 1. hangok
keverék nyelvek 24:90
kérdések ige nélkül 25:15
kérdő mondatnk 24:107
kezdő (inchoativ) ige 16:260
kéziratban 12:1
kicsinyítő alakok az arabban 14:335 :
1. diminutiv
kiejtés 25:360
kihagyások 25:8
kinai nyelv 23:299. k. nyelvtan 24:79
kincsásó babonák 10:391
kirgiz min állítólagos «bűn» jelentése
18:476
Kluge 25:248
kombináló nyelvek 7:428. 452
kombináló szóalkotás 23:308. 24:130.
25:368
Kőmives Kelemen 25.369
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"Königsbergi Töredék 25:48, 350
könyvészet 1893: 24:113
Körösi Csorna 23:34
körülirás 7:464. k. főnév helyett 10:
148
kötőhangzó 18:165. a perfectumban
3:215
kötőszók: sőt, sem, se 23:45. k.
keletkezése 23:166. k. a N á d o r C ben 19:14. k. Pázmánynál 15:209.
kötőszóvá kövült mondatok 23:
145. 169. k. helye a szólamban
21:423
következményes mondat 23:167
középfok : ikes és n e m ikes k. 3:282
közmondások 2:371. 25:13. 17. k.
Pázmányból 15:382. k. ige nélkül
25:9
Kresznerics szótára 23:308
Kriza János «Vadrózsák" 5:475
Krohn Károly 22:508. 25:371
Krzywicki 23:221
Kudatku Bilik I ujgur nyelvemlék)
t>:225—228. 7:236—241
Kulin Albert 8:191. 23:103
k u n n y e l v : k. hangzórendszer 21:
74—75. k. mássalhangzós rendszer
21:76—77. k.-magyar szóegyezések
21:158. k. miatyánk 9:215. egyéb
törökségből n e m igazolható k. szók
21:78. k. nyelv egyezése a misertatár nyelvvel 21:76. Codex cumanicus 21.73
ikun król 5:278
Kutugur, Kutrigur 7:205
kymographikon: 1. hangiró készülék
l a p p nyelv 5:286 1. ny. hangjai 23:
206. 1. szókezdő média 16:462. 1.
duális 5:332, 263. 1. igeragozás
5:351—364. névragozás 5:304—9.
1. nyelvjárások 5:286—8. 21:210—
l'i. 22:161, 299. 1. szótárirodalom
21:146. 1. nyelvmutatványok 12:
161. 15:74. 287, 305. 16:165. 21:
205. svéd-lapp nyelvtan 16:1. sv.-l.
olvasmányok 16:165. svéd-1. szö
vegek 19:161. 20:73, 189. sv.-l.
szótár 19:329. lappok neve 5:288
—90
l a t i n : acc. c. inf. 10:149. hangtan
12:341. kérdő mondat
10:149.
relativ m. 10:148. következményes
m. 10:149. 1. nyelv sajátságai 10:
144—6. középkori 1. szók
a
Schlágli Szójegyzékben 24:245. 1.
nyelv tanításáról 23:278. 1. szó
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nyomozás 7:131. 25:365. töves
declinatió 23:240. magyar-1. szó
tárból mutatványok 6:149
latinosságok: részletesen
tárgyalva
10:136—174. 1. a NádorC.-ben 19:
53. 1. 10:246.
lautverschiebung 7:469 (1. m é g :
G r i m m törvénye).
leg, positivusi alak előtt 2:161.
Leibniz 8:77. 23:103. 24:487.
Leskien 25:460.
létige 1:473.
Lindahl- és Öhrling-féle «Lexicon
Lapponicum» 12:161.
Liquida sonans 23:191.
litván nyelv 7:445. litván-lett ele
mek a fmnségben 23:108. 198.
lív nyelv 21:255. megakadó és el
eredő hagsúly (gestossener ton)
21:258. hangváltozások terjedése
21:256. idegen képzők 21:260.
locativusi ragok a magyarban 15:
404.
Lottner 23:78.
Lönnrot 25:370.
Lőrincz K. a kapniki nyelvjárásról
2:362.
L u t h e r 7:474.
magyar n y e l v : m. ny. jellemző
hang- és alaktani sajátságai 15:
389. m. ny. történeti korai 12:
78. m. ny. rokonítása 14:23. m. és
török nyelvek viszonya 17:412.
Magyar Nyelv Eendszere 6:21.
Magyar nyelvészet 23:1.
magyar nyelvjárások 23:310.
magyarországi német nyelvjárások
25:102.
magyartalanságok 7:387. (1. m é g :
idegenszerűségek, latinosságok, németességek).
magyar tudományos nyelvtan 1:138.
magyar-ugor hangmegfelelések 15:
276. m-u. rokonság külföldi hir
detői 17:414.
Majnov 21:66.
m a n d s u : szókezdő h > n hangvál
tozás 16:469. m. alaktan 20:307.
mássalhangzó-gyengülés 16:413.
mássalhangzók osztályozása 8:395.
m. táblázata 21:143.
mássalhangzócsoportok 1. hangok.
Mátyás király halálára való ének
25:167.
Mátyusföld nyelvjárása ism. 23:325.
Medgyesi Pál 7:363.
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megszólítás 25:2.
megy ragozása 2:369.
megyenevek eredete 23:41.
mellékmondatok Pázmánynál 15:237.
melléknév: m . motio nélkül 16:
3:32. m. főnév helyett 10:150. m .
határozó helyett uo. m. fokozása
Pázmánynál
15:193. m. igévé
válik 23:161. m . pótlása a latin
ban 10:147.
mendtől nagyobb-íéle felsőfok 2:168.
mesterséges szájpadlás 21:132.
metaphora 6:120.
Meyer Gusztáv 24:88. 489.
Mikkola 25:85.
Miklosich: Lexicon palseoslovenicum
ism. 1:306. «Die slav. Elemente
im Rum». 2:468. «die
fremdwörter in den slavischen sprachen»
6:299. die türk. Elemente in den
südosteurop. sprachen 19:287. szláv
hangtana 25:460. Subjectlose Sátze
463, 464.
mi kérdő névm. jelentésfejlődése
6:161.
Misteli 15:468.
mondat 7:466. 23:146. m. meghatá
rozása 24:231. m. a nyelvbeli
egyén 1:471. a m.-ban nincs dua
lizmus 1:472. m. alakulása 21:428.
m. alkotása a gyermeknyelvben
23:139. m.-ok jelzőül 23:43. m.-ok
mondatrészül, szóként használva
23:145. m.-ok továbbragozása és
továbbképzése 23:145. alanytalan
m. 25:1, 463. állapothat. m. 25:16.
fölszól. m. ige nélkül 25:10. vonat
kozó m . 24:107. összetett m . szer
kezete 25:18.
mondatkötés Pázmánynál 15:237.
mondatrend Pázmánynál 15:243.
mondatrészek
eredeti
szerepének
megváltozása 23:157.
mondattan 7:425. 25:78. 360. m. fel
adata 24:232. m. helye a nyelvtan
részei közt 25:79. m. és stilisztika
viszonya 25:81. összehasonlító m.
24:296. indogermán
m. 24:ü229
m.-i. búvárlatok 23:35. 145. m.-i.
elv fontossága a nyelvbúvárlatban
23:35. m.-i elv a szófejtésben 23:
35. m.-i felfogás a nyelvtudomány
ban 23:297. m.-i kérdések fejlő
dése 24:229. m.-i sajátságok a
Nádor-C.-ben 19:42.
mongol nyelvtan 21:274. m. hang
utánzó képzők 2:354—8.

rnongolság 13:169.
m o r d v i n : m. nyelvtan 13:1. HU
hangtanhoz 17:158. m. szókezdő
media 16:472. m. denominativ
igék 4:145. m.-ma képzős eszköz
nevek 6:180. m. névragozás 1:443.
birt. személyragok 1:445. m. ige
ragozás 1:446. m. határozók 22:
441. m. szótár 5:152. 24:42. m.
közlések 1:455. 5:80. m. nyelv
mutatvány 19:73. m. népmese 21:
54. m. hősi ének 17:67. moksa-m.
Máté evangelioma 16:325. m.-ban
orosz-igék 16:L07. 453. m. ház
21:71.
morphologia 7:425.
morpbologikus nyelvosztályozás 2::
408. 23:101. 299. 24:80.
motiós nyelvalakok üres terhe 16:
324.
mozzanatos képzők. 1. szóképzés.
Munkácsi Bernát 23:9. votják szó
tára 22:404.
Müllenhoií Károly 23:79.
Müller G. F . 18:38.
Müller Miksa 8:1. 191. 23:97. 299,
fölolvasásai a nyelvtudományról
2:69. 24:83. levele a turáni nyel
vek osztályozásáról 2:381.
műszók, hajózásiak 1:136. 143.
mythologia 12:221. m. jelen állásá
ról 12:117. m. nyelvi emlékei
25:31.
Nádor-C. nyelvi sajátságai 17:190.
Nagy Szótá/ 5:476. 6:21.
[19:1.
n a p o k : 3:342.
nap részei 3:345.
nasalis sonans 23:191.
[23:43.
nehézségek
a
mondatelemzésben
nélkül használata 2:369.
nem, grammatikai 10:140.
nem, ne szócskák helye a szólamban
21:420. .
német nyelv 7:450. föln. 7:468..
óföln. 7:469. 23:78. kfn. 7:471.
úfn. (irodalmi) 7:474. u. ny. ki
ejtése 24:106. n. nyelvjárások 25:
101. n. szófejtés 25:248.
németességek 1:15.
németes összetett melléknevek 7:387..
neologismus 23:109. (v. ö. nyelv
újítás).
néphit kifejezései 23:308.
népnyelvhagyományok 2:147.
népnyelvi adatok gyűjtése 24:126,
néprajzi folyóirat 24:112.
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névelő 2:161. 4:111. 15:406. 10:139
n. a Nádor-C.-ben 19:8. n. Páz
mánynál 15:212.
n é v m á s : személyn.-ok 2:142. 291.
4:36. 5:299. bennünket 23:41. sz. n.
a nekem, neked-íélék előtt 3:460.
3. szem. n. az ugor nyelvekben
21:190. sz.-névmások többese ma
gyarban, finnben, törökben 3:294 |
magamagátstb.23:39
| mutatón.-ok
6:29.- az, ez 4:106. amaz, ugyanez,
mindez, szintoly 23:44 | kérdő és
határozatlan n. 6:59. kérdő és
vonatkozó n. 24:107. kérdő n. ere
dete 6:60. ki, mi 25:287, minő,
milyen 24:408 | relativ n. 3:280.
relátiv n. eredete 5:20. 23:169.
a ki, a mi hangsúlya 4:467. 5:19—
20. 32. 23:176 | határozatlan n . :
almát, diót mit 20:157. kést vagy
m i t 20:158. valaki, valami 25:56.
valaki, néki 24:368. 25:125. vala
mennyi 25:18. senki, sehol, min
denhol stb. 23:44 | egymás 23:36 |
tagadó n. 3:442 | n. helye a szó
lamban 21:423. az ók apjok erdélyies 3:232. «valami» jelentés
fejlődése a jakutban 6:60. n.-ok
használata 1:5. 10:152. n.-ok a
Nádor-C.-ben 19:5. n.-ok Pázmány
nál 15:199. 212. n.-ok az ugorság
ban 3:36. törökségben 6:63.
névszótő: 1. szótő.
n é v u t ó : helye a szólamban 21:426.
n.-k a NádorC.-ben 19:11. n.-k.
Pázmánynál 15:198.
Nogáll János 6:21.
n o m . c. inf. Thukididesnél 24:142.
n y e l v : a ny.-ről általában (Schleicher) 7:420. a ny. idomairól
7:425. a ny. életéről 7:430. a ny.
fejlődése történetéről 7:433. a ny.-i
idom hanyatlásáról
7:451. ny.
belső és külső alakja
23:100.
ny. definitiója 3:255. ny. eredete
8:352. 23:304. nyelvek közös ere
detének lehetősége 2:427. nyelvek
szétágazása 7:242. nyelvek küzdel
méről 23:334. 475. ny. növése 8:8.
ny. hangbeli romlása 8:23. termé
szetes és mesterséges ny. 24:89.
universalis ny. 8:349. világny. 24:
86. ny. és gondolkodás 7:420
8:107. ny. és ész 8:105. nyelv
becslés 23:101. nyelvcsaládok 8:81
(v. ö. nyelvtörzsek),
ny.-érzék
2:135. 5:13. 7:462. 478. 23:98.
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Nyelvemlékeink a könyvnyomtatás
koráig 25:251.
nyelvészet: 8:1. 23:94. természeti
tudomány-e? 1:470. 8:1. 24:85.
ny. czélja ós eszközei 2:131. ny.
módszerei 15:468. ny. többet bizo
nyít m i n t a krónikák 2:140. ny.
történetéről az araboknál 14:309.
nyelvhelyesség 23:215. 24:233. 355.
nyelvjárások 7:242. 8:4. 20. 97. ny.
vallomásai 8:1. ny. növése 8:24.
ny. fejlődése 24:102. ny. eltérései
testrósznevek
elnevezésében 16:
144. ny. osztályozása és jellemzése
23:310. 24:100. ny. ujabb irodalma
23:321. kapnikbányai ny. 2:362.
háromszéki ny. 3:1. mátyusföldi
ny. 23:321. palócz ny. 23:326.
szlavóniai és drávai ny. 23:323.
Cellefrouin franczia ny.-nak le
írása
23:223. nyelvjárás-tanhoz
nyelvkeverődés 8:28/23:475
[3:1
nyelvosztályozás 2:75
nyelvrokon!tás 2:292
nyelvrokonság 7:242. 15:317—19. ny.
kritériumai 18:472
nyelvszokás 24:360
nyelvtan 8:73. 23:96. ny. feladata
25:360. ny. felosztása 24:79. 25:81.
ny.-i kategóriák 24:109. történeti
ny. 23:97. phonetikus ny. 25:365.
nyelvtanítás 8:73
nyelvtisztítás 23:110
nyelvtörténet 23:97. 24:257
Nyelvtörténeti Szótár 2:282. 296.
3:360 5:246. 477
nyelvtörzsek 7:438 (v. ö. nyelv
családok)
nyelvtudomány 1. nyelvészet
Nyelvtudományi Bizottság működédésről 1:131. 2:105. 3:249. 21:64
Nyelvtudományi Közlemények 21:64.
23:1
nyelvújítás 23:116. franczia ny. 23:
108
nyomaték (erősségi hangsúly) 21:402.
24:81
ogur népnevezet 7:222
oklevelek 6:327
oláh fejedelemség kezdete 6:221
oláh n y e l v : 14:265. o. ny. és nép
6:125. o. ny. magyar elemei 1.
jövevényszók
[375
olaszok m i n t a magyarok térítői 18:
onugur, unugur 7:205
orkhoni és jeniszeji föliratok 24:1
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Orosius codex 12:45
orosz szók a cseremiszben 4:429.
mordvinban 16:407. 453
orrhangok illeszkedése a következő
mássalhangzóhoz 14:72
orta-ojumi 21:81
orthographia: 1. helyesírás
ó-szlovén nyelv 18:335. 25:244, 442.
osszét szók a magyarban 24:128.
ugor nyelvekben 24:82
oszmanli doy ((keletkezni» 6:59.
osztják nyelv: északi o. ny. 11 köt.
osztB. vocalis hosszúsága 17:131.
osztB. hosszú hangzó két mással
hangzó előtt megrövidül 17:131.
osztB. vocalis-nyújtás
hangsúly
m i a t t 17:131. osztB. kétféle g (g:
g := y) 17:130. osztB. I ingadozó
(/•re) 17:130. oszt. I 21:71. osztB.
I részint eredeti l, részint d (t)
17:129, 130. oszt. I magyarban
szóközepén s végén /, 21:72. finnben
szóközépen l és t (d) 21:72. finn
ben s (különösen szókezdetén) 21:72.
osztB. y csak két vocalis közt
fordul elő 17:130. osztB. y érint
kező consonans előtt % lesz 17:
130. osztB. y leginkább o u mel
lett divatos 17:130. osztB. y-nek
nincs hangtörténeti értéke 17:130.
osztB. n, ng 17:130. osztB. n után
mindig g van
17:130.- osztB.
magashangú szóban mindig g van
17:130. osztB. g s y váltakozik
17:130. oszt. t > l szókezdő hang
változás 16:468. oszt. íZ-féle vegyes
mássalhangzóról 21:71. hangsúly
az osztB.-ben 17:129. Alquist hang
jelölése az osztB.-ben 17:129. oszt.
m-féle benható igék 4:147. osztB.
-na lativus ragja 17:132. oszt.
evangélium 7:403. o. e. külömböző
textusairól 17:133. o. mondatok
17:161. o. nyelvemlékek 22:408
óta kifejezése a csuvasban 2:17
Otrokocsi Fóris Ferencz 4:246
önállósított határozók 23:48
önállósított (egy szóvá forrt) szerke
zetek 23:43, 44, 58
ősmíveltség képe 10:423
ősnyelv 7:434, 439. 8:356. 23:304 [43
összehasonlító nyelvfudomány 8:32,
összetétel 7:464. 21:465. dér-csipte és
agya-fúrt-í'élek
3:213. fe'req-ráqta
3:221, 228. időtelve 2:370. sors
üldözöttek
3:224. fa-vágó
3:226.
hálószoba stb. mint az angolban

7:387. jelöletlen ö. 4:26. ö. a N á dor-C.-ben 19:21. ö. Pázmánynál
15:188. ö. a latinban 10:147, 149'
összetételes szókettőzós 2:368
özbeg-tatár dialectus 4:315
ozés 24:383
Paasonen 24:42 25:377.
palatális-törvény 23:81
Pallas 18:40
palócz: p. nyelvjárás ism. 23:326.
p . gyakorító igék 16:253
páros kifejezések
összetett
szóvá
válása 23:51
participium 1. igenév
Paul H e r m á n 23:405
Pázmány:
összes művei 25:256.
Beszédei 23:468. Kalauza 23:468.
nyelve 15. köt.
perzsa vizsgálatok eredményei 2:390
Pervuchin 21:220
Petőfi kritikai kiadása 23:465
philologia és nyelvtudomány 8:3
phoenicia föliratok 6:366
phonetika 24:105. ph. az egyet, ta
nulmányok körében 24:106, phonetikus nyelvtan 25.365. ph.-i fo
lyóirat (phonetische studien) ism.
Pictet 23:104
124:105
Pintér Sándor 23:321
pleonastikus ragozás 2:368
Popov 9:1. 15:407—45
Porkka V. 21:65
Porthau Henrik Gábor 4:4. 23:103.
24:488. 25:369.
Potanin 21:220
Pott J. Á. 8:190. 23:77
Pozder K. Idegen szók a görögben
és latinban 22:515
Pozsonyi codex 24:59
praeteritum: a germán nyelvekben
8:41. p. képzésére szolgáló ala
kok a magyarban 15.404
Prellovitz 24:110
psychologiai alany és állítmány 24:80
purizmus 23:110. 24:355
Quigstad 21:207. 24:202
Eadloff 22:477
ragelhagyás 23:51
ragozás 2:h4. r. a Nádor-C.ben 19:32.
r. Pázmánynál 15:191. r. a kapnikbányai nyelvjárásban 2:367. r..
a háromszéki nyelvjárásban 3:5.
ragok használata a gyermeknyelv
ben 23:141. — 1) i g e r a g o z á s : sze-
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mélyragok 15:269, 402—3. 22:422,
' 424, 425, 436, 439. -l 2. szem. ige
rag hosszú -ll-lel 3:6. leszel? 25:48.
-él, -dl 2. szem. rag. 15:471.24:263.
3. szem. alak 4:143. -n személyrag
3:270. -ik 3:268, 274. 7:352. -ék 3.
szem. ragja 24:264. egyék, igyék
alak 24:268. adj<?/c stb. ' 2:368. -é,
-né 3. szem. igerag 24:269. -sza,
-sze igerag 3:6. ikes igék 2;368.
25:376. iktelen igék ikes alakkal
2:368. 23:317. tárgyas r.-beli j
21:198. -a, -e 3. szemólyrag (ira,
irta, irna) 19:144. -ja, -je elveszé
se 19:135. -i tárgyas személyrag
19:142. -uk, -ük igerag 24:395. -d
tárgyas személyrag elkopása (hún'be) 4:32 | idők s módok 23:180,
183, 185, 190. igemódok képzése
13:136. fölszólító mód 23:459, 463.
rövidült fölsz. alakok 13:147. fölsz.
2. szem. -dl, -él nélkül 3:7. tanijon-féle fölsz. alak 25:350. fölsz.
alak jelentő h. 4:25 j jelen idő
alakjai 5:259. elbeszélő múlt -é-je
(-ék, -nék, -énk, -nénk stb.) 24:268.
ivók. kéróTc igealakok 24:281. befe
jezett cselekvés 23:460. -t, -tt perfectum képző 15:268. -t és múlt
2:297. perfeetum
kötőhangzója
3:215. -sz a folyócselekvésben 3:270
—274. hi-sz-ek, le-sz-ek, haragu-szom és haragu-d-om stb. 5:261. lő
nek (nem lőn-nek) 3:270 | igerago
zás Pá2mánynál 15:206 || 2) név
ragok 23:254. magyar és ugor viszonyrag}k H:296. genitivusi -n
rag az %ltaji nyelvcsoportokban
17:155. es^tképzés az indg., nyel
vekben 2:319. névragok Árpád
kori alakja 25:148—149 | birtokos
személyi-agok 15:471—472. 3. birt.
szem. r. 25266. a, e,ja,je 19:146.
21:198. 25:2i6. -a, -e 24:375. -ja
birt. rag 4:24. -ja, -je elveszése
határozók végén 19:135. -i birto
kos személyi, (pl. pénzt,
tőqid)
19:142. -únk (-unk) rag 15:183.
-uk, -ük 24:39!.. -ik ;házik) 4:31.
-ék, -jék 3. a e m . birtokos rag
24:382. -jai, -jóim 2:367. viszony
ragok -á, -é latvus-rag 8:308. -an,
-en módhatározc rag 24:373. -ba,
-be 15:192. 19:H4. 24:375. -ban,
-ben 15:192. -ból,-bői 15:192. belől
25:48. -búi, -bűi 15:183. -ben 2:367.
24:372. -é lativus rag 19:136, 143.
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24:269. {—-ért) 2:367. -ént {-int)
15:182. -ért 2:367. -ét(=-é?-t)i 2:367.
-g nyomósító 3:6. -hoz, -héz, -höz
alakjai 23:317. -ként 15:182. -képen
15:197. -lag, -leg 4:132. 5:395.
15:192. -lan, -len 3:459. 15:192,
197. 24:373. -n 5:261. 15:192. -nakT
-nék 2:321. 3:195, 206, 270, 305..
5:261. 24:372. -nak az Árpád-kor
ban 25:48. -ndl, -nél 3:207. 23:345.
24:263. -ni helyhat. r. 2:369. 23:345.
-női, -nőtt 23:345. -ól, -ől 24:280..
-ra, -re 3:6. 19:144. -rá, -ré (-ra,.
-re) 2:365. -ról, -ről 15:192. 25:48.
-rúl, -rűl 15:183. -stól, -stől, -stúl,
-stűl 18:158. 24:281. -szer 4:24. -t
tárgy rag 2:367. 15:274. jót, sót
15:472. tárgyrag elhagyása 3:445.
-í helyhat. r. 3:6, 15:192. -t mód
hat, r. 2:317. 15:198, -tói. -tői
5:126. 15:192. -túl, -tűi 15:183.
25:48. -úl, -űl 15:183. 192, 405.
-utt, -ütt helyh. r. 24:395. -vd, -ve
2:365. 15:1^2, 275. 19:136. -val,
-vei 4:24. 5:291, 298. 23:372. -ml
az Árpádok korában 25:48
ragozó (agglutináló) nyelvek 7:427,.
429, 452. 8:54. 23:301
ragtalan (ragvesztett) alakok 3:75—
76. 4:143
[14:25
Eask és a «skytha» nyelvészet 2:404.
Eebáb náme 22:476
régi magyar irók mire nézve lehet
nek igazitó mintáink 1:10
Régi Magy. Költők Tára 25:251
Eeguly Antal 11:5. 23:121, 125..
17:130. E. hagyománya 16:157. E .
cseremisz mondatai 3:99. E. csuvas példamondatai 2:189. 2 0 1 —
280. E. déli vogul nyelvjegyzetei
9:2. E. mordvin jegyzetei 5:81. E .
((Szamojéd tanulmányok* 22:82
Eenvall 25:370
Eévai 7:336. E. igerendszere 7:345
E. magyar-ugor nyelvhasonlitása
15:248. E. levele 1:125, 127, 143
r h y t h m u s a magyarban 10:366
Eiedl Szende 19:22 Magyar Nyelv
tana 3:255
Ecesler 6:125, 221
Eogov Miki. 17:380
román nyelvek 8:82, 95. r. ny. fut u r u m a 8:39, 53
Eousselot 23:221
rövidítések 23:112
rövidség a m. kifejezésben a német
hez képest 7:391
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Rudbeck 24:487
r u m u n nyelv 1. oláh ny.
Saalfeld A. Index Grsecorum vocabulorum in lat. lingua 22:515
Saineanu Lázár 24:354
Sajnovics János 23:95. S. «Demonstratiója» 15:249
Sajószentpéteriek Végzése 3:190.4:196
6:330. 333
sakkjátszó autómat 8:331, 339
Salemann 22:477
Saragur 7:205
Sarkéi 4:249
Satigin 9:3. 11:7
Schiefner A. 17:415
Schlágli Szójegyzék 23:474. 24:245
Schlegel Frigyes 8:79
Schleicher Ágost 8:191, 23:74, 77. S.
elmélete a nyelvről 7:420. S. a
nyelvjárásokról 8:101
SchmeÜer J. A. 8:100
Schott Vilmos 17:414. 23:125. S.
m u n k á i 2:405. S. «Altajische Studien» 2:156, 305
Schrader O. 23:104
Schuchardt 23:474. 24:86, 107. S. a
nyelvek küzdelméről 23:475
segédhangzó 18:165
segédige 1:14. s. helye a szólamban
21:422. s. fordítása a latinban
10:158
s é m i : s. nyelvcsalád 7:438, 8:50,
190. s. gyökerek 23:302. s. nyel
vek vizsgálatainak
eredményei
2:398. s. névszó szám viszonyai
7:63. örökkévalóság kifejezése a s.
nyelvekben 4:175. s.-ség nyelvé
szeti és ethnographiai viszonyai
12:221. s. és hámi rokonság 23:302.
s. faj őshazája és vándorlása 12:
Setálá E m i l 23:452. 24:233
[285.
Simonyi Zsigmond 23:13
S k a n d i n á v : s. nyelvek 7:450. 8:16.
s. mondákbeli tulajdonnevek 4:221
stb. s. nyelvekben finn-ugor szók
4:217, 220
skythák 4:226. 10:174
Sólon adótörvényéről 6:164
Stakelberg 25:377.
Steinthal 23:304
Stenvick 21:66
Stiernhielm 24:487
stomatoskopia 21:132
Stowasser 23:227
Strahlenberg 18:37
Suomi 24:237

Suomalais-ugrilaisen Seuran Aikakauskirja 21:63
superlativus 2:161, 165. 16:455
syncretismus 24:296
syntaxis 1. mondattan
szájüreg átmetszete 21:139
s z á m : egyes, kettős, többes sz. a
sémi nyelvekben 7:63
számnevek 2:316.5:266,6:296. magyar,
ugor, török sz. 4:263—264. sz. az
öt altáji nyelvcsoportban 16:153.
tizenegy, huszonkettő
stb. 23:45-van, -ven 15:262, 285. sokan, ele.
gen m i n t alany 25:7. sz. után több.
szám 2:369. sz. mellett egyes sz.
1:48. sz. az ugorságban 3:35. 21:200.
hetes és tizes szám az ugorság
ban 21:202, 206. sz. Pázmánynál
15:198
szamojéd nyelv 22:81. sz. birtokos
személyragok és tárgyas ragozás
2:288. sz. nyelvrokonság 23:14. sz.
ugor nyelvhasonlítás 23:87. sz.
szójegyzék 22:321
szanszkrit: sz. nyelvtudomány 2:79.
sz. vizsgálatok eredményei 2:393
származási táblák, sz. fa 18:472—
Szavvajitov 15:446
[474
század 3:334
székely népköltési gyűjtemény 2:146
személy ragok: birtokos sz. 2:143 | v.
ö. ragozás; sz. viszonya birtokra és
tárgyra 1:434
személytelen igék a szlávságban 6:14
szenvedő ige 4:35. 7:330. sz. i. hasz
nálata 3:207
szerb nyelv török elem3Í 3:471. sz.
ny. török ií-féléket a-val megtol
dotta (-dzia) 3:159
szerbben arab-perzsa siók 3:471
Szilágyi-féle
török
kéziratgyűjte
m é n y 22:504
szinek neve 23:346
szir irodalom 25:97
szláv nyelvek 7:445. szl. hangtan és
szlavista folyóirat 25:460.szl. za5:10.
szl. ny. collectiv számnevei 2:316.
szl. szók a magyarban, altáji ele
mek a szl. ny.-ben 1. jövevényszók.
szlovén nyelv 18:335. 25:244
Szmimov 21:478
szó 7:422. szók atcsapása más szó
nembe 23:15 r - szók száma 2:82.
sz. fejlődése t mondatból 23:35
szócsaládosítás 6:57
szócsonkítás 641
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szóegyezések m. és finn-ugor nyel
vekben 6:374—478. 7:1—62
szóegyeztetés (névszók neme) 16:323.
értelem szerinti sz. 25:201—212.
tévesztett sz. 23:476. ostoba egy
gyerek, ebbül a borokbul 23:46. sz.
Pázmánvnál 15:210
szófejtés 23:301. 24:362
szóképzés 2:1. 6:20. 24:129. magy.
hangutánzó képzők 2:360. deverb.
és denom. képzés 24:135. sz. el-'
vonás által 23:227. sz. eszköze az
ugor nyelvekben 18:166 —168. sz.
a Nádor-Cod.-ben 19:24. idegen
képzők átvétele 3:421, 17:117. tö
rök képzők a votjákban 18:151 ||
1) I g e k é p z é s 15:399. Pázmánynál
15:201. frequ. i. 16:253. frequ. i.
különféle értéke 18:172. frequ. kép
zők kapcsolata a magyarban 15:397.
nom. i. 2:1, 100. í 5:398. 17:46.
mom. i különféle értéke 18:210.
kombinált műveltető s mozz. kép
zők 24:168 stb. caus. i. 4:156.
15:201. caus. i. jelentése 18:239.
caus. i. az ugor nyelvekben 18:239
—249. refl. i. jelentése az ugor
nyelvekben 18:249—252. szenvedő
i. 15:201. denom. i. az ugor nyel
vekben 10:10—46. denom. igék
képző nélkül 4:59, lappangó de
n o m i. 18:461—465. azzá levest v.
válást jelentő denom. i. 18:311—
319. azzá tevést jelentő denom. i.
18:456—461. denom igeképző két
ugor alapalakja (d és g) 10:46—52.
magy. denom. igeképzők (különö
sen -l és -z) liangalaki mivolta
10:53—66. nem világos értékű i.
az ugor nyelvekben 18:465—471 |
Egyes igeképzők -ad, -ed 4:145.<ád
18:199.<Cajt v. ojt, ejt caus. képzőbokor 18:199, 246. -al, -el caus.
16:255. 18:248. <-ál, -él frequ. i.
18:199.«£Z denom. i. 18:304.<Í£W,
án inch. 18:217. -'an mom. 2:1.
18:218.<á«d, énd (and, end) 3:37.
18:199. -and, -end futurum 18:186.
-ász, -ész frequ. 7:327. 18:193, 198.
-ászt, -észt caus. 4:145. 16:262.
<at, -et caus. 18:246. 24:180, 197.
<at, et passivum tő 18:266. -bál,
•ból 18:227. -csal frequ. 18:194.
-cs-l frequ.
18:194. -d frequ.
18:184—185. -dál, -dél frequ. 18:199.
-dít 2:103. 4:171. -do-kol 18:229.
-dos, -dös frequ. 2:103. 18:193.
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24:131. -doz frequ. 18:193. -dúl,
-dűl inch. 2:103,360.4:171.18:264.
-ed 25:265. -ejt caus. 18:199, 246.
-el 25:265. -eml(-ik), -et, -ep vogul
megfelelői 25:265. <cét, it caus.
18:199, 246. -g 2:359, 18:202. 24:
131. -g frequ. 18:202—203. -gad
frequ. 18:204. -qál, -gél {-gal, -qel)
frequ. 18:199, 204. -gat, -get frequ17:53. 18:204. 24:287—295. -qol
frequ. 18:203. -h denom. 16:261.
18:300. -hat, -het 15:202. -hod,
(•hed, -hőd) denom. 18:302. -int
nom, 4:31. 24:409. -it nom. 24:415
—426.<:íí (<<?'í, ill.<ojí, ejt) de
nom. 2:100, 360. 3:267, 268. 4:145.
18:457. 24:275. -k mom. k. m i n t
frequ. képzők előrésze 18:228. -kad
18:229. -kál, -kél 18:230. 24:131.
-kan mom. 18:229, -kász, -kész
18:230. kod frequ. 2:103. 18:230.
denom. 18:463. -kol 18:229, -kos,
-kosz, -kos 18:194. 231. -I caus.
15:399. 18:248. -I deverb. 4:145. -I
denom. 2:354. 10:1—9. 18:287. -/
-es intransitiv igék 18:470. -lal,
-lel caus. 16:255. 18:248. -lat caus.
16:2i0. -Iái, {-lal, -lel) frequ. 18:
199. -Iái, -léi (-lel) denom. 18:288.
-II (-/) m o m . 18:238. -II dom. 18:
289. -It 18:238. -m m o m . 18:216.
-ml 18:217, 238. -n (néha
(ny)
mom. 18:216. -nd frequ. 18:186.
•ng frequ. 18:202. -nt 18:217.<od
(<Cöd, ed) demom. 18:313. -ód, -őd
sefl. 3:159. 18:261. -ódik, -ó'dik
m i n t pass. 4:35.<códz refl. 18:262.
-ojt caus. k. 18:199, 2 4 6 . « f e , őz
(*<oz, öz, ez) refl. 18:2ü2. -p mom.
18:226. -r 2:361. -rog (valószínűleg
= ered. -loq) 18:469. -s frequ.
18:192—194. '-sál frequ. 18:194. -s,
-kod denom. 18:464. -sz frequ. 18:
192—194. '-sz, -l frequ. 18:194. ,sd
caus. 18:193. -í 4:145. -t m o m .
18:223. -t caus. 18:244. 24:170. <
tat, tet caus. 4:145, 158. 18:246:
24:185, 197.<úl,
űl (ól, öl) refl.
4:145. 18:263.<«Z, ül denom. 2:104.
18:308, 316. -v m o m . ( = e r e d . ni)
18:219. -v refl. 18:264. lappangásba
jutva 18:265. -z, (-az, -ez, -oz, -öz,)
denom. 10:1—9. 18:302. 462 || 2)
névszóképzők 15:399 n. Árpád-kori
alakja 20:150—153. n o m e n verbale functiói 20:251—254. névmás
képzők 20:456—461. többes szám

/
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képzése 3:27, 285. 4:208. 15:401.
22:387, 390. collectiv számnévkép
zés (kettő, ketten) 20:402. helynév képzők 15:400. nom. possessoris
képzés 15:400. -a, -e nom. verb.
5:240, 244. 19:148. 24:379. 25:266.
-a, -e dimin. 19:148. 24:379.<a, e
szóvég 20:273. kese, vézna 20:291.
-ad, -ed számnévképző 8:313. 20:
421. -aj, -ej nom. verb. (kacaj,
zörej) 2:360. 19:156. 20:272, 282.
<Cács deverb. 20:275. -dl, -él (ha
lál, kötél) 20:289. <alm,
<elm,
<_alom,
<elém
20:281, 293.
< ály i0:274. <cdnk, 5:245, 6 :
186. ' 20:274 .<cány, <cény 20:274.
< á r , < e r 15:186.' 20:274.<<ís,<:ás
20:275. -asz, -esz \6M3.<cász,<:ész
7:323, 15:185. 18:304. -at, -et 15:
185, 268. 17:56. 19:152. 20:297,
-atag, -eteg 23:419. -atal, -étel (étel
stb.) 15:185. -atlan, -étlen (tudatZaw)
20:303. (v. ö. -talán, -telén) -dnk,
-énk 5:245. -bb középf. 20:450. -bé
li 15:187. -cs dimin. 20:405. -csa,
-cse 15:185. 20:406. -cska, -cske
15:185. 20:406. -cza, -cze 15:187.
20:406. -d dimin. 3:7. 20:420. -d
helyn. 20:430. -da, -de 15:187. -dad,
-ded 20:420. -dalm, -delm, -dalom,
-delem 20:281, 295. -e dimin. 24:
374. -e nom. verb. 25:266. -énom.
poss. 3:5. 15:273. 19:136. 20:437. -é
(öcsán) 20:411.<ék deverb. 15:186.
20:273. -ék (Sánosék)
3:b.<ékony,
<cék'ény 5:245. 20:273. -él főnév
képző 24:263. 25:176. -éit, -oíínom.
perfecti 20:299. 24:382. gy helyn.
20:430. -i nom. verb. 4:3l'. 19:143.
20:272. -i dimin. 19:143. 20:412.
24:392. % nom. poss. 24:392. -*
melléknév-képző 19:136, 143. 20:
436. ragos névszókhoz 15:188. A
többes szám-képző 15:269. -ik szám
neveknél (harmadí/c) 8:313. -ista
22:518. -k deverb. 20:299. denom.
névképző 6:239. -k, -ka, -ke dimin.
2:335. 20:416. -kó, -kő dimin. 20:
417. -kora 2:318. -I (-ly) deverb.
(lepel, fogoly) 20:289. -lyan, -lyen
5:395. -m, (-mo, -ma, -me) deverb.
2:95, 20:281. -m dimin. 20:418.
-mánij, -meny 15:186.17:46.20:296.
-más, -més 4:141. 17:46. 20:296.
-matos, -metés 4:141. -n, -ny 20:
419. -n (azon, ezen) s egyéb név
másképzők 20:456—461. -ni infini-

tivus 4:27. 20:282. -nyi 2:467. 15::
260. 19:142. 24:392. -m alakkal
15:187. -nok, -nők 2:152. 6:19. 15:
185. -ó, -ő igenévképző 5:239. 19:
138. 20:264. 24:282. -ov, -öv? 17:72..
-o, -ö dimin 19:137. 20:419. 24:282.
•ok 24:388.<Cös, ős nom. verb.
20:265. -r (éber stb.) 20:465. -r<f
(rú: -rő, -rű) végű névszó 18:469..
-s dimin 20:405. -s melléknévképző 8:316. 15:187. 20:425, 434,.
idegen szókhoz: koresmáros, mé
száros 2:153. -sáq, -ség 2:22. 7:121..
15:185, 186, 400. 22:o26. -ság, -séglatin megfelelője 10:144. -sáqos,
-séges 15:194. -só, -ső 7:123. 20:434.
•t (-at, -et) 15:268. -tal, -tel (ital)
20:290. -talán, -telén 3:192. 4:142.
15:188, 197. 20:455. 23:164. 25:
258, 346. -tél 25:258. -ték, -tok
(érték, birtok) 20:297. -tt (halott)
20:299. -txjú, -tyű °íO:ün± 23:474.
<ú, ű (<Lu, ü) nom. verbale 19:
140. 20:264, 291. 24:285. -ú, -ű
melléknévképző 5:240. 19:141. 20:
441. -ú, -ű, dimin 19:140. 24:285.
-va, -ve '5:240. 17:47. -val, -vei
(rakval) 20:297. -ván, -vén 5:240.
17:47. -vány. -vény 5:240. 17:47.
20:296. -vasi 17:47.' 20:296. -z (igaz,
száraz) 20:292.
szókezdő lágy explosivák a magyar
ban 15:390
szókezdő média az altáji nyelv
csoportokban 16:462. sz. m. a tür
köm ánban 15:170. sz. magy. b
keletkezése 16:461. sz. g, b a zürjén-votjákban 16:461
szókincs a gyermeknyelvben 23:135
szókombinálás és szófejtés 24:129
szólam: meghatározása 21:403. sz.
alakulása 21:407. sz. hangsúlya
21:426. sz. nyomatéka a mondat
ban 21:429 sz. sorrendje a mon
datban 21:430
szólások, képes kifejezések 24:356
szólásmódok: sz. a kapnikbányai
nyelvjárásból 2:371. sz. Pázmány
ból 15:363
szórend 4:45. 23:101. 24:80. birtokos
jelzőé 2:287. 3:59. igekötőé 21:
419. kötőszóé 21:423. segédigéé 2 1 :
422. sz. Pázmánynál 15:243. szó
rendi különösségek 2:370
Szorokin vogul szójegyzéke 16:470
szótag: 21:404. alakulása 21:405.
hangsúlya 21:406
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szótár 23:96. sz.-hoz való jegyzetek
2:308. szótári mozgalmak 2:281.
Bartal és Veress Magyar-Latin
Szótára 3:475
szótők 18:164—166. 23:240. -as-es
praesenstők 3:270. 18:193. hang
rövidítő névszótők 4:26. sz. Páz
mánynál
15:191. sz. vogulban
és magyarban 24:156—158. ige- és
névszótő egyezése a jakutban 6:59.
tővégi magánhangzók 24:396. 25:
284
szóvég kopása a magyarban 15:^97
szóvégi magánhangzók idegen szavak
ban 19:158—160
szóvonzat 3:9. sz. Pázmánynál 15:
Szvorényi József 23:114
[215
tagadás az ugor nyelvekben 6:67. t.
Pázmánynál 15:231
tagolatlan mondatok 25:1
tájnyelvek 7:475
tájszók 2:374. 3:10
Tájszótár 23:307
t a m u l nyelv 2:422. 4:265. 10:445
tárgy: határozott t. 4:33. meg- igekötős igék tárgygyal 5:11
tárgyas igeragozás 1:435. 2:134. 3:207.
4:25, 33, 458—460. 5:33. 23:476.
vernelek, rémítnelek 7:369. t. i. a
NádorC.-ben 19:42. t. i. Pázmány
nál 15:220. t. i. a vogulban 9:21.
24:25, 328. a szamojédban 2:288.
a héberben 1:435. az eszkimók
nyelvében 4:455
[24:188
targyatlan igék tárgyas használata
tatár : t. 4 3:319. t. népdalok 1:144.
2:117. t. nyelvmutatvány 16:313.
t. nyelvtan finnül (Genetzé) 18:320.
khivai t.-ság 4:269
terpedt magánhangzók 4:30
testrésznevek: ugor és török nyel
vekben 17:438—449. törökségben
16:126. az öt altáji nyelvcsoport
ban 16:144
Thomsen Vilmos 23:103. 24:1. 25:86
Thury József észrevételeire czáfolat
Budenztől 18:476—478
tihanyi apátság 1055-iki alapító-levele
25:129
tiltás Pázmánynál 15:231
tovább ragozott és tovább képzett
mondatrészletek 23:43
t ő : 1. szótő
többes s z á m : latinos t. sz. 10:141.
birtok t. száma a latinban 10:141.
t. sz. és gyűjtőnév 10:144.

499'

török: t. y a /,>ból 3:316 t. j eredeti
í, cZ-ből 3:241. t. z eredeti d, í-ből
3:316. szókezdő t. j enyészete
3:247. d > z hangváítozás 3:242.
s > l hangváltozás 3:244. szó
kezdő j > ?í, n hangváltozás 16::
466. t. ki képző 2:461. -Hra, -kire
hangutánzó képző 2:353. -kar -kir
hangutánzó ós causativ
képző
2:353. -rda, -Ida hangutánzó képző
2:356. t. 4i képző 3:157. t. «facere»
jelentésű' igék 2:359. t. számnevek
6:296. t. testrész nevek 16:126. t.
omotka ,tojás'? 17:419. kisázsiai
t. nyelv 22:113. t.-magy. szóegye
zések 7:109—189. bírálatuk 1 0 : 6 1 —
135. t. (jakut) szófejtések bírálata
6:58. t. árja nyelvérintkezés 24:
405. t. elemek a votjákban 18:55.
a szerbben 3:471. délkelet-európai
nyelvekben 19:287. t. tatár nyelvek
etymologiai
szótára
13:249. t.
nyelvújítás, Vámbéry-féle, 1. Vámbéry. t. fajok népirodalma 6:265..
t. nők nyelve és költészete 23::
424. t. népszinjáték 21:81. t. dalok
22:526. t. példabeszédek
1:137,
269. t. nyelvemlék 22:476. 24:364..
Codex Cumanicus 21:73
történelmi tudományok 8:3
történeti nyelvtan: 1. nyelvtan
tővégi magánhangzók 19:151. tör
ténetük 24:396
trópusok 14:95
Tröster János 25:127
t ú r á n nyelvek 2:83, 381. 23:97..
«turáni» elnevezés 6:58
turkomán nyelv 15:1, 170
Tustján 21:69
türk népnevezet 7:222
Tylor 12:299
u g o r : u, szókezdő rt 16:142. szókezdő'
média 16:460—470. u. szókép
zés fölosztása 18:169—172. deverb.
igeképzők 18:161—278. denom.
igeképzők 18:278—319, 456—471.
deverb. névszóképzők
20:251—
305. denom. névszóképzők 20:
401—466. számképzés 22:377—
399. u. legrövidebb alaptők kóttagúak 18:166. igeragozás: alanyi,
birt. és tárgyi személyragok 22:
417—440. módalakok 13:135. módés időalakok 23:178—190, 452. u .
tagadás 6:67. nóvragozás 23:241—
259. u. szóegyezósek 6:374—478..

'
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7:1—62. u. nyelvek elágazása 15:
157—162.
16:120.
u.-szamojéd
nyelvrokonság
23:14. u.-indog.
ősrokonság 15:310. u. szók germán,
görög s kelta nyelvekben 4:217,
218, 220. görögben,
latinban
4:218. ii. nyelvészet történetéhez
24:485. u. nyelvek tanulmányáról
jelentés 21:66. u. népek osztályo
zása Donner szerint 21:72. u.
népek lélekszáma 21:73. u. népek
történetéhez 14:1. u. csoport 21:72
Ugria 11:1
újgörög: u. nyelvtan 24:492. u.
dialectologia 24:489. u. irodalom
7:159
ujgur: u. nyelv 7:228. u.-féle nyelv
az orkhoni föliratokban 24:5. u.
írás 7:231. u. népnevezet 7:222,
223. u.-khinai szótár 8:228. u.
nyelvemlékek 7:222, 225, 227.
ujgurok hazája, történetük 7:224
új szók 2:313. alkotásuk kérdése
újszlovén 25:244, 442.
[7:321
TJkkon pohara 6:340
Ulfilas 8:15
Ungvárnémeti Tóth László görög
versei 12:443
universalis nyelv 8:349
unugur 7:205
urálaltaji nyelvek: u. ny. osztályo
zása 2:406. u. ny. legrégibb emléke
24:1. u. faj legrégibb
nyomai
4:210. u. és indog. nyelv- és nép
érintkezések 24:77
utigur 7:205
útmérték kifejezései 5:252
üdvözlések 25:12
ünnepek neve 3:350. 18:394
Vámbéry 23:104. V.-féle török nyelv
újítás 17:450—484. 18:1—34. V.
m i n t a magy. nyelv törökségének
hirdetője 17:417—418. V. m i n t a
magy. ny. ugorságának hirdetője
17:415—417. V. ugor hasonlítási
«mérlege.) 17:424—449
vepsz nyelv 16:409. 22:157
Verescsagin 21:220
Verner Károly 23:75, 80
Verseghy 7:349. 24:488
Wiedemann 9:1
világnyelv 24:86

Visnevszky
csuvas
grammatikája
visszaképzés 23:229
[1:201
vocativus 25:2
vogul nyelv: kondai v. 9. köt. 10:
177. műveltető -l a kondaiban
19:297. v. denom. igék 4:147. v.
névragozás 1:460. igeragozás 462.
v.-osztják 2. személyrag 23:342.
kondai v. -na rag, essivus érték
kel 20:320. v. szójegyzék 16:470.
25:19. vogul nyelvjárások 21:321.
22:1, 416. 23:352. 24:6, 4 1 . 25:247.
v. mythologiai képzetek kelet
kezése 21:231. Kaltés-ekwa 21:228.
v. monda 19:310
volapük 20:86
Vologodszki 11:6. 17:128
vonatkozó mondat 24:107
votják: szókezdő b > v változás 21:
233. -ni képzőjű benható és niitfóle átható igék 4:447. v. össze
tételek 21:465. zürjén-v. szóegye
zések 23:341. v.-ban idegen elemek
18:55. v.-ban arab és perzsa szók
3:398. v. grammatika
1775-ből
1:201. v. szótárról 22:404. v. nyelv
tanulmányok 18:35. v.-ok vallása
21:407. v. imádságok 21:223. v.
mythologia 24:237. v. myth. alakjai
21:226. v. mythologiai képzetek
keletkezése 21:231. v. ünnepek
jegyzéke 21:237.
Vörösmarty mint nyelvész 25:376.
Wagner 23:221
Weinhold K. 8:98, 101
Wendeler 23:221
Weske 21:477. 25:86
Whitney 24:86. 25:119
W i c h m a n n 24:237, 25:377.
Wiedemann 18:50. 22:507
Witsen Miklós 18:36
Worsaae az ösműveltségről 10:423
zene (magyar) r h y t h m u s a 10:366
zűrjén: z.-votják szóvég kopása 23:
342. szókezdő média 16:470. -n
egyes 2. személyrag 22:260. z. terminativus rag 15:444. z. és votják
szóegyezések 23:341. z. nyelvmutatványók 15:407—461. 17:380—411.
z. nászdalok 15:153. z. mesék
sziszolai nyelven 15:447—452.

SZÓJEGYZÉKEK
A NYELVTUDOMÁNYI KÖZLEMÉNYEK I—XXV. ÉVFOLYAMÁHOZ.
I. Magyar szójegyzék.
(Nincsenek fölvéve e szójegyzékbe azok asszók, melyek Budenz J. magyar
és finn-ugor szóegyezéseiben s Vámbéry Á. magyar és török-iatár szóegye
zéseiben fordulnak elő; amazok betűrendes jegyzéke 5:54)
CL (az a ki, a mi előrésze)
4:445
a (ott a!) 5:284. 6:30
aba 6:300
abajdok 4:181
Abaúj megye 23:41
abba (-marad) stb. 3:8
ács 2:2
acsarkodik 21:49
acsarog 21:49. 18:14. 25:
269'
ácsorog 16:268
ácsorú 24:433
adag 17:464
ad-ni 17:464
áfontja 6:300
agár 10:341. 23:119. 23:
' 344. 24:128. 25:271
agasah 24:249
ág 17:475. 18:25
áqaboqácska 23:51
agg 25:268
aggat 17:55
ag'ler 23:231
agy 14:2. 17:318. 447. 25:
' 268 271
ágy 2:5. 18:461 25:178.
agyag 17:464
agyar 25:271
ágyék 25:178
agy-koponya 14:2
agylag 4:132
W ^ ö 22:525. 23:308
agyvelő 14:2
aAají, e/iejí 4:132
a helyett hogy 23:168
ahol a! ehol! e 4:465
aj 17:475
a?Wc 2:5. 23:310

ayancha 22:525
ajánl 18:238
ayanthos szekér 22:525
ájas 4:132
a Jézus Máriádat
23:50
ajtó 2:5. 5:242. 17:475
aA;aíí 18:14. 25:271
akár 13:148
akartva 17:52
a t e a 18:86
a /a, a mi 4:125. 5:19.
23:169
akkora 2:318
akó 6:300
aZ 25:270. 18:1.
ál 12:112
ötó 2:173. 19:4
alacsony 6:25, 26
alája 22:518
aZcty'a f-ája) 4:26
aZa/f 23:309. 12:112
ólakor 12:95
alamizsna 25:53. 1:308
ala-módis 24:857
aZsrf 18:1
a7d 17:475
rfMrf 17:77
áldomás, áldomás-ivás 6:
337. 12:72
áldozó napja 3:351
aZ/a Aof?v/ 25:14
a t á 23:470. 24:5. 4:132
alít 23:308
a'ZZ 25:180. 17:475
állat 3:50
á//o esztendeig 2:318
ííZío helyében 17:52
ctZma 18:86
almáriom 22:517

álmotta 2:150
álmottavi -ad -a 4:32
a7rattZ 25:178
Almus volgai bolgár feje
delem 4:254
ííZwoA; 1:308. 2:152
álom 25:178,
álomlátás
10:149
álorcza 1:308
á/íaZ, áí 2:173. 25:178
áltat 1:308
aludni 5:423
alutni 3:5
a'/n 5:30. 23:169. 23:152
amaz, emez 23:44. 6:30
<f>mfe 23:169
a mely, a mi, a ki 4:455.
15:19
amott 4:126
ámpolna 23:128
András 3:357
andacz 23:309
angária 23:128
anglia 25:252
ángy 25:178. 3:333
angyal 18:361
ánkó 4:132
ánkodi 4:132
ánkucza 4:132
antalag 6:300
am/a 3:326. 25:271
anyaszülött 3:331
anyég 4:133
annyi 2:467
apa 3:325. 17:476. 25:269.
apácza 18:373
apai 18:373
apró 25:271
á r preis 25:178. 24:128
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ár, árad 17:476
ara 3:333
aránsú 4:133
arany 2:160. 3:332.10:341.
25:270, 382
arány, irány 18:7, 16
arasz 25:269
arat 18:15
árbocz 6:300
áros 25:268
• arczél 24:280
áV?a 4:213
árjád 23:308
ármány 17:52
• árnyék 4:133
óVoA; 17:92. 25:132, 283
óVpa 25:283
arszlán 2.99
a>í 18:22. 24:178
á r i ingerére 17:476
árté 4:133
a><;a 4:218
ás 17:457
• ásít 17:457. 25:178
asszony 3:322—4. 6:26.
15:254. 8:317 24:128.
asz 25:269. 17:459
aszó 4:190. 25:132, 269.
23:308
ászok 18:21, 29
átai 4:133
átalaq 6:300
áfoÁr '18:476
atya 3:325. 25:271
atya anya szülött 3:329
atyafit ii) 3:332. 9:27
atyaszülött 3:331
a m i 24:196
avatag 23:421
< m r 2:97
[25:270
a*, «2 4:106. 6:29. 18:7.
dz- 25:178
azaz 21:50. 23:155
azért, hogy 23:168
azon, ezen 15:199
azonnal 2:312
azóta, hogy 23:168
áztó 24:434
bab 1:311
báb 23:309
fca'ia 1:308
bábabokor 23:308
babona 1:309. 6:300
Aa/70/f/ 25:271
fc» 1:311
Aá; 1:311. 17:92
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bajnok 1:313.4:134.10:340,
341
bajuszlliUb.
18:84.23:120
bakator 23:128
iaArf 23:128
Bakony 25:89
iaZas/cá 23.308
fcaZfaw 20:155
balha 2:104
&«ítífó 23:309
balkán 4:134
[132
bálvány 1:310. 6:200. 35:
bámul, mint borjú az új
kapura 24:356
bán 1:310. 10:341. 25:385
bánya 1:310
baraboly 22:517
baraczk 25:53
barangol 16:240
bárány 1:310
i a r á í 1:312. 18:371
barázda 1:312. 25:164
üwfrrf 1:311. 12:96. 112,
fcára 23:155
[25:53
ftar/ía 1:312
barkálni 1:312
barkócza 23:309
barlang 1:312
feama 1:312. 25:53
iwfrwmjy 1:310. 17:101. 18;
fcasz 25:268
[137
fcatfta 17:109
bátor 17:93. 18:86. 25:162
k % a 1:47, 310. 3:331.
25:178
be 2:175. 3:76. 19:3
becs 23:128
becsmél 17:51
Wfca 18:78
béka-teknyő 23:309
te/íWi/o 23:308
feéf&ó 25:177
Béta 1:312
£e'tóé?/c 25:89
& % ^ 1:313. 10:344. 17:93
bennünk, bennetek 5:282.
15:199
bennünket 23:41
bér 1:131. 17:94. 25:181
berbécs 12:97
berbencze 6:301
Berettyó 6:361
fo»-eí<;á 1:312
JwWtfZ 23:309
berkenye 25:132
Besenyő tarló 5:275
bérma 22:517

bérmálni 6:301. 18:359
fejfcssew 23:128
W6a*s 20:154
6icsa/c 18:101
Wfca 1:312. 17:121. 20:150
23:433. 24:76. 206
bilincs 1:312.
billikom 18:448. 25:128
bilochus 24:335
Wr 1:311. 3:50. 18:2, 4.
25:181
birka 20:154. 21:115
bírság 1:311
fóaraa 6:301. 17:118
bitó-fa 23:144
6it;aí 1:312
biz azt (ne menjen) 23:47
bizon 23:153
ftrfda 22:525
bodon, bödön 25:53
todza 20:471
bogár 25:180
bogdán-pecsenye 23:309
boglya 25:277
bogonyavéri 4:135
bogrács 6:300
fcö^o* 17:318. 25:275
bojnuk 1:313
fco&a 17:443
fcü%o 23:144
bókony 18:449
&O/ÍO/-

17:88

ioto-eía 6:301. 17:88
fco/7ia 1:311
/;otówí 24:437
bolond 1:311
6<%o, -/ía 23:177
bonczol 16:246
k m í a 24:335
/>OTM/OZ 25:276

[460

bonyolód- 17:453. 18:14,
bor' 21:159
borbély 22:517
borbolya 23:177
borda 25:54
fiord<% 22:518
[278
borjú "20:150. 24:406. 25:
torosía 24:335
borotva 1:312
fcors 25:278
ior*o 25:278
k>n/Z 17:454, 476
borz 20:151. 25:274
borzas, borzad 18:8
boszorkány 20:467. 25:284
fcossztí 17:78
£>oí 1:310
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botkos 17:475
[25:172
•bő 19:134. 23:331. 24:278.
•böjtfő szereda 2:302
•bők 25:260
bölcs 2:2
bölcsész 7:324
6ör 17:444. 18:28
bőség 23:331
ióW 1:313
böszörmény 1:312. 24:333
6nzaá7 23:309
bú 19:134. 24:284
fctíttSíJ 25:281
búcsú 18:102
i u d a 6:301. 25:54
buja 23:177
£ű#a 20:468
• itíjfe 17:62
bulcsú 23:331
bunda 6:301
faírnóű 3:472
•turo/c 18:28
6asz 4:205. 5:250
buta 18:449. 20:469
bútor 6:301
.&tí* 4:205. 5:250
• buzerál 23:177
feí^oa 4:206. 25:281
• bű 4:27
•W-M? 21:121
iii/í/í 24:335
bűn 18:476
famfeí 4:197
bürök 24:407
6fc 17:466

csafí 21:115
csecs 25:260
csecs 18:95
csecs-emő 3:328. 5:243
cseA: ige 4:27
csék 2:97. 17:448
cseke 17:83
csekély 25:27
csetái 3:322
cselédes ember 3:322
cseleked 17:483
csemetét 23:352
csempész 17:60
csend 25:260
esep<es* 12:98. 22:525
csepjo, csöp/> 17:466
csejöűs 1:248
cserebüly 22:518, 524
esw<?e Í0:344
csibe 18:113
csi/7e?- 21:159. 24:335
csiholni 23:434
CSI'/Í (streifen) 17:476
csikó 17:462. 23:434
csi/cor 16:268
csikós 17:94
0 « i * ^ 23:274
csillapod 25:280
csillog 23:341
eswna 6:302. 25:54
csimaz 6:306
csinálni 18:350
csincsér 21:116
csíp 23:341. 25:181
csipke 18:450
csipő 17:447, 466
• ehurchu-feu 5:258. 25:145 csirájában elfojtani 10:172
csiszoZ 17:476
CSágaté 23:474
es& 6:302
«sa/c 19:15
csizió 22:517
csákány 6:302
csizmadia 3:157
csa/ííd' 3:322
csobán 18:450
családos ember 3:322
csóka 18:113
tííotóft 20:472
csokor 23:341
csalárd, csalárdos embör csombor 6:302
3:322
csomó 17:466
csaí/a 5:239
csónakáz 24:140
csámpás 22:517
csont 17:445
csángó 3:379
csontoraq 12:99
c*op 6:302. 23:341. 24:335 csoport 6:302. 17:94
csapaí 18:22
csorda 2:466
• csapó 5:243
csrffeíra 20:471. 21:129
csaprág 18:14
cscMr 20:470
császár 25:54
cső 19:134
-csata 6:302. 10:344
csöbör 25:54
csatár 10:344
csőcselék 10:151
• csatorna 6:313
esAfö- 24:335

csöV/ 25:260
csömör 14:185
csörgeteg 23:419
csúd 4:240
csuk- 17:455, 466, 483
csuma 6:302
csupasz 24:138 ,
csurgató 23:473
csuszkorál 18:229
CSMW 23:341

csűr 24:335
csütörtök 3:345. 18:386
csaftrf 20:152
czáju 12:98
czéczó M-.lQl
czédula 23:177
c^e'f? 3:477
aseí/er 24:335
c ^ e r 3:477
czégéres gonosztevő 10:151
czendely 24:335
czenk 22:524
czékla 6:312
ezé ma 24:335
cziczkány 20:471
czifra 18:449
czigány 1:308
[307
czimbora 5:425. 6:312. 14:
asimpa 23:352. 25:280
czímer 24:335
c^öveA; 24:336
ezukor 17:101. 25:367
dacz, daezos 3:359
daczára 2:284
í % a d 18:8, 25
dajka 1:306. 316
( M i a 3:472. 4:130
dandár 4:206
d a r a 18:85
darab 1:316
dflwrfa? 6:302
[25:271
daru 18:86.19:149.20:151.
datolya 25:368
de 2:157. 25:253
áeá 1:316
dédős 3:326
de'Z 5:282. 25:177
délszive, délszin 3:347; dél
est, d.-estve 3:347
deli 4:130
dénár 4:199
dereglue 3:473
derék'17-MB
derhenő 17:49
derű 17:457, 463
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deszka 1:316
dézsa 6:302
dézsma 1:315
diák 1:316
dicsér 16:268
didereg 3:311
d g 17:476
[25:253
dió 20:472. 21:116. 23:120.
disznó 23:434. 25:133, 253
dob- 25:276
rfo/m'wí/ 1:316. 3:473
dolog 1:316
í/omfc 25:275
doTC^a 1:307, 316
dorgál 1:316
dorong 1:316
í%kZ 16:254
d % / , <fó%e 4:208
dömlik 16:241
döngccsél 16:247, 263
Í W (pl. Dud-Vág) 24:336
<i«d<z 6:302
< % 25:281
drága 1:316
drusza 8:321
dusnok 18:378
duvatag 23:422
e f<<?i/ §7> 5:284. 6:30
-e kérdő szócska 17:195.
19:149. 24:381
«6 8:305. 23:344. 24:380.
esesd 25:54
[25:260
edény 6:28
<?<
' &« 25:175
e# (fn.) 12:86. 25:172
egér 2:98, 99. 20:149. 23:
' 119. 25:176, 259
egész 17:460
egres 6:300
eg veng 22:523
4/y 3:329. 19:11. 23:46.
Fabricii, Curii, üorunciani: egy Fabricius stb.
10:140. 23:449. 25:261
egy a más 23:47
egyaránsú 4:133
egyaránt 3:206
egyazon 23:50
egybe 2:173
egyenest 25:374
egyetlen 3:191
egyetmás 3:6
&?// es ugyanazt, egy és
ugyanannak stb. 23:50
^/y-/iá« 7:120. 21:80, 154
egy kis 23:46
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egy-kő 7:120
egymás 23:36
<?</?/ testvér 23:36
ehyveng 22:523
e#, e'Aes 17:456
e'Áom, -ra 4:200
éj 3:347. 5:424. 25:172, 175
éjfél 3:348; e. íájí 23:162
éjtel 24:336
e'/í 17:454. 25:173
eke 25:268
<?M:ora 2:318
e/,- igktő 3:8, 73, 81. 19:3
él acies 17:453, 466. 25:
elannyira 3:81
[172
elámficsarodik 23:308
élemedett 17:50
elemetes 17:48

eremZo 22:524
mrtTw/c 6:305. 18:355
«tf 17:454, 477. 18:103.
21:80, 153
érsek 17:111
éri, e'reíí 16:457. 25:173
es-, és- 25:260
esd 16:242
esennen 17:46
esftöt;- 25:258
est, estve 3:347. 23:162.
24:374. 25:74, 258, 347
ész 17:467. 18:80. 25:172'
eszik, 1. é'v
észten 3:341. 21:204
esztendő 3:337. 8:304
sgaírap 22:524. 24:336.
eí 8:314
[25:54
e t e H B . 12:81. 15:267
étel 25:175
eím 3:341
eleven 5:239
étet, itat 24:195
elevendül 24:136
eí/m 8:314
«W 2:173
Európa 25:367
elhagyni 3:78
% fenm'; 8:315. 17:129.
ellen,'ellent 2:173
eüwiő 14:166
25:259, 260
elmemozdító 14:191
év 3:335. 5:421—22,17:458
eto" 3:73. 17:453, 457. 19:3. ewí 23:434
25:133, 258
evez 23:402
élők 3:327
eviczkél 17:64
előre 25:10
e w , evvrek 5:267
í?Zo# 3:73
«* 25:259, 279
elrejtezik 5:252
eze/c a /'ajía 23:47
eisd 3:73. 15:255
ezentúlra 23:48
efo<? 3:76, 84
«asr 4:264. 17:94. 23:418
em-, emlő 25:261
ezten (nap) 3:342. 21:204
ember 2:6. 6:72. 18:18. 24: e«wsí 2:159. 24:128. 25:382
344, 475. 25:258
emel- 18:18. 25:257
fa 19:144. 23:341. 24:376
emelcsős 16:246
facsar 24:427. 25:271
emle 22:524
faggat 17:55
emlő 5:243. 16:240. 25:261 /O0t/- 17:421. 25:269
ew 25:172
faggyú 25:270
enged 17:460
/'áj' : 17:477
enyeleg- 25:259
/ajd 25:269
enuetiem 4:138
fajdal 16:256
my» 25:282
/'a/farf 25:268
e>-, épít- 17:456. 25:175 fáklya 24:336
epe 17:447. 23:257, 345
YaZ 25:268
eper 24:75. 25:257
/aÖKi 6:69
építész(et) 7:328, 329
falusi 24:137
er(ni) 17:322, 447. 25:172 fan 25:268
ér-, ért- 25:174
fanyar 16:266
ér ader 17:477. 25:172
/ a r " 4:218
JEhM^ 2:5. 6:216
faracskál, faricskál 16:256'
érdem 5:282. 20:148
farag, forgács 25:270
&rdő 17:466
farcsik(a)
13:168
erechelles 23:474
faricskál 17:64. 16:256
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farkas 2:158. 4:220. 25:
farsang 18:395
[379
favágíió 17:56
fazék 25:268
fecske 23:119
fed- 17:467. 25:261
/%b2 16:242
/áfeZ 25:253
fegy (elem) 4:198
fegyvernek 2:153 [3:368
/MeV 17:467 ; / . Mnoft
/ y 17:442, 443. 18:475.
25:259
fejlik, fejt 4:172. 25:259
fejsze 24:374
/e'/c 2:3, 5, 97. 3:411
fékemlő 23:524
/Mbfe 17:467. 24:374. 25:
/dtefew 4:161
[257
feküsz- 17:467, 483
/Sí igktö 15:182
fél 3:324. 15:255. 25:172
fél (oldal) rokonsága 17:
fél — barát 5:298 ' [130
fél- 25:172, 175
>'Ze 10:344
feleség 3:324
/H/to'25:260
félhárom 1:14
/e'Zo 25:5
/ e 7 « 25:10
/efeo (ruha) 25:470
félt 4:161. 24:173
fen fn. 22:524
/ m - 25:257
/ww 23:344. 24:374
/m/co 4:38
fény 20:282
/ewflí 19:149
/eV- 18:467
ferde 16:242
/ á $ 3:322, 324
féreg 2:159. 17:462. 25:173
férj 3:324 24:344, 477
ferteng- 25:260
/#MÍ- 25:258
/ « r f 25:172
/esi 52:264
festész(et) 7:328, 329
/essük* 18:400
/aa? 4:443. 6:238
'fi, fiu 3:327, 328
/íoí 22:523
fiatal erő latinul 10:150
ficzkó 24:336
ficsúr 12:100
fitymál 17:51

yíwV 23:35
fog segédige 2:161. 4:35
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Étmd/r 16:242. 17:86. 25:
tűr 25:186
tüsténtesen 4:28
ÍM2 17:484. 23:120. 25:186
tyúk

2:97. 24:408

úcza, uccza 5:256
udvar, udvarnok 1:315
w#o/\ unger 4:248. 11:1
ugorka 6:315
ugráncsol 16:247
ugyan 5:30
ugyanaz^ -ez 23:44
%i/ efó 23:169
íí^í/e 23:154; ú. Ao<7«
25:18
úgy hiszem. 25:5
úgyhogy 23:167
ú#i/ látszik 23:154. 25:4
Mjj; [a) finger, b) ármel]
17:443. 18:13. 25:185
Ukkon pohara 6:340, 377,
12:75
[474
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ún-, undok (undor) 17:454, való 15:188
unatkozik 4:161
valószínűleg 10:172
unoka 3:332
változik 16:245
unszol 16:246
válú 17:99
úr 3:324. 4:213. 11:18. 12: w w 2:96. 6:315
71. 17:454. 474. 18:6. van, vannak 15:470
van ige hiánya 25:15
25:184, 282.
vánkos 6:315. 17:115
úrfiu 3:328
vár 1:313. 4:246 ; v., várad
úrnő 1:15
úrnapja 3:351
25:285
ús2 25:185
txfr- 25:178
ÍÍÍ 5:255. 17:482: 18:476 varázs 1:314, 25:454
után 5:256
r a r ^ a 3:471
utcza 25:164
vargánya 2:98. 17:115
MÍO, MÍÍÍTO 18:6. 25:281
t w / ú 25:271; vari 19:143
vármegye 2:307. 23:42
ügy 17:457
tóros "1:313
« F 3 : 3 2 7 . 6:72, 82. 18:15. váro-onki 3:207
ra/v 3:471. 17:323. 23:341
25:282
vártai 4:161
ül 25:185
ülep 17:60
vasár 1:309. 17:100. 18:137
•üZtó' helyében 17:52
vasárnap 1:309. 3:343
ünnep 3:350
i>asía# 25:270
itíio 17:455. 20:150. 25:163 vasverő 22:524
üröm 18:11. 21:129
vecsernye 1:313. 18:365
?'ira 20:151
mfer 1:314
üstök 17:448. 24:128
W? 2.2, 97. 17:474; r<#<?
M
23:119. 25:184
'25:17
üszög, üszök 1:45. 17:459 «^/'s2, vejsze 25:144, 265
üszögös szent Péter 3:353 véka 25:177
üt 17:320, 455. 25:282
vékony 25:174
üt*# 23:120
i;«7 17:455. 25:174
üvölt 24:434
velez 23:231
&s 18:7
m % ' t 16:240
t>«tö 25:258. 17:129
vén 18:16
Vacsora 1:313. 18:365
imáeV/ 25:177
t-ad, mdcm 25:268
venerék 22:525
vád 1:313
venyige 1:313
irá? 25:178
vér 3:333. 25:174
vagdos, vagdal 2:97
réVcse 25:177
i'a<7# 23:159
verdik 16:242
vagyok 18:187, 200
wj-e'i 1:314
tóc 23:127
verejték, veríték 3:477. 5:
vaj 25:270
rajda
1:313
275
vájjon 23:159
verem 18:11
vájnak 17:448
verhenő 17:49
vakarcs 5:424
wy'e 12:110
vakeset 10:150
tóro 3:477; ».-/<% 5:277
»«£, wZí 25:270, 276
verseng 25:258
valahány 4:457
vért 18:28. 24:128
valaki 25:56; v. más 23: vés 17:474
52, 5 3 ; v. és we'/r* 24: vesweA; 22:524
368. 25:128
wsa 25:261
valamennyi 25:18
mvs-, t-e**- 17:460. 25:174
valami egyéb 23:52
vet 17:320
wfM 2:158. 25:180
vei 18:7

é

*
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vétel 25:175
[366 viza 6:315. 33:434. 25:280
vetemye 1:313. 2:302. 18: vízkereszt 3:351. 18:398
vezér '18:30
flwsZűr 6:315. 22:411
vezet- 4:161. 18.30
von 25:276
ví, vív 19:134
vonaglik 16:251
vonatkozik 4:161
viasz 1:313
CTíím 23:434. 24:71, 206, Donüt (vállat) 17:56
vonyoqó 16:249
498. 25:66, 254, 381
ttf 23:234. 25:183, 259;
vihar 1:313
vihnye, vinnye 6:315
veje 19:138. 24:277
világ 18:400'
wcsó'A; 25:261
villám, 6:186
vőlegény 3:333
wMcm? 16:240
etijgy 4:190. 17:458
wn/ács 24:133
virrad 17:323
ysa 15:263
mss2« 2:173
vissza neki! 25:11
Zádokfa 25:153
?;tó 1:313. 25:56
Zagyva 6:358
vitorla 1:314
«a/ 25:269, 272
OTt? 17:474
2ííp 25:178
CT'Z 25:181, 279 ; v. és indg.srfr 18:16, 466. 25:179
vad, ved 23:304
zavar 24:428

zengzetes 24:136
zerge 20:149, 160
zománcz 17:108
zomok, zömök 18:15
zöld 24:128
zubbonyesi 3:157
zsákmány 24:342
zsaroZ 25:387
«sefc 18:135
gMKá* 6:316. 25:164
zse'mfc 24:342
zsemlye 24:342. 25:367
zsenge 17:89
zsertelőd- 6:316
28&d 24:342
zsolozsma 22:519. 23:107
^soZÉá?- 18:410
zsömlék °Ey.\Tt
zsugorod- 25:281
2súp 24:343

II. Más nyelvek.
(Ezek a szójegyzékek az idő és hely szűke miatt nem leheltek teljesek.
Többnyire mellőzve vannak azok, melyek valamely magyar szó kapcsán
amúgy is megtalálhatók.)
U g o r nyelvek.
(Vö. még Budenz: Szóegyezések 6. és 7. köt. és Munkácsi: A m. magánhangzók történetéhez 25. k.)j
Finn nyelv.
kytke 21:72
ukko 4 : 2 6 2 ; 6:72, 74,
edestci -ért 16:459
tegty 21:72
341
•epá 5:408
Zftfa 16:456
vaara 1:313
eukko 6:72
íinfw 23:434
vaati 25:87
hammaa 16:144
ZOM/IÍ 4:237
valitaa 1:313
hartio 2:158
íufce- 18:406
vasa, vasikka 24:82
hiisi (hitte-)
4:222, maa 23:120
vedenristi 18:399
225, 236, 267
raeísa 23:120
verő 6:318
olettaa 24:5
viha 21:50; 23:347
impi 5:289
oZ/ca 2:158
vihoitta 23:347
jaáfwváiset
23:156
pakana 18:354
vihuri 1:313
jumala 5:402, 6:72
penikulma 5:253, 406
kainalo 3:22
pesd 4:443
karkaus vuosi 9:18
Lapp nyelv.
raamattu 18:408
(Vö. a tárgymutatóban:
kave 4:212
Lapp . . .)
risti, ristiá 18:351
koto 23:120
Suomi
4:214;
5:289
Jcunta 22:434
manga, marige mane
susi 23:120
kurkku 25:87
2:305
taka 15:462
kynsi 23:120
mield 5:421
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paije 16:144
seida 4:222
Mordvin nyelv.
(Vö. a tárgymutatóban:
Mordvin . . .)
af 5:408
azoro 25:378
inksa 16:457
loman 25:379
mákev 2:305
meznek 20:155
paz 25:379
saras 25:378
skaj 21:227
vanan 24:82
Cseremisz nyelv.
(Vö. a tái'gymutatóban :
Cseremisz . . .)
minge 2:305
polvuj 4:140
Zürjén-votják nyelv,
(Vö. a tárgymutatóban :
Zűrjén . . ., Votják . . .)
amal votj. 21:465
ana votj. 25:380
andan votj. 25:381
azbar votj. 22:406
hord zürj. 25:381
bö£ zürj. 25:381
bus zürj. 25:381
bur-sud votj. 21:233
casöv zürj. 17:146
dir zürj. 25:382
gorz zürj. 25:381
gön zürj. 25:382
gué zürj. 25:382
gur votj. 21:465
güj votj. 21:465
inmar votj. 21:226
inmar-miz votj.22:407
in-voéo votj. 22:406
in-voio-dir votj. 21:234

ír<7<^ zürj. 25:387
jen zürj. 21:227
j?x votj. 21:465
ka, ku zürj. 25:383
kar- zürj. 2:353
&arí votj. 22:407
kildini votj. 21:227
Kildié-in votj. 25:60
fto/c,feufcz. v. 24:82
kwala, kwa votj. 25:
383
kula zürj. 25:384
lapkan z. 23:435
m a # votj. 21:465
majög zürj. 25:384
me2 zürj. 25:384
mis z. v. 15:285
mórt zürj. 25:384
raan zürj. 25:384
ord zürj. 25:385
ort zürj. 25:385
ö/csi zürj. 25:385
pan zürj. 25:385
j)od zürj. 25:385
poré zürj. 25:385
pu£ zürj. 25:385
jwr zürj. 25:3^6
sezi votj. 23:120, 25:
sör z. 23:120
[386
lén zürj. 25:386
sog zürj. 25:386
S03 zürj. 25:386
soZ' zürj. 25:386
ubir votj. 22:407
wc, u$ z. 23:435
urí votj. 22:407
varié zürj. 25:381
uoivotj. 21:48
voéo votj. 21:234
vo&o-dir votj. 21:234
rösna zürj. 25:381
vurd, vurdié z. 23:434
25:381
vurin permi z. 25:381
wad votj. 23:434
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zaridz zürj. 25:382
zarék- votj. 25:382
2on zürj. 25:382
$uges votj. 25:386
Vogul nyelv.
(Vö. a tárgymutatóban :
Vogul . . . .)
q,%8ér 23:120
X$nt 23:434
yqten 23:435
^ t ; 23; 120
elmpi, elempi 5:289;
6:72; 24:478, 344
elöl 16:320
eserem 24:82
jq,n yep 25:59
;oi 16:144
Kaltés 25:10
faís- 17:145
^ i s 22:415
kut, kul' öbter 25:61
kosemi- 17:146
kosemt- 17:146
kworés 25:61
lapéfik 23:435
4í>Atóí 23:435
üm-xqdés 24:475
Zoole^ 23:435
kn< 23:434
lopta 23:432
man-si, man-ci 3:158naj 25:58
nwA: 23:120
numi-tarom 6:73
nwíe 23:344; 24:414
od 21:52
os 23:435
réj 5:249
sáta 4:222
awns 23:120
% 25:386
tajl 18:160
taj)íé^ 23:435
tq,rem 4:224, 21:227
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tarém-nál 25:373, 472 iö/t 17:129
tel 18:160
Zorc;/ 21:72
tép-ájp 4:227
íou 21:72
üns 23:435
í« 17:129
üs, us 23:435
luní 21:72, 23:434
vantert 23:434
rne^í/ (mevil, mell) 17:
vos, uos 1:313
130
vosrem 21:45
moyol, mügol 17:129
nömis, nomsin 17:131
Osztják nyelv.
(Vö. a tárgymutatóban :
Osztják . . .)
adim 17:129
alt 17:146
yannéyo 17:129
yqnt 23:434
^ónö« 17:129
yü 17:129
yuvat 17:145
ebei, ebet 17:131
eátV 17:129
efu/Heni, 17:130
eplin 17:131
iki 25:59
jilip, jilpa 17:131
joga n, joyan 17:130
jogol 21:72
joyotlem 17:130
jolyi'n 17:131
jöliy 17:130
fcéZ. 21:72
&erc 17:131
kili 21:72
ZcMsm- 17:146
kvsmalt-, kusmett- 17:
M 21:72
[146
lanq-, langil. lángol
17:13*0
í« 21:72
Üli* 17:129
Zííem, íí/em 17:130
loqitlem, loyotlem 17:
'130
ZöK* 17:149
lölmay 21:72

ÍÍO^Í/ 17:130

noyos, noyos 17:130
nol 21:72"
nölim, nolniin 17:131
öyol 17:130
ölim, ödan 17:131
ömislem 17:131
pulik 18:129
patái- 17:129
pol,pot 21:72
punat, pungil, punla
17:130
re/?, rep-éunk 17:146
rogpin 17:131
éagarn, sayam 17:130
sagat 17:145
sáyis, saysi 17:131
éangam v. songam 17:
145
savita-yo 17:129
serís, sés 17:131
sem 17:131
sigit 17:130
som, s'w/rt 17:146
sörim 17:129
sot 17:146
taya 17:130
taHíjfa 17:146
íei 17:131
tini 17:129
íoro/-, ío^Ztr* 17:130
togolpi 18:149
tüyorlem, tuyrip 17:
130
/f/ara 17:129
MTtyiZ 17:130

wns, MS 23:435
ura 17:129
wrí, orí 25:59
vei 17:146
üli 17:145
vííaí 17:145
vongemalem 17:130
votas 17:129
Más ural-altaji
nyelvek.
Török-tatár nyelvek.
(L. még a tárgymutatóban : Török-tatár . . .)
aba csag. 17:476
aci, eci csag. 18:12
acig t. 18:14
ada csag. 17:464
aga$ csag. 18:25
aja t. 17:475
<y£Z-, tjtí- t. 18:13
aAíu alt. 17:471
alcak oszm. 18:1
alcik kel. tör. 17:464
aldamak 1:308
alsi kirg. 18:1
<m/ csuv. 21:121
and oszm. 17:475
araZa t. 17:476
arca csag. 18:9
árit- csag. 18:22
arslan 16:459
art- csag. 17:476
as, es 17:457
as, es 17:456
as és jiiz 18:11
ásnia-, esne t. 17:457
asíar 18:29
asíiÁ; 18:21
áwér csuv. 21:121
Öa&a oszrn. 10:340
bagana t. 1:309
bagir oszm. 17:477
baj t. 17:474
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burusuk 1:312
baj, bej 18:27
íwrüí csag. 17:471
bajir t. 17:461
&uíafc t. 17:475
bajri csag. 18:4
buzagu 24:406
bálában í t. 1:309
%" t 17:454
balaghan jak. 1:310
bürtek 17:462
bálid jak. 1:313
6üíe» kirg. 17:467
balta oszm. 10:341
feaZíu, csag. 10:342
cak csag. 17:472
bar- t. 18:2
dafc 23:434
barim csag. 18:2
calka t. 17:483
iarim 18:28
calpik csag. 18:24
baru csag. 18:27
iaram kirg. 18:2, 21 ca^aí 18:22
car^a 10:344
barumta kirg. 18:3
cator, sátor 17:456
bej 18:27
ceg-, cig- kaz. 17:452,
M - t. 17:455
4 6 i , ' 4 7 3 ; 18:26
belge 17:458
cengi 18:29
foct. 17:474
öi/e, bele oszm. 17:453 éerpő oszm. 10:344
cige alt. 17:480
bileo csag. 17:466
<%m, ciA;i?i 17:462
bilezik oszm. 1:312
cigir oszm. 17:476
bilgi 1:313
biliszákh, bilszákh jak. ctír alt., cigir csag.
17:462
1:312
cumak csag. 17:466
biriki 2:463
ém/e csag. 17:76
bitekce 1:312
fconcitfc 17:453; 18:14 coicsuv., toi tör. 3:243
co& 6:59, 68
bong t. 17:460
cokcsag. 17:483
bor- t. 17:454
coporus csag. 17:482
feor-, &«r- 17:483.
cog 6:59
bor csag. 17:467
borsán, borsanda kirg. cöb, cöp t. 17:466
<íöA:- t. 17:468
18:8
cöprek 17:466
éo*«, &us t. 17:460
cuma t. 17:466
bögre- t. 17:474
bögü 1:311
dag oszm. 18:8, 30
&Ö/Í, &M7? t. 18:16
dagil kirg. 18:25
börti, porti ( ftwíi ?)
d^fe kirg. 18:30
18:28
daje 1:316
fcöj'efc 24:407
dana 23:434
bii^a 23:433
donuz 23:434
buqhu, bugha 1:311—2
íZwrí oszm. 17:459
fcw/>a 23:433
&uoZ- 17:482
ebe 1:309
bur- t. 17:476
e#is csag. 17:460
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ejgi t. 17:477
eÁ, ik t. 17:454
e&ece csag. 18:15
el, il 17:479
eZi csag. 17:453
elin csag. 17:457
em- 18:18
ew csag. 17:470
en oszm. 17:474
ewg oszm. 17:460
érig- t. 17:460
engjéng ésjenge 18:13
epe 17:466
en&, irik csag. 17:454,
477
erfce» 18:28
eruv kún 21:153
eá t. 17:457
eski alt. 17:471
evlek 1:312
«s, «*t. 17:461
ez- t. 17:479
ej, es t. 18:456
firla oszm. 18:14
firtina, fortuna oszm.
18:30
gümlek t. 17:455
gürilng csag. 17:457,
474
güven t. 17:469
hajghi csuv. 2:463
ib- t. 17:461
iesdd kún 21:155
íjtl t. 17:454
il, jüt. 17:458
ti, el oszm. 17:468
ir,jir t. 17:477
íra csuv. e?w tör. 3:240
i m i kirg. 17:454
irercj kirg. 18:13
m m csag. 17:479
iriin (N. ürvenj 18:11
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is-bu kirg. 18:7
isik csag. 17:459
ismarla- oszm. 17:467
issik csag. 17:459
issik t. 17:459
iz-, ize- t. 18:7
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jihov, gichöv kún 21:
154*
jiilis, jigilis 18:23
jirgak 17:454
;orai khivai 18:5
jok 6:63
joluna 16:457
jab oszm. 18:16
jom kaz. 18:15
;'ai>a, java t. 17:477 jorgolo- alt. 17:478
./áfa'* alt. 17:477
juraru t. 17:484
jagul- csag. 18:22
junda- t. 18:9
jaíi-, jajil t. 17:462
jatí-, ;«yíit. 17:471
&«kir csag. 17:468
jaminda 17:482
/caftfw kesdirmek 18:26
jan- ós jan- t. 17:459 &ac 2:462
jandak, jandaj t. 17: &a-ám 2:462
471
kaján, kajqan 18:22
;«y 18:18
Ara;'* alt. 17:477
jaján oszm. 18:16
&an/i: csag. 17:477
jajim t. 23:454
kamta alt. 17:461
jajin kirg. 23:434
&anct& 24:408
jtfjín t. 23:434
kanda 2:462
jajit 18:22
kang- tör. kangir- kirg.
;*a/c csag. 17:484
18:18
jaka 18:26
kang-,kangir kirg. 18:4
jakala t. 18:15
ta^i'- 2:461
jakun csag. 18:22
kangaj alt. 17:452
japa/i; t. 18:12
kanqaj, kengej alt. 17:
;apmfc 3:244
457
jara t. 18:12
/c<™i-- 2:462
janin, jarin kaz. 18:13 feajpaí- 18:22
;asitrc csag. 17:470
/íása oszm. 10:344
jf«í- alt. 18:18
feaí 18:10
játig an 18:19
A;aíía (olv.katla-) csag.
j a r á t. 17:461
18:5
jaz- 23:434
fcff* 24:408
jenpi, jangi t. 17:470 tatn t. 17:468
jep t. 17:456
ftajalt. 18:13
jep alt. 17:456
fcmrí csag. 17:478
j«/m csag. 17:456
keim csag. 18:18
jesi-Jes 117:456,479 kel-,gel-,kil'%. 17.469
j'di, ;<
' 2üZé? kirg. 17:456 Ar^Z t. 17:470
Jeuü^ oszm. 17:458
Ax?Z csag. 17:470
jéz 24:407
fcefeA; csag. 18:29
í%«w tör. jijin kaz. Mja,-, itófe- kaz. 18:12
18:24
kem alt. 17:470

kemis ujg. 17:484
A% oszm. 18:25
fajj 18:26
tárait. 17:469
fos csag. 17:460
kiser csag. 17:469
Zríí oszm. 18:5
kiz t. 17:484
kobul t. 17:454
kojan- csag. 18:13
feo&t. 18:15
komp aj kirg. 17:468
konaci kirg. 17:463
/cor csag. 17:455
&or, fair csag., kora
kirg. 17:478; 18:9
koron csag. 17:455
kölük, kölünk 17:455
köö alt. 17:453.
ftös, ftüs, g'úz t. 17:461
fcötáZ jak.' 18:5
kucuk, kücük csag. 17í
458
kumgan csag. 17:453 r
469
kur 18:16
kurgasun (N. kurgasun) kujgastm 18:13fair* 2:159
kut ujg. 17:455
fciyt. 18:4, 18
few/ei 17:458
küren ujg. 18:7
/ráf csag. 17:455
Za/cZa csag. 17:470
lap csuv. 21:122
lapa csag. 17:470
tóé csuv. 21:122 .
mák t. 17:478
maka alt. 17:478
man-ap, man-apa
18:14
raece kirg. 17:470
mangge jak. 18:5

t,
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moj, boj t. 17:462
möng t. 17:460
möng, meng ujg. 18:12
mukan alt. 17:484
mura alt. 17:470
rnüske csag. 17:464
musurman ujg. 1:312

paru? 18:28
pecek csag. 17:453;
18:10
pek ujg. 17:467
pis csag. 17:466
pis t. 17:480
pos t, 18:9
positZ 18:9, 25
naj alt. 17:478
pök- (sic!) alt. 17:483
na], nai alt. 18:12, 30 puga, pukha alt. t. 23:
rai kiah kijma k 18:25; 433
n. kirmak 18:26
pus oszm. 17:468
puula alt. 17:452; 18:9
Obra csag. 18:15
jow&íe alt. 17:467
odor csuv. 23:434
pürge, pire t. 17:462
odw alt. 18:15
püs- t. 17:483
oguz, okuz t. 18:15
pőí alt. 17:467
ok csag. 17:471
o/í?yí csag. 17:479
re/í<m tob. 18:28
oZ- oszm. 17:475
rug t. 17:480
on, ong csag. 17:459 ruvum kaz. 18:27
or csag. 17:466
Súy7a- t. 17:480
orak oszm. 18:15
sala kirg. 18:13
oral kirg. 18:16
sa^a/í t. 17:480
oran t. 18:7
san kirg. 10:343
orom t. 18:11
orítw, orn csag. 17:455, sana^f csag. 10:343
*sanit. 10:343
479
*aánÍ£ t. 10:343
oi, us csag. 17:454
sap t. 17:466
os, O«-&M kirg. 18:7
sap- t: 17:471
os-bu csag. 18:7
sápi, sapa alt. 18:13
owr, uur t. 17:474
saruk 17:462
ovdZ t. 18:14
oz-, uz- csag. 17:469 sau csag. 18:20
sauci csag. 18:20
sera 17:458
Ögür csag. 17:454
sdran csuv. 23:434
ó&ög 17:455
serik 17:462
p&ife 24:406
serkek kirg. 18:16
öw-, ört- csag. 18:12
si# 17:459
öpke csag. 17:466
«í#m 18:21
öíe csag. 18:6
sy- kirg. 17:480
öte csag. 18:7
sij- kirg. 18:21
öteki 2:462
sikt 17:481
öít'/'w t. 18:7
stV csuv. 23:434
öür, ögür t. 17:455
sira 24:407
oá ujg. 18:27
NYULVTUD. KÖZLEMÉNYEK. XI

síre t. 17:483
síri 17:462
slswa csuv. 23:434
sivil, sivl 18:21
Iq/ew csuv. 23:434
sojno alt. 17:461
sok-t 17:452; 18:10;
t. t. 18:26
sokur csag. 18:4
soZ kirg. 18:8
sona csuv. 10:343
sorok csag. 17:481
során t. 23:434
sou- 17:463
sögün 18:25
söslen kaz. 17:455
swi.fg csuv. 3:244
sünt. 17:459
SMO^ jak. 6:59, 63
súr-, sor- kirg. 17:452;
18:6, 26
sura csuv. 18:13
surik kirg. 18:27
suvar csuv. a^l? tör.
3:246
sü-, sü)-, süv-, sev- t.
17:474
süjel csag. 18:21
SMZ csag. 17:455
sünej alt. 17:463
sür- t. 18:6
sür (N. m r j alt. 18:15
sür 18:26
swr alt. 18:27
tagar csag. 18:16
ta#?V alt. 17:481
tagilt- 18:24
totón- t. 18:14
tal csag. 17:475
toí 18:19
tal-, tálka- 18:20
totoZ alt. 18:15
talda alt, 17:473
taliya oszm. 10:343
toZZcon kirg. 18:20
34
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talké t. 23:434
tana 2 3 : 4 3 4 ; 24:406
tani- 17:482
tapan, taban
17:461
tara, tere t. 17:457
tarák t. 17:481
tart- csag. 17:473
tatla t. 17:481
taz, tas csag. 17:481
teges kirg. 18:10
íe#is, £i#is csag. 17:476
íemir 24:407
íere, terek csag. 17:463
terkin csag. 17:463
á > a csuv. 23:434
ít'Ze csuv. 23:434
tim t. 18:6
tina csuv. 23:434
tirmala t. 18:14
% csuv. 23:434
toj-, tog-t. 17:461, 484
ío/cta csag. 17:483
tokun t. 18:14
toyum, tokum kel. tör.
*18:29
íoZo alt. 17:457, 473
tompa- kirg. 17:474
tonuz 23:434
topár- csag. 18:20
ío^or- alt. 18:20
íor és tör (N. íiir,) 17:
458
tóra t. 18:13
tö#<3 csag. 17:481
töm, cöm 17:462 [10
tönk csag. 17:480; 18:
íöre 18:88, 90, 96
tóáafe 17:454
tuj, tüg t. 17:458
íwfc- 17:455
tuk- csag. 17:466
ÍIÍO^ jak.

6:58

turgaul, turaul
tül alt. 17:483
tüne-gün csag.

Uc, ttj 18:18
w/ar jak. 17:483
undor
csag. 17:454,
wr-, or- t. 18:5
[474
iíraz t u r k m . 18:6
wrtó&a oszm. 10:343
urukon csag.
uruvon
kirg. 1 7 : 4 5 5 ; 18:27
M2 csag. 17:454

Tunguz nyelv.
Zmto 23:433
íar#a 10:343
tolgoki, tolgoka 10:343
I n d o g e r m á n nyelvek.

Görög nyelv.
(Itt nincsenek föl véve a
Í6&<?;, übeke ujg. 17:469 szláv eredetű újgörög
szók, 1. 10:339—344.)
w,d csag. 17:457
áyóq 23:409
új alt. 17:455, 457
aygóq 23:84
üke ujg. 18:13
íym 23:84
wweA; 17:455
ad, aíióv 4:182
ürü tob. t. 17:480
ccí&a) 23:86
anó 1:151
üs/ci csag. 17:454
aTCOótjxrj 1:308
iíííe alt. 17:482
'AzQdÓTjq 1:147
OTAK* 1:312

#i^ 1:151
páyPaQOQ 23:411
/&(>?;? 23:194
/9/oe 23:414
yiyvé-oxo) 23:413
ődxvvfu 23:411
óéxa 23:412
óíóoDfti 23:409
Za'fir csag. 10:341
óíaxoq 1:316
.za^ar oszm. 10:341
íwpov 23:84, 85
róoróp 23:193, 413
gangak kirg. 18:12
énzú 23:417
Qaprak t. 18:14
t ' í ^ d ? 23:197, 411
.ftjan csag, 18:12
Zevq 23:86
go?n kirg. 18:15
guíióv 23:85, 414
&£$/xóq 23:196
*7iw» 23:197
Mongol nyelv.
#(>£«§ 23:413
(L. ínég a tárgymutató- lünoi 23:197
[A.aTrjQ 23:84
ban : Mongol . . .)
^Effoe 23:87
^•fjxrjQ 23:196
bukha 23:433
buku, bu'ia burj.23:433 vtoe 23:196
vs<poq, v£(pé).t] 23:411
dara 23:434
vv 23:85
kiimon 18:31
ö 1:147
o^o? 23:417
nidon 18:31
/tq/ím 18:31
[343 hxxé 23:413
ő^oe 23:413
18:13 saraga, sargaburj. 10: ŐI^O^OÍ 23:409
terege, terge,
tergen ovX6(i£voq 1:150
TíctíS 16:324
burj. 10:343
17:459
nuzrjQ 23:81, 85
wá^e 18:31
vajim kirg. 17:477
varié, varus 10:341
vezir oszm. 18:30
vij csuv. 21:122
védés csuv. 21:122
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énvre 23:82, 196
nev&oficti 23:86
nlitQriQ, 23:85
Ttóoiq 23:85
TCQÓ 3:91,

411

oevfza 23:197
Tcí^ai 3:362
azáaig 23:85
T«A«g 23:194
ré 23:82, 85
r í ' ^ ^ i 23:409
tó 23:85
ro/ 23:86
^£>w 23:78, 85
Vőpa, UQoq 23:434
vióq 23:417
fytótg 23:86
ffovog 23:411
fofte 23:87
c§C 1:147

Latin nyelv.
(L. még Szénássy, Latin
szónyomozások és orthographiai tanulmányok
7. és 8. k.)
aedes 23:86
aestus 23:86
ago 23:84
antequam 23:168
aninnts;
plebi
creseunt
animi;
a nép vérsze
met kap 10:145
audes vakmerően 10:171
augeo, avgustus, auqmen
23:86
baccalaureus 25:367
balbus 23:411
bánna 1:310
barracanus 1:310
boni: jóérzelműek; gutgesinnte. 10:143
bustum 23:228
calix 25:367
centum 23:193, 413
chameleon 23:367
ceríaí vetélkedve 10:171
charitas 25:367
circulari 23:229
cfew 23:197
coetus 10:344
cow 2:174
conclamat:
hangos tet
szés nyilvánításban tör
ki 10:159

conde linguam, fogd be
a nyelvedet 10:146
condere 23:411
constat:
tudvalevőleg
10:172
contrire 23:229
cruor 23:413
dattis 23:409
deeem 23:412
dedo 23:230
defonere 2:174
desisto : non d., non intermitto egyre, folyton,
szakadatlanul 10:172
dico 23:411
discus 1:316
do»?íí?? 23:84, 85, 409
duodevicesimus 23:45
eleemosyna 1:308
/<?ro 23:78, 85
festino: sebten, nyakra
főre,
hamar,
sietve
10:171
filia 16:324
füius 16:324
formus 23:196
gnosco, nosco 23:413
gratulari 23:229
gressus 23:228
hoc ipsum ez az egy körül
mény 10:154
honesta becsület 10:147
hostis 23:414
idem: 1. ép olyan, 2. szin
tén, 3. újra, 4. egyszer
smind, 5. mégis, 6. ellen
ben, 7. azonos 10:154
id quod 23:175
iüe a hős 10:140; i. L.
Mummius egy L. Mummius 10:139
illum equum a mént 10:139
inhonekta gyalázat 10:147
ipse 1. saját, 2. személye
sen, 3. pusztán, 4. valódi,
5. maga, 6. tulaj donkép
10:154; ex ipsa caede
nyomban a gyilkosság
után 10:154
ipsi önszántukból 10:154
ira 23:229
imri 23:229
is, id 23:85
isti 23:86
istud 23:85
iugum 23:85, 414
labium 23:411

lare 23:229
largitiones
rendelkezési
alap, dispositionsfond
10:144
linquo 23:197
lutra 25:366
maré 10:342
mater 23:84, 196
matúrát sebten, nyakra
főre, h a m a r 10:171
migro 23:228
mors 23:193
nebelu 23:411
widtts 23:417
ninguit 23:414
non dubito 1. kétségtele
nül ; habozás, gondol
kozás nélkül 2. bizo
nyára 10:173
nonne 25:368
novae res újabb politikai
viszonyok 10:143
novarum
rerum.
avidus
elégedetlen, malcontent
10:143
novis rebus studens felforrgató (forradalmár)
10:143
occidens vita az élet al
konya 10:146
occupo előbb, hamarabb
octo 23:413
[10:171
oculus 23:409
oleum 25:366
paqanus 18:354
pdlus 10:340
páter 23:81, 85
peculari 23:229
per 3:92
pergő tovább, egyre 10:171
pertimet nagyon fél 10:159
plenus 23:85
plus quam 23:54
pomerimn 25:368
postquam, 23:168
praestolari 23^:229
pristaldus 17:73, 77
príusquam, 23:168
pro 3:91; 16:458; 23:411
properat sebten, nyakra
főre, sietve 10:171
prostrare 23-229
prowima maris a tenger
széle 10:147
quantum potest telhetőleg
10:173
que 23:82, 85
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quinque 23:82, 196
quisque superl. val 10:151
quisquis 25:368
quod, quarn 23:414
Quodvultdeus 23:156
quo facto ezután, erre
10:172
quo factum est, ut: ennek
következtében,
ezért
10:172
quum haec ita sint; ennél
fogva, tehát 10:172
re 2:174
ritare 23:228
redivivus 25:367
ruber 23:197, 411
seneoc 23:78, 196
septem 23:417
sicut 23:168
simuló látszólag, külsőleg,
mintha, szemszurásból
10:171
soccus 10:342
sopor 23:411
soror 23:87
spero hihetőleg 10:172
status 23:85
suavium 25:367
tempus jelentései 10:147
tocullio 25:368
túli 23:228
undetricesimus 23:45
ustulare 23:229
reho 23:413
vei 13:148
ventilare 23:229
cestis 23:416
videó 23:87
vivos, vivus 23:85, 413, 414
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avant que 23:168
babbo olasz 10:340
baja 1:131
baltöq 10:342
bálié 10:340
bárd 1:311
báré 10:342
M/fw// 1:312
béltág 10:342
M/- 1:311
W/Y-a.7 10:342
bivol"l:Bl%
bob 1:311
boboane (plur.) 1:309
bolovan 1:309
c"áte 10:344
ce, cet fr. 23:45
ce que fr. 23:175
chagrin fr. 25:374.
dan^w fr. 24:362
de maniére que fr. 23:168
<iia& 1:316
droft 1:316
espHí fr. 14:185
fie-cine, -care 23:151
filma 14:441
fitlan 14:434
fiorino olasz 4:30
grumaz 10:340
jusqu a ce que 23:168
lünké 10:341
Vun Vautre 23:39
marfe, marré 10:343
mentuitoriu 14:436
nescine 23:151
parce que fr. 23:168
patata olasz 10:340
pe, pre 23:163
péril fr. 24:363
petit-étre fr. 23:152
piccione olasz 10:341
pourvu que fr. 23:168
n%a&' 10:342
Komán nyelvek.
(Az oláh szók nincsenek r í m fr. 6:60
rofca olasz 10:343
külön megjelölve.)
robe fr. 10:343
afin que fr. 23:168
rufé 10:342
Ardealu 6:215
game 10:343
aa eas que fr. 23:168
teVágé, tiligé 10 :343

t u m d 10:340
vetril-b 1:314
viklesug 14:435
í^Ze fr. 6:52
wtós 1:312
Germán nyelvek
(Az njfölnémet szók nin
csenek külön megjelölve.)
ahorn 1:307.
almesch 6:339
als 2:309
fo- 2:174
cabn. calf angol 3:320
comfort angol 14:185
denn 2:309
einander 23:38
eín vmrf derselbe ragozása
23:50
fasching 18:395
Finma'rk 5:287
fra gót 3:92
/«>• 16:458
ge- 2:174; 3:96
gemüth 14:185
Huné, Hunén
Hunengraber 4:250
köriig Stefan-s 23:53
»?«/i>* als 23:54
nacken, géniek 2:158
srhlecht 6:52
Siebenbüiqen 6:214
stor svéd'4:217. 220
r<r- 2:174: 3:92
wa.s /wr fim 23:57
weichbild 2:307
MW da 25:15
író 2:309
Szláv nyelvek.
mqsopustT* ószlov. 18:394
nekto tót 24:368
pere orosz 3:89
pre tót 3 8 9
pio orosz 3:89
vol'aMó tót 24:368
a«5lÖ'
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